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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar vissa aspekter av investeringsavtal vid private 
equity och venture capital-investeringar i svenska bolag. Fokus ligger på 
regleringar av investerarens exit, dvs. avyttring av innehavet i 
portföljbolaget.  
 
Private equity- och venture capital-investeringar sker i onoterade bolag med 
utvecklingspotential, s.k. utvecklingsbolag. Det råder i dessa bolag generellt 
personidentitet mellan ägare och ledning. Målet med investeringen är oftast 
att avyttring skall ske inom viss tid, vanligtvis tre till fem år, genom 
notering på börs eller auktoriserad marknadsplats eller försäljning till 
industriell köpare. Valet av metod är beroende av ett antal olika faktorer 
varvid ledstjärnan för investeraren är att erhålla så hög avkastning på satsat 
kapital som möjligt. 
 
Reglering och genomdrivande av exit uppvisar i Sverige något annorlunda 
egenskaper än vad som är vanligt internationellt. Detta är framför allt 
hänförligt till en restriktiv syn på vad som får inkluderas i bolagsordningen 
och därmed sammanhörande osäkerhet vad beträffar aktieägaravtals 
rättsverkningar.  
 
Uppsatsen granskar vilka rättigheter i förhållande till exit investerare 
generellt kräver och hur dessa kan regleras utifrån användande av aktie som 
underliggande instrument för investeringen. Det sker en uppdelning mellan 
vad som kan intas i bolagsordningen och vad parterna är hänvisade till att 
reglera i aktieägaravtal. Aktieägaravtalets rättsverkningar i relation till olika 
rättssubjekt granskas och det konstateras att dessa skapar viss osäkerhet för 
investerare.  
 
De flesta bestämmelser avseende investerarens exit återfinns i 
aktieägaravtal. Det rör sig om rätt att kräva notering eller försäljning av 
bolaget, företrädesrätt till försäljningslikvid samt bestämmelser som har till 
syfte att skydda investerarens innehav mot utspädning. Det svenska 
systemet med nominellt belopp ger härvidlag upphov till ett något 
annorlunda upplägg än vad internationella investerare är vana vid. 
Emellertid konstateras det att denna ordning, trots vissa mindre problem, i 
det stora hela lyckas åstadkomma ett likvärdigt skydd för investerare i 
svenska bolag. 
 
De svenska investeringsavtalen är starkt influerade av deras internationella 
förebilder. Klimatet på den svenska private equity och venture capital-
marknaden har under de senaste åren hårdnat och kraven som framställs av 
investerare har blivit alltmer långtgående. Bruket av allt hårdare klausuler 
granskas och problematiseras och ett försök görs att presentera exempel på 
utformningar av dylika klausuler. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har inneburit en kraftig global uppgång inom private equity- 
och venture capital-branschen. Även i Sverige har branschen erfarit en 
högre aktivitetsnivå under slutet av 1990-talet och början av år 2000. 
Börsfallen sedan mitten av år 2000 har emellertid medfört en märkbart sänkt 
aktivitet inom aktuell bransch. Trots denna nedgång torde det dock stå klart 
att branschen har nått ett genombrott i Sverige samt att den här för att 
stanna. 
 
Den tidigare näst intill naiva tron bland marknadens aktörer på en ständig 
uppgång ledde till att många investerare förlorade satsat kapital i och med 
att den s.k. IT-bubblan sprack. Konsekvensen av detta har blivit att många 
investerare har legat lågt och avvaktat med att göra nya investeringar. De 
investerare som trots det osäkra läget har valt att satsa, har gjort detta 
beledsagade av en alltmer sofistikerad arsenal av skyddsmekanismer och 
säkerhetslinor i investeringsavtalen. Intresset bland investerare för de 
juridiska aspekterna av en investering har ökat, något som i sin tur har ställt 
högre krav på initierade och uppdaterade juridiska rådgivares kompetens i 
dylika frågor.  
 
Den svenska riskkapitalmarknaden har, som ett resultat av dess relativa 
ungdom, nyligen börjat erfara en växande påverkan utifrån och 
investeringsavtalen har blivit både längre och mer invecklade. Frågan om 
hur investeraren skall kunna realisera satsat kapital och tillgodogöra sig 
frukten av sitt risktagande kan sägas stå mer i fokus än någonsin tidigare. 
Detta har delvis sin grund i ett välgrundat intresse av att i längsta möjliga 
utsträckning säkerställa att satsat kapital inte går förlorat, delvis i en naturlig 
utveckling mot en internationalisering av riskkapitalmarknaderna. När den 
ekonomiska utvecklingen i allmänhet och på börser och bland IT-bolag i 
synnerhet, tidigare bara pekade uppåt var, av naturliga skäl, investerare inte 
lika noga med att kräva skydd för satsat kapital; snarare av att mångdubbla 
det. Den ekonomiska nedåtgången har emellertid givit upphov till en ändrad 
inställning och allt mer situationer och alternativ täcks idag in av regleringar 
i investeringsavtal.  
 
Även fast investeringsavtal främst kan sägas karakteriseras av avtalsfrihet 
sätter det eller de rättssystem inom vars ram parterna agerar sina 
begränsningar. Beroende på hur bolagsrätten ser ut och vilka objektiva 
förutsättningar som finns med avseende på bl.a. börser och auktoriserade 
marknadsplatser, krävs ett raffinerat hantverk för att anpassa avtalen till de 
rådande förutsättningarna. Det svenska rättssystemet ger härvidlag upphov 
till vissa särdrag. Ett av dessa står att finna i den svenska uppdelningen 
mellan bolagsordning och aktieägaravtal för att reglera förhållanden 
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hänförliga till å ena sidan bolaget och aktieägarna och å andra sidan 
aktieägarna internt. För att svenska företag skall kunna attrahera utländskt 
riskkapital krävs det att man kan presentera investerare för upplägg som 
framstår som såväl tydliga, förmånliga som konkurrenskraftiga i förhållande 
till de rättigheter investerare erbjuds från företag i andra länder. 
 
Denna uppsats syftar till att redogöra för regleringar hänförliga till exit ur ett 
svenskt perspektiv och peka på de problem och risker som uppkommer 
härmed, för att visa hur man generellt kan lösa eller överkomma dessa 
problem. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera vissa juridiska 
aspekter av problematiken och riskerna som kan följa då svenska onoterade 
bolag anskaffar kapital från riskkapitalmarknaden. Jag avser att analysera 
hur man, från investerares synvinkel, kan reglera och skapa förutsättningar 
för exit inom det svenska rättssystemet och vilka begränsningar den svenska 
aktiebolagsrätten sätter. Detta kommer att ske genom en granskning av 
några av de vanligaste exitmetoderna och av hur parterna vid private equity- 
och venture capital-investeringar generellt reglerar frågan om exit. Ett 
genomgående tema är att se till vad som kan regleras i bolagsordning 
respektive aktieägaravtal samt vilka konsekvenserna av bestämmelsernas 
placering blir. 
 

1.3 Avgränsningar 
Vissa avgränsningar måste göras. Jag har valt att endast studera 
investeringar i onoterade bolag vilket gör att jag endast rör mig inom fältet 
för private equity och venture capital-investeringar. 
 
Uppsatsen aktualiserar i stor utsträckning frågeställningar i relation till olika 
aspekter av aktieägaravtal. Härvidlag har jag av utrymmesskäl inte kunnat 
behandla alla infallsvinklar i samma utsträckning. Beträffande mer ingående 
redogörelser för olika former av avyttringsbegränsningar, som t.ex. förköps- 
och samtyckesklausuler, samt faktorer hänförliga till att ett aktieägaravtal 
generellt ses som ett enkelt bolag, får jag hänvisa läsaren till andra verk på 
området.1   
 
Jag kommer vidare endast att behandla ett fåtal exitformer och uppsatsen 
gör således inte anspråk på att ge någon fullständig redogörelse av alla i 
praktiken förekommande varianter. Till detta kommer vidare att jag har valt 
att granska investeringar där parterna använder sig av preferensaktier för att 
                                                 
1 Sandström, J., Hembud och lösningsrätt vid övergång av aktie, Lund 1979, Roos, C-M, 
Avtal och rösträtt. En aktiebolagsrättslig studie, Uppsala 1966, samt Kansmark, ,J., och 
Roos, C M., Aktieägaravtal, 2 uppl., Stockholm 1994. 
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tillskapa rättigheter för investeraren. Det förekommer att andra instrument, 
t.ex. konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och vinstandelsbevis, 
används vid investeringar, men preferensaktien utgör den vanligaste och 
mest använda formen; något som gör den lämplig till att utgöra fundamentet 
för min behandling av ämnet.  
 
En del av den problematik som uppstår vid private equity och venture 
capital-investeringar är hänförlig till att det ofta behövs flera successiva 
investeringsrundor för att täcka portföljbolagets behov av kapital, 
involverande olika investerare med olika krav på rättigheter. Detta 
aktualiserar onekligen intressanta frågor men gör en behandling av ämnet 
svårhanterlig. Av detta skäl har jag anlagt ett statiskt perspektiv varvid jag 
granskar en fixerad situation där en investerare går in i ett bolag där det inte 
finns några tidigare investerare. Detta har den fördelen av att det blir lättare 
att renodla de spörsmål som är direkt kopplade till frågan om exit.   
 
Det mesta i uppsatsen kan dock, mutatis mutandis, sägas gälla vid var och 
en av flera på varandra följande investeringsrundor, med den reservationen 
att antalet parter och förekomsten av pre-existerande rättigheter gentemot 
bolaget kommer att te sig något annorlunda. I vissa delar av uppsatsen, i 
synnerhet kapitel 8, gör jag emellertid avsteg från här gjorda avgränsning 
och ser till regleringar som syftar till att motverka just de problem som kan 
uppstå när ytterligare investerare kommer in i bolaget. Anledningen till detta 
är den nära sammankopplingen mellan frågan om exit och bevarandet av 
investerarens rättigheter fram till dess att exit sker. Härvidlag är det främst 
olika former av skydd mot utspädning av investerarens innehav i bolaget 
som behandlas.  

1.4 Metod och Material 
Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod varvid jag begagnat mig av 
framför allt lagtext och doktrin. Som en konsekvens av uppsatsens egenskap 
av hybrid mellan bolags- och avtalsrätt samt dess i delar praktiska inriktning 
har jag även tagit del av dokument och erfarenheter från jurister och 
advokater som praktiserar inom det här aktuella fältet. Under arbete på 
Advokatfirman Vinge i Malmö har jag erbjudits möjlighet att granska avtal 
och bolagsordningar inom området och har även i övrigt erhållit nyttiga 
insikter genom diskussioner med praktiserande jurister. 
 
Då uppsatsen behandlar svensk rätt har jag i de avsnitt som behandlar 
bolagsrättsliga spörsmål använt mig av svensk doktrin. I de delar som berör 
investeringsavtal på ett mer generellt plan och avtalsmässiga konstruktioner 
vid private equity och venture capital-investeringar har jag dock, på grund 
av den starka internationella influensen, kunnat begagna mig av artiklar 
härrörande från internationella tidskrifter. Jag har kommit i kontakt med 
dessa genom omfattande efterforskning och informationssökning i diverse 
databaser och på Internet. På grund av svårigheten att verifiera dessa källors 
ursprung har jag endast använt mig av artiklar vars innehåll har kunnat 
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bekräftas av andra artiklar och på så sätt skapat ett sammanhängande täcke 
av relativt likstämmiga uppfattningar på området. 
 
Litteraturen avseende private equity- och venture capital-investeringar ur ett 
svenskt perspektiv är starkt begränsad. Jag har till stor del fått ta avstamp i 
Michael Nymans verk om riskkapital på den svenska marknaden. 
Informationen i denna bok har emellertid kunnat bekräftas och nyanseras av 
såväl praktiserande jurister som tidskriftsartiklar på området. Detta har 
bland annat skett genom intervjuer med Erik Sjöman och Jesper Ottergren 
från Advokatfirman Vinge i Malmö, samt med Niklas Arvidsson, doktorand 
i ämnet ”aktieägaravtal” vid handelsrättsliga institutionen, 
Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Ett stort antal artiklar från 
verksamma jurister specialiserade på private equity och venture capital-
investeringar har bidragit med relevanta fakta och synpunkter på de många 
gånger intrikata avtalskonstruktioner och härmed förknippade 
problemställningar som detta ämne ger upphov till. 
 
För att åskådliggöra de olika klausuler som förekommer i investeringsavtal 
av här behandlad karaktär återfinns ett antal typklausuler i en bilaga till 
uppsatsen. Som en konsekvens av att investeringsavtal generellt författas på 
engelska är de flesta av de presenterade typklausulerna också upptagna på 
engelska. Klausulerna skall ses som ett sätt att ytterligare illustrera vissa 
bestämmelser som behandlas i uppsatsen och inte som en byggsten för 
själva behandlingen av ämnet. 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som syftar till att på ett grundläggande plan 
redogöra för investeringar och skapa en mer stringent begreppsapparat för 
uppsatsen. Likaså presenteras och beskrivs aktörerna vid en investering. 
Detta kapitel följs av en kortfattad redogörelse för venture capital-
marknadens uppkomst och utveckling fram till dagsläget varvid tonvikten 
läggs på olika former av avyttringar av investeringsobjekt. 
 
Det fjärde kapitlet presenterar på ett mer ingående plan de vanligaste 
formerna av exit: notering på auktoriserad marknadsplats eller börs, 
industriell försäljning samt likvidation eller inlösen av aktier. Syftet är att ge 
en grund för den fortsatta behandlingen av ämnet varvid tyngdpunkten 
ligger på att åskådliggöra för- och nackdelar med de olika exitformerna. 
Detta kan förhoppningsvis bidra till en bättre förståelse av de regleringar 
som avhandlas senare i uppsatsen. 
 
I femte kapitlet går behandlingen in på den grundläggande regleringen av 
parternas förpliktelser och rättigheter. En åtskillnad görs mellan regleringar i 
bolagsordning och aktieägaravtal varvid aktieägaravtalets i många aspekter 
osäkra rättsverkningar analyseras och problematiseras. 
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I ett därpå följande kapitel analyseras vad som kan regleras i 
bolagsordningen genom att knyta olika former av preferenser till aktierna 
för att i nästkommande kapitel granska hur dessa kan kompletteras av 
regleringar i aktieägaravtal. Dessa kapitel skall ses som en enhet och är 
tillsammans ägnade att ge en bild av hur frågan om exit kan regleras samt 
vilka rättigheter investerare i regel kräver vid private equity och venture 
capital-investeringar. 
 
Knutet till frågan om tryggande av exit är bestämmelser som syftar till att 
skydda investerarens innehav mot utspädning. Övriga delar av uppsatsen 
behandlar framför allt situationen när samarbetet skall avslutas och 
investeraren skall tillgodogöra sig resultatet av sitt risktagande. Emellertid 
utgör regleringar om utspädningsskydd en central del av investeringsavtal 
och är på ett nära sätt knutet till bevarandet av värdet av investerarens 
innehav vid exit och meriterar därför en behandling i denna uppsats näst 
sista kapitel. 
 
Avslutningsvis kommenterar jag de slutsatser jag under arbetets gång har 
dragit samt binder samman de olika delarna av uppsatsen till enhetlig massa.  
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2 Generellt om investeringar 

2.1 Allmänt 
Riskkapitalmarknaden i Sverige existerar inte i ett vakuum utan står under 
starkt inflytande av den ständiga utvecklingen i stora ekonomiska centra, 
varav USA och Storbritannien är de mest inflytelserika. Detta är 
anledningen till att vi i svenskt, såväl massmedialt som juridiskt, språkbruk 
återfinner en begreppsförvirring. Riskkapitalist används ofta som ett vitt 
begrepp innefattande alla som investerar och agerar på private equity- och 
venture capital-marknaden, vilket inte är en helt rättvisande definition. 
Kommande avsnitt har till syfte att klargöra de begrepp som förekommer i 
branschen och på så sätt lägga grunden för en mer stringent begreppsapparat 
i detta arbete. 
 

2.2 Riskkapital, private equity och venture 
capital2 

Venture capital är som begrepp relativt nytt i Sverige och begreppsapparaten 
har, som så mycket annat, starkt färgats av USA. Svenska begrepp blandas 
friskt med engelska och ord som venture capital och risk capital har i 
svenskt språkbruk ofta blivit synonymer. En följd av att branschen inte är så 
gammal på den svenska marknaden och av att ingen fast svensk terminologi 
finns är att det uppstått en viss begreppsförvirring. 
 
Venture capital utgörs av investeringar i företag som ännu inte är noterade 
på en publik lista – börs eller annan marknadsplats. Investeringarna utgörs 
mestadels av aktiekapital men det förekommer flera hybridformer mellan 
eget och främmande kapital, exempelvis konvertibla skuldebrev, optioner, 
teckningsrätter m.m. Utöver en kapitalinsats innebär venture capital-
investeringen att investeraren (venture capital-företaget) tar ett aktivt 
engagemang som ägare i bolaget. Detta sker vanligtvis genom 
styrelserepresentation. Till detta kommer att venture capital-investeringen 
oftast tidsbegränsas såtillvida att målsättningen för investeraren är att inom 
en period av vanligtvis mellan tre till sju år, avyttra sin investering.3
 
Ett venture capital-företag kan således definieras som ett företag som har 
specialiserat sig på att, i företag med utvecklingspotential, gå in med aktivt 
affärsutvecklingsstöd i form av riskkapital och annan kompetens, t.ex. 
                                                 
2 Avsnittet baseras på två artiklar inom ämnet. Isaksson, A., 2000, Venture Capital – 
begrepp och definitioner och Connect Sverige,  Riskkapital, private equity och venture 
capital. 
3 Se exempelvis http://www.eqt.se/eqtiml/default_en.aspx angående EQT, och 
http://www.nordiccapital.se/frame.html för information om Nordic Capital.  
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management, inom det aktuella området. De objekt som dessa företag 
investerar i tituleras generellt portföljbolag.  
 
Samarbetet avslutas när antingen önskad utveckling nåtts eller samarbetet 
mellan de båda företagen inte längre genererar ett mervärde. Man benämner 
avslutandet av samarbetet som att venture capital-företaget gör sin exit, dvs. 
realiserar sina tillgångar. Som en konsekvens av att investeringar av detta 
slag generellt görs i små bolag med stor utvecklingspotential, men litet 
kapital, kommer avkastningen främst att utgöras av den realisationsvinst 
som uppstår vid en avyttring av aktierna. Det överskott som kontinuerligt 
alstras i portföljbolaget delas i regel inte ut utan används istället till 
återinvesteringar för att åstadkomma fortsatt finansiell tillväxt. 
 
Som en synonym till venture capital används ofta begreppet riskkapital. 
Innebörden av en riskkapitalinvestering är att man investerar i företagets 
egna kapital. Det är härvidlag det egna kapitalet som i händelse av obestånd 
tar den första stöten och det är den inneboende risk som företagsägare tar 
som har givit upphov till benämningen riskkapital. Ett företag måste 
oberoende av om det genererar vinst eller inte betala sina räntor medan 
aktieägare enbart kan förvänta sig avkastning om det är möjligt med hänsyn 
till företagets finansiella ställning och framtid. Venture capital kan således 
sägas vara en del av riskkapital och om man betraktar att även aktieköp på 
exempelvis Stockholms fondbörs är riskkapitalinvesteringar inser man att 
merparten av investeringar i företagets egna kapital utgörs av annat än 
venture capital. 
 
Ett tredje begrepp som ofta sammanblandas med de två föregående är 
private equity. Liksom venture capital utgör det en investering i riskkapital i 
företag som inte är marknadsnoterade. Private equity-investeringar 
innehåller emellertid, till skillnad från venture capital, inte nödvändigtvis 
något element av aktivt ägande.  
 

 
 
Figur 2.2 åskådliggör skillnaden mellan venture capital, riskkapital och private equity. 
 
De definitioner som används här kan inte sägas ge uttryck för generellt 
accepterad standard. För syftet med detta arbete och för att visa på olika 
investeringsformer kommer emellertid denna uppdelning att användas.  
 
Utöver dessa grundläggande begrepp återfinns ofta en distinktion mellan 
formellt och informellt venture capital. Skillnaden är att formellt venture 
capital utgörs av kapital härrörande från organiserade venture capital-
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företag, specialiserade på investeringar av detta slag medan det som 
benämns informellt kapital emanerar från privatpersoner som med egna 
medel investerar i företag. Ofta refereras det till de senare som s.k. 
affärsänglar.4 I denna uppsats kommer inte någon åtskillnad att göras mellan 
informellt och formellt kapital utan behandlingen kommer att inriktas på 
generella regleringar av venture capital-investeringar. 
 

2.3 Aktörerna vid venture capital-
investeringar 

De bolag som är föremål för venture capital och private equity-investeringar 
är onoterade bolag i vilket det oftast råder personidentitet mellan 
aktieägarna och ledningen för bolaget. Denna grupp kommer i uppsatsen 
varierande att refereras till som antingen grundare eller bolagets ledning 
utan någon egentlig åtskillnad i vad som åsyftas.  
 
Den person som genom tillförsel av kapital till bolaget blir aktieägare 
tituleras löpande investerare. Med denna term skall förstås en person som 
gör en private equity eller venture capital-investering i bolaget. 
 
För att markera transaktionens och samarbetets särart kommer avseende det 
bolag i vilket investeringen sker, generellt benämningen portföljbolag att 
brukas. Detta avser ett bolag i vilket ett private equity eller venture capital-
bolag har investerat kapital. Som ett resultat av att de senare, i syfte att 
sprida sina risker, investerar i flera olika företag med sinsemellan olika 
risknivåer, talar man om deras portfölj av bolag. Denna term kommer alltså 
även att brukas i denna uppsats.  
 
Portföljbolag är ofta i behov av flera investeringsrundor varvid det kommer 
att finnas flera olika investerare med ofta något divergerande intressen. I de 
delar av uppsatsen när ytterligare investerare kommer in i bilden kommer 
för tydlighetens och enkelhetens skull åtskillnad mellan de olika 
investerarna att göras genom benämningar av typen investerare A, 
investerare B, osv. 
 
