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1 Inledning 
Den svenska aktiemarknaden har under de senaste decennierna vuxit 
explosionsartat. För tjugo år sedan fanns det bara en marknadsplats som 
handlade med aktier och detta var Stockholms Fondbörs. Vi den tiden fanns 
det drygt ett hundratal aktiemarknadsbolag och börsvärdet låg kring 60 
miljarder kronor. Idag är verksamheten en helt annan, över 500 bolag är 
noterade på OM Stockholmsbörsen eller någon av de två auktoriserade 
marknadsplatserna. Bolagens sammanlagda värde ligger idag någonstans 
kring 5000 miljarder kronor och omsättningen är högre under en enda dag 
än den var då under ett helt år. 
 
Parallellt med aktiemarknadens expansion har aktieägandet i samhället ökat. 
Allt fler människor placerar delar av sitt sparkapital i aktier eller olika typer 
av aktiefonder. Ett aktiebolag som vänder sig till allmänheten för 
kapitalanskaffning är skyldigt att upprätta ett prospekt i vilket bolaget 
redogör de förhållanden i bolaget som är av intresse för en investerare som 
överväger att investera i dess aktier.  
 
Fel eller brister i detta prospekt kan leda till att en aktietecknare drabbas av 
en ekonomisk skada i den meningen att han har betalat mer för aktien än 
han skulle ha gjort om prospektet hade varit korrekt utformat. Kan 
aktietecknaren då vända sig mot bolaget eller någon annan för att få 
ersättning för sin förlust? 
 

1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete är att behandla vissa frågeställningar rörande 
prospekt, främst vilket ansvar för fel eller brister i ett prospekt som de 
medverkande i prospektframställningen bär enligt gällande rätt. Detta 
kommer att ske genom en redovisning av aktuella regler, de parter som är 
inblandade i prospektframställningen, vilka fel och brister som kan 
uppkomma och vilket ansvar detta kan leda till.  
 
Aktiebolagskommittén har precis avslutat sitt 10 år långa arbete1 med att ta 
fram förslag vilka kan komma att reformera aktiebolagslagen. De har i sina 
slutsatser ett antal förslag på ändringar vilka omfattar prospektansvaret. 
Förutom kommitténs arbete har nyligen ett nytt prospektdirektiv2 
presenterats vilket kommer att ersätta 1979 års direktiv om börsprospekt 
80/390/EEG och 1989 års prospektdirektiv 89/298/EEG. Detta betyder att 
prospektreglerna för närvarande befinner sig i en dynamisk fas och i 
uppsatsen kommer redovisas de regelförändringar vilka ligger till grund för 
morgondagens prospektskyldighet. 

                                                 
1 SOU 2001:1, En ny aktiebolagslag 
2 2003/71/EEG 
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1.2 Disposition 

Arbetet inleds med en översiktlig redogörelse för aktiemarknadens funktion 
samt vilka finansiella instrument som är föremål för handel på denna 
marknad. Emissioner är ett av de vanligaste sätten för ett aktiebolag att öka 
sitt kapital och i kapitel 2 framställs hur en emission praktiskt går till, vilket 
informationsbehov som är förknippat med utgivningen av aktier samt olika 
teorier om hur prissättningen av en tidigare ej noterad aktie går till. I kapitel 
3 redovisas själva prospektet, dess syfte på marknaden, vilka olika typer av 
prospekt som förekommer samt vilka parter som är involverade i 
prospektframställningen.   
 
För att skapa en förståelse för hur ett prospekt är uppbyggt och vilken 
information som kan förekommer redogörs i kapitel 4 för vilka byggstenar 
som kan/skall finnas med i ett prospekt. I kapitel 5 behandlas regelverket 
kring prospektskyldigheten. Kapitlet inleds med en genomgång av gällande 
EG-rätt, vilken är en ramlagstiftning. Därefter redogörs för våra gällande 
svenska rättsregler på området. Kapitlet avslutas med en redogörelse av det 
nya prospektdirektivet vilket nyligen presenterades och som skall vara 
genomfört i nationell rätt senast 1 juli 2005. 
 
Då ett prospekt bland annat syftar till att öka förtroendet på 
värdepappersmarknaden är det viktigt att det inte innehåller fel och brister. I 
kapitel 6 redovisas vilka typer av fel och brister som kan uppkomma i 
samband med prospektutgivningen. Skadestånd spelar en central roll som 
styrnings- och sanktionsmedel och i kapitel 7 redovisas i vilken mån en 
skadelidande aktietecknare kan vända sig mot bolaget eller någon annan för 
att få ersättning för en skada han lidit på grund av ett felaktigt prospekt. 
Kapitlet avslutas med en genomgång av vilka möjligheter den nya lagen om 
grupprättegång ger en grupp skadelidande att driva en process i samband 
med en skada orsakad av fel eller brist i ett prospekt. 
 
I kapitel 8 behandlas de tänkbara ansvarssubjekten, här redogörs för 
associationens eget ansvar samt för bolagsorganens, revisors och 
värdepappersinstitutets ansvar i samband med prospektets framtagande och 
utgivande.  
 
Aktiebolagskommittén har under de senaste 10 åren arbetat med ett förslag 
till ny aktiebolagslag där de tar upp några olika frågeställningar rörande 
prospektansvaret. Deras arbete och slutsatser redovisas i kapitel 9. I kapitel 
10 redovisas avslutningsvis författarens egna slutsatser. 
 

1.3 Metod 

Jag har använt mig av traditionell juridisk, eller rättsdogmatisk, metod. Jag 
har studerat reglerna om prospekt i ljuset av relevant litteratur och 
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rättspraxis, redogjort för regelverket och sedan gjort en analys. Egna 
uppfattningar kommer i analysen. 
 
Jag har använt mig av tillgänglig litteratur inom associationsrätt och 
skadeståndsrätt samt av förarbeten, föreskrifter och rekommendationer. 
Praxis inom området är väldigt sparsam men jag har funnit ett begränsat 
antal relevanta rättfall vilka jag har med i arbetet. 
 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att inte skriva en komparativ uppsats och redogör därför inte för 
prospektansvaret i utländska rättsordningar i någon större utsträckning. För 
den som vill fördjupa sig i detta har Catarina af Sandeberg i sin avhandling 
”Prospektansvaret- caveat emptor eller caveat venditor?” en utmärkt 
redogörelse för prospektansvaret i Danmark, Norge, Storbritannien, 
Tyskland samt USA. 
 
I ett aktiebolag förekommer ibland aktier med olika röstvärde vilka då 
vanligtvis är uppdelade i A- och B-aktier. Det vanligast förekommande 
förhållandet är att en A-aktie motsvarar tio röster och en B-aktie motsvarar 
en röst. Normalt sett äger dock samtliga aktieägare lika rätt till andel i 
bolagets tillgångar och vinst oavsett röstvärde och jag gör därför ingen 
åtskillnad på A- och B-aktier i arbetet. 
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2 Aktiemarknadens funktion 

2.1 Inledning 

En av kapitalmarknadens huvudsakliga funktioner är möjligheten att tjäna 
pengar på investeringar. Genom att investera pengar i en aktie hoppas 
placeraren att tjäna pengar på den värdestegring han kalkylerar med. 
 
Handel med aktier sker på olika sätt. Det vanligaste sättet är köp och 
försäljning över börs3 eller annan auktoriserad marknadsplats men handeln 
kan även ske mot ett lämnat offentligt erbjudande om aktieförvärv. Detta 
skedde till exempel vid utförsäljningen av en del av Telia. Köp och 
försäljning kan även ske helt privat utan inblandning av utomstående, vilket 
kallas OTC, over the counter. Priset styrs av utbud och efterfrågan vilket får 
till följd att den information som finns tillgänglig är direkt avgörande för 
priset.4
 
Värdepappersmarknaden kan delas in i en primärmarknad och en 
sekundärmarknad. Primärmarknaden omfattar den första offentliga 
transaktionen i ett företags aktier samt därpå följande emissioner där det 
emitterande bolaget är säljare av aktierna och part i transaktionen. 
Sekundärmarknaden utgörs av alla transaktioner i ett bolags aktier som sker 
därefter. Dessa transaktioner sker huvudsakligen över börs på en anonym 
marknad med oklar partsställning.5  
 

2.2 Marknadens instrument 

Finansiella instrument är det normala begrepp som används i lagstiftnings-
sammanhang vid reglering av värdepappersmarknaden. Av Lag (1991:980) 
om handel med finansiella instrument (LHF) 1 kap. 1§ framgår att ett 
finansiellt instrument utgörs av fondpapper och annan rättighet eller 
förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden. 
 

”1 § I denna lag betyder finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller 
förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden, fondpapper: aktie och 
obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för 
allmän omsättning, andel i värdepappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för 
hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis)” 
 

Med fondpapper förstås alltså aktie och obligation samt andra delägarrätter 
eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i 
värdepappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning 
förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis). Till fondpapper räknas 
                                                 
3 Till exempel Stockholmsbörsen OM 
4 Afrell, L, m.fl., Lärobok i kapitalmarknadsrätt, s. 23 
5 af Sandeberg, s. 47 
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alla de slag av löpande värdepapper som kan ges ut av ett aktiebolag.6 
Aktiebolagskommittén gör i SOU 1997:22 ett uttalande om vilka 
fondpapper som kan vara att jämställa med aktier 
 

”Vad gäller frågan vilka andra fondpapper som i förevarande sammanhang kan vara att 
jämställa med aktier, synes man i första hand ha att utgå från om de ifrågavarande 
papperen ger rätt till betalning efter bolagets vanliga borgenärer. Avgörande blir härvid 
vad som bestäms i emissionsvillkoren. I allmänhet torde därvid föreskrivas, att 
konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till teckning samt 
vinstandelsbevis skall vara efterställda bolagets övriga förpliktelser.”7

  
Skyldighet att upprätta ett prospekt uppkommer i samband med utgivande 
av dessa former av värdepapper eftersom de är efterställda bolagets övriga 
förpliktelser. 
 

2.3 Emissioner 

Det finns två typer av emissioner, kontantemissioner samt fondemissioner. 
Ett aktiebolag bildas och dess kapital ökas normalt genom att nya aktier 
tecknas mot betalning av pengar vilket kallas vanlig kontantemission. 
Istället för pengar kan någon annan egendom tillföras bolaget, detta 
förfarande kallas apportemission. Aktiekapitalet kan även ökas genom att 
nya aktier emitteras utan tillskott av pengar eller annan egendom, detta sker 
genom att bolaget överför sitt bundna eller fria kapital till aktiekapital och 
kallas fondemission. Vid fondemission sker ingen nyteckning av aktier och 
bestämmelserna om emissionsprospekt blir inte tillämpliga.8
 
Emissioner görs av olika skäl, vid bildandet av ett publikt aktiebolag måste 
aktier ges ut så att aktiekapitalet uppgår till minst 500 000 kronor. I redan 
existerande bolags görs emissioner för att tillföra kapital till bolaget vid 
planerade investeringar. Nyemissionen har den fördelen jämte lån att 
företagets soliditet förbättras.9
 
Praktiskt sett går en nyemission till på det sättet att styrelsen lämnar förslag 
om en nyemission varvid bolagsstämman fattar ett beslut. Även styrelsen 
kan fatta beslutet med fullmakt av stämman eller med ett godkännande i 
efterhand. 
 
 

2.4 Informationsbehovet 

Tillgången på information är den viktigaste faktorn när en investerare skall 
balansera risken mot möjligheten att tjäna pengar, det är av största betydelse 

                                                 
6 af Sandeberg, s. 50 
7 SOU 1997:22 s. 228 
8 af Sandeberg, s. 50 
9 Karlsson, I, Aktiehandboken, s. 82 
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att en placerare kan göra en bedömning av vilka risker en viss investering 
medför. Det är här prospektet kommer till nytta då det hjälper till att 
klargöra en del av dessa risker, främst kursrisk vilket innebär att aktien kan 
minska i värde, men även likviditetsrisken som har att göra med 
tillförlitligheten hos finansieringen av det aktuella bolaget.10

 
Preambeln till prospektdirektivet uttrycker informationsbehovet inom 
kapitalmarknaden på ett klargörande sätt: 
 

”Investeringar i överlåtbara värdepapper innebär, liksom alla andra slag av 
investeringar, risker. Skyddet för investerare fordrar att de ges möjlighet att göra en 
riktig bedömning av sådana risker, så att de kan fatta beslut om investeringar med full 
kännedom om sakförhållandena. Tillhandahållandet av fullständig och relevant 
information om överlåtbara värdepapper och om emittenterna av dessa befrämjar 
skyddet för investerare. 
Sådan information är vidare ett effektivt medel för att öka förtroendet för överlåtbara 
värdepapper och därigenom bidra till en tillfredsställande funktion och utveckling av 
marknader för överlåtbara värdepapper.”11  

 

2.5 Prissättning  

Den kanske viktigaste frågan för ett bolag som skall introduceras på börsen 
är vilket marknadsvärde bolagets aktier kan anses ha samt till vilket pris 
aktien skall introduceras på marknaden. När ett bolag som inte tidigare är 
noterat vänder sig till investerare för att skaffa kapital saknas den 
referenspunkt för bedömningen av erbjudandets värde som aktiekursen 
utgör för redan noterade bolag. 
 
På en marknad där aktier är introducerade och omsätts på en organiserad 
marknadsplats anses teorin om effektiva marknader gälla, denna teori är 
baserad på hypotesen att i en öppen och utvecklad aktiemarknad utgörs 
priset på en aktie av all tillgänglig väsentlig information om bolaget och 
dess verksamhet. Aktiekursen utgör enligt teorin den bästa vid varje punkt 
tillgängliga uppskattningen av aktiens värde.12 Aktiekursen återspeglar 
alltså alla tillgängliga fakta om bolaget och teorin går ut på att det i princip 
är irrelevant om en enskild placerare har möjlighet att tillgodogöra sig den 
information som offentliggörs om bolaget eller ej.13

 
När en ny aktie skall introduceras på marknaden sker prissättningen ofta på 
basis av en värdering gjord av det arrangerande värdepappersinstitutet, samt 
ett anbudsförfarande. Ett tydligt exempel på detta finns i Telias prospekt. 
 

”Före Erbjudandet har det inte funnits någon officiell handel i Telias aktier. Priset på 
aktierna kommer att fastställas av staten i samråd med joint global co-ordinators. 
 

                                                 
10 Afrell, L, m.fl., Lärobok i kapitalmarknadsrätt, s. 193ff 
11 89/298/EEG, 1 st 
12 af Sandeberg, C, s. 138f 
13 af Sandeberg, C, s. 51 

 11



Faktorer som kommer att beaktas vid prissättningen är bl a: 
  Order från institutionella investerare; 
  Rådande marknadsläge; 
  Bolagets historiska utveckling; 
  Bedömning av bolagets affärsmässiga potential och förväntade 

avkastningsförmåga; och 
  Marknadsvärdering av börsnoterade aktier i jämförbara bolag.”14 

 
Vid en introduktion av ett bolags aktier anses prissättningen normalt inte 
utgöra en i lika grad tillförlitlig uppskattning av aktiens värde som 
börskursen för en redan noterad aktie. Prissättningen påverkas också av 
taktiska och marknadsföringsmässiga faktorer vilka används för att trygga 
intresset för aktien vid senare handel med pappret.15  
 
Att sätta ett korrekt pris på en aktie vid nyintroduktion medför stora 
svårigheter dels beroende på, i vissa fall, att bolaget inte existerat speciellt 
länge och därigenom inte har någon operationell historia, dels på att det inte 
finns något observerbart marknadspris på aktien före introduktionen. Vid 
emissioner i tidigare noterade bolag är värdet på aktien bestämt av 
marknaden och har därmed ett jämförelsepris, medan vid handel på 
primärmarknaden teckningskursen är fastställd av emittent och 
emissionsinstitut. Investerarna är därmed väldigt beroende av den 
informationen som offentliggörs i prospektet. En av de viktigaste frågorna 
för ett företag som skall introduceras på börsen är följaktligen vilket 
marknadspris aktien kan tänkas ha samt till vilket pris aktien skall erbjudas 
marknaden.16

 
Aktiemarknadsnämnden har i nedanstående uttalande sagt att priset bör 
sättas så nära marknadspriset som möjligt utan att äventyra introduktionen. 
 