 

                                                 
4 Namnet kommer från att det ofta målas upp en bild av dessa investerare som filantropiska 
mecenater snarare än rationellt styrda investerare. Studier har visat att denna kategori av 
investerare ofta utgörs av företagsledare som har avslutat eller trappat ned en karriär som 
företagsledare och som, med hjälp av sin erfarenhet, sina nätverk och förmögenhet, 
engagerar sig i små företag. 
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3 Private equity-marknaden 
Rent historiskt kan riskkapitalbranschen spåras så långt tillbaka som till 
1500-talet där förmögna personers finansiering av handelsresor till Kina och 
Indien uppvisar stora likheter med dagens tillhandahållande av riskkapital. 
Många av dagens storföretag grundades och utvecklades med hjälp av 
förmögna personers finansiering under den industrialiseringsperiod som 
ägde rum under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Private equity-
branschen, som vi idag känner den, har emellertid närmast sitt ursprung i 
1940-talets USA. Det är en allmän uppfattning att det första private equity-
bolaget, AR&D, grundades 1946 och man ser detta som startskottet för 
private equity-eran.5 Detta fenomen uppmärksammades emellertid nästan 
omedelbart i Europa och man brukar hänvisa till det engelska företagets 
ICFC6 första investering som startskottet för den europeiska privat equity-
branschen.7
 
Den egentliga grunden för dagens marknad står att finna i den markanta 
aktivitetsökning som skedde under 1980-talet och det var även då som 
branschen fick ett kraftigt uppsving i Sverige. Orsakerna till detta kan sägas 
vara börsens uppgång, det bland allmänheten ökade intresset av 
aktiesparande samt det nyvunna intresset för mindre bolag och deras 
potential kombinerat med deras ökade möjligheter att erhålla notering. 
Dessa faktorer ledde till en ökad tillgång på kapital på marknaden i stort, 
kapital som kunde allokeras till private equity-marknaden. Större 
möjligheter till notering av mindre företag ledde också till att 
avyttringsalternativen avsevärt förbättrades. En viktig händelse var för detta 
område skapandet av den s.k. OTC-listan 1982.8
 
Under andra hälften av 1980-talet minskade emellertid antalet private 
equity-bolag som ett resultat av det ljumma börsklimatet samt ett växande 
fokus på fastighetsinvesteringar.9 Några år senare medförde även de höjda 
räntorna ett än mer svalt intresse för investeringar i onoterade bolag. 1990-
talet såg en sakta stigande trend mot allt fler och större investeringar för att 
under slutet av detta decennium nå en topp. 
 
Efter att ha haft en stadig nedgång sedan toppåret 2000 började 
riskkapitalmarknaden att stabiliseras under andra halvåret 2003, dock på en 
betydligt lägre nivå än tidigare. Återhämtningen på aktiemarknaden har 
medfört att exitmarknaden långsamt börjat komma igång med successivt 
ökad aktivitetsnivå. 10  

                                                 
5 Bartlett, J., Fundamentals of venture capital, s 3. 
6 ICFC heter idag 3i och innehar idag, efter en kraftig expansion, troligtvis rollen som 
Europas ledande private equity-företag.  
7 Stycket baseras på Nyman, s 19 f. 
8 Berggren, T.,  Riskkapitalbranschens utveckling i Sverige, 2002. 
9 Berggren, T., a.a. 
10 Informationen hämtad från Bure Equitys årsredovisning för 2003. 
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Enbart i Europa har över 1300 miljarder kronor ställts till förfogande för 
investeringar i onoterade företag under de senaste fem åren. Även i Sverige 
expanderade marknaden kraftigt under slutet av 1990-talet. Idag uppskattas 
marknaden för private equity-investeringar i Sverige omfatta cirka 200 
miljarder kronor i förvaltat kapital med en årlig investeringsvolym på 
mellan fem och åtta miljarder kronor. Den svenska riskkapitalmarknaden 
har under de senaste åren genomgått en omfattande konsolidering i form av 
uppköp och sammanslagningar. Antalet riskkapitalbolag har reducerats 
under det att många har försvunnit helt medan andra har minskat kraftigt i 
storlek. I samband med detta har det även skett ett omfattande inflöde av 
utländskt kapital till den svenska private equity-marknaden.11

 
I dagsläget är de flesta av branschens aktörer åter positiva till utvecklingen 
och tror på en ljusnande framtid. Enligt en undersökning utförd av Svenska 
Riskkapitalföreningen gjordes under år 2003, av de företag som ingick i 
undersökningen, 203 avyttringar uppgående till 15 227 Mkr att jämföra med 
år 2002 då antalet avyttringar var 159 stycken till ett belopp av sammanlagt 
2667 Mkr. Fördelningen mellan de olika avyttringsalternativen visar att 
industriell försäljning var den vanligaste avyttringsformen följt av 
konkurser, försäljning till entreprenörer och notering vid börs eller 
auktoriserad marknadsplats.12

 
Den senaste kvartalsrapporten som presenterades av Svenska 
Riskkapitalföreningen visar en svängning såtillvida att listan över storleken 
av gjorda avyttringar åter toppas av noteringar på börs eller auktoriserad 
marknadsplats.13 Trots att antalet avyttringar genom försäljning till 
industriella köpare var fler inbringade avyttring genom notering större 
värden. Man kan inte dra några säkra slutsatser om den närmare betydelsen 
av detta då undersökningen endast baseras på ett kvartal men det indikerar 
att möjligheterna för notering av företag åter börjar ta fart. 
 
Sammantaget kan konstateras att marknaden åter verkar ha vänt och att 
marknadens aktörer tror på en positiv utveckling under den närmsta 
framtiden. Avyttring genom industriell försäljning utgör i dagsläget den 
vanligaste avyttringsformen samtidigt som exit genom notering har potential 
att generera en högre försäljningslikvid. Dessa faktorer talar för att även 
juridiska rådgivare kommer att uppleva en ökad efterfrågan på sina tjänster 
framöver.  
 
 
 

                                                 
11 Stycket baseras på information om private equity-marknaden hämtad från Bure Equitys 
årsredovisning för 2003. Bure Equity är en av de främsta aktörerna på den svenska private 
equity-marknaden. 
12 A.a. 
13 Kvartalsrapport från Svenska Riskkapitalföreningen avseende Q1 2004. 
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4 Investerarens exit 

4.1 Allmänt 
När ett private equity eller venture capital-bolag väljer att investera pengar i 
ett bolag sker detta självfallet i avsikt att pengarna på sikt skall förränta sig. 
Generellt är det en riskfylld verksamhet vilket får till följd att kravet på den 
tänkta avkastningens storlek blir större. Det är emellertid näst intill omöjligt 
att redan i planeringsstadiet fastställa exakt på vilket sätt riskkapitalisten 
skall realisera sina tillgångar i bolaget. Beroende på hur företaget går, hur 
branschen ser ut och konjunkturen i stort gestaltar sig kan det visa sig att det 
ursprungliga målet blir alltmer svåruppnåeligt. Även det rådande börsläget 
kan föranleda att en planerad introduktion får senareläggas. 
 
För att uppnå bra avkastning på en investering krävs det att exit sker vid rätt 
tillfälle. För att undvika negativa effekter är det viktigt att hålla dörrarna 
öppna för olika avyttringsalternativ och att redan i samband med 
investeringen planera för framtida exit. 
 
Under dessa förutsättningar bör investeraren redan i investeringsavtalet 
garantera sig alternativa möjligheter till framtida exit. Målet är generellt för 
venture capital-bolag att portföljbolaget inom ett antal år, ca 3 – 5, skall 
kunna börsintroduceras, varigenom de kan återfå satsat kapital med god 
marginal. 14 Det är emellertid långt ifrån alltid som planerna går som tänkt 
och bolaget kan efter nämnda period befinna sig i en situation som 
omöjliggör alla eventuella planer på notering.  
 
Under 1999 och början av år 2000 skedde en enorm uppgång på börserna 
världen över, något som innebar excellenta möjligheter för exit genom 
notering vid börs, auktoriserad marknadsplats eller liknande.15 När 
marknaden sedan vände under andra halvan av år 2000 stängdes näst intill 
möjligheten till denna exitvariant. Dylika förändringar på marknaden kan 
leda till att riskkapitalisten under lång tid fastnar med kapital i ett 
investeringsobjekt något som, i sig, kan leda till allvarliga negativa 
ekonomiska konsekvenser för riskkapitalisten.  
  
Från juridisk synvinkel aktualiseras ett antal olika spörsmål och problem i 
relation till frågan om exit. Dels ger den svenska bolagsrätten upphov till 
ett, internationellt sett, annorlunda upplägg, dels kommer de tilltänkta 
avyttringsmöjligheterna att ge upphov till i sig annorlunda krav på valet och 
utformningen av det finansiella instrument som skall ligga till grund för 
investeringen.  
 

                                                 
14 Nyman, s 67. 
15 Nyman, s 67. 
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Detta kapitel kommer att ägnas åt en redogörelse av några av de vanligast 
förekommande exitmöjligheterna samt en beskrivning av de för- och 
nackdelar som respektive exit uppvisar. 

4.2 Notering 
Förenklat innebär det faktum att ett bolag övergår från att vara privatägt till 
att bli noterat (Eng Initial Public Offering eller IPO) att aktier i bolaget först 
erbjuds offentligt varefter det sker en notering av bolagets aktier på en 
auktoriserad marknadsplats, börs eller liknande. I detta fall sker 
investerarens exit antingen genom försäljning av ägda aktier i bolaget i 
anslutning till erbjudandet eller genom försäljning av aktierna vid en senare 
tidpunkt på den aktuella marknadsplatsen.16

 
Notering av bolagets aktier utgör generellt det mest attraktiva 
avyttringsalternativet för investeraren då detta alternativ har potential att 
generera högst avkastning. En notering inkluderar emellertid ett kostsamt 
formellt förfarande varigenom bolaget avtalsvägen knyts till den aktuella 
marknadsplatsen, med eller utan fondkommissionär eller bank som 
mellanman. Dylika avtal innehåller ett antal krav som bolaget vid 
noteringstillfället måste leva upp till. Bland annat krävs det att en viss 
minimiandel av aktierna skall vara utspridd utanför huvudägarkretsen, att 
det skall finnas erforderligt antal aktieägare samt att bolaget genomgår och 
godkänns vid en s.k. börsrevision.17  Vidare kräver en notering på börs att 
vissa ytterligare formella grundvillkor är uppfyllda av typen att bolaget 
måste vara publikt vilket i sin tur kan ställa krav på att bolaget ändrar sitt 
registrerade aktiekapital från 100 000 till 500 000. 18  
 
Som angetts ovan tenderar investerare att anse notering vara den mest 
intressanta exitvägen på den grunden att den generellt genererar högst 
avkastning. Detta är emellertid inte alltid fallet och en notering uppvisar 
såväl för- som nackdelar.  
 
För att exit skall nås är det en förutsättning att bolagets ledning strävar emot 
en sådan. Exit genom notering är generellt populärt hos ledningen då det ger 
dem möjlighet att kvarstanna på ledande positioner i bolaget. Till detta 
kommer att ledningen ofta föredrar att ha en stor spridning av ägandet i 
bolaget framför att ha en stark aktieägare med visioner och mål som inte 
alltid överensstämmer med deras.19 Vidare skapar en notering goda 
förutsättningar för ledningen att erhålla lukrativa incitamentsprogram, något 
som ytterligare stimulerar till att nå notering.  
 
En annan fördel med en notering anses vara att förberedelserna inför en 
notering ofta innebär att intresse för industriell försäljning skapas och att 
                                                 
16 Nyman, s 72. 
17 Se NGM Equitys och OM Stockholmsbörsens hemsidor. 
http://www.ngm.se/se/default.htm och http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen/
18 Nyman, s 72. 
19 Stroud, H. och Vanhaerents K. Venture capital exit routes, s 2. 
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investeraren således har två vägar till exit öppna.20 Genom att ha flera 
alternativ stärker man sin förhandlingsposition och har möjlighet att erhålla 
en högre värdering av bolaget än annars. En annan aspekt som är väl så 
viktig står att finna i det faktum att investerare inte behöver lämna några 
garantier i relation till bolaget vid en exit genom notering, något som oftast 
är en fråga för intensiva diskussioner i samband med industriell 
försäljning.21  
 
Som nackdelar framstår det förhållandet att investeraren vid en notering 
sällan når fullständig exit. Ofta kräver fondkommissionären att investeraren 
åtar sig att inte sälja ett visst antal aktier inom en viss tid för att på detta sätt 
inför marknaden signalera tilltro till portföljbolaget.22 Att på detta sätt ligga 
kvar med aktier i bolaget innebär att exit inte sker fullkomligt och att 
pengarna av denna anledning inte kan återinvesteras.23

 
Inför en notering kräver såväl de auktoriserade marknadsplatserna som OM 
Stockholmbörsen att ett prospekt utformas.24 Detta sker normalt genom att 
en fondkommissionär kontrakteras för den närmare utformningen av 
prospektet som till form och innehåll är underkastat stränga regler. Vad som 
härvidlag framstår som en nackdel med en notering är att kostnaderna 
involverade i ett sådant upprättande är betydande för såväl bolag som 
aktieägare. Kopplat till detta är den risk som investerare med representanter 
i styrelsen löper avseende ansvar för prospektets innehåll, något som kan 
uppgå till avsevärda belopp.25

 
Förfarandet vid notering går generellt till så att bolaget kontaktar den 
marknadsplats på vilken man avser att notera aktierna för att närmare utreda 
förutsättningarna för noteringen. I nära samband härmed inleds upprättandet 
av prospekt genom anlitande av en fondkommissionär som även i övrigt 
preparerar hanteringen av den förestående spridningen av aktier på 
marknaden.26 Bolaget genomgår i anslutning härtill en revision av den 
utvalda marknadsplatsen i syfte att garantera att bolaget och dess ledning 
uppfyller de krav på notering som ställs vilket bland annat inkluderar vissa 
krav på informationsgivning till allmänheten. Om bolaget efter revision, 
distribution av prospekt och uppfyllande av kraven om erforderlig 
aktiespridning, godkänns av den aktuella marknadsplatsen, träffas ett 
noteringsavtal med marknadsplatsen varefter handel med bolagets aktier 
initieras på en bestämd dag. 
 
 
 
 

                                                 
20 Nyman, s 74 f. 
21 Stroud, H. och Vanhaerents K. Venture capital exit routes, s 4. 
22 Nyman, s 75. 
23 Carlsson, B, Börsnotering riskabelt företag, Dagens Nyheter, 22 augusti 2004. 
24 Sandeberg, Catarina af, Börsnotering – regler och ansvar, s 13. 
25 Stroud, H. och Vanhaerents K. Venture capital exit routes, s 3. 
26 Nyman, s 74. 
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Exit genom notering och industriell försäljning hänger ofta tätt samman 
såtillvida att investeringsavtalet generellt utformas som att notering och 
industriell försäljning är två likställda alternativ mot vilka parterna, enligt 
specifika åtaganden, strävar mot. 
   

4.3 Industriell försäljning 
En industriell försäljning innebär en avyttring av portföljbolaget till ett 
annat företag som oftast är verksamt inom samma bransch som 
portföljbolaget. Till skillnad från venture capital-bolag, vilka uteslutande 
investerar i bolag av finansiella skäl, är en industriell investerare oftast ute 
efter den kunskap, de immateriella rättigheter och den marknad som 
portföljbolaget har respektive är verksamt inom.27 Ytterligare skäl kan vara 
de synergieffekter som kan uppkomma vid förvärv av bolag inom 
närliggande branschsegment.28

 
Det finns två sätt på vilka en industriell försäljning kan ske. Det första 
innebär en vanlig aktietransaktion i vilken ägarna till portföljbolaget säljer 
samtliga aktier i bolaget till en förvärvare. Förvärvaren blir då ägare till 
bolaget och allt som bolaget äger, egendom såväl som skulder. Det andra 
alternativet är att portföljbolaget säljer sitt inkråm, dvs. samtliga tillgångar i 
bolaget.  
 
Exit genom avyttring av aktierna sker genom att det upprättas ett 
aktieöverlåtelseavtal mellan venture capital-bolaget och förvärvaren. Som 
ersättning för aktierna i portföljbolaget ges generellt kontant betalning men 
det är inte heller ovanligt att köparen betalar medelst en nyemission av 
aktier i det förvärvande bolaget. Nackdelen med sistnämnda variant är att 
investeraren i detta fall inte når fullständig exit.29 Venture capital-bolaget 
kommer att fortsätta vara innehavare av aktier i ett bolag utan möjlighet att 
frigöra sitt kapital och fritt kunna investera i nya placeringsobjekt. 
 
Om däremot den industriella försäljningen sker genom en 
inkråmsöverlåtelse, träffar portföljbolaget ett inkråmsöverlåtelseavtal med 
förvärvaren. Bolaget erhåller härmed kontanter som sedan, genom en 
likvidation av portföljbolaget, skiftas ut till ägarna. Även denna form kan 
medföra en viss fördröjning av den tidpunkt vid vilken investeraren kan 
förfoga över det realiserade kapitalet. Portföljbolaget måste ofta lämna vissa 
garantier avseende den försålda verksamheten och aktieägarna kan därför 
inte likvidera bolaget förrän garantitiden löpt ut. 
 
Exit genom industriell försäljning uppställs som ett alternativ till en 
notering. Denna avyttringsform uppvisar dock något annorlunda egenskaper 

                                                 
27 Nyman, s 69. 
28 Carlsson, B. Börsnotering riskabelt företag, Dagens Nyheter, den 22 augusti 2004. 
29 Nyman, s 69. 
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än en notering och skapar också andra behov och möjligheter till reglering 
avseende exit. Nedan följer en redogörelse för en generell uppfattning om de 
för- och nackdelar som förknippas med exit genom industriell försäljning.30

 
Trots en spridd och allmän uppfattning att notering innebär de bästa 
möjligheterna för en god avkastning är det ett faktum att många köpare vid 
industriella försäljningar är beredda att erlägga en avsevärd premie för 
bolaget i syfte att erhålla en bättre marknadsposition, att komma in på en 
marknad eller för att dra nytta av samordningseffekter.  
 
En industriell försäljning medför vidare betydligt lägre 
transaktionskostnader än en notering och går i regel betydligt fortare att 
genomföra. Det faktum att det endast rör sig om en köpare medför också att 
processen under vilken köpare skall övertygas om bolagets värde och 
framtida potential går smidigare än om investmentbanker och allmänheten i 
stort skall övertygas. Till detta kommer sedan den fördelen att en industriell 
försäljning i de flesta fall innebär en fullkomlig exit. 
 
Ledningen kan emellertid ha skäl att motsätta sig en industriell försäljning 
då den kan innebära att medlemmar i företagsledningen kan bli överflödiga i 
den nya koncernstrukturen. En annan nackdel med en industriell försäljning 
av bolaget är att de köpare som värderar bolaget högst generellt är 
konkurrenter. I de allra flesta, för att inte säga alla, fall kommer potentiella 
köpare att kräva en företagsundersökning (due diligence). Trots att 
försiktighetsåtgärder vidtas, såsom ingående av sekretessavtal, kan man 
aldrig undvika att kunskap och annan konfidentiell information transfereras 
till konkurrenterna. I de fall företagsundersökningen inte leder till 
försäljning kan detta vara till nackdel för bolaget. 
 
En av de kanske största nackdelarna består i att förvärvare av företag som 
regel kräver att säljarna lämnar vissa garantier avseende bolaget. Private 
equity-företag är generellt obenägna att lämna vidare garantier än att de är 
ägare till de aktier som de avyttrar. Detta trots att priset som erhålls vid en 
transaktion utan lämnande av garantier är lägre än vad som hade varit fallet 
om garantier hade lämnats. Anledningarna till oviljan att lämna garantier är 
flera. Investeraren kan bli förhindrad att använda intäkterna av försäljningen 
till investeringar i nya portföljbolag under garantitiden. Vidare hävdar 
private equity-bolag att de inte kan kvantifiera risken då de inte tagit del i 
den löpande verksamheten. Slutligen kan det konstateras att investeraren 
generellt löper störst risk under garantierna eftersom denne regelmässigt är 
kapitalstarkast och har störst reella möjligheter att infria eventuella 
garantikrav.31

 

                                                 
30 Informationen är hämtad från Stroud, H. och Vanhaerents K. Venture capital exit routes, 
s 5. 
31 Nyman, s 109 f. 
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4.4 Inlösen och likvidation 
Emedan notering och industriell försäljning framstår som de mest attraktiva 
exitmöjligheterna har investerare även börjat intressera sig för 
skyddsmekanismer i de fall där samarbetet går mindre bra. Det finns en 
rädsla bland investerare för att deras kapital skall bli inlåst i ett portföljbolag 
som varken visar potential för notering eller som riskerar att gå i konkurs.32 
Ledningen kanske är tillfreds med den nuvarande situationen där de, utan att 
göra någon större förmögenhet, ändå lyckas vidmakthålla och finansiera den 
livsstil som de eftersträvar.33  
 
En möjlighet att undvika en dylik fälla är att redan vid 
investeringstidpunkten beakta detta scenario och förekomma det genom 
regleringar som ger investeraren rätt att under vissa närmare angivna 
omständigheter begära inlösen av aktierna och återbetalning av satsat 
kapital. Även om exit genom inlösen inte framstår som målsättningen vid 
investeringstidpunkten är det ett värdefullt verktyg för att rädda vad som 
återstår.34

 
Exit genom inlösen av aktier bör ses i samband med exit genom likvidation 
av bolaget. Dessa är ofta två alternativa exitmöjligheter i bolag där 
verksamheten har gått dåligt. Enär inlösen av aktier endast resulterar i att 
investeraren lämnar bolaget kommer en likvidation, med nödvändighet, 
innebära att allt samarbete i bolaget avslutas, varefter bolagets resterande 
tillgångar skiftas ut till ägarna. Den rätt investerare förhandlar sig till i 
relation till inlösen av aktierna överensstämmer oftast med den vid 
likvidation.  
 
Regleringar om likvidation av bolaget aktualiseras självfallet också i 
händelse av att portföljbolaget går i konkurs. Som ovan framkommit har 
detta varit ett icke sällsynt slut för många investeringar under de senaste 
åren. Även om det, i händelse av konkurs, sällan finns tillgångar kvar till att 
täcka aktieägarnas satsade kapital innebär en reglering om 
likvidationspreferens att investeraren åtminstone har företrädesrätt till det 
som återstår framför övriga aktieägare. 
 
Den här återgivna exitformen utgör till skillnad från de tidigare presenterade 
snarare en säkerhetsventil i fall där bolaget inte har utvecklats i linje med 
parternas förväntningar. Således kan man inte resonera i termer av för- och 
nackdelar. Det som kan sägas är att avsaknaden av dylika exitmöjligheter 
sätter investeraren i en mer fragil situation än annars och att tid bör 
dediceras åt att även reglera dessa situationer. 
 

                                                 
32 Bartlett, J.W., Fundamentals of venture capital, s 87.   
33 Dylika bolag kallas med engelska termer ofta för ”walking deads” eller ”lifestyle 
companies”. 
34 Nyman, s 76. 

 19



5 Investeringsavtal 

5.1 Allmänt 
Investeringsavtal består egentligen av två avtal, dels avtal om teckning av 
aktier, dels aktieägaravtal. Teckningsavtalet tar upp frågor hänförliga till 
emissionen som sådan och eventuella garantier från portföljbolaget medan 
aktieägaravtalet reglerar ägandet och driften av portföljbolaget samt därmed 
sammanhängande frågor.35 I somliga fall upprättar man två separata avtal i 
andra ett som reglerar samtliga frågor. Vilket alternativ som väljs har 
egentligen inga direkta rättsliga implikationer men i Sverige är det 
vanligaste att man laborerar med ett avtal för samtliga frågor.36 Utifrån 
syftet med här aktuella uppsats kommer endast frågor berörande aspekter av 
ägande och samarbete i portföljbolaget att behandlas, dvs. aktieägaravtalet.37  
 
Typiskt sett karakteriseras aktieägaravtal vid private equity-investeringar av 
regleringar som avser investerarens rättigheter i olika aspekter. Vissa av 
dessa är bestämmelser som generellt intas i aktieägaravtal till skydd för 
minoritetsägare, exempelvis representation i styrelse samt vetorättigheter i 
vissa angivna frågor. Det som emellertid utmärker aktieägaravtal vid denna 
typ av investeringar är bestämmelser hänförliga till möjliggörande och 
säkerställande av att exit kan ske samt bestämmelser vars verkan är att 
skydda värdet av investerarens kapitalinjektion.38 Tidigare märktes 
härvidlag en skillnad mellan hur långtgående rättigheter svenska och 
utländska investerare krävde. Tendensen var att utländska, i synnerhet 
amerikanska, investerare krävde ett system av investerarrättigheter som 
sammantaget gav ett mer långtgående skydd än det som svenska investerare 
krävde. Utvecklingen är emellertid att även svenska investerare kräver 
alltmer detaljerade skyddsmekanismer och i dagsläget är skillnaden i 
investeringsavtalens omfång inte särskilt stor. 
 

5.2 Uppdelningen mellan aktieägaravtal 
och bolagsordning 

Aktieägaravtalet är det dokument som tillsammans med bolagets 
bolagsordning och ABL:s bestämmelser kommer att normera samarbetet i 
portföljbolaget. Det finns vissa grundläggande skillnader mellan regleringar 
i bolagsordning och aktieägaravtal. I Sverige har vi en syn på 
bolagsordningen som ett rent bolagsrättsligt dokument som binder bolaget i 
                                                 
35 Nyman, s 88. 
36 Nyman, s 89. 
37 Läsaren rekommenderas att avseende mer ingående behandling av teckningsavtalet, 
studera Nyman, M., Riskkapital Stockholm 2002.. 
38 Nyman, s 96 f. 
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dess förehavanden. Lagstiftaren skiljer mellan å ena sidan klausuler som 
binder bolaget och å andra sidan avtal mellan aktieägare, varvid normalt de 
förra men inte de senare får inkluderas i bolagsordningen.39  
 
Den praktiska konsekvensen av detta blir att investerare i svenska bolag 
först och främst, i förhållande till övriga aktieägare, tvingas förlita sig på 
rent kontraktuella förpliktelser i aktieägaravtal utan möjlighet att utsträcka 
några förpliktelser till att gälla även bolaget som sådant. För utländska 
investerare innebär det något av en nyhet och ett avsteg från vad särskilt 
anglosaxiska investerare är vana vid, att i så pass stor utsträckning som 
vanligtvis sker, laborera med aktieägaravtal för att kunna erhålla 
motsvarande rättighetskatalog som de generellt kräver på hemmaarenan.40 
Utöver denna ovana, vilken i vissa fall, i sig, kan verka avskräckande, 
återfinner vi i den svenska ordningen vissa ytterligare nackdelar hänförliga 
till framför allt aktieägaravtalets osäkra rättsverkningar. För att belysa de 
grundläggande skillnader och konsekvenser som en reglering i de olika 
dokumenten får för de inblandade parterna följer en redogörelse för de för- 
och nackdelar en reglering i respektive dokument uppvisar samt även i 
övrigt en diskussion om dess närmare implikationer för investeringsavtal. 
 
Ett kartläggande av vilka risker och rättsverkningar såväl aktieägaravtal som 
bolagsordning kan medföra fyller funktionen av att ge ett bättre underlag för 
avtalsförfattande och, i tillämpliga delar, val av placering av bestämmelser 
mellan bolagsordning och aktieägaravtal. 
 

5.2.1 Aktieägaravtalets rättsverkningar i 
förhållande till olika rättssubjekt 

I svensk rätt anses aktieägaravtal generellt utgöra ett enkelt bolag enligt 
reglerna i lag (1980:112) om handelsbolag och enkla bolag.41 Den egentliga 
konsekvensen av detta är att möjligheterna att säga upp avtalet samt dess 
varaktighet påverkas. Om avtalet gäller tills vidare kan det sägas upp när 
som helst och kommer enligt reglerna i BL att upphöra sex månader efter 
uppsägning. Denna ordning är tämligen olämplig för ett samarbete av här 
behandlat slag. Investeraren skulle kunna hamna i en situation där alla i 
avtalet uppställda rättigheter omintetgjordes genom en uppsägning av 
avtalet. Vanligtvis stipulerar man därför att avtalet skall gälla till viss 
tidpunkt och om uppsägning inte har skett viss tid innan detta, avtalet skall 
anses förlängt en ytterligare tidsperiod. Detta ger parterna förutsebarhet och 
trygghet i vad som kommer att gälla under samarbetets bestånd. 
 
I övriga i detta avseende intressanta aspekter möjliggör dock BL:s 
dispositiva karaktär för parterna att avtala bort dess tillämplighet och 

                                                 
39 Von Baumgarten, s. 2. 
40 Von Baumgarten, s 2. 
41 Nial & Johansson, s 40, Kansmark & Roos, s 35, Sandström, J., Hembud och 
lösningsrätt, s 277, samt Roos, C M., Avtal och Rösträtt, s 280. 
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regelmässigt införs också bestämmelser om att lagens bestämmelser inte 
skall tillämpas på samarbetet. Det regelverk som istället kommer att utgöra 
ramarna för samarbetet är ABL:s bestämmelser, vilket i många här aktuella 
aspekter innehåller för parterna icke-dispositiva bestämmelser. 
 
Avtalsmässiga röstbindningar och avyttringsbegränsningar är i svensk rätt 
fullt ut giltiga mellan parterna. Innebörden av detta är att exempelvis 
röstning på bolagsstämma eller överlåtelse av aktie i strid med ett 
aktieägaravtal utgör kontraktsbrott och kan medföra påföljd för felande 
part.42 Emellertid har sannolikt röstbindningar och avyttringsbegränsningar 
inte några bolagsrättsliga verkningar. En i aktieägaravtalet uppställd 
avyttringsbegränsning hindrar av denna anledning inte styrelsen i bolaget 
från att införa den i aktieboken som förvärvat aktier i strid med 
begränsningen.43 Enligt den rådande uppfattningen i doktrin synes inte 
heller en röstning på bolagsstämma i strid med aktieägaravtalets 
bestämmelser kunna upphävas genom en klandertalan enligt 9 kap 39 § 
ABL.44 Detta skulle först och främst kräva att avtalsstridighet betraktades 
som klandergrund.45 Vissa författare anser dock att upprätthållandet av en 
sådan ordning skulle bli närmast formalistiskt i det fall att ett aktieägaravtal 
omfattar samtliga aktieägare och fortfarande gäller. Samma författare anser 
emellertid att det är osäkert om en domstol under dessa omständigheter 
skulle våga sig på ett genombrott och bifalla en klandertalan i ett sådant 
fall.46  
 
En något annorlunda situation är det om samtliga aktieägare omfattas av ett 
gällande aktieägaravtal, ett beslut fattas på bolagsstämma som är i linje med 
röstbindningarna i avtalet, och detta beslut sedan klandras av en av 
aktieägarna på den grunden att det bereder en aktieägare otillbörlig fördel 
till skada för övriga aktieägare. Frågan hur en domstol skulle behandla en 
sådan klandertalan står relativt öppen och så vitt författaren kunnat utreda 
har denna situation aldrig prövats av domstol. Frågans kärna synes vara om 
det faktum att alla på förhand samtyckt till ett visst beslut kan förta deras 
framtida klanderrätt eller snarare om man kan avtala bort sin klanderrätt 
avseende framtida beslut av bolagsstämman. Beslutet i fråga rör endast 
aktieägarnas inbördes rättigheter. Regler som avser att skydda aktieägare är 
dispositiva och kan åsidosättas genom att alla aktieägare samtycker därtill.47 
En möjlighet skulle, enligt min uppfattning, kunna vara att betrakta 
aktieägaravtalet som ett samtycke av samtliga aktieägare till ett visst 
framtida beslut och att en klandertalan på denna grund skulle kunna nekas 
framgång. Det upplevs som något märkligt att en aktieägare skulle kunna 
klandra ett beslut som endast går honom emot då han redan vid ett tidigare 
                                                 
42 Kansmark & Roos, s 29. 
43 Jag bortser självfallet i detta resonemang från eventuell förekomst av hembudsklausul i 
bolagsordningen. En sådan klausul binder, som ett resultat av inkorporerandet i 
bolagsordningen, styrelsen i dess förehavanden. 
44 Roos, C M., a.a.s 357 och 366, Nial & Johansson, s 290 samt Kansmark & Roos, s 31. 
45 Roos, C M., a.a.s 366. 
46 Werlauff, E., och Nørgaard, J., Vedtægt och aktionæraftale, Viborg 1987, s 327, samt 
Lowzow & Reed, Aksjonæavtalen, Oslo 1993, s 54 f. 
47 Per Samuelsson i Karnov, 2003/04, Band 1, s 1293. Kommentar till 9 kap 40 § ABL. 
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tillfälle har förbundit sig att acceptera ett sådant beslut. Det som talar emot 
en sådan ordning är att det samtidigt innebär att man tillerkänner ett 
aktieägaravtal vissa bolagsrättsliga verkningar, nämligen att man kan avtala 
bort klanderrätten; något som man i svensk rätt generellt är ytterst ovillig att 
göra. Rättsläget måste emellertid, i brist på avgöranden samt auktoritativa 
uttalanden i frågan, betraktas som oklart. 
 
En intressant fråga är vilken effekt det får om bolaget självt är part i 
aktieägaravtalet. Avtal som ingås mellan ett bolag och dess aktieägare är i 
sig fullt giltiga med den begränsningen att det i doktrin framförs den 
ledande synpunkten att bolaget inte kan ikläda sig förpliktelser som strider 
emot funktionsfördelningen i ABL.48 Att bolaget är part till ett avtal till 
vilket samtliga aktieägare är anslutna kommer emellertid inte att resultera i 
att avtalet får direkt verkan mot bolaget. Enbart den omständigheten att 
bolaget är part till avtalet kommer således inte att ge det full bolagsrättslig 
genomslagskraft. Emellertid kan den omständigheten att bolaget självt har 
accepterat avtalet, underlätta en argumentation för att avtalet skulle ha 
rättsliga konsekvenser även för bolaget.49  
 
Det går således inom vissa gränser att få bolaget bundet av klausuler i 
aktieägaravtalet men man bör skilja mellan genomslagskraften på olika 
nivåer. Vad gäller effekten på ledningsplanet kan konstateras att alla 
styrelseledamöter har rätt att vid förvaltningen av bolaget följa lag, 
bolagsordning och eget skön. Utförd röstning kan inte angripas på den 
grunden att den strider mot ett aktieägaravtal. Det förefaller också tveksamt 
om röstning i strid med avtalsmässig förpliktelse kan utlösa några påföljder 
för brott mot avtalet.50 Beträffande förhållandena vid röstning på 
bolagsstämma kan man, som framgått ovan, kanske inte helt utesluta att 
röstning i strid med avtal kan angripas med klandertalan. Det bör emellertid 
erinras om att detta inte är en ståndpunkt som har någon bred förankring i 
rättsvetenskapen. En dylik röstning kan emellertid medföra påföljder för den 
enskilde aktieägaren på grund av avtalsbrott.  
 
Aktieförvärvares bundenhet av röstbindningar och avyttringsbegränsningar 
aktualiserar även det intressanta spörsmål. Den rådande rättsliga 
uppfattningen avseende bundenhet för förvärvare av aktier är beroende på 
förvärvarens goda eller onda tro.51 Avtalsmässiga röstbindningar och 
avyttringsbegränsningar har inte några rättsverkningar i förhållande till den 
som genom överlåtelse har förvärvat aktier och därmed varit i god tro. 
Tidigare ansågs inte heller förefintligheten av ond tro kunna skapa 
bundenhet för förvärvaren.52 I dagsläget råder det i svensk doktrin dock en 
stark uppslutning kring att den som med vetskap om avtalade röstbindningar 
                                                 
48 Kansmark & Roos, s 31. 
49 Kansmark & Roos, s 31 samt Lowzow & Reed, a.a.s 57 f. 
50 Kansmark & Roos, s 31. 
51 Man skiljer härvidlag mellan olika fång. Jag kommer endast att redogöra för överlåtelse 
av aktier och bortser i min framställning från familjerättsliga fång samt situationen vid 
konkurs och utmätning. För vidare information om rättsläget avseende dessa fång hänvisas 
läsaren till Kansmark & Roos, s 30. samt Roos, C M., a.a.s 320 ff. 
52 Roos, C M., a.a.s 320 ff. 
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eller föryttringsbegränsningar förvärvar aktier, blir bunden av de 
bestämmelser han känt till.53

 
Frågan är vilken verkan det skulle kunna få för frågan om god tro hos en 
förvärvare att det fanns ett omnämnande i bolagsordningen om förekomsten 
av vissa klausuler i aktieägaravtalet. Härvidlag får man först ställa sig frågan 
huruvida det över huvud taget är möjligt att införa en sådan bestämmelse i 
bolagsordningen. 
 
Bolagsverket har en skyldighet att neka registrering av 
bolagsordningsklausuler som strider mot obligatorisk (tvingande) 
aktiebolagsrätt. De föryttringsbegränsningar som upptas i aktieägaravtal är 
av sådan karaktär att de inte kan intas i bolagsordningen och tillhör därför 
den tvingande sfären.54 Men man kan ju hävda att bolagsordningsklausulen 
likväl inte är tänkt som något annat än en aktiebolagsrättsligt oförbindande 
information och att eventuella rättsverkningar därför är en fråga om 
sakrätt. Köpare presumeras enligt 18 kap. ABL i princip ha kännedom om 
allt som förekommer i bolagsordningen. Därför skulle klausulen, om den får 
föras in i bolagsordningen, få en direkt inverkan på frågan om god tro (i 
princip skulle den eliminera god tro och därigenom i enlighet med 
sakrättsliga regler binda köparen vid de avtalade begränsningarna). 
Problemet är därför, tillspetsat, huruvida man får räkna med förbud mot 
bolagsordningsklausuler även på andra grunder än att de strider mot 
obligatorisk aktiebolagsrätt. Här förefaller rättsläget vara osäkert. Risken är 
att Bolagsverket helt enkelt av "gammal vana" skulle neka registrering. 
Visserligen går det att överklaga Bolagsverkets beslut men det råder 
osäkerhet om vad RegR skulle anse. Det som talar emot ett accepterande av 
en dylik bestämmelse i bolagsordningen är att bolagsordningens funktion 
avgränsar sig till att reglera aktiebolagets förhållanden, framför allt de inre, 
men även till viss del de yttre. En klausul av här nämnt slag skulle, via 
reglerna i 18 kap ABL. reglera förhållandet mellan å ena sidan avtalsparter 
och å andra sidan tilltänkta köpare, något som gör det tveksamt att det skulle 
kunna accepteras. Rättsläget är emellertid oklart och har så vitt jag kunnat se 
varken avgjorts av domstol eller behandlats i doktrin.55

 

5.2.2 Minoritetsskyddregler 
Hittills har olika situationer belysts där alla aktieägare har varit parter till 
avtalet. Stora problem synes emellertid kunna aktualiseras då en eller flera 
aktieägare står utanför aktieägaravtalet. Detta kan vara fallet såväl när någon 
i god tro förvärvat aktier av förutvarande aktieägare som i de fall där aktier 
emitterats till någon som inte tidigare var ägare i bolaget, exempelvis via 
incitamentsprogram till anställda. 
 

                                                 
53 Sandström, J., a.a.s 280 ff., Kansmark & Roos, s 30. Se dock Nial & Johansson, s 291. 
54 Kansmark & Roos, s 67, 78 och 81. 
55 Stycket och resonemangen baseras på samtal med Niklas Arvidsson. 
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Resultatet av att antingen en optionsinnehavare tecknat aktier eller att tredje 
man i god tro förvärvat aktier blir således att det kommer att finnas 
aktieägare som inte med nödvändighet behöver följa bestämmelserna i 
aktieägaravtalet. Som ett resultat av de minoritetsskyddsregler som finns i 
ABL kan dessa nytillkomna aktieägare ställa till problem för investeraren. 
Bestämmelserna i 3 kap 1 § samt 9 kap 39 § ABL rörande likabehandling av 
aktieägare respektive en förfördelad aktieägares möjlighet att klandra beslut 
fattade av bolagsstämman, kan leda till stora bekymmer och utdragna 
klanderprocesser vilka i sin tur kan resultera i stora ekonomiska förluster för 
investeraren.  
 
Som kommer att visas senare i uppsatsen kräver investerare ofta rättigheter 
vars genomdrivande vid bolagsstämma, för att bli giltiga, kräver samtliga 
aktieägares samtycke. Trots att det faktum att alla aktieägare är part till 
avtalet, som framgått ovan, inte är någon absolut garanti för att beslut skall 
gå att genomföra, innebär förekomsten av obundna aktieägare en direkt risk 
i fall där samtycke av samtliga aktieägare krävs.  
 
Att alla aktieägare inte är bundna av aktieägaravtalet aktualiserar därtill 
problem utöver de hänförliga till minoritetsskyddsreglerna. Det är 
exempelvis inte ovanligt i aktieägaravtal med rättigheter för investeraren att 
påkalla försäljning av samtliga aktieägares aktier i samband med en 
industriell försäljning, s.k. ”drag along rights”.56 Syftet är att kunna sälja 
samtliga aktier i bolaget simultant. Grunden för detta är såväl att ett sådant 
förfarande genererar en högre försäljningslikvid, som att det kan vara svårt 
att hitta en köpare om man inte erbjuder denne samtliga aktier i bolaget. Om 
emellertid en aktieägare inte är bunden av aktieägaravtalet kommer denne 
inte heller att med hjälp av en klausul i aktieägaravtalet kunna förmås att 
sälja sina aktier till den potentiella förvärvaren. Möjligheten finns 
visserligen för en aktieägare som innehar mer än nittio procent av aktierna i 
bolaget att få till stånd en tvångsinlösen av minoritetens aktier, men ett 
sådant förfarande är både kostsamt och tar lång tid.57 Problematiken 
aktualiseras även i relation till avtalsvis uppställda rättigheter till utdelning, 
likvidation m.m., där en obunden aktieägare inte behöver respektera 
investerarens preferensrättigheter.  
 
Som framgår är det av yttersta vikt att man ser till att alla aktieägare i 
bolaget är parter till aktieägaravtalet. Om det inte är möjligt, eller som fallet 
kan vara önskvärt, att få alla aktieägare att bli part till avtalet bör man 
åtminstone ordna så att övriga aktieägare bekräftar vissa för avtalet centrala 
bestämmelser. Detta kan enklast ske genom att antingen i ett separat avtal ha 
hänvisningar till vissa i aktieägaravtalet preciserade bestämmelser, eller 
genom att skapa en ”slimmad” kopia av aktieägaravtalet58 som sedan de 
nytillkomna aktieägarna skriver under.59

                                                 
56 Se mer om detta under avsnitt 7.2.1.  
57 Von Baumgarten, s 2. 
58 I vilket man har skalat bort de många gånger känsliga och ljusskygga bestämmelser som 
gäller parternas mellanhavanden i vissa frågor, eller parternas planer för bolaget på sikt. 
59 Intervjuer med Erik Sjöman och Niklas Arvidsson.  
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De problem som redogörs för är till stor del ett resultat av att det i svensk 
rätt finns begränsade möjligheter att införa bestämmelser i bolagsordningen. 
Detta leder som tidigare konstaterats till att bolaget inte blir bundet av 
många av de vid investeringsavtal aktuella bestämmelserna.  
 
För att säkerställa att övriga aktieägare fullgör sina skyldigheter under 
avtalet kan parterna pantsätta sina aktier i bolaget till varandra varefter 
aktierna deponeras hos tredje man, ofta en bank eller advokatbyrå.60 Då 
tradition utgör det sakrättsliga momentet för såväl överlåtelse som 
pantsättning av aktier61 försvårar man genom detta tillvägagångssätt att 
överlåtelse eller annat agerande i strid med bestämmelserna i 
aktieägaravtalet inträffar. I det fall att någon av parterna bryter mot avtalet 
har dessutom övriga parter en säkerhet för att de skall kunna bli 
kompenserade för den skada de lider av avtalsbrottet. 
 