”Vid en marknadsintroduktion är priset på aktien självfallet av mycket stor betydelse. 
Priset på aktien har normalt satts under det marknadsvärde som bedömts komma att 
gälla för aktien efter introduktionen. Det kan dock konstateras att skillnaden mellan pris 
och marknadsvärde generellt sett fortlöpande minskat under 1980-talet. […] 
 
Enligt Aktiemarknadsnämndens mening kan någon kritik icke riktas mot att en viss 
skillnad t.o.m. eftersträvas. Detta får från bolagets utgångspunkt närmast ses som 
naturligt för att uppnå det som för bolaget - och dess ägare - uppenbarligen är av största 
intresse, nämligen en avsedd spridning av aktierna. Av hänsyn till allmänna förtroendet 
för aktiemarknaden är det emellertid viktigt att skillnaden hålls inom så snäva gränser 
som önskemålet om att ej äventyra spridningen medger.”17

 

2.5.1 Värdering  

Normalt sett är det emissionsbanken som gör prissättningen, både 
investeraren och emittenten måste kunna lita på att institutet gjort en 

                                                 
14 Svenska Teliaprospektet, s. 158 
15 af Sandeberg, C, s. 52 
16 af Sandeberg, C, s. 50 
17 Aktiemarknadsnämndens uttalande 1990:1, 1990-01-30 
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relevant prissättning. För att kunna göra detta på ett korrekt sätt fordras en 
hög grad av kunskap om marknadens funktion samt om de ekonomiska 
teorier som används vid prissättningen. 
 
Priset påverkas av en rad faktorer där den viktigaste är hur stort belopp 
företaget önskar erhålla genom emissionen. Priset påverkas även beroende 
på vilken typ av investorer erbjudandet riktas till eftersom rabatt kan ges till 
småinvestorer för att öka spridningen av aktien.  
 
Värdebestämningen görs med stöd av teoretiska modeller. Det finns två 
principiella sätt att bestämma teckningspriset på. Det första är ett så kallat 
”fixed price offer” där priset fastställs med hjälp av emissionsinstitutet 
varefter placerare inbjuds att lämna bud om hur många aktier de vill teckna 
till detta pris. Det satta priset gäller under hela teckningsperioden. Det andra 
sättet att bestämma priset är ”offer by tender” där priset bestäms genom ett 
auktionsliknande förfarande där främst institutionella investerare bjuds in att 
ge bud samt ange hur många aktier de är beredda att köpa till detta pris. 
Detta förfarande fungerar som en börs på en avgränsad marknad vilket 
begränsar risken att det skall bli för stor skillnad mellan introduktionspris 
och senare kurs. En svaghet med systemet är att minimibeloppet för 
teckning ofta blir så högt att småinvestorer har svårt att teckna sig.18  
 
Värdering kan ske på olika sätt och bör göras av flera oberoende 
värderingskonsulter. För att kunna sätta rätt värde krävs en prognos om hur 
bolagets verksamhet kommer att utvecklas i framtiden samt en bedömning 
av vilka krav på avkastning som bör riktas mot företaget. Praktiskt sett sker 
själva värderingen i två steg, dessa består dels av en prognosbedömning, 
dels av en faktisk värdering av bolaget. Vid värderingen tittar man på en rad 
nyckeltal samt företagets intjäningsförmåga, även faktorer som organisation 
och konjunktur spelar in.19

 
Vid nyemission i ett företag som redan är noterat utgår man vid värderingen 
från den gällande börskursen på aktierna, man brukar säga att jämviktspriset 
för samtliga aktier på en effektiv marknad utgör bolagets börsvärde. På 
grund av bolagets goodwill är dock börsvärdet oftast högre än företagets 
nettosubstansvärde. Börsvärdet, avkastningsvärdet samt netto- och 
bruttovärdet skiljer sig normalt från det pris som köparen i själva verket 
betalar för bolaget.20

 

                                                 
18 af Sandeberg, C, s. 53f 
19 af Sandeberg, C, s. 54 
20 af Sandeberg, C, s. 55ff 
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3 Prospekt 

3.1 Inledning 

Prospektet är ett instrument för att ge kapitalmarknaden information i 
samband med utgivande eller försäljning av aktier samt olika slag av 
skuldebrev.21 Ett prospekt upprättas för att förse kapitalmarknadens 
investerare med så relevant information som möjligt. 
 

3.2 Prospektets syfte 

Som ovan nämnts är det främsta syftet med prospekt att förse investerare 
med relevant information. Det som skall uppnås är att minska 
informationsasymmetrin mellan investerare och prospektutgivare, optimalt 
innebär detta att investeraren har samma tillgång till information som 
bolaget självt.22  
 
Det skydd som finns för aktieägarna i samband med offentliga erbjudanden 
vilar till stor del på informationsplikten och endast den som är 
välinformerad kan fatta ett korrekt beslut. De uppgifter som ges i prospektet 
skall göra möjligt för en investerare att bilda sig en uppfattning om det 
faktiska värdet på de emitterade aktierna.23 Prospektet är ett adekvat medel 
för att underlätta ett ställningstagande till investeringar i större företag som 
inte finns introducerade på börsen.24

 
Med hjälp av börsprospektet skall investeraren kunna göra en ”välgrundad 
bedömning av utgivarens verksamhet och ekonomiska ställning”25 samt 
utifrån ett noteringsprospekt respektive ett erbjudandeprospekt en 
”välgrundad bedömning”26 av emissionen. Innebörden är att investeraren 
skall få en möjlighet till insyn i bolagets ställning och utifrån detta en 
möjlighet att fatta rationella beslut.  
 

3.3 Olika typer av prospekt 

De olika typerna av aktierelaterade prospekt kan systematiseras enligt 
följande; Börs-, emissions-, erbjudande- samt noteringsprospekt. Nedan 
följer en kort redogörelse för vart och ett. 
 

                                                 
21 af Sandeberg, C, s. 69 
22 Samuelsson, P, Information och ansvar, s. 81ff 
23 af Sandeberg, C, s. 69 
24 Kedner, G, Roos, C-M, Aktiebolagslagen, del I, s. 119 
25 5 kap. 5 § BCL 
26 2 kap. 1 § LHF 
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3.3.1 Börsprospekt 

Börsprospekt upprättas enligt 5 kap. 5 § LBC i samband med inregistrering 
av aktier vid OM Stockholmsbörsen för notering på A-listan. Detsamma 
gäller vid inregistrering av nyemitterade fondpapper som är av samma slag 
som redan inregistrerade fondpapper. Delar av Finansinspektionens 
föreskrifter27 om prospekt aktualiseras därvid: 1-5 kap. rörande aktier, 6-10 
kap. rörande skuldebrev, konvertibler med mera, respektive 11-14 kap. 
rörande depåbevis. Är det så att inregistreringen är förenad med spridning 
av fondpapper på marknaden, genom försäljning eller nyemission, kommer 
även ABL:s prospektregler att bli tillämpliga.28

 

3.3.2 Emissionsprospekt 

Emissionsprospekt upprättas enligt 2 kap. 2 § LHF i samband med emission 
av fondpapper som inte är inregistrerade eller föremål för ansökan om 
inregistrering vid börs. Finansinspektionens föreskrifter 15-19 kap. 
aktualiseras därvid liksom ABL:s prospektregler.29

 

3.3.3 Erbjudandeprospekt 

Erbjudandeprospekt upprättas enligt 2 kap. 3 § LHF i samband med 
erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument. 
Finansinspektionen har ej utfärdat några föreskrifter för innehållet i sådana 
prospekt. Erbjuds likvid i form av nyemitterande aktier, utgör 
erbjudandeprospektet även ett börs- eller emissionsprospekt. Avser 
erbjudandet försäljning av ett stort antal aktier på en gång, en så kallad 
blockutförsäljning, aktualiseras ABL:s prospektregler om försäljningen sker 
till en vidare krets.30  
 

3.3.4 Noteringsprospekt 

Noteringsprospekt upprättas i samband med notering på O- eller OTC-listan 
vid Stockholms Fondbörs, detta följer av 6 kap. LBC. Här har lagstiftaren 
valt att låta respektive börs ange vilka krav som skall vara uppfyllda för 
sådan notering. För notering av detta slag kräver Stockholms Fondbörs att 
ett så kallat noteringsprospekt upprättas, varvid Finansinspektionens 
föreskrifter för börsprospekt skall iakttas.  
 