5.2.3 Åtgärder vid brott mot aktieägaravtalet 
Om part röstar i strid med avtalet eller i övrigt bryter mot vad som avtalats 
har medkontrahenterna rätt att kräva skadestånd, detta oavsett om det 
särskilt reglerats i avtalet.62 Även om det kan vara lätt att konstatera 
huruvida avtalsbrott föreligger, möter det desto större problem att avgöra 
skadans storlek. Av denna anledning innehåller avtalen ofta en vitesklausul. 
Trots att en vitesklausul kan bli föremål för jämkning med stöd av 36 § 
avtalslagen torde domstolarna vara relativt obenägna att underkänna ett av 
parterna överenskommet vitesbelopp.63 Vitesklausul kombinerat med 
säkerhet i de pantsatta aktierna ger under alla omständigheter ett visst skydd 
och en stark påtryckning mot trilskande medkontrahenter. Investerare kräver 
ofta en rätt att, i fall där övriga parter inte uppfyller vissa för avtalet centrala 
förpliktelser, förvärva deras aktier till ett, jämfört med marknadsvärdet, 
reducerat pris.64 Till detta återkommer jag i kapitel 7. 
 
Möjligheten att genomdriva avtalsinnehållet med hjälp av domstol förefaller 
i svensk rätt vara något osäker. Att det finns en möjlighet att föra såväl en 
fastställelsetalan om att viss skyldighet föreligger, som en fullgörelsetalan 
(såväl negativ som positiv) torde stå relativt klart.65 En fastställelsetalan 

                                                 
60 Nyman, s 103. 
61 Man skiljer mellan avstämningsbolag, vilka är bolag som har avskaffat aktiebreven och 
istället har sina aktier registrerade i ett datorbaserat kontosystem enligt lag (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument, och övriga bolag, s.k. kupongbolag. Jag utgår i min 
framställning ifrån ett kupongbolag, d.v.s. ett bolag som alltjämt tillämpar eller åtminstone 
formellt sett har rätten att utfärda aktiebrev. För avstämningsbolag regleras det sakrättsliga 
momentet av ovan nämnda lag och hänför sig istället till registreringstidpunkten. Se 
avseende det sakrättsliga momentet Lindskog, S, Om pant i aktier, Festskrift till Jan 
Sandström, 1997, s 309 ff. 
62 Kansmark & Roos, s 92. 
63 Roos, Avtal och rösträtt, s 374 ff., och Kansmark & Roos, s 93. 
64 Intervju med Jesper Ottergren. Dylika klausuler kallas ofta för fri- eller utköpsklausuler. 
65 Kansmark & Roos, s 99 f och Roos, C M., s 372 f. 
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kommer emellertid inte leda till någon exigibel dom. En fullgörelsetalan 
synes kunna förenas med vite, vilket kan dömas ut i fall part inte 
efterkommer domen. Det är emellertid på exekutionsstadiet som åsikterna 
går isär. Vissa hävdar att den enda möjligheten att framtvinga ett beteende i 
enlighet med avtalet är genom påtryckning med vite.66 Uppfattningen 
baserar sig på att det trots att det i många fall kan lämpa sig att låta annan 
utföra viss handling i svarandens ställe, röstning för aktier på bolagsstämma 
inte bör tillhöra denna kategori. Det anses att det vid en sådan handling inte 
är likgiltigt vem som röstar; endast aktieägare eller av denne utsett ombud är 
berättigade att rösta, annan saknar legitimation därtill.67 I linje härmed torde 
det alltså inte gå att genomdriva att röstning, de facto, sker på visst sätt. 
Detta synes också vara uppfattningen bland många praktiserande 
advokater.68

 
Peter Westberg, professor i processrätt vid Lunds universitet, anser 
emellertid att det är fullt möjligt att ansöka om att domstol förordnar en 
syssloman69 som i stället för svaranden får domstolens uppdrag, genom dom 
eller beslut, att rösta på visst sätt.70 En förutsättning för att ge ett dylikt 
förordnande torde, enligt Westberg, rimligen vara att det klart framgår av 
avtalet hur sysslomannen skall rösta. Att överlämna åt sysslomannens skön 
(affärsmässiga överväganden) att bestämma hur rösten skall läggas är 
däremot betydligt mer tveksamt. Med detta system erhåller sökanden ett 
faktiskt genomdrivande av motpartens skyldigheter. Det förefaller 
emellertid inte som att denna möjlighet har utnyttjats i någon större 
utsträckning av praktiserande jurister. Orsaken till detta får lämnas öppen 
men kan eventuellt vara hänförligt till en kombination av okunskap och att 
ett likvärdigt skydd nås på annat sätt: ett flitigt utnyttjande av fri- eller 
utköpsklausuler i fall av avtalsbrott. 
 
Slutsatsen är att det förefaller vara osäkert huruvida man kan genomdriva 
avtalsinnehåll medelst fullgörelsetalan, men att det eventuellt finns en sådan 
möjlighet så länge förpliktelserna i avtalet är klart formulerade. Kansmark 
& Roos konstaterar att behovet av att kunna genomdriva avtalet kanske inte 
alltid är så stort. Om samarbetet i bolaget har spruckit så att enda utvägen är 
via domstol är det i regel meningslöst att fortsätta. Istället torde en 
upplösning av samarbetet, inlösen av missnöjd parts aktier eller utköp av 
felande parts aktier vara att föredra.71 Detta stämmer måhända avseende 
aspekter hänförliga till faktorer under samarbetets gång. Om det emellertid 
rör möjligheten att få en försäljning eller en notering till stånd, aktualiseras 
andra överväganden. Härvid är det mest intressanta kanske att få 
möjligheten att avyttra bolagets inkråm för att sedan göra sin exit genom att 
                                                 
66 Roos, C M., s 367, och Bergendal, R., Aktiebolagets författning, s 147 ff. Kansmark & 
Roos går inte närmare in på frågan om exekution utan nöjer sig med att konstatera att en 
fullgörelsetalan är möjligt samt att den kan förenas med vite. 
67 Roos, C M., a.a.s 372. 
68 Andretzky, F och Ramsay, I., Von Baumgarten samt intervju med Jesper Ottergren. 
69 Jämlikt 15 kap 3 § RB. 
70 Westberg, P., Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål: en funktionsstudie över kvarstad 
och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder, bok 2, Lund 2004, s 94 ff. 
71 Kansmark & Roos, s 100. 
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likvidera bolaget och utskifta tillgångarna. Under dessa förhållanden 
framstår det som mer ändamålsenligt att försöka genomdriva sin rätt enligt 
avtalet genom en fullgörelsetalan. En utköpssituation kräver att investeraren 
sätter in mer kapital genom att förvärva aktierna, om än till reducerat pris. 
En talan i domstol når samma mål men inkluderar inget ytterligare kapital 
från investerarens sida utöver eventuella processkostnader. 
 

5.2.4 Reglering i bolagsordning 
Föregående avsnitt skulle kunna sammanfattas med att aktieägarna inte 
alltid garanteras en tillfredsställande rättslig ställning genom reglering i 
aktieägaravtal. Avtalsförfattare bör av denna anledning noga pröva vad som 
kan tas in i bolagsordningen istället för att regleras i ett aktieägaravtal.72  
 
Köpare av aktier presumeras, som tidigare konstaterats, känna till de 
bestämmelser som finns inkorporerade i bolagsordningen. Likaså binds 
bolaget i sitt agerande av bolagsordningen. Inkluderandet av en 
hembudsklausul, som i dagsläget är den enda avyttringsbegränsning som 
tillåts i bolagsordningen73, gör exempelvis att styrelsen inte får införa en ny 
aktieägare i aktieboken om inte aktierna först hembjudits. Likaså är ett 
beslut på bolagsstämma i strid med en bestämmelse i bolagsordning 
klanderbart. Över huvud taget erbjuder bolagsordningen säkrare 
rättsverkningar än en reglering i aktieägaravtal. 
 
Det finns emellertid sedan länge en tendens och tradition i Sverige att göra 
bolagsordningen i ett aktiebolag så tunn, neutral och strömlinjeformad som 
möjligt.74 De svenska bolagsordningarna sträcker sig normalt endast över ett 
fåtal sidor medan de i amerikanska och brittiska bolag ofta kan vara på mer 
än fyrtio sidor och uppta ett stort antal detaljregleringar hänförliga till 
aktieägarnas interna förhållanden. Orsakerna till detta står delvis att finna i 
den restriktiva synen på regleringar aktieägarna emellan. Ofta väljer 
parterna dock en reglering i aktieägaravtal trots att det formellt skulle vara 
möjligt att reglera i bolagsordningen. Anledningen till detta har delvis att 
göra med att bolagsordningen är offentlig. Det är inte alla klausuler som 
parterna vill skall nå ut till konkurrenter, framtida intressenter och 
medkontrahenter till bolaget. Till detta kommer att avtal ofta är enklare att 
sätta upp: variationsmöjligheterna är många, de legala begränsningarna få 
och en stor fördel är att bestämmelserna kan knytas till aktieägarna 
personligen.75  
 
De begränsningar som finns på en bolagsordning är att den inte får strida 
mot tvingande regler i ABL, annan lag eller författning eller grunderna för 
ABL.76 Det är emellertid inte alltid lätt att avgöra vad som strider emot 

                                                 
72 Kansmark & Roos, s 32. 
73 Kansmark & Roos, s 66 f. 
74 Kansmark & Roos, s 16. 
75 Roos, C M., s 141. 
76 18 kap 4 § ABL samt Kristiansson & Skog, s 20. 

 28



ABL, annan lag eller författning och det är av denna anledning viktigt att 
iaktta viss försiktighet vid utformandet av en bolagsordning. Risken 
parterna löper om bolagsordningen inte uppfyller nämnda kriterier är att den 
inte registreras av Bolagsverket.77 Parterna vill oftast att den legala 
processen skall gå snabbt och smidigt och är inte intresserade av utdragna 
processer med överklaganden av Bolagsverkets beslut. Av denna anledning 
finns det sällan tillfälle att pröva sig fram; juridiska rådgivare använder sig 
hellre av beprövade metoder.  
 
Det finns emellertid ingen självklarhet i att bolagsordningen måste vara 
kortfattad och strömlinjeformad. Genom bestämmelser i bolagsordningen 
kan man reglera många frågor som traditionellt behandlas i ett detaljrikt 
aktieägaravtal. Så länge man utformar och formulerar en bolagsordning på 
ett överskådligt och tydligt sätt torde den kunna göras detaljerad och uppta 
vissa av de bestämmelser som i dagsläget oftast regleras i aktieägaravtal. 
Vissa regleringar har emellertid av lagstiftaren bannlysts från 
bolagsordningen och andra måste, för att äga giltighet, tas in i 
bolagsordningen. Dylika regleringars placering i ettdera dokumenten har 
följaktligen redan sitt klara svar. Många för investeringar centrala 
bestämmelser rör endast förhållandet mellan aktieägarna och kan därför inte 
regleras i bolagsordningen, varvid parterna hänvisas till en reglering i 
aktieägaravtal. Det är emellertid min uppfattning att fler saker än vad som 
sker idag kan regleras i bolagsordningen. Det lär också förekomma en 
avsiktlig dubbelreglering, dels för att avtalet skall ge fullständiga besked, 
dels för att bestämmelserna antas kunna genomdrivas mera effektivt om de 
helt eller delvis införs i bolagsordningen.78

 

5.3 Vanligt förekommande regleringar 
Ett aktieägaravtal innehåller normalt vissa minoritetsskyddsregler vilka inte, 
i sig, är unika för private equity- och venture capital-investeringar utan 
återfinns i de flesta aktieägaravtal med spritt ägande. De mest typiska 
regleringarna är hänförliga till styrelserepresentation, vetorättigheter och 
olika former av avyttringsbegränsningar.79

 
Investerare kommer vid venture capital-investeringar att begära 
styrelseplats. Antalet ledamöter är beroende av ett antal olika faktorer 
hänförliga till storleken av investeringen och ägarandelen i bolaget men 
även av i hur mycket den eller de av investeraren utsedda representanterna 
kan tillföra bolaget kompetensmässigt.80 Sammansättningen av styrelsen är 
härvidlag inte bara intressant med avseende på vilket inflytande investeraren 
får i bolaget utan kanske främst utifrån vilket förtroende marknaden och 
eventuella framtida investerare kommer att ha för ledningen av bolaget. 

                                                 
77 Nyman, s 97 ff. 
78 Roos, C M., s 141. 
79 Nyman, s 100. 
80 Nyman, s 101. 
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Det är sällan som investeraren kommer att få en röstmässig ägarandel i 
bolaget som kommer upp till femtio procent. En mängd beslut på 
bolagsstämman är emellertid föremål för enkel majoritet och kommer under 
dessa omständigheter att kunna fattas endast av grundarna. För att 
säkerställa att beslut inte genomdrivs mot investerarens vilja är det vanligt 
och rekommendabelt att vissa särskilt viktiga beslut, genom reglering i 
aktieägaravtal eller bolagsordning81, görs föremål för enighet bland 
aktieägarna, alternativt att vissa beslut kräver investerarens godkännande. 
Det rör sig främst om frågor hänförliga till: ändring av bolagsordningen, 
utgivande av nya finansiella instrument, försäljning av verksamheten i 
bolaget, förvärv av rörelse eller bolag, större investeringar eller ändring av 
bolagets verksamhet.82  
 
De flesta aktieägaravtal innehåller någon form av bestämmelse med 
avseende på avyttringsbegränsningar. Enligt svensk rätt är 
hembudsklausulen den enda avyttringsbegränsning som tillåts i 
bolagsordningen.83 En sådan bestämmelse aktualiseras emellertid först 
sedan aktie övergått till annan, dvs. köparen har en skyldighet att erbjuda 
vissa av klausulen utpekade personer att lösa aktierna på i bolagsordningen 
närmare angivna villkor. Detta är något som sällan accepteras av investerare 
som ett fullgott skydd utan de kräver längre gående begränsningar i 
förfoganderätten. Av nödvändighet får dessa tas in i aktieägaravtalet. 
 
Det vanligaste är att parterna avtalar om att aktierna initialt under en period 
av exempelvis två år är föremål för s.k. lock-up, varvid det gäller ett förbud 
mot överlåtelse av aktierna. Grunden för denna förpliktelse, som ofta endast 
gäller grundarna, är att investeraren vill ha någon form av säkerhet för att 
dennes samarbetspartners inte byts ut snart efter dennes tillförsel av kapital 
till bolaget. Om klausulen gäller även investerarens rätt till avyttring är 
upplåsningen emellertid starkt begränsad i tiden.84 Efter denna inledande 
period kommer parternas förfoganderätt över aktierna regleras av någon 
mindre långtgående begränsning. Vanligt förekommande är härvidlag 
förköpsklausulen vilken, till skillnad från en hembudsreglering, slår till 
innan övergången till ny aktieägare ägt rum. Den aktieägare som vill avyttra 
hela eller delar av sitt innehav måste först erbjuda övriga aktieägare 
möjligheten att utnyttja sin förköpsrätt. 
 
Som ett extra skyddsnät ägnat att ge aktieägarna kontroll över ägarkretsen 
pantsätter parterna därtill ofta aktierna i bolaget till varandra, varefter 
aktiebreven deponeras hos tredje man. Som tidigare berörts är syftet med 
denna typ av bestämmelse dubbelt. Dels försvårar det för aktieägare att 
                                                 
81 Valet mellan en reglering i aktieägaravtal eller bolagsordning och därmed förknippade 
rättsliga konsekvenser har behandlats ovan. Regleringen av  särskild rösträtt i vissa frågor 
kommer jag att återkomma till nedan under avsnittet om rösträttspreferens, 6.2.2. 
82 Murphy, M., New-look investment for the technology comeback, IFLR, 2003 samt egna 
erfarenheter från granskning av avtal vid Advokatfirman Vinge i Malmö. 
83 Se 3 kap 3 § ABL samt för vidare läsning i ämnet Kristiansson & Skog, s 53 ff. samt 
Kansmark & Roos, s 64 ff. 
84 Nyman, s 102 f. 
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förfoga över aktierna genom avyttring eller pantsättning, dels ger det en 
säkerhet för betalning av eventuellt vite i fall av kontraktsbrott. I relation till 
kupongbolag förhindrar det även att aktiebreven försvinner under 
samarbetets gång.85  
 
Såväl olika klausuler som försvårar avyttring som en faktisk deposition av 
aktiebreven är generella företeelser vid olika samarbeten i aktiebolagsform. 
Emellertid fyller de ett särskilt viktigt syfte när de används vid private 
equity- och venture capital-investeringar: att säkra en framtida exit. Vid 
såväl notering vid auktoriserad marknadsplats eller börs som industriell 
försäljning behöver aktiebreven finnas i behåll för att transaktionen skall 
kunna genomföras. Härtill gör sig de aspekter gällande som berördes i 
föregående avsnitt avseende riskerna med att inte alla aktieägare är bundna 
av aktieägaravtalet. 
 
De bestämmelser som här redogjorts för är bara en del av dem som faktiskt 
förekommer i investeringsavtal. Samtidigt utgör de en viktig grund för och 
ett komplement till de mer specifika regleringar som avser investerarens exit 
från portföljbolaget.  
 
 
 

                                                 
85 Nyman, s 103. 
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6 Reglering i bolagsordning 

6.1 Allmänt 
Som tidigare har framgått ställer investerare ofta ganska långtgående krav 
på tilldelande av rättigheter i samband med att de går in med kapital i ett 
portföljbolag. Regleringen av dessa rättigheter skiljer sig i Sverige något 
från vad som är vanligt internationellt genom att de mest långtgående 
rättigheterna ofta är omöjliga att införa i en bolagsordning.  
 
Min utredning i detta kapitel syftar till att klargöra vilka till aktier knutna 
rättigheter man kan erbjuda investerare genom reglering i bolagsordningen 
för att i nästa kapitel granska hur bestämmelserna i bolagsordningen, i 
nödvändiga fall, kompletteras av klausuler i aktieägaravtal. Ordningen är 
normalt den omvända, att man ser till vad som regleras i avtalet för att sedan 
undersöka vad som behöver kompletteras med bestämmelser i 
bolagsordningen. Utifrån det perspektiv jag har anlagt passar emellertid 
valda upplägg bättre. Det ger grunden för vad som kan tryggas genom en 
reglering i bolagsordning för att sedan se till vilka konstruktioner som 
aktörerna vid en investering laborerar med i aktieägaravtal. 
 
I svensk rätt är huvudregeln att alla aktier har lika rätt. Det går emellertid att 
i bolagsordningen bestämma att aktier av olika slag skall finnas eller kunna 
utges.86 Härvidlag tillåter man två typer av aktieslag där det ena utgörs av 
aktier med särskild rösträtt och det andra av aktier som ger en särskild rätt 
till bolagets tillgångar eller vinst.87 Aktier som har företräde framför andra 
till bolagets vinst eller tillgångar kallas generellt för preferensaktier medan 
övriga benämns stamaktier.  
 
Normalt finns endast ett aktieslag i bolaget innan investeraren träder in i 
bilden. Samtliga aktier har i detta läge samma rätt i bolaget. Investerare 
nöjer sig emellertid sällan med stamaktier utan kräver olika former av 
preferenser i förhållande till bolagets tillgångar eller vinst. Trots att det 
tidigare förekom svenska investeringsrundor där investeraren nöjde sig med 
stamaktier ses detta så gott som aldrig i dagsläget.88 Kraven som framställs 
av investerare i Sverige är starkt influerade av dem som framställs i 
amerikanska och brittiska investeringsrundor. De förluster många 
amerikanska venture capital-bolag gjorde under några år i början av detta 
sekel framtvingade ett hårdare klimat med strängare bestämmelser för 
kapitalsökande bolag.89 Trots att trenden sedan vänt och såväl antalet som 
storleken av investeringarna ökat har dessa många gånger drakoniska 

                                                 
86 3 kap 1 § ABL. 
87 Nyman, s. 54. 
88 Nyman, s 55 f.  
89 Murphy, M., New-look investment for the technology comeback, IFLR, 2003. 
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bestämmelser till viss del levt kvar i avtalen.90 Denna tendens har också fått 
effekter i Sverige med ett därmed sammanhängande ökat tryck från 
investerare på mer långtgående rättigheter. 
 
Preferensaktien är i Sverige ett flitigt använt instrument vid investeringar av 
här behandlad art. Som instrument går det att variera i relativt stor 
utsträckning och går att kombinera med egenskaper som är önskvärda vid 
såväl investerings-, samarbets- som avyttringsfasen. Genom att knyta olika 
preferenser till aktien kan man åstadkomma ett knippe av rättigheter för 
investerare som sammantaget utgör en bra grund för exit. 
 
Avsikten med detta kapitel är att utreda vilka särskilda rättigheter man kan 
garantera en investerare genom införande av bestämmelser härom i 
bolagsordningen samt att se till vad som utgör grunden för bruket av vissa 
preferenser. 

6.2 Aktier med olika rätt 

6.2.1 Likvidations- och utdelningspreferens 
Det går att laborera med ett antal olika former av företrädesrätt till utdelning 
för preferensaktieägare. En vanlig föreskrift är att preferensaktieägarna skall 
äga rätt till utdelning av bolagets utdelningsbara vinst intill viss procent av 
aktiekapitalet, men att de därutöver inte får del i resterande utdelning, s.k. 
limiterade preferensaktier.91 Det är emellertid inte sällsynt, vilket är 
beroende på parternas inbördes styrkeförhållande och förhandlingsposition, 
att preferensaktieägare tillerkänns rätt att, efter det att stamaktieägarna fått 
samma utdelning som preferensaktieägarna, delta i utdelning av resterande 
vinst på lika villkor som stamaktieägarna.92

 
En dylik preferens erbjuder emellertid inte investeraren någon absolut rätt 
till utdelning. Endast om bolaget har redovisade fria utdelningsbara medel 
får utdelning av bolagets medel ske. Emellertid är det inte säkert att 
investeraren ens i detta fall erhåller någon utdelning. Stamaktieägarna 
behöver endast acceptera investerarens företrädesrätt till utdelning i de fall 
där utdelning de facto sker. Eftersom stamaktieägarna oftast är i majoritet i 
bolaget kan de efter eget skön besluta om utdelning skall ske eller inte.  
 