Om noteringen är förenad med spridning av fondpapper på marknaden, blir i 
regel ABL:s prospektregler tillämpliga. Sker sådan spridning genom 

                                                 
27 FFFS 1995:21 
28 Näringslivets Börskommittés regler om utformning av prospekt (1999), s. 10 
29 NBK:s regler, s. 10f 
30 NBK:s regler, s. 11 
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emission, utgör prospektet även ett emissionsprospekt, för vilket 
Finansinspektionens prospektregler blir tillämpliga.31

 

3.4 Medverkande parter 

I situationer då prospekt upprättas är normalt ett mer eller mindre stort antal 
parter medverkande vid processen, den viktigaste aktören är 
värdepappersinstitutet.32 Andra parter som kan tänkas medverka är olika 
typer av konsulter såsom fastighetsvärderare, jurister och revisorer med 
flera. 
 

3.4.1 Värdepappersinstitut 

Värdepappersinstituten spelar en central roll vid utarbetandet av prospekt. I 
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 1 kap. 3 § anges att 
värdepappersrörelse efter tillstånd av Finansinspektionen får drivas av 
bankinstitut, samt svenska aktiebolag och utländska företag som inte är 
bankinstitut. 
 
Värdepappersinstitutet spelar en stor roll i prospektutformningen då de har 
stor kännedom om marknaden och regelverket. Teoretiskt sett kan en 
börsintroduktion ske utan medhjälp från av något emissionsinstitut men i 
praktiken fungerar oftast ett eller flera  värdepappersbolag som 
emissionsinstitut vid bolagets introduktion.33  
 
Ett erbjudande till allmänheten är ett omfattande projekt och normalt 
samverkar flera olika emissionsinstitut med rådgivning i ekonomiska och 
juridiska frågor kring erbjudandet. Ett exempel på detta är Telias prospekt i 
vilket ett tjugotal institut arbetade med framställningen av prospektet. 
Huvudansvaret hade Carnegie samt Enskilda Securities.34

 
Värdepappersinstitutet kan ta på sig olika stor andel av ansvaret vid ett 
erbjudande, det händer ofta att de hjälper till med att finansiellt sett säkra 
utförsäljningen eller emissionen, institutet tecknar då ett så kallad ”best 
effort”, eller placeringsavtal med det emitterande bolaget. Ibland agerar 
institutet som så kallad underwriter vilket innebär att dom säljer aktierna för 
egen räkning. Värdepappersinstitutet kan även åta sig att endast ansvara för 
försäljningen av aktierna.35

 
Formellt ansvarig för upprättandet av prospektet är styrelsen i det 
erbjudande bolaget36 men normalt sett samverkar värdepappersinstituten 

                                                 
31 NBK:s regler, s. 11f 
32 Definition i Lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, LVR 
33 af Sandeberg, C, s. 65 
34 Svenska Teliaprospektet, s. 1 
35 af Sandeberg, C, s. 66 
36 ABL 4 kap. 18 § 
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med de formellt ansvariga, i förarbeten till LVR sägs att 
emissionsförmedlare av olika slag 
 

”anses …/… ha till uppgift att granska de uppgifter som emittenten lämnar om sin 
verksamhet, att se till att prospektet är utformat på rätt sätt och att innehållet följer vad 
som anses vara god sed på marknaden”37

 
Ett värdepappersinstituts medverkan ses även som en garanti för att 
prospektet följer gällande regler samt att ett rimligt pris satts på aktierna. 
Institutets namn eller logotyp på prospektets framsida ses som en 
kvalitetsstämpel. 
 

3.4.2 Bolagets styrelse 

Det övergripande ansvaret samt skyldigheten att upprätta ett 
emissionsprospekt då detta krävs ligger hos det prospektutgivande bolagets 
styrelse.38

 

3.4.3 Revisorer 

Revisorernas ansvar är reglerat i 15 kap. ABL, de skall granska 
räkenskaperna vilket är en mycket betydelsefull uppgift i 
prospektframställningen. Räkenskaperna utgör grunden för bedömningen av 
bolagets finansiella situation och är kanske den faktor som har störst 
betydelse för värderingen av aktien. Revisorerna skall även avge en 
berättelse i prospektet.39

 

3.4.4 Aktieägare 

Då en aktieägare vill sälja sina aktier under sådana omständigheter att 
bestämmelserna om emissionsprospekt blir tillämpliga måste aktieägaren 
underrätta bolagets styrelse. Detta skall ske senast sex veckor före den dag 
då inköp tidigast avses kunna ske.40

 
Om emissionsprospekt utarbetas med anledning av erbjudande från 
aktieägare, skall bolaget kräva aktieägaren på ersättning för sina kostnader 
för emissionsprospektet samt för revisionskostnaden.41

 

3.4.5 Tillsynsorgan 

Finansinspektionen (FI) är den myndighet som övervakar företagen på 
finansmarknaden. Målet är att bidra till finanssektorns stabilitet och 
                                                 
37 Prop 1990/91:142 s. 112 
38 ABL 4 kap. 18 § 
39 Prop 1991/92:113 s. 166 
40 ABL 4 kap. 19 § 
41 ABL 4 kap. 26 § 
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effektivitet samt verka för ett gott konsumentskydd. Vid en emission av 
fondpapper som inte är registrerade på en börs ska emissionsprospektet 
godkännas av FI. För att registrera ett prospekt kontrollerar FI att den 
information som krävs enligt lag finns i prospektet. 
 
Prospekt skall registreras hos Finansinspektionen innan de offentliggörs, FI 
gör sedan en prövning enligt 2 kap. 4 § LHF. För att registrera ett prospekt 
kontrollerar FI att den information som krävs enligt lag finns i prospektet. 
För att inte staten skulle anses göra en kvalitetsprövning av det materiella 
innehållet valde lagstiftaren det här alternativet istället för att införa en 
obligatorisk förhandsgranskning.42

 
Någon skyldighet att kontrollera att uppgifterna i prospektet är riktiga har 
inte FI, utan ansvaret för innehållet ligger på prospektutgivaren. Vad som 
formellt sätt är ett ”godkännande” från FI är alltså i realiteten en registrering 
och en granskning av formalia.43

 

3.4.6 Övriga parter 

Juridiska rådgivares medverkan i prospektet är inte tillståndspliktig enligt 1 
kap. 3 § 5 p LVR trots att de utför viktiga uppgifter i samband med 
prospektets framtagande. Motivet till detta är att de jobbar som konsulter på 
bolagets sida och inte som oberoende mellanhand som 
värdepappersinstituten gör.44

 
Det händer även att andra typer av konsulter deltar i arbetet med att ta fram 
prospektet: fastighetsvärderare, ekonomiska konsulter, miljökonsulter samt 
andra typer av experter vilkas medverkan kan vara nödvändig för att 
framställa ett heltäckande prospekt. 

                                                 
42 Prop 1991/92:113 s.154 
43 FI:s rapport 2001:3, Aktiemarknad för alla – nya krav i ny miljö, s. 29 
44 Prop 1991/92:113 s. 166 
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4 Prospektets innehåll 

4.1 Inledning 

Den formella utgångspunkten för innehållskrav på prospekt är Finans-
inspektionens Föreskrifter (FFFS 1995:21). Av mindre formell betydelse 
men minst lika viktig i praktiken är Näringslivets Börskommittés (NBK) 
rekommendation om prospekt från 199945. Den skall tillämpas på alla slag 
av prospekt. NBK:s regler är en hörnsten i börsens introduktionsprövning 
och går betydligt längre än de minimikrav som uppställs av inspektionen. 
 
Den grundläggande regeln är vid utformning av prospekt är: 
 

”Prospektet skall innehålla de upplysningar som behövs för att en investerare skall 
kunna göra en välgrundad bedömning av utgivarens verksamhet och ekonomiska 
ställning samt av de rättigheter som är förenade med fondpapperen.”46

 
Denna bestämmelse kan sägas utgöra den allmänna ram som gäller för 
innehållet i ett prospekt. Man kan säga att prospektet skall  
 

”ge nuvarande och presumtiva aktieägare underlag för bedömning av den framtida 
avkastning och risk, som är förknippad med fondpappret i fråga”47

 
All sådan information som i icke oväsentlig grad kan påverka 
aktiemarknadens värdering av företaget skall inrymmas i prospektet. 
 
När ett prospekt utformas är det viktigt att det präglas av: 
 

  Saklighet   
  Öppenhet 
  Problemorientering 

 
Vilka uppgifter som skall finnas med i prospektet kan vara lite olika 
beroende på vilken bransch företaget är verksamt inom samt de specifika 
förhållanden som gäller för företaget.48  
 
 
 
 

                                                 
45 Med vissa redaktionella ändringar från 2004-03-18 
46 LBC 5 kap. 5 § 
47 NBK:s regler, s. 5 
48 NBK:s regler, s. 5 
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4.2 Innehållet 

4.2.1 Inbjudan, bakgrund och motiv 

I inbjudan skall anges vem som har fattat beslut om erbjudandet.49

 
Om beslut fattats om vad aktiekapitalet kommer att uppgå till efter 
genomfört erbjudande med fördelning på aktieslag skall detta anges.50 Det 
skall framgå vilka som erbjuds att teckna eller förvärva aktier samt vem som 
utbjuder aktierna till försäljning. Bakgrund och motiv till erbjudandet skall 
redovisas, dessutom skall anges vilka konsekvenserna av erbjudandet blir 
för bolaget.51

 
Styrelsen skall lämna en försäkran med innebörden att den del av prospektet 
som styrelsen är ansvarig för överrensstämmer med de faktiska förhållanden 
samt att inga uppgifter av betydelse är utelämnade.52

 
Övriga uppgifter som skall lämnas är försäljningspris, principen för 
tilldelning och rätten till utdelning. Finns villkor för erbjudandets 
fullföljande skall dessa anges.53

 
 

4.2.2 Företagets verksamhet samt finansiella utveckling. 

I 4 kap. 22 § ABL stadgas att en kortfattad historik samt en redogörelse över 
verksamhet, råvarutillgångar, produkter, driftsställen samt bolagets ställning 
inom branschen skall ges. Denna bestämmelse är dock bara direkt tillämplig 
på emissionsprospekt. 
 
Enligt NBK´s regler skall en utförlig redogörelse för bolagets verksamhet, 
uppdelad på affärsområden lämnas. Detaljanvisningarna har gjorts relativt 
utförliga med ett flertal exempel på vad prospektet skall innefatta, dock 
skall som tidigare nämnts endast de punkter som är av ej oväsentlig 
betydelse tas med. 
 
Den finansiella utvecklingen redovisas genom nyckeltal ur resultat- och 
balansräkningarna samt nyckeltal, härledda ur dessa, återges för en 
konjunkturcykel vilken normalt omfattar minst en femårsperiod. Andra 
uppgifter som kan vara viktiga i den ekonomiska analysen skall tas med, till 
exempel uppgifter om rörelsemarginal, kassaflöde, soliditet, 
skuldsättningsgrad, räntetäckning, värden för eventuella fastigheter och 

                                                 
49 NBK:s regler, s. 7 
50 NBK:s regler, s. 7 
51 NBK:s regler, s. 9 
52 FFFS 17 kap. 6 §, NBK:s regler, s. 9 
53 NBK:s regler, s. 8 
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aktier, antal anställda, investeringar samt FoU-kostnader som belastat 
resultatet.54

 
Även rättsliga processer och skiljeförfaranden som haft eller kan få en icke 
oväsentligt ekonomisk betydelse för bolaget skall redovisas.55

 

4.2.3 Mål och framtidsutsikter 

I situationer som föranleder prospekt är marknadens behov av prognoser 
och annan framtidsinriktad information avseende bolaget ofta stort. ABL 
innehåller dock inga uttryckliga krav på framtidsinriktad information men 
NBK menar att det ligger i sakens natur att denna typ av information ges. 
 
Enligt NBK så kan prognoser göras i olika preciseringsgrad och ett prospekt 
kan innehålla flera av dessa informationsnivåer: 56

 
  Kvantifierad resultatprognos  
  Intervall för resultatprognos 
  Bedömning av resultatutveckling 
  Avkastningsnivåer på kapital etc. 
  Allmänna omdömen 

 
 
En redogörelse för de finansiella målen bör ges som underlag för den 
framtidsinriktade diskussionen, den bör omfatta soliditets- och 
lönsamhetsmål, finansiella policies såsom räntebindningspolicy och 
likviditetsplanering, problemet med framtida kapitalbehov bör tas upp samt 
ett resonemang bör föras om företagets möjligheter att kunna uppfylla 
målen. 
 
De viktigaste förutsättningarna för prognoser och andra kort- och 
långsiktiga bedömningar skall redovisas, detta är speciellt viktigt när det 
gäller förhållanden som företaget ej kan styra över kan inverka på resultatet, 
till exempel konjunkturförlopp, energipriser, valutakurser, råvarupriser, 
ränteläge samt inflationstakt.  
 
Viktigt är att de långsiktiga prognoserna redovisas dels som möjligheter, 
dels som hot och risker. Stora riskmoment redovisas på framträdande plats i 
prospektet. Övriga punkter som bör tas upp är en hypotetisk prognos, 
valuta- och utdelningspolitik samt en känslighetsanalys.57

 

                                                 
54 NBK:s regler, s. 10 
55 NBK:s regler, s. 14 
56 NBK:s regler s. 6 
57 NBK:s regler s. 15 
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4.2.4 Aktier och ägarförhållanden 

Enligt NBK´s rekommendation skall en redogörelse lämnas för vilka 
rättigheter ett aktieägande i bolaget medför samt vilka antal och slag av 
aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av utelöpande konvertibler och 
optionsrätter. Redovisningen skall även innefatta de mera betydande 
aktieinnehaven i företaget för såväl röstvärde som kapitalandel. 
 
Övriga punkter som skall redovisas i prospektet är aktiekapitalets storlek 
före och efter erbjudandet, antalet aktier fördelat på olika slag, aktiens 
nominella belopp, ekonomiska rättigheter, röstvärdesförhållanden samt 
rösträttsbegränsningar.58

 

4.2.5 Styrelse, ledande befattningshavare, revisorer 

I prospektet skall uppgifter om styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
och revisorer lämnas. 
 
Angående bolagets revisorer skall byråanknytning, ålder samt årtal för 
uppdragets början anges. 
 
Ytterligare information som skall finnas med i prospektet är summan av 
ersättningar och värdet av övriga förmåner som under senaste 
räkenskapsåret utgått till ledamöter, befattningshavare och revisorer och 
som har belastat resultatet i moderbolaget.  
 
Uppgift skall även lämnas om lån, garantier eller borgensförbindelser som 
bolaget utfärdat till ovan nämnda personer.59

 

4.2.6 Räkenskaper och skattefrågor  

För information om utvecklingen av bolagets resultat och finansiella 
ställning skall räkenskapshandlingar tas med i prospektet. Det förutsätts att 
bolagets redovisning upprättats enligt god redovisningssed för 
aktiemarknadsbolag. Detta kan få till följd att ett bolag som ej tidigare varit 
publikt måste komplettera sina tidigare avgivna räkenskapshandlingar. 
 
I prospektet skall balansräkningar och resultaträkningar avseende utgången 
av de tre senaste räkenskapsåren finnas med, dessutom skall 
finansieringsanalyser, det vill säga kassaflödesanalyser, för dessa år finnas 
angivna. Det är viktigt att en jämförelse mellan åren är möjlig och därför 
skall redovisningshandlingarna baseras på de redovisningsprinciper som 
tillämpats det senaste räkenskapsåret.60

 
                                                 
58 NBK:s regler, s. 16 
59 NBK:s regler, s. 17 
60 NBK:s regler, s. 18 
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I 4 kap. 20 § ABL finns bestämmelser för hur redovisningen skall 
presenteras i ett emissionsprospekt, förutom vad som är sagt ovan så måste 
bolaget, om det är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, göra en 
kapitaltäckningsanalys enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag 2 kap. 1 § 2 st., denna analys skall 
finnas med i prospektet. Är bolaget ett moderbolag skall 
koncernbalansräkningar och koncernresultaträkningar för de tre senaste 
räkenskapsåren finnas i emissionsprospektet. 
 
I det fall att viktiga förhållanden eller händelser i övrigt av väsentlig 
betydelse för bolaget inträffar efter det att redovisningen upprättats skall det 
redovisas i prospektet. Om prospektet läggs fram senare än åtta månader 
efter utgången av det senaste räkenskapsåret skall det innehålla en 
delårsrapport.61

 
Enligt NBK kan det uppkomma situationer då en proformaredovisning är 
nödvändig, händelser som kan påkalla en dylik kan till exempel vara 
avyttringar av divisioner från befintliga bolag, ny kapitalstruktur eller andra 
väsentliga skillnader i koncernens sammansättning under den redovisade 
treårsperioden. Proformaredovisning betyder att redovisningen upprättas 
som om den nya strukturen gällt för hela den aktuella perioden.62

 
När det gäller skattefrågor skall investerares skatteförhållanden i Sverige 
vad gäller förvärv, innehav samt avyttring av de finansiella instrument som 
föranleder prospektutgivandet redovisas.63

 

4.2.7 Revisorernas granskningsberättelse 

Ett emissionsprospekt skall enligt 4 kap. 24 § ABL granskas av bolagets 
revisorer. 
 