Vi tänker oss att en investerare har företrädesrätt till utdelning med fem 
procent av aktiens nominella belopp årligen, men därutöver ingen rätt till 
utdelning. Om stamaktieägarna enbart beslutar om utdelning vartannat år 
kommer de att kunna tillgodogöra sig lejonparten av vinsten själva medan 

                                                 
90 Jag återkommer till den närmare behandlingen av dessa bestämmelser under kapitel 7 och 
8. 
91 Aktiebolagskommentaren avsnitt 3:3:3. 
92 Kristiansson & Skog, s 40 ff. 
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de enbart behöver avstå i medeltal 2,5 procent till investeraren.93 För att 
undvika denna situation kan man göra preferensen till utdelning 
ackumulativ, dvs. att en brist i den till preferensaktierna tillkommande 
företrädesrätten till utdelning skall kunna tillgodoräknas påföljande år.94 
Den direkta innebörden av detta är att investeraren, vid beslut om utdelning 
vartannat år, vid utdelningstillfället kommer att ha företrädesrätt till tio 
procent av aktiens nominella belopp innan övriga aktieägare erhåller någon 
utdelning. 
 
Om man enbart skulle ge preferensaktieägarna företrädesrätt till utdelning 
finns det dock risk att stamaktieägare som befinner sig i en 
majoritetsställning, inte beslutar om utdelning under ett antal år för att sedan 
tillgodogöra sig de upparbetade vinsterna genom att likvidera bolaget och 
utskifta tillgångarna. Preferens till utdelning kombineras därför oftast med 
en rätt till preferens vid likvidation. Härvidlag är det inte ovanligt med en 
formulering som ger preferensaktieägare företrädesrätt till ett belopp 
motsvarande den kurs till vilken teckning skedde vid investeringstillfället, 
uppräknat med eventuell ackumulerad utdelning från föregående år.95 
Genom dylika arrangemang garanteras investeraren en viss miniminivå för 
avkastning på satsat kapital.96

 
Vid venture capital-investeringar är det emellertid inte särskilt vanligt att 
utdelning ges under samarbetets gång.97 Den vinst som genereras 
återinvesteras istället i bolaget för att bolaget skall söka nå en stigande 
tillväxttakt. Investerarens avkastning är tänkt att ske genom den 
realisationsvinst som uppstår vid exit genom notering eller industriell 
försäljning. Reglering av utdelningspreferens är av denna anledning inte 
föremål för särskilt ingående förhandlingar. Emellertid är regleringar 
avseende ackumulativ preferens ofta av betydelse för frågan om 
beloppsberäkningen vid likvidation av bolaget. 
 
Som senare kommer att framgå hör frågan om likvidationspreferens starkt 
samman med avtalsmässiga konstruktioner om företrädesrätt till 
försäljningslikvid i samband med en industriell försäljning.98 Funktionen är 
den ungefärligen samma men då en försäljning av aktierna i bolaget rör 
frågor hänförliga till förhållanden utanför bolaget kan en dylik reglering inte 
intas i bolagsordningen utan måste regleras i ett aktieägaravtal. 
 

                                                 
93 Rodhe, s 134. 
94 Kristiansson & Skog, s 41. 
95 Nyman, s 56. 
96 Självfallet är detta uttalande föremål för den begränsningen att det vid en likvidation av 
bolaget inte alltid finns pengar till aktieägare efter att borgenärerna har erhållit täckning för 
sina fordringar. Under dessa omständigheter kommer inte heller investeraren att erhålla 
några pengar. Endast i det fall att det de facto finns pengar över har investeraren rätt att före 
övriga aktieägare erhålla visst belopp. 
97 Voss, C.J., 2002, Early-stage financing through sales of preferred stock. 
98 Se avsnitt 7.3 
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6.2.2 Rösträttspreferens 
Preferenser av diverse slag är tänkta att kompensera investerare för de risker 
de tar genom att gå in i bolaget med kapital. Grundare kan i de flesta fall 
acceptera såväl dylika preferenser som att ge upp en större ägarandel i 
bolaget så länge som de har kvar den faktiska kontrollen över bolaget. Detta 
kan ske genom en röstvärdesdifferentiering av aktierna i bolaget.  
 
I svensk bolagsrätt uppställs numera en begränsning såtillvida att skillnaden 
mellan olika aktieslag avseende röstvärde inte får överstiga förhållandet 
1:10.99 En sådan differentiering görs i bolagsordningen varvid man 
exempelvis kan bestämma att aktier av serie A skall ge rätt till en röst per 
aktie medan aktier av serie B ger rätt till 10 röster per aktie.  
 
En konsekvens av bestämmelsen om högsta röstvärdesskillnad är att 
rösträttslösa aktier inte är tillåtna.100 Detta innebär att ingen legitimerad 
aktieägare helt får frånkännas rösträtt i bolagets angelägenheter. Som en 
följd av detta förbud accepteras inte heller bestämmelser om att exempelvis 
varje helt femtal av aktier medför en röst. Under dessa omständigheter 
skulle ju de facto varje aktie inte ha något röstvärde. Emellertid tillåts en 
bestämmelse i bolagsordningen om s.k. graderad rösträtt, t.ex. så att varje 
påbörjat femtal företrädda aktier medför en röst.101  
 
Det torde också vara möjligt att i bolagsordningen föreskriva att aktier av 
visst slag under vissa premisser skall få högre eller lägre röstvärde.102 
Tanken är vid sådana konstruktioner att ett aktieslag i grunden ska ha ett 
visst röstvärde och enbart i vissa frågor, samma eller högre röstvärde som 
andra aktier. Emellertid är även dylika regleringar underkastade 
begränsningen om högsta röstvärdesskillnad i vissa frågor. 
 
Det är vidare inte tillåtet att ge vissa aktier högre eller lägre röstvärde 
beroende på vem som innehar aktierna.103 Detta baseras på att en av 
aktiebolagsstiftningens grundpelare utgörs av att den rätt en aktie medför 
inte är beroende av i vems hand aktien befinner sig.104

 
Bestämmelser i bolagsordningen om röstvärdesdifferentiering kompletteras 
vid investeringsavtal så gott som alltid av regleringar i aktieägaravtal. Syftet 
med detta är att kunna åstadkomma vetorättigheter för investerare i speciella 
särskilt viktiga frågor på såväl styrelse som stämmoplan. Dylika regleringar 
går även att införa i bolagsordningen genom angivande av att vissa beslut 
fordrar enighet bland aktieägarna.105 De fördelar som en sådan reglering 

                                                 
99 3 kap 1 § femte stycket ABL. 
100 Se Kristiansson & Skog, s 43, Rodhe, s 132 och Aktiebolagskommentaren avsnitt 3.1.4. 
101 Aktiebolagskommentaren avsnitt 3.1.5. 
102 Se Rodhe s 132 ff. samt Prop. 1975:103 s  
103 Rodhe, s 132. 
104 Kristiansson & Skog, s 44, SOU 1941:9, s 498 samt Rodhe, s 132. 
105 Kristiansson & Skog, s 104 ff. samt Nerep, E, Aktiebolagsrättslig analys. Ett tvärsnitt av 
nyckelfrågor, s 333. 
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medför har redan presenterats men det förtjänar att nämnas att såvida en 
reglering inte är införd i bolagsordningen är inte bolaget bundet av 
bestämmelsen, med den konsekvensen att beslut i strid med vetorättigheten 
inte kan klandras.106 Möjligheten att införa krav på enighet i vissa beslut i 
bolagsordningen förefaller emellertid sällan utnyttjas.107 Orsaken till detta 
står troligtvis att finna i såväl okunnighet om fördelarna, som en ovilja att 
inför omvärlden visa i vilken omfattning ledningen beskurits från dess 
självständiga agerande och beslutsfattande.108  
 
Införande av bestämmelser om enighet kan leda till låsningar i bolaget. För 
att inte bolagets utveckling skall bli lidande krävs att det finns någon 
ordning för att lösa dylika problem. Utan att jag här kommer att i detalj 
behandla de olika alternativ som står parterna till buds kan nämnas att dessa 
regleringar på grund av dess ljusskygga karaktär alltid intas i 
aktieägaravtalet.109 Det rör sig generellt om utseende av någon form av 
utslagsledamot eller hänskjutande till skiljeman för närmare avgörande. 
Syftet är att så snabbt som möjligt kunna vidare med samarbetet i bolaget. 

6.2.3 Konvertibla preferensaktier 
Utomlands är det vanligt med preferensaktier till vilka knyts en rätt att 
konvertera till stamaktier under vissa närmare omständigheter. Anledningen 
till detta är de excellenta möjligheter till skydd mot utspädning110 av en 
investerares innehav som en sådan ordning medför. Vid svenska 
investeringsrundor medför inte aktiens egenskap av konvertibel till 
stamaktie någon vidare fördel för investeraren. Konstruktionen med ett 
fixerat nominellt belopp i den svenska aktiebolagsrätten skapar ett 
obligatoriskt konverteringsförhållande om 1:1; något som inte tillåter en 
justering av utbytesförhållandet i fall av förestående utspädning till att ge 
fler än en stamaktie per preferensaktie.111 Emellertid är de flesta 
preferensaktier i samband med investeringar konvertibla. Grunden för detta 
är att marknadspraxis vid notering av bolag är att samtliga bolagets aktier 
konverteras till samma aktieslag för att på så vis underlätta en värdering av 
bolaget.112

 
En förutsättning för att man skall kunna laborera med konvertibla 
preferensaktier är att bestämmelse härom införs i bolagsordningen.113 Såväl 
den närmare ordningen för omvandlingen, dvs. vilka aktier som skall kunna 

                                                 
106 Se avsnitt 5.2 angående de närmare skillnaderna mellan en reglering i bolagsordning och 
aktieägaravtal. 
107 Nerep, E., a.a.s 333, samt intervju med Jesper Ottergren. 
108 Intervju med Jesper Ottergren. 
109 Svernlöv, C., Internationella Joint Ventures, Stockholm 1997, s 126 ff. 
110 Utspädningsskydd behandlas utförligt i kapitel 8. Det som åsyftas är emellertid ett skydd 
mot att det sker efterföljande emissioner av aktier till lägre kurs än den investeraren 
tecknade sig för. Målet är att skydda sig mot en utspädning av värdet av innehavet. 
111 Skog, R, Nyemissioner av aktier – de lege lata och de lege ferenda, Uppsala 2004, s 
133. 
112 Von Baumgarten, s 2. 
113 3 kap 1 § sjätte stycket ABL. 
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konverteras samt till vilket aktieslag, som vilka faktorer som skall kunna 
utlösa en konvertering, måste anges. Man kan tänka sig olika utlösare: (i) 
per automatik vid viss tidpunkt eller när visst förhållande inträffar, (ii) om 
den skall kunna påkallas av aktieägaren, eller (iii) av bolaget.114  
 
Som ett alternativ till att införa konvertibla aktier kan i bolagsordningen 
föreskrivas att de rättigheter som tillkommer ett visst aktieslag skall kunna 
förändras efter viss tid eller under vissa närmare angivna förutsättningar.115 
Man kan tänka sig att preferensaktierna ges högre röstvärde om inte 
utdelning beslutats på ett eller ett antal år, eller att rätten till utdelning 
förändras över tid. Det råder emellertid viss osäkerhet beträffande hur långt 
sådana förändringar kan gå samt till vilka förhållanden de kan knytas.116 Det 
är således inte ett måste att ha en bestämmelse om omvandling från ett 
aktieslag till ett annat, man kan likaväl föreskriva automatisk förändring av 
aktiens egenskaper under vissa omständigheter, så att den till sin karaktär 
blir som en stamaktie. 
 
Utöver dessa två möjligheter kan naturligtvis en ändring av en akties 
egenskap som preferens- eller stamaktie åstadkommas genom en ändring av 
bolagsordningen som avser redan utgivna aktier. Sistnämnda alternativ 
framstår dock som mindre ändamålsenligt i relation till ett bolags 
anskaffande av kapital. Hela syftet med utgivande av preferensaktier är ju 
att tillse att aktieförvärvaren ges sådana rättigheter att aktien redan initialt 
blir ett intressant placeringsobjekt.117

 
Den tidigare behandlade frågan om ackumulativ preferens kan få vissa 
effekter beträffande konvertibla aktier. Vi tänker oss en situation där det i 
bolagsordningen existerar en bestämmelse som med stöd av 3 kap 1 § sjätte 
stycket ABL innebär att preferensaktier på styrelsens begäran kan 
konverteras till stamaktier. Styrelsen begär, efter tre på varandra följande år 
utan utdelning på de ackumulativa preferensaktierna, vilka har rätt till 5 
kronors utdelning per år, konvertering av de ackumulativa preferensaktierna 
till stamaktier. Det tredje året ligger det således upparbetat 15 kronor som 
ägarna av de ackumulativa preferensaktierna har rätt till, men vid ordinarie 
bolagsstämma har aktierna konverterats och är då att anse som stamaktier. 
Vad händer i det fall att man lämnat frågan oreglerad i bolagsordningen? En 
trolig slutsats blir i detta fall, om parterna har lämnat frågan oreglerad i 
såväl avtal som bolagsordning, att de upparbetade 15 kronorna per aktie 
skall tillkomma samtliga aktieägare eftersom alla stamaktier har lika rätt till 
utdelning.  
 
Det har påpekats118, och jag instämmer, att det inte heller torde vara möjligt 
att i bolagsordningen införa en bestämmelse om att ägarna till de 

                                                 
114 Prop. 1975:103 s 313. 
115 SOU 1971:15 s 157 f. 
116 SOU 1971:15 s 158. 
117 Borgström, C., Om konvertibla obligationer och andra finansieringsformer, s 108, not 8. 
118 Winström, B., Differentiering av aktiers rätt i bolagsordning, examensarbete vis 
Stockholms universitet, VT 2001, s 23. 
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konverterade aktierna skall äga rätt till den upparbetade utdelningen utan att 
detta, i sig, skapar ett eget aktieslag, eftersom då stamaktierna skulle ges 
olika rätt till utdelning.119 Som ovan konstaterats går det inte heller att 
anpassa konverteringsförhållandet till ett annat än 1:1, för att på detta sätt 
kunna kompensera preferensaktieägarna för utebliven utdelning. Det 
förefaller som om detta är en fråga som avtalsvägen får regleras mellan 
aktieägarna; något som egentligen inte skapar några märkvärda olägenheter 
utöver de som presenterats i avsnitt 5.2.120  
 

6.2.4 Inlösenbara preferensaktier 
De senaste årens turbulens på private equity och venture capital-marknaden 
har fått investerare att inse att värdet på portföljbolagen inte alltid enbart 
ökar från investeringstidpunkten och framåt. Juridiska rådgivare har också 
märkt ett ökat intresse bland investerare för en utökad arsenal av 
skyddsmekanismer som verkar i bägge ändar av exitskalan.121 En av dessa 
skyddsmekanismer är en ökad efterfrågan på inlösenbara preferensaktier.122 
I aktiebolag vars aktiekapital utan ändring av bolagsordningen kan 
bestämmas till ett lägre eller högre belopp, kan i bolagsordningen intas 
förbehåll att aktiekapitalet kan nedsättas genom inlösen av aktier, dock ej 
under minimikapitalet.123 En vanlig regleringsform är att man i 
bolagsordningen inför ett förbehåll om inlösen som kombineras med en 
bestämmelse i aktieägaravtalet enligt vilken rätt till inlösen föreligger först 
om det visat sig att varken notering eller industriell försäljning inte skett 
inom viss tid. Bestämmelsen i bolagsordningen tidsbestäms då till att gälla 
från och med ett visst datum, exempelvis 2006-01-01.124 Nedsättning genom 
inlösen kräver att vissa villkor är uppfyllda såsom att nedsättning aldrig får 
ske under det registrerade aktiekapitalet samt att det måste finnas full 
täckning för det bundna egna kapitalet.125 Härutöver krävs, med hänsyn till 
borgenärsskyddet, i vissa fall tillstånd av domstol.126

 
Nedsättningen minskar det registrerade aktiekapitalet med en summa 
motsvarande antalet aktier som inlöses multiplicerat med aktiens nominella 
belopp. Det är emellertid inte ovanligt att inlösenbeloppet överstiger aktiens 
nominella belopp.127 Det kan exempelvis föreskrivas att inlösenbeloppet 
skall vara det belopp till vilket aktierna tecknades jämte ränta från och med 
teckningsdagen, eventuellt med tillägg med visst belopp motsvarande 
ackumulerade icke verkställda utdelningar. En sådan inlösen till överkurs 

                                                 
119 Winström, B., a.a.s 23. 
120 Som kommer att visas nedan under kapitel 7 är det vanligt förekommande att investerare 
ges företrädesrätt till försäljningslikvid, varvid ackumulerad icke utgiven utdelning 
inkluderas i det belopp som företrädesrätten omfattar. 
121 Andretzky, F., och Ramsay, I. 
122 Nyman, s 75. 
123 6 kap 8 § ABL. 
124 Nyman, s 114. 
125 6 kap 8 § tredje stycket ABL. 
126 6 kap 6 § ABL. 
127 Kristiansson & Skog, s 38 och Aktiebolagskommentaren avsnitt 6:24. 
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anses inte stå i strid med ABL:s borgenärsskyddsregler så länge som det 
finns fritt eget kapital tillgängligt för en sådan åtgärd.128

 
Normalt avser ett inlösenförbehåll aktier av visst slag, exempelvis 
preferensaktier, men möjligheten finns att istället knyta denna rättighet till 
vissa aktier med angivna nummer.129 På detta sätt kan man differentiera 
mellan ägare till aktier av samma aktieslag. Till skillnad från bestämmelser 
om utdelningspreferens eller hembudsförbehåll anses inte en bestämmelse i 
bolagsordningen om att vissa aktier skall vara inlösenbara, skapa ett eget 
aktieslag.130   
 
Trots att en bestämmelse om inlösen i bolagsordning generellt görs relativt 
kortfattad och sedan kompletteras med bestämmelser i aktieägaravtalet som 
reglerar de närmare villkoren för inlösen, är detta inte en nödvändig 
ordning. I inlösenförbehållet kan vissa villkor och begränsningar 
föreskrivas. Exempelvis går det att införa bestämmelser om (i) att 
inlösningsrätten begränsas i tiden så att inlösen inte får ske förrän efter viss 
tid eller efter att vissa yttre omständigheter inträffat, eller (ii) att en 
förutsättning för rätt till inlösen är att ägare till ett visst antal inlösenbara 
aktier står bakom påkallandet om inlösen.131 Det förefaller således som om 
en reglering i bolagsordning, rent legalt, skulle kunna utesluta regleringar i 
aktieägaravtal. Anledningen till att detta kan framstå som attraktivt är, som 
tidigare påpekats, aktieägaravtalets osäkra rättsverkningar. 
 
 
 
 

                                                 
128 Prytz, J. och Tamm, M. ”Tillskott utan aktieteckning”, Stockholm 1995, s 200. 
129 Detta är dock endast en möjlighet så länge bolaget inte är ett avstämningsbolag. Se 
Kristiansson & Skog, s 37 f. 
130 Winström, B., Differentiering av aktiers rätt i bolagsordning, s. 37. 
131 Lindskog, Aktiebolagslagen, 6:e och 7:e kapitlet. Aktiekapitalnedsättning och egna 
aktier, Stockholm 1995, s 79 f. 
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7 Exit-klausuler i aktieägaravtal 

7.1 Allmänt 
Som kommer att framgå är det många av de rättigheter och 
skyddsmekanismer som investerare generellt kräver, som inte går att reglera 
i portföljbolagets bolagsordning. Istället sker det ingående regleringar i ett 
aktieägaravtal. Omfattningen och strängheten i klausulerna varierar från 
investering till investering, land till land samt är beroende av det allmänna 
konjunkturlägets inverkan på venture capital-marknadens aktuella 
temperatur. 
 
Det valda upplägget med en granskning av hur man reglerar frågor i relation 
till exit genom notering, industriell försäljning samt inlösen av aktier 
(alternativt likvidation); bereder väg för en genomgång och analys av hur de 
rättigheter investerare kräver kan regleras mellan parterna. I förra kapitlet 
redogjordes för i vilken utsträckning det var möjligt att genom reglering i 
bolagsordningen attribuera investeraren dessa rättigheter. Detta kapitel 
belyser hur parterna reglerar de mekanismer som inte lämpar sig för 
bolagsdokumenten, eller som i alla fall inte generellt intas där. 
 

7.2 Notering 
Som tidigare redogjorts för är det parternas, oftast uttryckliga, målsättning 
att notera aktierna på börs eller auktoriserad marknadsplats inom en viss tid, 
vanligtvis ca fem år. Denna målsättning, hur överens parterna initialt än må 
vara, utgör emellertid ingen juridisk grund för investeraren på vilken denne 
kan genomdriva en notering av bolagets aktier. 
 
Av denna anledning intas en detaljrik reglering i aktieägaravtalet 
innehållande långtgående rättigheter för investeraren att kräva notering av 
bolagets aktier.132 En typisk reglering kan vara att en majoritet av 
aktieägarna eller en minoritet om exempelvis trettio procent har rätt att 
kräva och genomdriva notering. Noteringar är förknippade med ett stort 
mått av osäkerhet eftersom svängningar på marknaden kan gå mycket fort. 
Tiden från det att beslut har fattats om att notering skall ske till det att 
notering de facto sker bör därför vara så kort möjligt.  
 