”Uppgift i emissionsprospekt enligt 20 §, 21 § första stycket samt 22 § skall granskas 
av bolagets revisorer. Deras berättelse över granskningen skall intagas i emissions-
prospektet.”64

 
Föreningen auktoriserade revisorer har gett ut en utförlig rekommendation 
om hur en granskning av prospekt skall gå till. Rekommendationen finns 
intagen i FAR:s samlingsvolym. 
 
Enligt Finansinspektionens rekommendationer skall i prospektet anges vad 
som har granskats, vilken inriktning och omfattning den haft samt till vilka 
slutsatser granskningen lett fram till.65

                                                 
61 4 kap. 21 § ABL 
62 NBK:s regler, s. 19 
63 NBK:s regler, s. 18 
64 4 kap. 24 § ABL 
65 FFFS 1995:21, 17 kap. 7 § 
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5 Regelverket 

5.1 Inledning 

Regelverket om prospekt är invecklat med regler som är överlappande och i 
vissa fall motstridiga. Lite förenklat kan sägas att prospekt skall upprättas 
när någon vänder sig till allmänheten med ett erbjudande att teckna, köpa 
eller sälja finansiella instrument. Det kan gälla emissioner, utförsäljningar 
eller uppköpserbjudanden för konvertibler, teckningsoptioner, aktier, 
obligationer med mera. Hur innehållet i prospektet skall se ut och vem som 
skall granska att prospektet uppfyller ställda krav beror bland annat av 
vilken sorts finansiellt instrument det gäller och vad erbjudandet syftar till. I 
normalfallet skall Finansinspektionen godkänna prospektet. I vissa 
situationer ligger kontrollen på Stockholmsbörsen eller någon annan 
marknadsplats.  
 
EG:s andra börsdirektiv (80/390/EEG) och Prospektdirektivet (89/298/EEG) 
utgör ramen för regelverket inom den Europeiska Unionen.  
 
De lagar som innehåller regler kring prospekt är Aktiebolagslagen 
(1975:1385), Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt 
Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Förutom dessa finns 
myndighetsföreskrifter utfärdade av Finansinspektionen, rekommendationer 
utfärdade av Näringslivets börskommitté samt listningskrav för notering på 
OM Stockholmsbörsen.  
 

5.1.1 Kort historik 

Första gången regler om emissionsprospekt lagfästes i svensk rätt var 
genom bestämmelser i 1975 års aktiebolagslag.66 1944 års gamla 
aktiebolagslag67 innehöll inga regler om prospekt. De enda regler som fanns 
var att en kungörelse angående emissionsbeslut skulle upprättas och införas 
i de allmänna tidningarna samt att aktieägarna skulle informeras i ett 
rekommenderat brev.68 Detta var de enda regler om emissioner som fanns.69

 
Tidigare var aktörerna på marknaden mer angelägna om att förenkla 
bolagens kapitalanskaffning än att skapa ett ökat investerarskydd. Ett 
emissionsprospekt sågs som ett meddelande om emission innehållande viss 
grundläggande information om företaget i fråga.70 Det var först på 1970-
talet som behovet av skyddsregler vid bildandet av bolag och 

                                                 
66 af Sandeberg, C, s. 69 
67 SFS 1944:705 
68 AL 52 § och 57 § 
69 Lüning, W,  Prospektansvaret: en probleminventering, s. 5 
70 af Sandeberg, C, s. 69 
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kapitalökningar identifierades, detta fick till följd att fondbörs- och 
samarbetsutredningen i början på 1970-talet tog in regler om 
emissionsprospekt samt bolags informationsgivning.71

 
1975 kom vår nuvarande aktiebolagslag med regler om emissionsprospekt. 
1991 implementerades för första gången EG:s regler om emissionsprospekt i 
svensk lag, detta gjordes i LHF och anledningen var att inte behöva göra en 
mängd ändringar i ABL.72

 

5.2 EG:s prospektregler 

EG har utfärdat bestämmelser om två slags prospekt, det första är 
börsprospekt som upprättas vid inregistrering av värdepapper vid fondbörs, 
direktivet som reglerar detta är 80/390/EEG, det så kallade andra 
börsdirektivet. Den andra typen av prospekt som regleras av ett direktiv är 
emissionsprospekt som skall upprättas vid övriga erbjudanden till 
allmänheten samt vid notering av bolag, direktiv 89/298/EEG, det så kallade 
prospektdirektivet.73

 
Dessa två direktiv är minimidirektiv och utgör minsta gemensamma 
nämnare för kraven på prospekt inom den Europeiska Unionen, 
medlemsstaterna kan utförda strängare regler än de som finns upptagna i 
direktiven. I Sverige har lagstiftaren velat göra ett flexibelt system som gör 
det lätt att anpassa lagstiftningen till nya regler inom EG. Detta sker genom 
att finansinspektionen efter regeringens bemyndigande utfärdar föreskrifter 
rörande prospekt.  
 

5.2.1 Börsdirektivet 

Det andra börsdirektivet74 innehåller som nämnts regler om börsprospekt 
och genom bilagda listor har kraven på prospekt angetts mycket detaljerat. I 
artikel 4 anges att ett börsprospekt skall innehålla den information som, allt 
efter slaget av emittent och arten av de värdepapper för vilka upptagande 
söks, behövs för att investerare och deras rådgivare skall kunna göra en 
välgrundad bedömning av emittentens tillgångat och skulder, finansiella 
situation, vinster och förluster och framtidsutsikter samt av de rättigheter 
som är förenade med värdepappren. 
 
En betydelsefull regel i är den som i artikel 18 stadgar att ett börsprospekt ej 
får offentliggöras innan det godkänts av behörig myndighet.  
 
I artikel 24 (1) anges att när flera ansökningar om upptagande till officiell 
notering av samma värdepapper inges samtidigt eller med korta mellanrum 
                                                 
71 SOU 1970:41, SOU 1971:9 
72 Prop 1991/92:113, s. 154 
73 af Sandeberg, C, s. 71 
74 80/390/EEG 
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till fondbörser som är belägna eller verksamma inom olika medlemsstater, 
skall de behöriga myndigheterna utbyta information och eftersträva att 
åstadkomma största möjliga samordning av de krav som de ställer på 
börsprospekt.  
 
I artikel 24 (2) stadgas att i de fall när en ansökan om upptagande till 
officiell notering görs för värdepapper som blivit noterade mindre än sex 
månader tidigare i en annan medlemsstat, skall de behöriga myndigheter till 
vilka ansökan ställts ta kontakt med de behöriga myndigheter som tidigare 
upptagit värdepapperen till officiell notering och, så långt det är möjligt, 
befria emittenten av värdepapperen från att behöva upprätta ett nytt 
börsprospekt.75

 
Innehållet i börsdirektivet har ändrats genom tre senare direktiv 
87/345/EEG, 90/211/EEG samt 94/18/EEG. Syftet med ändringarna är att 
underlätta godkännandet av publicerat prospekt i övriga medlemsländer.76

 

5.2.2 Prospektdirektivet 

Prospektdirektivets77 regler behandlar kraven på kontroll, innehåll och 
publicering av emissionsprospekt vid det fallet då ett erbjudande om 
aktieteckning riktar sig till allmänheten utan att inregistrering vid börs är 
aktuell.78 Syftet med direktivet är att bereda möjlighet för investerare att 
göra en korrekt bedömning av riskerna vid en investering i värdepapper. I 
preamblen betonas att investeringar i överlåtbara värdepapper innebär 
risker. Investerare skall kunna fatta beslut om investering i ett värdepapper 
med full kännedom om aktuella sakförhållanden, eftersom tillgång till 
fullständig och relevant information starkt befrämjar investerarens skydd. 
Sådan information är även ett effektivt medel för att öka förtroendet för 
överlåtbara värdepapper och bidrar därigenom till en tillfredsställande 
funktion och utveckling av marknader för överlåtbara värdepapper.79

 
Prospektet skall enligt direktivet innehålla den information som allt efter 
slaget av emittent och arten av de värdepapper för vilka inregistrering söks 
fordras för att investerare skall kunna bilda sig en välgrundad uppfattning 
om emittentens finansiella ställning, tillgångar och skulder, vinster och 
förluster samt emittenternas framtidsutsikter och av de rättigheter som följer 
med sådana värdepapper.80