Kopplat till rätten att kräva exit är sanktioner för det fall att övriga parter 
inte medverkar. En möjlighet är härvidlag att de parter som inte medverkar 
eller accepterar parts begäran om notering är skyldiga att förvärva 
påfordrande parters aktier i bolaget till det pris som överenskoms mellan 

                                                 
132 Nyman, s 104. 
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parterna alternativt fastställs av investmentbank.133 En variant är att 
påfordrande part äger rätt att förvärva icke medverkande parters aktier till 
ett pris beräknat som marknadsvärdet minskat med viss procent.134 I det 
senare fallet har investeraren efter förvärvet möjlighet att själv genomdriva 
en notering av bolaget.135 Som tidigare berörts torde det också vara möjligt 
att föra en fullgörelsetalan, vid hot om vite, om att part skall tvingas rösta i 
enlighet med avtalet eller utse en syssloman som istället för svaranden får 
domstolens uppdrag att rösta på visst sätt.136

 
Emellertid är det en inneboende svårighet i klausuler av detta slag att täcka 
alla eventualiteter och det är vidare ofta svårt att bevisa att obstruktion eller 
dylikt agerande i strid med åtagandena har skett. Som ett komplement till 
bestämmelser om skyldighet för trilskande part att förvärva investerarens 
aktier ses ofta vitesklausuler, vilka har till syfte att skapa incitament för 
parterna att avhålla sig från olika former av icke avtalskonformt beteende.137  
 
Bortsett frågan om att över huvud taget få en exit till stånd, dvs. olika 
rättigheter att kräva exit, framträder regleringar avseende eventuell 
preferens till likvid som centrala. 
 
Avseende industriell försäljning är det vanligt förekommande att regleringar 
beträffande företrädesrätt till försäljningslikvid tas in i avtalet. Dessa 
fungerar på samma sätt som likvidationspreferenser men kan, då de endast 
rör aktieägarnas interna förhållanden vid försäljning av aktier i bolaget, inte 
regleras i bolagsordningen. Beträffande försäljning vid notering är dylika 
regleringar emellertid inte praktiskt genomförbara.138 Istället laborerar man 
ofta med bestämmelser som syftar till att sörja för att investeraren erhåller 
förväntad avkastning och gör dessa tillämpliga även på exit genom notering. 
 
Det förekommer att investerare framställer krav på rättigheter som ger dem 
möjlighet att sälja aktier före andra aktieägare vid en notering.139 Detta sker 
antingen i direkt anslutning till noteringen eller vid brukande av vad som 
kallas för en övertilldelningsoption. En övertilldelningsoption är en rätt för 
exempelvis en investmentbank eller annan som ansvarar för noteringen, att 
under en period efter noteringen rekvirera ytterligare aktier från de 
aktieägarna för att täcka eventuell övertilldelning i nästa led. Syftet är att 
den noteringsansvarige skall ha en rättighet, men inte skyldighet, att köpa 
ytterligare aktier. I samband härmed kräver alltså ibland investerare att deras 
aktier skall vara de som tilldelas/säljs i första hand. 
 

                                                 
133 Nyman, s 104 ff. 
134 Intervju med Jesper Ottergren.  
135 Dessa möjligheter att förvärva trilskande parters aktier uppställs inte endast i relation till 
notering av bolagets aktier utan görs också tillämpliga i relation till försäljning av bolagets 
inkråm 
136 Se avsnitt 5.2. 
137 Von Baumgarten, 
138 Nyman, s 109. 
139 Nyman, s 107. 
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7.3 Industriell försäljning 
De mest intressanta och karakteristiska exitklausulerna relaterar till 
investerarens rättigheter inför och vid industriell försäljning. Klausulerna 
syftar dels till att säkerställa att framtida exit skall kunna ske på ett så 
smidigt sätt som möjligt, dels till att borga för att investeraren får del av 
eventuell framtida försäljningslikvid. 
 
Trots att frågor hänförliga till eventuellt lämnande av garantier vid 
försäljning ofta är föremål för ingående förhandlingar faller de utanför 
ramen för detta arbete.140 Det som behandlas är frågor som mera direkt 
anknyter till tryggande av att exit kan ske, att investeraren garanteras en så 
hög avkastning som möjligt samt att dennes innehav skyddas mot diverse 
utspädningar. 
 
Som ett resultat av att en försäljning av bolagets aktier endast rör 
förhållanden aktieägarna emellan kommer regleringen av dylika frågor att 
med nödvändighet få ske i aktieägaravtalet. De rättigheter som investerare 
kräver är generellt s.k. tag along- och drag along-klausuler samt 
företrädesrätt till försäljningslikvid.141 Härvidlag bör emellertid en 
distinktion göras mellan de fall där endast inkråmet avyttras och de där det i 
stället är aktierna i bolaget som säljs. Det förra fallet rör en transaktion 
mellan bolaget och tredje man medan det senare berör relationen mellan 
aktieägarna och tredje man. Skillnaden märks i att man i det ena fallet kan 
tillskapa vissa rättigheter i bolagsordningen medan man i det andra är helt 
utelämnad till avtalsmässiga konstruktioner. En försäljning av bolagets 
inkråm följs av likvidation av bolaget varefter tillgångarna utskiftas till 
aktieägarna. Detta fall kan därför täckas av en reglering om 
likvidationspreferens i bolagsordningen. 
 

7.3.1 Tag och drag along142 
Terminologin avseende de vanligast förekommande klausulerna är ofta 
starkt inspirerad av det engelska språkbruket och det är inte alltid som det 
finns svenska gångbara ekvivalenter. Såväl tag som drag along tar sikte på 
försäljning av bolaget genom aktieöverlåtelse. Emellertid är det endast en 
drag along-bestämmelse som kan användas i relation till en försäljning av 
bolagets inkråm. En tag along-bestämmelse syftar till att skydda 
minoritetsaktieägare, medan förekomsten av en drag along-bestämmelse 
ämnar säkerställa att investerare kan få till stånd en försäljning av hela 
bolaget till utomstående. 

                                                 
140 Se Nyman s 109 ff., samt allmän litteratur angående företagsförvärv för vidare läsning 
om vilka garantier som kan lämnas samt i vilken utsträckning detta kan aktualiseras vid 
private equity- och venture capital-investeringar. 
141 Se avseende tag och drag along avsnitt 7.3.1 och avseende företrädesrätt till 
försäljningslikvid, avsnitt 7.3.2. 
142 Se Bilaga A för typklausul avseende tag och drag along. 
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Om grundarna, som vi antar är i majoritet i bolaget, skulle erhålla ett 
erbjudande om att sälja sina aktier till en utomstående, säkerställer en tag 
along-klausul att även ägarna till minoritetsaktier erbjuds samma 
möjligheter att sälja sina aktier.143 Denna typ av klausuler kallas även för 
”piggy back”-bestämmelser och utformningen av dem varierar. Den 
vanligast förekommande torde vara en utformning där part eller parter, med 
ett innehav överstigande viss procent av aktierna i bolaget, som önskar 
avyttra sina aktier till en eller flera utomstående köpare, är skyldiga att först 
tillse att samtliga parter av köparen erbjuds möjlighet att avyttra sina aktier 
till den utomstående köparen på villkor motsvarande de som erbjudits 
säljande part.144 För det fall detta inte visar sig möjligt skall ett bud på 
endast en del av bolagets aktier fördelas pro rata mellan aktieägarna i 
förhållande till deras procentuella innehav, i syfte att alla som vill skall ha 
möjlighet att sälja en del av sina aktier. Antingen säljs alla aktier på samma 
villkor eller så har alla aktieägare rätt att sälja en viss del av sitt innehav, 
gemensamt uppgående till det antal aktier som den utomstående förvärvaren 
har lagt bud på. 
 
Dylika regleringar kan, då de endast rör försäljning av aktier i bolaget och 
inte några bolagsinterna faktorer, inte regleras i bolagsordningen. Effekten 
av detta är, i linje med de synpunkter som tidigare framförts under avsnitt 
5.2, att investerare bör tillse att samtliga aktieägares aktiebrev deponeras hos 
bank eller advokatbyrå för att förhindra agerande i strid med avtalet.145 En 
hembudsklausul i bolagsordningen skapar visserligen möjlighet för 
aktieägarna att tillse att inga nya aktieägare inträder i bolaget, men kräver 
för dess genomdrivande att övriga aktieägare har kapital att köpa de för 
budet aktuella aktierna, något som inte alltid är fallet. Genom deponering av 
aktiebreven tillser man att inte denna situation uppkommer. 
 
Nyttjandet av drag along-bestämmelser finner sin grund i det faktum att man 
i allmänhet erhåller ett betydligt bättre pris per aktie om samtliga aktier i 
bolaget eller hela bolagets inkråm säljs, jämfört med om endast viss andel 
av bolaget avyttras.146 Drag along, som ibland även kallas shoot-gun, utgör 
ett sätt att säkerställa att investerare kan kräva försäljning av hela bolaget till 
extern part. Fördelen med en dylik reglering är att investeraren, då ett 
tillfälle för exit infinner sig, kan tvinga övriga aktieägare att sälja sina aktier 
till köparen.147 Drag along-bestämmelser inkluderar oftast även en 
skyldighet för övriga aktieägare, att på investerarens begäran, agera och 
rösta för en försäljning av bolagets tillgångar. Som tidigare påpekats torde 
det gå att genomdriva röstning i enlighet med avtalet med domstols hjälp. 
Vanligtvis använder man sig dock av klausuler som ger påfordrande part, i 
händelse av att övriga parter vägrar rösta i enlighet med avtalet, rätt att till 

                                                 
143 Dinamo Asset Management, 2002, After the tag, along should come investors. 
144 Nyman, s 111. 
145 Samma hänsyn bör härvidlag tas även i relation till eventuella avtalsvis uppställda 
avyttringsbegränsningar såsom förköps- och samtyckesklausuler. 
146 Nyman, s 112. 
147 Nyman, s 112. 
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visst rabatterat belopp förvärva övriga aktieägares aktier. Efter ett sådant 
förvärv kan investeraren själv tillse att bolagets inkråm avyttras.  
 
Då bestämmelser av här beskrivet slag kan uppfattas som hårda i situationer 
där investerare endast innehar en viss, mindre, andel av företaget, 
förekommer det att investerarens rätt att kräva försäljning görs beroende av 
att aktieägare med ett innehav av aktier uppgående till en viss miniminivå 
står bakom försäljningen. I mer sällsynta fall förekommer det att vem som 
helst som har en viss andel av röster och kapital kan genomdriva en total 
försäljning av antingen bolagets inkråm eller samtliga aktieägares aktier.148

 
Bestämmelser om drag along är liksom dess tidigare behandlade kollega 
inte möjlig att införa i bolagsordningen. Detta framstår tydligt i relation till 
situationen där det är aktier som avyttras. Även i det fall att det rör sig om 
en inkråmsöverlåtelse måste man emellertid ha i åtanke att det som i så fall 
skulle vara föremål för en reglering är den närmare ordningen för 
aktieägarnas röstning på en framtida bolagsstämma. Sådana frågor regleras 
traditionellt, och därtill av en anledning, i mellan parterna gällande 
aktieägaravtal och inte i bolagsordningen. Som tidigare redogjorts för under 
avsnitt 6.2.2 går det visserligen att sätta olika röstvärde på aktier i olika 
frågor men att genomföra en försäljning av hela bolagets inkråm torde kräva 
en högre majoritet än vad som generellt kan uppnås genom en reglering i 
denna ordning. ( kolla upp vilket majoritetskrav som gäller i detta fall) 
 

7.3.2 Företrädesrätt till försäljningslikvid149 
Investerare förhandlar sig ofta till preferensaktier med rätt till företräde till 
bolagets tillgångar vid likvidation. Ofta anges i aktieägaravtal att försäljning 
av samtliga aktier, fusion och, mindre förvånande, försäljning av bolagets 
inkråm150 skall behandlas på korresponderande sätt.151 Basen för denna typ 
av reglering är att investeraren skall vara garanterad ett visst minimibelopp i 
händelse av en industriell försäljning till ett belopp som understiger vad man 
initialt förväntat sig. Funktionen kan enklast beskrivas som att de övriga 
aktieägarna åtar sig att vid en försäljning av samtliga bolagets aktier avstå 
från ersättning för sina aktier i den utsträckning som krävs för att 
investeraren skall erhålla ett visst belopp.  
 
Det formella tillvägagångssättet för att nå detta resultat varierar. I syfte att 
säkerställa att investeraren erhåller emotsedd avkastning figurerar ibland 
bestämmelser med innebörden att om försäljningslikviden understiger viss 
avtalad avkastning, investeraren skall kompenseras genom omfördelning av 

                                                 
148 Nyman, s 112. 
149 Se Bilaga A för typklausul avseende företrädesrätt till försäljningslikvid. 
150 Vid försäljning av bolagets inkråm är hela tanken att bolaget sedan skall likvideras och 
att tillgångarna skall skiftas ut till ägarna. Av denna anledning kommer en sådan situation 
generellt att täckas av de vanliga bestämmelserna om likvidationspreferens. 
151 Blaydon, C. och Horvath, M., 2002, Liquidation preferences: What you may not know.  
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aktieinnehavet i samband med försäljningen.152 Vanligare är emellertid att 
investeraren före försäljningen äger rätt att teckna ytterligare aktier till 
nominellt belopp. En sådan bestämmelse kan dock senare visa sig svår att 
genomföra i fall där det senare, genom exempelvis utestående 
incitamentsprogram, har tillkommit aktieägare som inte är bundna av 
aktieägaravtalet.153 En nyemission till nominellt belopp till förmån för 
investeraren kräver troligtvis att alla aktieägare samtycker för att det inte 
skall anses strida emot principerna om likabehandling av aktieägarna.154

 
Denna sorts klausuler, som i engelskt språkbruk refereras till som 
”liquidation preferences”, har under senare tid kommit i fokus för ingående 
diskussioner i internationella affärsjuridiska tidskrifter.155 Tillsammans med 
vissa särskilt stränga former av utspädningsskyddsregleringar, s.k. full 
ratchets, har dessa klausuler skapat en, i många fall, rejält bristande balans i 
relationen mellan investerare och portföljbolag.156  
 
Så länge investeraren enbart har rätt till ett belopp som motsvarar dennes 
kapitalinjektion, förvisso uppräknat med ackumulerad icke verkställd 
utdelning, skapar det sällan några problem. På senare tid har det, framför allt 
internationellt, dock blivit vanligare att investerare, i syfte att skydda sina 
investeringar från liknande stjärnfall som skedde under åren efter IT-
bubblan sprack, kräver företrädesrätt till två, tre eller till och med fem 
gånger deras satsade kapital.157  
 
Ett företag som före investerare A:s kapitalinjektion om 5 000 000 kronor, 
med en företrädesrätt till försäljningslikvid om tre gånger satsat kapital, var 
värderat till 10 000 000 kronor, måste för att övriga aktieägare över huvud 
taget skall ha rätt till en enda krona, säljas för åtminstone 15 000 000 
kronor. I en uppåtgående trend där ett företag av här presenterat slag kanske 
kan förväntas säljas för belopp långt över detta, orsakar en dylik reglering 
inga större problem. Emellertid har användandet av denna form av klausuler 
uppstått som en reaktion och ett skydd mot en mer osäker marknad än 
tidigare. Många företagsledningar och tillika grundare av företag har därför 
fått finna sig i att endast erhålla en bråkdel av likviden vid industriella 
försäljningar; detta trots att de formellt var ägare till en majoritet av 
aktierna.158

 

                                                 
152 Nyman, s 112. 
153 Se mer om detta ovan under avsnitt 5.2. 
154 Här åsyftas närmast den s.k. generalklausulen i 9 kap 37 § ABL. 
155 Bushrod, L., 2003, Why have all the angels gone?,  samt Davis, S.M., Drake, K. och 
Ehrman, H., 2003, Protecting the private equity investment without killing the golden 
goose. 
156 Bushrod, L., 2003, Why have all the angels gone? 
157 Blaydon, C. och Horvath, M. a.a. Enligt vad som framkom vid intervju med Jesper 
Ottergren förekommer dylika klausuler även i svenska investeringsavtal fast i mindre 
utsträckning än internationellt. 
158 Blaydon, C. och Horvath, M. a.a. 
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Likvidationspreferenser i här behandlat hänseende kan vara av två slag: 
”participating” eller ”non-participating”.159 Den senare varianten innebär att 
investeraren har rätt till ett belopp motsvarande investerat kapital ökat med 
avtalad likvidationsmultipel, och därutöver inget mer. Den förra ger däremot 
rätt att först erhålla ett visst multipelbelopp, och sedan jämte övriga 
aktieägare ta del, pro rata, i resterande likvid.160  
 
I synnerhet ”participating” preferenser kan medföra att grunderna för 
samarbetet i portföljbolaget rubbas. Det aktieägarna har gemensamt är att de 
eftersträvar vinst i bolaget, vinst som kan föras över till dem själva genom 
någon form av exit. Om grundarna inte kan se att de, vid en framtida 
industriell försäljning, kommer att tillföras ett värde som ens är nära att 
korrespondera mot deras ägarandel, är möjligheten liten för att de kommer 
att anstränga sig för att nå dit.161  
 
Trots att dylik företrädesrätt till försäljningslikvid ger investeraren ett 
otroligt gott skydd mot en eventuell framtida utveckling under förväntad 
nivå, bör man således vara uppmärksam på de effekter dessa bestämmelser 
kan få på grundares och lednings incitament att driva bolaget mot exit. När 
allt kommer omkring måste man fråga sig hur mycket en rätt till 
företrädesrätt till försäljningslikvid är värd i det fall att en industriell 
försäljning aldrig kan komma till stånd. Till detta kommer det faktum att 
dylika preferenser kan försvåra för ytterligare anskaffning av kapital. 
 
Även om jag inte kunnat erhålla någon tillförlitlig information om i vilken 
utsträckning multipla likvidationspreferenser förekommer, eller har 
förekommit, i svenska investeringsrundor, kan det konstateras att det 
förekommer.162    
 

7.4 Inlösen och likvidation163 
Bestämmelser om inlösen av aktier genom nedsättning av aktiekapitalet och 
preferens till tillgångarna vid likvidation är, som framgått under avsnitt 
6.2.4, i mångt och mycket olika sätt att rädda insatt kapital. Regleringen i 
aktieägaravtalet är ofta utformad som en rätt för investeraren att begära 
inlösen av aktierna eller likvidation av bolaget om exit genom industriell 
försäljning eller notering inte har skett inom viss tid.164 Trots att en rätt till 
inlösen regleras genom förbehåll i bolagsordningen är det vanligt att 
bestämmelser härom även intas i aktieägaravtal. Som tidigare redogjorts för 
torde det gå att reglera alla aspekter av en inlösenrätt i bolagsordningen då 

                                                 
159 Richmond, S., 2004, M&A, IPO Markets increase optimism, but to what avail? 
160  Hutchison & Mason, 2001, Structuring venture capital investments. 
161 Chiruvolu, R., 2002, It may be time to hit the reset button on liquidation preferences. 
162 Intervju med Jesper Ottergren. 
163 Se Bilaga A för typklausuler avseende avtalad rätt till inlösen samt 
likvidationspreferens. 
164 Nyman, s 114. 
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förbehållet kan göras villkorat av att vissa yttre omständigheter inträffat 
m.m.  
 
En stor anledning till varför dessa frågor regleras även i aktieägaravtalet är 
troligen dels deras nära samröre med regleringar om företrädesrätt till 
försäljningslikvid, dels att parterna inte vill inta alla samarbetets detaljer i 
den offentliga bolagsordningen. På grund av dess nära samröre med 
företrädesrätt till försäljningslikvid får jag hänvisa till vad som sades under 
avsnitt 7.3.1. 
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8 Utspädningsskydd 

8.1 Inledning 
Utomlands, framför allt i USA, har det sedan länge varit vanligt att i 
investeringsavtalen inkludera bestämmelser som skyddar investerarens 
innehav mot utspädning (s.k. anti-dilution bestämmelser).165 Även om det 
inte är lika vanligt i Sverige märker man emellertid en ökad användning av 
denna sorts bestämmelser och i takt med att de svenska affärsjuridiska 
dokumenten alltmer börja likna dem som förekommer i USA upplever 
svenska jurister ett ökat intresse även bland svenska investerare. 
 
Vid investeringstillfället har investeraren förhandlat sig till en viss andel av 
bolaget. Denna andel kan dock på ett antal olika sätt minska, spädas ut, 
innan exit blir aktuellt.  
 
Varje nyemission som riktas till någon utomstående kommer att innebära att 
de förutvarande aktieägarnas procentuella innehav späds ut. Om exempelvis 
investerare A innan en nyemission innehar 20 procent av aktiekapitalet och 
grundarna 80 procent kommer en emission riktad till investerare B 
motsvarande 20 procent av aktiekapitalet resultera i att investerare A efter 
emissionen enbart äger 16.67 procent och grundarna 66.67 procent av det 
totala registrerade aktiekapitalet. Att en aktieägare vid en nyemission riktad 
till utomstående får kännas vid en viss utspädning av det procentuella 
innehavet är emellertid oundvikligt. 
 
Generellt är detta inte någon större olägenhet för investerare så länge 
emissionen sker till en teckningskurs som är samma eller högre än den till 
vilken investeraren tecknade. Om däremot kursen understiger den 
ursprungliga kommer investerarens innehav inte längre anses ha ett värde 
som motsvarar vad denne erlade för aktierna.166 Detta kan belysas med ett 
exempel. 
 
Aktieslag  Antal aktier % av kapital  Totalt tecknings-
        belopp  
Grundare: stam-      
Aktier, nom. 1 kr. 100 000 66.67   100 000 
 
Inv A, preferens- 
aktie A nom. 1 kr. 50 000  33.33   5 000 000  
 
Investerare A har i detta fall värderat företaget till 10 000 000 innan denna 
investering och investerat 5 000 000 kronor varvid han erhållit en andel om 

                                                 
165 Nyman s. 118. 
166 Nyman s. 118. 
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33.33 procent av företaget. Efter en tid är företaget åter i behov av färskt 
kapital och vänder sig till riskkapitalmarknaden för att attrahera ytterligare 
5 000 000 kronor. Om man antar att värderingen av företaget är den samma, 
dvs. denna gång 15 000 000 kronor innan investering, kommer investerare B 
att erhålla 25 % av bolaget (5 000 000 / 20 000 000) med en fördelning 
mellan aktieägarna enligt tabellen nedan. 
 
Aktieslag  Antal aktier % av kapital  Totalt tecknings-
        belopp  
Grundare: stam-      
aktier à nom. 1 kr. 100 000 50.0   100 000 
 
Inv A, preferens- 
aktie A à nom. 1 kr. 50 000  25.0   5 000 000  
 
Inv B, preferens- 
aktie B à nom. 1 kr. 50 000  25.0   5 000 000 
 
Dagens marknad gestaltar sig emellertid inte på detta sätt. De rådande 
förhållandena på marknaden innebär att s.k. utvecklingsföretag167 inför 
följdfinansiering sällan värderas till mer än mellan 50 och 75 procent av sitt 
tidigare värde.168 Om investerare B kräver 75 000 aktier i utbyte mot att han 
tillskjuter 5 000 000 kronor innebär detta en värdering av bolaget efter 
följdfinansiering om 15 000 000 kronor, 10 000 000 kronor före 
investeringen (5 000 000 / (75 000/225 000)).  
 
Aktieslag  Antal aktier % av kapital  Totalt tecknings-
        belopp  
Grundare: stam-      
aktier à nom. 1 kr. 100 000 44.45   100 000 
 
Inv A, preferens- 
aktie A à nom. 1 kr. 50 000  22.22   5 000 000  
 
Inv B, preferens- 
aktie B à nom. 1 kr. 75 000  33.33   5 000 000 
 
Grundarnas innehav har genom denna emission blivit föremål för en 
utspädning från 66.67 procent till 44,45 procent av aktiekapitalet. Likaså har 
investerare A:s innehav minskat från 33.33 procent till 22.22 procent. Från 
att tidigare ha varit ägare till 33.33 procent av ett företag värderat till 
15 000 000 kronor äger han nu 22.22 procent av ett företag värderat till 
samma pris. 

                                                 
167 Utvecklingsföretag är en benämning på små företag som är i behov av riskkapital för att 
fortsätta växa och är också de som oftast vänder sig till riskkapitalmarknaden. På engelska 
”emerging growth companies”. 
168 Man pratar i litteraturen och bland praktiker om s.k. down rounds. Innebörden är att en 
investerare värderar ett bolag lägre än vad det gjordes i föregående investeringsrunda. Se 
Lorenzo, M., 2002, Down Rounds – what does it mean to you? 

 49



 
Riskkapitalister som går in i företag med pengar är emellertid sällan beredda 
att ta denna risk och kräver av denna anledning oftast skydd mot en dylik 
utspädning. 
 

8.2 Olika former av utspädningsskydd 
Som framgick av föregående avsnitt finns det olika former av utspädning 
beroende på om teckningskursen i den andra investeringsrundan är lägre än 
den till vilken investerare A tecknade eller inte. 
 
I det fall att kursen är lika med eller högre än den ursprungliga 
teckningskursen kommer grundare och investerare A visserligen att 
vidkännas en utspädning av deras relativa innehav i bolaget. Dylik 
utspädning kan de förutvarande aktieägarna emellertid skydda sig mot 
genom att delta i den andra emissionen och teckna aktier motsvarande sitt 
innehav.  
 
I Sverige ges denna form av utspädningsskydd genom regler om 
företrädesrätt vid nyemission av aktier169, regler om likabehandling av 
aktieägare170 samt ett förbud för bolaget att bereda otillbörlig fördel till 
aktieägare eller annan till nackdel för bolaget eller någon annan 
aktieägare171 och kallas generellt för formellt utspädningsskydd.172  
 
Medan mekanismerna för formellt utspädningsskydd ger investeraren skydd 
mot en utspädning av dennes relativa andel av bolaget är det vanligt att 
investerare kräver någon form av skydd mot en substantiell utspädning av 
värdet av deras innehav, s.k. substantiellt utspädningsskydd.173 En anledning 
till ett dylikt skydd är att investeraren vill skaffa sig en garanti för att den 
värdering av bolaget som gjordes inför hans investering inte var för hög.  
 
Detta skydd kan konstrueras på olika sätt. I USA är den förhärskande 
lösningen att man ger ut konvertibla preferensaktier med en ursprunglig 
konverteringskurs om en stamaktie per preferensaktie. Detta 
utbytesförhållande ändras sedan i fall av en lägre värdering av bolaget vid 
en följdinvestering,174 till att ge fler stamaktier per preferensaktie för att på 
detta sätt tillse att investeraren kompenseras för den aktuella 
värdeminskningen av dennes innehav.  
 

                                                 
169 4 kap 2 § ABL. 
170 Denna princip kommer till uttryck på en mängd punkter i lagen men har givits en 
generell utformning i 9 kap 37 § ABL. 
171 8 kap 34 § ABL. 
172 Andretzky, F och Ramsay, I, s 3. 
173 Andretzky, F och Ramsay, I, s 4. 
174 ”Down round” är ett begrepp som används för att indikera att värderingen av bolaget i 
en följdfinansiering är lägre än i föregående runda vilket resulterar i att kursen för 
emitterade aktier också understiger den i den föregående emissionen.  
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Till en början är ursprungligt pris och priset vid följdinvesteringen det 
samma, således skapande en konverteringskurs om 1:1. Om värderingen av 
bolaget och således priset vid följdinvesteringen emellertid är lägre än vid 
föregående investeringsrunda kommer konverteringskursen att sjunka 
varvid investeraren erhåller fler aktier i utbyte än tidigare. 
 
I Sverige har vi ett obligatoriskt utbytesförhållande om 1:1. Detta 
förhållande grundar sig i systemet med ett nominellt belopp per aktie och 
innebär att en viss anpassning av utspädningsskyddet har behövt ske till den 
svenska aktiebolagslagens regler. Den svenska metoden går ut på att man, 
istället för att justera konverteringsförhållandet, ger ut extra s.k. anti-
utspädningsaktier till investeraren. Målet och syftet är det samma men vid 
investeringsrundor i Sverige är vägen dit något annorlunda och mer 
komplicerad.175

 
Anti-utspädningsklausuler kan gestalta sig på olika sätt men de två vanligast 
förekommande är vad som kallas ”full ratchet” och ”weighted average”, på 
svenska ”fullvärdig utspädningsmekanism” respektive ”viktad 
utspädningsmekanism”.176 En ”fullvärdig utspädningsmekanism” syftar till 
att retroaktivt förändra en existerande investerares ingångspris till det som 
erbjuds vid en följdinvestering. En ”viktad utspädningsmekanism” kan 
sägas vara mindre straffande och justerar endast investerarens ingångspris 
nedåt för att kompensera för den lägre värderingen av bolaget vid 
följdfinansieringen. Hänsyn tas härvid till relationen mellan antalet aktier 
som emitteras vid följdfinansieringen i förhållande till den initiala 
emissionen.177

8.2.1 ”Full ratchet” 
Full ratchet ses ofta som en bestraffande bestämmelse och mottas sällan 
med någon större entusiasm av grundare och företagsledning. Det är 
omdiskuterat huruvida en dylik klausul trots det skydd den ger investeraren 
är ändamålsenlig vid investeringar.178 Ungefärligen samma 
incitamentsproblem kan uppstå som de som riskeras vid användande av 
multipla likvidationspreferenser, vilka redogjordes för i avsnitt 7.3.2.  
 
Tanken bakom denna formel är att investerare A, i händelse av en s.k. 
”down round”, skall ha rätt att teckna så många aktier att hela hans innehav 
(dvs. inklusive tidigare innehav) skall anses tecknat till den kurs som gäller 
vid den aktuella nyemissionen. En ”full ratchet” ser endast till det belopp till 
vilket aktier har tecknats och ignorerar således antalet emitterade aktier. 
Således skulle en emission av endast en aktie kunna föranleda att 

                                                 
175 Von Baumgarten, s 2. 
176 Keystone Advisers, 2002, Anti-utspädningsmekanismer – att bädda för misslyckande?, s 
2.  
177Keystone Advisers, 2002, a.a.s 2.  
178 Bushrod, L., 2003, a.a., Blaydon, C., och Horvath, M., 2002, Bury the ratchets samt 
Keystone Advisers, a.a.s 3.  
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investeraren får teckna så många aktier att hela innehavet anses tecknat till 
samma kurs som den enda aktien emitterades till. Effekterna av en sådan 
bestämmelse kan ofta bli förödande för grundare och ledning därigenom att 
de, vid en följdfinansiering, inte bara får vidkännas den utspädning som 
investerare B:s tecknande innebär, men dessutom den utspädning som blir 
resultatet av att investerare A utnyttjar sitt utspädningsskydd. Situationen 
kan åskådliggöras med följande exempel179: 

  Grundare / ledning: 20 000 stamaktier  

  Investerare A: 10 000 aktier, teckningskurs 100 kronor per aktie, dvs. 1 000 000 

kronors investering för 1/3 ägarandel.  

  Investerare B: 50 000 aktier, teckningskurs 10 kronor per aktie, dvs. 500 000 

kronors investering.  

  Effekt av ”full ratchet”: Investerare A erhåller 90 000 nya aktier vilket ger ett 

totalt innehav om 100 000 aktier. (Utspädningsskyddet ger investerare A rätt att 

erhålla så många aktier som denne hade kunnat erhålla för det belopp som 

investerades vid första tillfället, men till den kurs som gäller vid 

följdfinansieringen. I detta fall blir det 100 000 aktier men då investerare A redan 

har 10 000 aktier erhåller han ytterligare 90 000 stycken) 

Respektive ägarandel i bolaget efter följdfinansieringen180: 
 Med Full Ratchet Utan Full Ratchet 

Grundare/stamaktieägare 12% 25% 
Investerare A 59% 13% 
Investerare B 29% 63% 

 
Effekterna för investerare A är uppenbart positiva. Från att tidigare ha 
innehaft 33 procent av bolaget äger denne nu 59 procent och befinner sig i 
majoritet. Utan användning av utspädningsskyddet skulle han enbart ha haft 
13 procent av bolaget; detta trots att han investerat dubbelt så stort kapital 
som investerare B betalade för att erhålla 63 procent av bolaget. 
 
Effekterna för investerare B visar en effekt av ett brukande av ”full ratchet”: 
istället för att vara majoritetsägare (som han skulle ha varit i frånvaron av 
utspädningsskydd) blir han ägare till hälften så stor andel av bolaget som 
investerare A. Detta är något som definitivt kan verka avskräckande för 
potentiella investerare. Konsekvenserna för grundarna är även de 
dramatiska: en halvering av inflytandet i bolaget jämfört frånvaron av ”full 
ratchet”. 
  
                                                 
179 Exemplet härrör från Blaydon, C. and Horvath, M., 2002, Bury the ratchets. 
180 Förevarande exempel ignorerar den svenska ordningen innebärande att investerare A 
måste erlägga minst aktiens nominella belopp för de s.k. utspädningsaktierna. Syftet är 
emellertid att åskådliggöra på enklast möjliga sätt vilka konsekvenserna blir av att tillämpa 
en ”full ratchet”. 
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För att i viss mån minska effekterna av en ”full ratchet” förekommer det att 
man inför s.k. ”pay-to-play provisions”.181 Dessa klausuler utgör en 
inskränkning i rätten att erhålla utspädningsskydd. Om en investerare inte 
tecknar hela sin andel vid en nyemission som utlöser utspädningsskydd 
(varvid teckningskursen således är lägre än den som den relevanta 
investeraren gick in på) så skall en sådan investerares utspädningsskydd 
minskas i motsvarande mån, dvs. de antal aktier som sådan investerare får 
teckna minskar.182

 
Som en ytterligare begränsning av denna sorts utspädningsskydd brukar 
man undanta vissa sorters nyemissioner, framför allt nyemissioner med 
anledning av incitamentsprogram och nyemissioner som blir aktuella med 
anledning av förvärv.183 Dessa former av nyemissioner kommer alltså inte 
att kunna utlösa rätten till utspädningsskydd.  
 
Trots att brukandet av ”full ratchets” ökade kraftigt efter den nedgång som 
följde efter att IT-bubblan sprack, börjar frekvensen av dem i 
investeringsavtal åter avta.184  
 

8.2.2 ”Weighted average” 
En mindre ingripande variant av utspädningsskydd kallas för weighted 
average-bestämmelse. En investerare garanteras genom bruket av en sådan 
bestämmelse att han inte kommer att behöva vidkännas utspädning i vidare 
mån än vad som gäller i det fall en nyemission sker till samma kurs som han 
själv tecknade till. 
 
Till skillnad från en full ratchet-bestämmelse tar denna sorts klausuler 
antalet emitterade aktier med i beräkningen.185 Målet är att fastställa en 
teckningskurs för investerarens totala innehav som befinner sig mellan den 
ursprungliga teckningskursen per aktie och den i den aktuella 
utspädningsemissionen genom beaktande av hur många nya aktier som 
emitteras. Ju färre nya aktier som emitteras, desto färre aktier kommer 
investeraren ha rätt att teckna. En vanlig weighted average-bestämmelse 
multiplicerar antalet aktier i bolaget innan investering nummer 2 med priset 
per aktie vid investering nummer 1. Till denna produkt läggs beloppet i 
investering nummer 2 (antalet aktier gånger priset per aktie), varpå denna 
summa divideras med antalet aktier efter investering nummer 2. Denna 
beräkning ger den utspädningsskyddade investerarens nya pris per aktie. 
Om man sedan delar det belopp med vilket den skyddade investeraren 
ursprungligen investerade med det nya priset per aktie får man fram det 
antal aktier investeraren skall ha. Genom att från detta belopp dra av dennes 
faktiska innehav innan investering nummer 2 får man fram hur många aktier 

                                                 
181 Se Bilaga A för typreglering avseende ”pay-to-play”. 
182 Blaydon, C. and Horvath, M., 2002, Bury the ratchets. 
183 Nyman, s 119. 
184 Murphy, M., 2003, New-look investment for the technology comeback.  
185 Bartlett, J.W., Fundamentals of venture capital, s 92 f. 
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investeraren har rätt att teckna.186 Ett exempel kan tjäna som belysning på 
skillnaden mellan weighted average och full ratchet: 
 

Anta att investerare A tecknar 300 000 aktier för 2 kronor per aktie emedan 
ledningen äger 700 000 aktier. Investerare B tecknar sedermera 200 000 aktier för 
1 krona per aktie. 
 
Genom en tillämpning av en full ratchet-bestämmelse skulle investerare A ha rätt 
till 300 000 aktier för att på detta sätt reducera hans genomsnittliga teckningskurs 
till den som gällde i investering nummer 2, dvs. 1 krona per aktie. 
 
Med en weighted average-bestämmelse erhåller investerare A betydligt färre aktier. 
Enligt denna metod skall investerare A:s ursprungliga innehav, 300 000 aktier, 
läggas samman med ledningens aktieinnehav, 700 000 aktier, varpå summan skall 
multipliceras med det ursprungliga teckningspriset, 2 kronor per aktie. Till 
produkten, 2 000 000 kronor, läggs sedan beloppet i investering nummer 2, 
200 000 kronor, varefter summan av detta, 2 200 000 kronor, divideras med det 
totala antalet utestående aktier efter investering nummer 2, 1 200 000 stycken, för 
att erhålla investerare A:s nya pris per aktie, 1,83. Efter att ha delat det 
ursprungliga investeringsbeloppet, 600 000 (300 000 x 2), med det nya priset, 1,83, 
erhåller man det antal aktier investerare A har rätt till efter investering 2, 327,869, 
vilket ger att investerare A har rätt att teckna 27,869 nya aktier. 
 

Jämförelse av utspädningsmetoder187

  Weighted 
Average 

 Full 
Ratchet 

Antal aktier tecknade av investerare 
A 300 000 300 000 

Gratis aktier emitterade till 
investerare A 27 869 300 000 

Investerare A:s totala antal aktier 327 869 600 000 
Totalt antal utestående aktier i 
bolaget 1 227 869 1 500 000 

Investerare A:s nya pris per aktie 1,83 kr 1,00 kr 
Investerare A:s procentandel av 
aktierna 26,6 40,0 

Ledningens procentandel av aktierna 57,0 46,6 
Investerare B:s procentandel av 
aktierna 16,4 13,4 

 
 
 
 
Som framgår är skillnaderna mellan en tillämpning av respektive 
utspädningsmetod avsevärda vad beträffar såväl investerare A:s, grundarnas 
som investerare B:s situation efter investering nummer 2.  
 

                                                 
186 Growth company guide, Weighted average anti-dilution.  
187 Exemplet är hämtat från Growth company guide, Weighted average anti-dilution. 
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Antalet aktier som skall emitteras till investeraren i enlighet med klausulen 
om utspädningsskydd är vidare beroende på hur man beräknar antalet aktier 
utestående före följdfinansieringen. Man skiljer härvidlag mellan s.k. 
”broad-based” och ”narrow-based” weighted average. I den förra räknar 
man, i antalet utestående aktier, med alla optioner, konvertibler och andra 
instrument som är omvandlingsbara till aktier i bolaget.188 Detta resulterar, 
utifrån formelns uppbyggnad, i att färre aktier får tecknas av investeraren än 
vad som hade varit fallet vid användande av en ”narrow-based” weighted 
average-bestämmelse, där endast antalet utestående preferensaktier före 
följdfinansieringen räknas med.189

 
Den svenska ordningen leder emellertid till att vissa förändringar av 
formlerna och även av upplägget i övrigt måste göras för att anpassa 
utspädningsskyddet till den svenska aktiebolagsrätten.190  
 

8.3 Regleringar i svensk rätt191 
Till skillnad från den amerikanska lösningen med ett utspädningsskydd 
baserat på en omräkning av konverteringsförhållandet mellan 
preferensaktier och stamaktier tvingas vi i Sverige laborera med en ordning 
där övriga aktieägare istället via olika avtalskonstruktioner förbinder sig att 
rösta för en emission av aktier till förmån för den utspädningsskyddade 
investeraren.192 Den svenska ordningen uppvisar emellertid även i 
förhållande till vissa andra europeiska rättssystem avvikelser. I likhet med 
exempelvis det holländska193, men till skillnad från det engelska, får inte 
svenska bolag ge ut aktier utan kostnad för aktietecknaren. Det lägsta belopp 
som måste tillföras bolaget är aktiens nominella belopp.194

 

8.3.1 Anpassningar till systemet med nominellt 
belopp 

Kravet på betalning av det nominella beloppet leder till att formlerna som 
används vid utspädningsskydd måste inkludera det faktum att aktierna inte 
emitteras gratis. Således kommer fler aktier att behöva emitteras för att 
investeraren skall anses kompenserad än vad som hade varit fallet utan en 
dylik ordning. Ett alternativ till detta system är att de övriga aktieägarna, 
avtalsvägen, förbinder sig att, vid framtida emissioner till kurser lägre än 
den till vilken investerare A tecknade, överlåta aktier till investeraren 
                                                 
188 Dickinson, Nancy, 2004, Will your goose lay a golden egg? 
189 Piggin, I., U.S. Private equity imports, ICCLR 2002, 13 (8), s 4. 
190 Andretzky, F. och Ramsay, I. 
191 Se Bilaga A för regleringar där full ratchet och weighted average är anpassat till det 
svenska systemet med nominellt belopp. 
192 Von Baumgarten, s 2. 
193 Lignie, M. de, och Kaemingk, H., Developments in the venture capital industry, IFLR, 
2002. 
194 Von Baumgarten, s 2. 
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gratis.195 Att så sker är emellertid ytterst sällsynt.196 Kravet på betalning av 
minst det nominella beloppet per aktie kan i bolag med höga nominella 
belopp innebära att investeraren måste betala avsevärda belopp för att slippa 
vidkännas utspädning. Ett sätt som ibland används för att undvika en sådan 
konsekvens är att binda övriga aktieägare till att, vid en emission som 
utlöser utspädningsskyddet, istället rösta för en riktad fondemission av 
preferensaktier till förmån för investeraren.197 Beslut om riktad 
fondemission rör endast de nuvarande aktieägarnas rätt och är giltigt så 
länge som samtliga aktieägare är eniga om beslutet.198  
 
Som tidigare har påpekats skapar, i Sverige, det faktum att 
utspädningsskydd i så stor utsträckning måste konstrueras avtalsvägen vissa 
olägenheter för inblandade parter. Utspädningsskyddet är beroende av att en 
framtida nyemission av aktier sker. Härvidlag gäller att samtliga aktieägare 
måste samtycka till emissionen för att beslutet om nyemission inte skall vara 
klanderbart.199 Detta öppnar dörren för problem i fall med nytillkomna 
aktieägare, genom t.ex. incitamentsprogram, som inte har anslutit sig till 
aktieägaravtalet. Det räcker i princip att en enda aktieägare står utanför 
avtalet för att ett beslut, som står i strid med reglerna om likabehandling av 
alla aktieägare, skall kunna ogiltigförklaras.  
 
Dessa osäkerheter har lett till att investerare har börjat kräva självständiga 
mekanismer i form av teckningsoptioner som redan vid 
investeringstidpunkten ger investerare rätt att i framtiden teckna aktier till 
nominellt belopp.200 Optionerna är självständiga så till vida att de ger 
investeraren rätt att kräva att bolaget emitterar aktier under vissa närmare 
villkor. Detta ger den fördelen att investeraren inte blir direkt beroende av 
övriga aktieägare för ett framtida stämmobeslut om riktad nyemission. 
Förpliktelsen att emittera aktier åvilar, i enlighet med bestämmelserna i 
teckningsoptionerna, bolaget inte de individuella aktieägarna. De närmare 
förutsättningarna för optionernas utnyttjande regleras normalt i ett separat 
avtal vari det bl.a. anges när de får användas och hur många aktier som får 
tecknas per option. För att försäkra sig om att investeraren inte utnyttjar 
optionerna i strid med avtalet deponeras optionerna i regel hos en bank eller 
advokatbyrå.  
 