 
Generellt gäller att prospektets innehåll skall vara så analyserbart och så 
utförligt som möjligt, det anges uttryckligen att beträffande erbjudanden till 
allmänheten av överlåtbara värdepapper, som inte skall upptas till officiell 

                                                 
75 80/390/EEG, artikel 24 
76 af Sandeberg, C, s. 72 
77 89/298/EEG 
78 af Sandeberg, C, s. 72 
79 89/298/EEG, Preambeln st. 1 och 2 
80 89/298/EEG, Preambeln st. 3 
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notering vid fondbörs, kan kravet på detaljerad information sättas lägre för 
att inte vara oskäligt betungande för små och medelstora emittenter. 
Direktivet innehåller en detaljerad uppräkning av de uppgifter som skall 
ingå i prospektet, dessa uppgifter har implementerats i det svenska 
regelverket genom Finansinspektionens föreskrifter 1995:2181 om prospekt. 
Prospektet skall enligt artikel 14 ges in till det organ som av medlemsstat 
har utsetts för detta ändamål.82  
 
Ansvaret för prospekt är inte sanktionerat i EG:s direktiv, dock skall 
prospektet innehålla en försäkran avgiven av ansvariga fysiska personer om 
att uppgifterna är riktiga och att ingenting av betydelse har utelämnats. 
Dessa bestämmelser har implementerats i svensk rätt genom 
Finansinspektionens föreskrifter 1995:21, för börsprospekt  i 2 kap. 5 § 
respektive för emissionsprospekt i 17 kap. 5 §.83

 

5.3 Det svenska regelverket 

5.3.1 ABL emissionsprospekt 

Aktiebolagslagens regler om prospekt finns i 4 kap., i 18 § stadgas att 
styrelsen skall upprätta ett prospekt när ett publikt aktiebolag eller en 
aktieägare i ett sådant bolag offentliggör eller på annat sätt till en vidare 
krets riktar inbjudan att förvärva aktier eller teckningsrätter i bolaget. 
 

”När ett publikt aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag offentliggör eller på 
annat sätt till en vidare krets riktar inbjudan att förvärva aktier eller teckningsrätter i 
bolaget, skall styrelsen upprätta en särskild redogörelse för bolagets förhållanden 
(emissionsprospekt) enligt 19--26 §§, om summan av de belopp som till följd av 
inbjudan kan komma att betalas uppgår till minst 300 000 kr.”84

 
I det fall då summan av det belopp som till följd av erbjudandet kan komma 
att uppgå till minst 300.000 kronor skall prospekt upprättas. Skyldighet att 
upprätta prospekt gäller även enligt 5 kap. 16 § ABL vid inbjudan att 
förvärva av bolaget utgivna konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade 
med optionsrätt till nyteckning eller fristående optionsbevis. Enligt 7 kap. 4 
§ ABL gäller detsamma även vid inbjudan att förvärva vinstandelsbevis som 
bolaget utgivit. 
 
Prospektskyldigheten uppkommer oberoende av om det är bolaget självt 
eller dess aktieägare som avser att sälja aktier eller teckningsrätter. Här 
avses kontantemissioner, försäljning av ett stort antal aktier på en gång, så 
kallade blockutförsäljning, samt introduktion på marknaden av aktier som 
tidigare inte haft någon större spridning.85 Prospektkravet i ABL omfattar 
                                                 
81 Något ändrad genom FFFS 1997:16 
82 af Sandeberg, C, s. 72 
83 af Sandeberg, C, s. 73 
84 4 kap. 18 § ABL 
85 Kedner, G, Roos, M, Aktiebolagslagen, Del 1 med kommentarer, s. 160 
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även överlåtelse av egna aktier som sker efter erbjudande till den egna 
aktieägarkretsen.86

 
ABL uppställer tre rekvisit för när prospekt skall upprättas: 
 

  En beloppsgräns 
  Att bolaget är publikt 
  Krav på spridning av aktien 

 
Kravet på beloppsgräns är enligt ABL att det totala beloppet som kan 
komma att bli erlagt uppgår till minst 300 000 kronor. I annat fall antas att 
ett allmänt intresse av ett emissionsprospekt saknas.87 För att bestämma om 
marknadseffekten kommer att överstiga detta belopp skall hänsyn tas till det 
sammanlagda värdet av de kontantbelopp och/eller den apportegendom som 
köparna respektive tecknarna har att erlägga.88  
 
Bolaget skall vara publikt för att prospektskyldighet skall uppkomma, ett 
publikt bolag skall ha ett aktiekapital om lägst 500.000 kronor till skillnad 
från privata bolag som endast behöver ha 100.000 kronor i aktiekapital. 
 
Slutligen krävs att erbjudandet riktas till en vidare krets för att 
prospektskyldighet skall föreligga. Spridningskravets syfte är att få en 
rimlig omfattning av handeln och därigenom likviditeten i aktien. Av 
motiven framgår att begreppet ”vidare krets” ej kan definieras entydigt utan 
det är avgörande om en större krets av personer berörs av erbjudandet. I 
förarbetena har denna krets angivits till cirka 200 personer.89

 

5.3.2 LBC börsprospekt 

Lag (1992:543) om börs och clearingverksamhet reglerar i första hand 
marknadsplatserna.  
 
För fondpapper som skall registreras gäller prospektreglerna i 5 kap. LBC 
rörande börsprospekt. Reglerna innefattar således endast aktier som skall 
inregistreras vid OM Stockholmsbörsens A-lista. Skall aktiebolaget noteras 
på Attract 40 eller på O-listan följer i praktiken även noteringsprospektet 
reglerna eftersom OM Stockholmsbörsens kräver detta med stöd av 
listningskraven. 
 

”Prospektet skall innehålla de upplysningar som behövs för att en investerare skall 
kunna göra en välgrundad bedömning av utgivarens verksamhet och ekonomiska 
ställning samt av de rättigheter som är förenade med fondpapperen.”90

                                                 
86 Prop. 1999/2000:34, s. 74f 
87 Prop. 1975:103, s. 228 
88 Prop. 1975:103, s. 345 
89 SOU 1971:9, s. 80 
90 LBC 5 kap. 5 § 
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Reglerna rörande börsprospekt är väldigt kortfattade. Där stadgas endast om 
nödvändigheten av de uppgifter som behövs för att kunna göra en 
välgrundad bedömning av utgivarens verksamhet. Av motiven till 5 kap. 5 § 
LBC framgår att stadgandet utgör en anpassning till EG:s börsdirektiv.91 
Med stöd av förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet har 
Finansinspektionen fått i uppgift att närmare utforma föreskrifter rörande 
kravet på innehåll. 
 
Vi kan utläsa att det är utgivaren av fondpapper som är ansvarig för att 
dessa åtföljs av ett börsprospekt. 
 

”Till en ansökan om inregistrering skall utgivaren av fondpapperen foga en särskild 
redogörelse för sina förhållanden (börsprospekt).”92

 
Börsprospekt skall upprättas i samtliga fall när aktier inregistreras, det vill 
säga även vid senare inregistrering av nyemitterade fondpapper.93 I lagens 
mening är aktiebolaget utgivaren men bolaget kan inte i sig själv upprätta ett 
prospekt. Det torde istället vara styrelsens som bär det formella ansvaret för 
att ett prospekt upprättas då detta faller inom styrelsens kompetens enligt 8 
kap. 3 § ABL. Dessutom är styrelsen formellt ansvarig att se till 
efterlevnaden av ABL:s prospektregler vilka ofta aktualiseras parallellt med 
LBC.  
 

5.3.3 LHF noteringsprospekt 

Enligt 2 kap. 2 § LHF skall utgivaren upprätta ett prospekt vid emission av 
fondpapper som inte är inregistrerade eller föremål för ansökan om 
inregistrering vid en börs. Reglerna blir således tillämpliga vid notering på 
annan lista än A-listan, vid annan emission utan samband med notering samt 
vid blockförsäljningar. Med fondpapper i LHF:s mening avses enligt 1 kap. 
1 § aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter 
som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappersfond och 
aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett 
utländskt bolag (depåbevis). 
 
Liksom i LBC anges i LHF endast de grundläggande reglerna om skyldighet 
att upprätta prospekt vis emissioner och andra erbjudanden, mer detaljerade 
bestämmelser ges i FFFS 1195:21 17 kap.  
 