Samma mål torde också kunna nås genom att bolagsstämman redan initialt 
bemyndigar styrelsen att, under vissa närmare angivna omständigheter, fatta 
beslut om riktad nyemission till nominellt belopp.201 Ett sådant 
bemyndigande lider emellertid av den nackdelen att det endast är giltigt för 
tiden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma.202 Bemyndigandet 
kan visserligen förnyas vid varje årlig ordinarie bolagsstämma men en sådan 
                                                 
195 Andretzky, F. och Ramsay, I., a.a. 
196 Von Baumgarten, 
197 Von Baumgarten, s 2. 
198 Johansson, S., ”Bolagsstämma”, Stockholm 1990, s 141. 
199 Se tidigare framställning under avsnitt 5.2. 
200 Andretzky, F. och Ramsay, I., a.a. 
201 Andretzky, F. och Ramsay, I., a.a. 
202 4 kap 15 § ABL. 
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ordning garanterar inte investeraren en redan vid investeringstidpunkten 
existerande rätt till framtida utspädningsemission utöver tiden fram till 
nästkommande ordinarie bolagsstämma.203

 
En ytterligare konsekvens av systemet med nominellt belopp är att det kan 
uppstå problem i relation till bestämmelser i bolagsordningen om minimi- 
och maximibelopp för bolagets registrerade aktiekapital. Då aktier ges ut för 
att skydda en investerare mot utspädning finns risken att bolagsordningen 
inte tillåter att aktiekapitalet ökas utan att en ändring av bolagsordningen 
först görs. I och för sig bereder inte en ändring av bolagsordningen några 
större problem för parterna då detta kan ske genom ett beslut på 
bolagsstämma med kvalificerad majoritet.204 Parterna bör dock 
uppmärksamma frågan och tillse att de eventuella följdinvesteringar och 
därmed sammanhängande utspädningsemissioner som kan komma att 
behövas tillåts inom ramen för det i bolagsordningen angivna 
maximikapitalet. Som en effekt av att den största skillnaden som tillåts 
mellan minimi- och maximibeloppet är 1:4205 kan det vara svårt att redan 
initialt ta tillräcklig höjd i bolagsordningen. Av bland annat denna anledning 
underlättar det om parterna reglerar frågan om eventuell förändring av det 
tillåtna aktiekapitalet i aktieägaravtalet. Det bör dock observeras att det inte 
är möjligt att ge bemyndiga styrelsen att genomföra ändringar av 
bolagsordningen.206 Om detta alternativ väljs bör man redan i samband med 
bemyndigandet genomföra en ändring i bolagsordningen av det intervall 
inom vilket aktiekapitalet får ligga.  
 
Vid en emittering av ett stort antal utspädningsaktier kommer det 
registrerade aktiekapitalet att höjas. De svenska reglerna om 
tvångslikvidation innebär att bolaget måste träda i likvidation om eget 
kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet och inte inom viss tid 
dessa förhållanden har ändrats. I situationer där det registrerade 
aktiekapitalet till följd av en omfattande utspädningsemission är förhöjt 
skulle denna situation kunna aktualiseras. Emellertid finns det ett antal sätt 
på vilka aktieägarna kan rädda den uppkomna situationen: ovillkorade 
aktieägartillskott, nyemission till överkurs samt nedsättning av 
aktiekapitalet.207 Ett aktieägartillskott tillför bolaget kapital utan att medföra 
någon däremot korresponderande skuld, något som kommer att innebära att 
det egna kapitalet höjs i förhållande till det registrerade. Enligt en 
vedertagen uppfattning i praxis är det vid aktieägartillskott tillräckligt med 
en betalningsutfästelse från en aktieägare, det behövs ingen faktisk tillförsel 
av kapital.208  
 
Genom att utföra en nyemission till överkurs höjs visserligen det 
registrerade kapitalet ytterligare men samtidigt får man till stånd en 

                                                 
203 Aktiebolagskommentaren avsnitt 4:47. 
204 9 kap 30 § ABL. 
205 2 kap 4 § fjärde punkten ABL. 
206 Aktiebolagskommentaren avsnitt 4:47 samt Prop. 1973:93, s 68. 
207 Nerep, E, a.a.s 521ff. 
208 Rodhe, s 75, samt Nerep, E., a.a.s 528. 
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förhöjning av det egna kapitalet. Om överkursen sätts tillräckligt högt kan 
man återställa ett sunt förhållande mellan eget kapital och registrerat kapital. 
 
En nedsättning av aktiekapitalet sker lämpligast genom att det nominella 
beloppet på varje aktie sänks och att det belopp varmed aktiernas nominella 
belopp reducerats används till förlusttäckning.209 Detta är en ren 
bokföringsmässig åtgärd och kräver inte fordringsägarnas samtycke.210  
 
Ett ytterligare fall som endast synes kunna förekomma i länder som, likt 
Sverige, har ett system med nominellt belopp kombinerat med ett 
underkursförbud, är då värderingen av bolaget vid en följdfinansiering är så 
lågt att det är samma som eller lägre än det nominella beloppet. Under dessa 
omständigheter kommer inte de ovan presenterade formlerna för 
utspädningsskydd helt kunna kompensera investerare A. 
Utspädningsaktierna kommer ju att ges ut till ett belopp som överstiger 
teckningskursen i följdinvesteringen. Ett sätt att försäkra sig mot denna risk 
är att övriga aktieägare förbinder sig att, i fall som detta, kompensera 
investeraren genom att överlåta aktier till investeraren utan ersättning. Som 
tidigare konstaterats är dylika åtaganden dock ovanliga.211  
 
Då det inte finns någon nedre gräns för en akties nominella belopp är en 
annan möjlighet att innan den riktade emission till investerare B genomföra 
en nedsättning av aktiekapitalet varmed relationen mellan det registrerade 
aktiekapitalet och bolagets totala värde ändras.212 Investerare B tecknar då 
aktier till ett värde som överstiger nominellt belopp vilket möjliggör en 
utspädningsemission till nominellt belopp.213 Om bolaget inte värderas 
högre än till nominellt belopp är situationen emellertid troligen sådan att 
bolaget kommer att gå i konkurs om inte nytt kapital tillförs. Att investerare 
A under dessa omständigheter skulle insistera på sin rätt till 
utspädningsskydd framstår under dessa förhållanden inte som särskilt trolig. 
 

8.3.2 Förslag till ny aktiebolagslag 
Sedan ett antal år tillbaka pågår en reformering av den svenska 
aktiebolagslagen. Den utredning som presenterats erbjuder ett antal 
intressanta förändringar med avseende på svenska företags 
kapitalanskaffning. Mest intressant är förslaget om ett avskaffande av 
systemet med nominellt belopp till förmån för ett kvotaktiesystem.214 
Förändringen motiveras av en harmonisering av EU-ländernas 
aktiebolagsrätt samt en övergång till angivande av aktiekapitalet i euro och 

                                                 
209 Nerep, E., a.a.s 530.  
210 Rodhe, s 98 ff. 
211 Von Baumgarten, s 2 samt Andretzky,F. och Ramsay, I., s 3. 
212 Resonemanget förutsätter att aktiekapitalet de facto kan sättas ner ytterligare utifrån de 
krav på minimikapital som den svenska lagstiftaren uppställer: 500 000 kronor för publika 
bolag och 100 000 kronor för privata. 
213 Intervju med Jesper Ottergren. 
214 SOU 2001:1, s 205 ff. 
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det noteras i kommitténs förslag att flera europeiska länder antingen infört 
eller är på väg att införa ett kvotaktiesystem. Detta system innebär i sig inte 
några direkta skillnader för här avhandlade problematik men kan i korthet 
sägas innebära att man istället för angivande av ett fixerat belopp, räknar ut 
ett kvotvärde genom att bolagets aktiekapital divideras med antalet aktier. I 
samband här med föreslås även att bolagen skall kunna välja om det kapital 
som tillförs bolaget vid en nyemission utöver kvotvärdet skall utgöra bundet 
eller fritt eget kapital. Denna aspekt förespås kunna underlätta framtida 
kapitalanskaffning.215  
 
Som ett led i avskaffandet av ett nominellt belopp föreslår kommittén även 
att det nuvarande förbudet mot emissioner till underkurs skall avskaffas.216 
En sådan ordning skulle innebära att utformningen av de svenska 
investeringsrundorna skulle kunna få ett annorlunda upplägg. I och med att 
ersättning motsvarande nominellt belopp inte kommer att behöva erläggas 
kommer en reglering av utspädningsskydd kunna utformas enligt en modell 
liknande den som används vid amerikanska investeringar. Detta system 
skulle även radera ut den potentiella risk som består i att en 
utspädningsemission inte kan ske om värderingen av bolaget är samma eller 
lägre som det nominella beloppet. Av intresse är vidare att det idag 
obligatoriska utbytesförhållandet vid konvertering om 1:1 inte längre 
kommer att upprätthållas om förslaget antas. Härmed skulle 
utspädningsskyddet kunna åstadkommas genom en ändring av 
konverteringskursen istället för att ett visst antal utspädningsaktier ges ut.  
 
Förslaget har emellertid mött viss kritik. I en lagrådsremiss som 
presenterades tidigare i år ställer regeringen sig visserligen bakom ett 
avskaffande av systemet med nominellt belopp men avfärdar tanken på att 
avskaffa underkursförbudet.217 Regeringen vill dessutom att det uttryckligen 
skall anges att något annat utbytesförhållande än 1:1 inte tillåts. Om 
lagrådsremissen blir det förslag som antas, kommer vi således inte att se 
några förändringar avseende möjligheterna att reglera frågan om 
utspädningsskydd på annat sätt än idag. I avvaktan på ett antagande av något 
av förslagen kan endast konstateras att det system som idag används 
fungerar tillfredsställande men att ett avskaffande av underkursförbudet 
skulle öppna för ett enklare sätt att reglera vissa frågor. 
 

                                                 
215 SOU 2001:1, s 212. 
216 SOU 2001:1, s 209 ff. 
217 Lagrådsremiss 6 maj 2004, s 338 ff. 
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9 Sammanfattande slutsatser 
Det grundläggande syftet för denna uppsats har varit att granska hur man, 
från investerarens perspektiv, kan reglera och skapa förutsättningar för exit 
inom det svenska rättsystemet. Preciserat innebär detta en frågeställning om 
vilka rättigheter investerare kan ges samt hur de kan regleras. Slutsatsen är 
att svensk rätt erbjuder goda möjligheter att ge investerare motsvarande 
rättigheter som utomlands men att det sätt på vilket det kan ske skiljer sig 
något från vad som är vanligt internationellt. Den svenska ordningen med en 
restriktiv syn på vad som får regleras i bolagsordningen kombinerat med de 
många gånga osäkra rättsverkningarna hos aktieägaravtal ger upphov till 
vissa problem.  
 
Om en bestämmelse intas i bolagsordningen binder den såväl bolaget som 
nytillkomna aktieägare. På grund av att klausuler som enbart reglerar 
aktieägarnas interna relationer är bannlysta från bolagsordningen nödgas 
parterna reglera det mesta i ett aktieägaravtal. Som framkommit i uppsatsen 
har inte en reglering i aktieägaravtal samma rättsverkningar mot bolaget och 
tredje man som en reglering i bolagsordningen vilket skapar vissa risker för 
de inblandade parterna. Investerare är hänvisade till att avtalsvägen binda 
övriga aktieägare till att agera på visst sätt. Röstande på bolagsstämma i 
strid med avtalet kan inte klandras. Emellertid utgör bestämmelser om rätt 
för investerare att förvärva obstruerande avtalsparters aktier kombinerat med 
en trolig möjlighet att domstolsvägen kunna genomdriva vissa skyldigheter, 
goda möjligheter för investerare att framtvinga sina rättigheter.  
 
Faktum kvarstår dock att en bolagsordningsklausul underlättar för 
genomdrivandet av samarbetet. Många av de regleringar parterna vill 
använda sig av tillåts inte i bolagsordningen. Som jag visat finns det dock 
möjlighet att i större utsträckning än vad som görs idag ta in klausuler i 
bolagsordningen som traditionellt placeras i aktieägaravtal. Utifrån att en 
reglering i bolagsordning ger ett säkrare skydd än motsvarande klausul i ett 
aktieägaravtal får man ställa sig frågan varför parterna inte alltid, i de fall 
som det är möjligt, väljer en sådan väg. Förklaringen är delvis hänförlig till 
bolagsordningens offentliga karaktär. Man vill inte att planerna för 
samarbetet och interna maktförhållanden skall nå ut till konkurrenter, 
framtida intressenter och medkontrahenter till bolaget. 
 
De vanligaste exitformerna är industriell försäljning och notering vid 
auktoriserad marknadsplats eller börs. Valet dem emellan är dels beroende 
av faktorer hänförliga till för- och nackdelar med respektive exit, dels av hur 
de yttre förhållandena gestaltar sig. Private equity och venture capital-
branschen är kraftigt påverkad av det rådande ekonomiska läget på 
marknaden och det är självfallet inte alltid som parterna kan styra över 
exempelvis efterfrågan på det aktuella portföljbolaget. Trots att den 
traditionella uppfattningen är att en notering kan inbringa en högre 
försäljningslikvid än en industriell försäljning är detta inte alltid fallet. 
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Många köpare kan vara beredda att betala väl tilltagna belopp för bolaget för 
att komma in på marknader, nå synergieffekter eller komma åt särskild 
kompetens i bolaget.  
 
Exit genom rätt att inlösa aktierna eller likvidera bolaget är främst ett sätt att 
rädda satsat kapital i fall där en notering eller försäljning inte kommer till 
stånd inom viss tid. Oftast blir effekten av detta likställd med om 
investeraren skulle ha lånat pengar till bolaget: investeraren erhåller det 
satsade kapitalbeloppet, eventuellt inkluderat ackumulerad utdelning, 
uppräknat med viss årlig ränta. Även om detta inte är den exit som 
investeraren eftersträvar vid investeringstidpunkten kan det senare visa sig 
vara det enda sättet att rädda vad som räddas kan. Med tanke på den höga 
risk private equity och venture capital-bolag generellt tar genom att tillföra 
kapital till utvecklingsbolag är regleringar av detta slag en bra möjlighet för 
att säkra mot förlust. 
 
Det går att knyta ett antal rättigheter till själva aktien genom intagande av 
bestämmelser härom i bolagsordningen. Med avseende på frågan om exit 
synes emellertid endast likvidationspreferens och rätt till inlösen av aktierna 
vara direkt relevanta. Utdelningspreferens samt rätt att konvertera 
preferensaktier till stamaktier synes inte vid investeringar i svenska bolag 
fylla någon större funktion. Den vinst som bolaget gör återinvesteras 
generellt för att stimulera en fortsatt tillväxttakt för bolaget och rätten att 
konvertera spelar, på grund av det obligatoriska utbytesförhållandet vid 
konvertering om 1:1, inte någon vidare roll än att utgöra en smidig grund för 
notering av bolagets aktier. 
 
Istället kommer de för samarbetet mest relevanta bestämmelserna att 
återfinnas i aktieägaravtalet. Bestämmelser om rätt att kräva exit, tag och 
drag along-bestämmelser samt företrädesrätt till försäljningslikvid är vanliga 
företeelser i aktieägaravtal.   
 
De senaste årens turbulens på private equity och venture capital-marknaden 
med många misslyckade investeringar har lett till strängare krav från 
investerare. Bland annat har detta, framför allt internationellt men även i 
Sverige, fört med sig en introduktion av ytterst långtgående rättigheter för 
investerare till företrädesrätt till försäljningslikvid samt utspädningsskydd. 
Konsekvensen av dylika bestämmelser har i många fall blivit att såväl 
ledningens av företaget incitament att nå exit har försvunnit som att det har 
varit svårt att attrahera ytterligare kapital.  
 
Investeraren har vid investeringstillfället förhandlat sig till en viss andel av 
bolaget. Genom efterföljande emissioner av aktier eller utgivande av 
teckningsoptioner kan denna andel på olika sätt spädas ut. För att undvika 
de negativa konsekvenser detta medför ges investeraren generellt rätt till s.k. 
utspädningsskydd. Som en följd av det svenska systemet med nominellt 
belopp per aktie kan man i Sverige inte använda sig av samma regleringar 
som internationellt. Förekomsten av ett obligatoriskt utbytesförhållande om 
1:1 gör att konvertibla preferensaktier inte är lika fördelaktiga i Sverige som 
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i exempelvis USA. Utspädningsskyddet måste istället konstrueras genom 
utgivande av kompensationsaktier till nominellt belopp. Uppsatsen har visat 
att detta system kan ge upphov till vissa problem främst avseende det 
faktum att investeraren måste betala minst nominellt belopp per aktie vilket 
i de fall där det nominella beloppet är högt, kan leda till att investeraren 
måste tillföra avsevärda belopp för att vara skyddad mot utspädning. 
 
En ändring av den svenska aktiebolagslagen är nära förestående och 
kommer högst troligtvis att innebära ett avskaffande av systemet med 
nominellt belopp. Emellertid kommer detta inte att föranleda några direkta 
förenklingar för regleringen av utspädningsskydd då det idag gällande 
underkursförbudet sannolikt kommer att behållas. Det kan konstateras att ett 
avskaffande av underkursförbudet skulle underlätta för erbjudandet av vissa 
rättigheter till investerare men att de praktiska konsekvenserna för aktörerna 
i investeringsprocessen i slutändan troligtvis inte skulle bli särskilt stora.  
 
Sammantaget kan sägas att de svenska investeringsavtalen mer och mer 
börjar likna de amerikanska i såväl omfång som komplexitet. Investerare i 
svenska bolag ställer krav på samma rättigheter som de erbjuds utomlands 
och det är viktigt att ha förståelse för de närmare förutsättningarna för att 
kunna tillmötesgå dylika krav och de konsekvenser de kan få för samarbetet 
i bolaget. Alla rättigheter går inte att konstruera på samma sätt som 
utomlands och vissa är inte ens möjliga att skapa enligt svensk rätt. 
 
Även om de kanske sällan aktualiseras i praktiken är det också viktigt att ha 
klart för sig de risker som en reglering i aktieägaravtal medför. Därtill 
kommer att det, för att kunna genomdriva investerarens rättigheter i fall av 
obstruktion är av yttersta vikt att veta vilka möjligheter som står till buds. 
Denna uppsats har tagit upp dessa aspekter och min förhoppning är att den 
har lyckats bidra med att bringa klarhet i regleringen av exit vid 
investeringsavtal av här behandlad art, samt lyckats ge en bild av hur vissa 
problem och risker i praktiken kan överkommas. 
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Bilaga A 
Följande formler och klausuler utgör typexempel på här relevanta 
regleringar. De skall betraktas som en illustration av hur dylika frågor 
regleras och inte som ett färdigt underlag att användas vid praktiskt juridiskt 
arbete. 
 
8.2.1  Anti-dilution: Full ratchet 
 
n2 =  n1(p1 – p2) / (p2 – N) 
____________________________________ 
 
N =  nominellt belopp för aktierna. 
 
n2 =  antalet aktier som investerare ges rätt att teckna i den aktuella 

utspädningsemission till nominellt belopp. 
 
n1 =   antalet innehavda preferensaktier. 
 
p1 =  teckningspris per aktie vid emission1. 
 
p2 =  teckningspris per aktie vid emission2. 
 
 
8.2.2   Anti-dilution: Standard Weighted Average 
 
n1 =  (nP + nC) x (p1 – X) / (X – N) 
 
X  =  [p1 x n + (n2 x p2)] / (n+ n2) 
____________________________________ 
 
X  =  justerat anskaffningsvärde per aktie. 
 
N  =  nominellt belopp för aktierna.  
 
n  = det totala antalet utestående aktier minskat med nC före 

emission2. 
 
nP = det totala antalet preferensaktier som tecknades vid 

emission1.  
 
nC = det totala antalet preferensaktier som ägaren av 

preferensaktierna tecknat till nominellt belopp i föregående 
utspädningsemissioner (i förekommande fall). 

 
n2 =  det totala antalet aktier som emitteras vid emission2. 
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n1 = det totala antalet aktier som får tecknas av samtliga ägare till 
preferensaktier till nominellt belopp i den aktuella 
utspädningsemissionen. 

 
p1 = det justerade teckningspriset för preferensaktierna gällande 

omedelbart innan emission2. 
 
p2 =  teckningspriset vid emission2. 
 
  
7.3.1  Tag-along 
 

In any sale of shares by a party to a contemplated transferee, such 
transferor party shall ensure that all other parties are given the 
opportunity to sell shares (in relation to their respective 
shareholdings) to such transferee on the same price and on the same 
terms. Should the transferee not accept to acquire the total number 
of shares thus offered, the transferor party is obliged to reduce his 
proportion of shares to be sold to the transferee. Instead, all parties 
shall have the opportunity to sell shares on a pro rata basis in 
relation to each respective party’s shareholding.  
 

 
7.3.1  Drag-along 
 

In the event of a bona fide firm offer from a third party on 100 % of 
the share capital then outstanding in the company, or on all or 
substantially all of the company’s assets, and provided that 
shareholders, however always including the investor, representing 
at least 51 % of the shares in the company then outstanding accept 
such offer, and so demand, the remaining parties who have not 
accepted this offer, hereby irrevocably agree to transfer all their 
shares or to agree to the sale by the company of such assets to the 
offeror under the terms and conditions.  
 

8.2.1  Pay to play 
 

Should a preferred shareholder subscribe only for part of his 
proportion in a new issue such preferred shareholder’s right to 
subscribe in accordance with the anti-dilution as set forth above in 
Exhibit A, 8.2.1 and 8.2.2, shall be reduced accordingly. 
 

7.3.2 Avtalad likvidationspreferens samt företrädesrätt till 
försäljningslikvid 

 
In the event of a (i) liquidation of the company, (ii) a merger, (iii) 
sale of all or substantially all of the shares in the company (“Trade 
Sale”) or (iv) distribution of the resultant proceeds from the sale of 
all or substantially all of the assets of the company (“Asset sale”) 
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the preferred shares shall have preferential rights to receive 
proceeds from the liquidation or sale of the company up to an 
amount corresponding to their respective paid-in capital plus 
accrued and unpaid dividends, prior to and in preference to the 
common shares. Assets remaining after the preferred shares have 
received their preferred liquidation amount shall be distributed to 
the preferred shares and the common shares, pro rata, in an equal 
amount per share. 

 
7.4  Avtalsmässig rätt till inlösen 
 

Should a qualified IPO, a Trade Sale or an Asset Sale not have been 
achieved within a period of four years from the date hereof, the 
majority of the holders if preferred shares shall, provided that the 
company has legally available funds therefore, have the right to call 
for a redemption of all outstanding preferred shares. Such 
redemption shall be made at a price per share equal to Subscription 
price plus an annual up-lift of 10 %. 
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