Enligt 2 kap. 2 § LHF föreligger skyldighet att upprätta prospekt vid alla 
erbjudanden till en öppen krets att förvärva eller sälja fondpapper, under 
förutsättning att det sammanlagda vederlaget uppgår till minst 300.000 
kronor, samt att det inte är papper som är inregistrerade eller avsedda att 
inregistreras vid börs. I 2 kap. 1 och 2 §§ LHF anges: 
                                                 
91 Prop. 1991/92:113, s. 191 
92 LBC 5 kap. 5 § 
93 SOU 1977:22, s. 222 
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”1 § Vid emissioner som avses i 2 § och erbjudanden som avses i 3 §, som är riktade till 
en öppen krets, skall prospekt upprättas om summan av de belopp som till följd av 
emissionen eller erbjudandet kan komma att erläggas uppgår till minst 300 000 kronor. 
Ett sådant prospekt skall innehålla de upplysningar som, med hänsyn till de finansiella 
instrument som avses, behövs för en välgrundad bedömning av emissionen eller 
erbjudandet.”94

 
”2 § Vid emission av fondpapper som inte är inregistrerade eller föremål för ansökan 
om inregistrering vid en börs, skall utgivaren upprätta prospekt.”95

 
 
Användningen av begreppet ”öppen krets” skiljer sig från det i 4 kap. 18 § 
ABL utnyttjade begreppet ”vidare krets” och kan omfatta såväl fler som 
färre mottagare än 200 personer, begreppet syftar till att anpassa reglerna till 
prospektdirektivet96 Erbjudanden som riktas till vissa bestämda mottagare, 
till exempel anställda eller styrelsen i ett företag, anses inte riktade till en 
öppen krets.97

 
Prospektreglerna i 2 kap. LHF har, vilket nämnts, tillkommit som ett led i 
den svenska anpassningen till EG:s prospektdirektiv. Vid arbetet med att 
harmonisera den svenska lagstiftningen med prospektdirektivet övervägde 
lagstiftaren att ändra prospektreglerna i aktiebolagslagen men då dessa 
regler endast gäller aktiebolag samt vissa slag av fondpapper valdes istället 
en lagreglering i LHF.98 Härigenom samlades bestämmelser om prospekt för 
alla typer av finansiella instrument på ett ställe och således omfattar LHF till 
skillnad från aktiebolagslagen alla typer av finansiella instrument.99

 

5.3.4 Finansinspektionens föreskrifter 

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter om inregistrering av 
fondpapper i FFFS 1995:43 och om börs- och emissionsprospekt i FFFS 
1995:21. Enligt förordning (1992:561) om börs- och clearingverksamhet 
skall Finansinspektionen meddela närmare villkor för inregistrering av 
fondpapper vid börs, innehållet i börsprospekt samt om offentliggörandet av 
dessa. Enligt samma förordning 1 kap. 5 § får Finansinspektionen även 
meddela undantag från skyldigheten att upprätta prospekt enligt LBC. 
 
I föreskrifterna ges detaljerade uppgifter på innehåll i prospekt, 
huvudpunkterna som skall ingå enligt FFFS 1995:21 är snarlika för 
börsprospekt som, regleras i kapitel 3, och emissionsprospekt som regleras i 
kapitel 17. Kraven på information är lite mer omfattande när det gäller 
börsprospekt än emissionsprospekt, det är till exempel endast i 

                                                 
94 2 kap. 1 § LHF 
95 2 kap. 2 § LHF 
96 Prop. 1991/92:113 s. 216 
97 Prop. 1990/91:142, s. 154 
98 Prop 1991/92:113 s. 217f 
99 af Sandeberg, C, s. 77 
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börsprospektet som krav finns att bolagsledningen lämnar information om 
tendenser och framtidsutsikter om bolaget.100

 
Innehållskraven finns i 3 kap. 8-71 §§ respektive 17 kap. 8-23 §§ och 
baserat på dessa föreskrifter gav Näringslivets Börskommitté (NBK) 1986 
ut regler om utformning av prospekt. Jag kommer att gå igenom 
innehållskraven för prospekt baserat på dessa föreskrifter i kapitel 4. 
 

5.3.5 Övrigra föreskrifter 

Utöver de ovan nämnda lagar och föreskrifter finns även branschregler om 
prospekt utfärdade av marknadens olika aktörer, till exempel ingår OM 
Stockholmsbörsen vid notering ett bindande avtal med det aktuella bolaget 
och kraven på information anges i det så kallade noteringsavtalet vilket är 
ett avtal som har framställts genom förhandlingar mellan börsen och 
Aktiemarknadsbolagens förening.101

 

5.4 Det nya prospektdirektivet 

5.4.1 Inledning 

EU har ända sedan 1970-talet arbetat med en harmonisering av olika 
börsfrågor, bland annat prospektregler. Två milstolpar var 1979 års direktiv 
om börsprospekt 80/390/EEG och 1989 års prospektdirektiv 89/298/EEG 
vilka båda implementerades i svensk lag 1993. Genom dessa direktiv 
infördes dock ett ofullständigt och komplicerat system för ömsesidigt 
erkännande genom vilket målet med det här direktivet, ett europapass för 
emittenter, inte kunde uppnås. 102 Den allmänna uppfattningen numera är att 
börs- och prospektdirektiven bör uppdateras och sammanföras till en enda 
rättsakt vilket kommer att ske genom det nya prospektdirektivet 
2003/71/EEG. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar 
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
1 juli 2005103.  Direktivet finns att läsa i sin helhet på EU:s webbportal.104

 
Konsekvenserna av det nya direktivet är i dag svåra att exakt förutse. Jag 
går igenom det nya direktivet och jämför det med det gällande 
prospektdirektivet och tar, i möjligaste mån, upp de förändringar det nya 
direktivet kommer att föra med sig. 
 

                                                 
100 FFFS 1995:21, 3 kap. §§ 69-70 
101 af Sandeberg, C, s. 81ff 
102 Direktiv 2003/71/EEG, preambel 1 
103 Direktiv 89/298/EEG, artikel 29 
104 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231en00640089.pdf 
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5.4.2 EU-pass 

Genom EU:s nya prospektdirektiv kommer ett så kallat EU-pass för 
emittenter skapas. Tanken är att när tillsynsmyndigheten i en medlemsstat 
har godkänt ett prospekt skall detta prospekt godtas överallt inom den inre 
marknaden. 
 
Hur detta skall genomföras i praktiken diskuteras för svensk del i 
Finansinspektionens rapport Agenda för en ny marknadstillsyn (2002:1). 
Alla slags prospekt skall enligt den rapporten granskas och godkännas av 
tillsynsmyndigheten, för svensk del Finansinspektionen. Granskningen av 
prospekt utvidgas till att inte bara omfatta formalia utan också rimligheten i 
ekonomiska antaganden och prognoser så att prospekten håller en godtagbar 
minimistandard. En ny funktion för prospektgranskning kommer sannolikt 
att inrättas hos Finansinspektionen för att säkerställa kvaliteten på 
informationen. 105  
 

5.4.3 Syfte och räckvidd 

I artikel 1 i det nya direktivet anges syftet vilket är att harmonisera kraven 
på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall 
offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 
handel på en reglerad marknad. Målet med detta nya direktiv är att fastställa 
informationskraven vid introduktion på en reglerad marknad och klargöra 
att det är dessa krav och inga andra som skall vara tillämpliga. 
 
Efter syftet kommer de undantag vilka i stort sett är samma som tidigare106, 
det vill säga värdepapper som tillhör vissa kategorier, andelar i fondföretag 
som täcks av särskilda harmoniseringsbestämmelser eller papper som 
emitteras av medlemsstaterna. Statliga emittenter har dock, enligt artikel 1, 
givits möjlighet att upprätta sina prospekt i enlighet med detta direktiv, så 
att de kan utnyttja bestämmelserna om EU-passet för emittenter. 
 

5.4.4 Definitioner samt villkor för erbjudande 

Artikel 2 i direktivet innehåller definitioner vilka till stor del bygger på de 
befintliga direktiven, men innehåller även nya inslag. Definitionen av 
”värdepapper” skiljer sig till exempel inte mycket från den i det gamla 
prospektdirektivet107. En viktig skillnad är införandet av begreppet 
”erbjudande av värdepapper till allmänheten” därför att om begreppet tolkas 
olika i olika medlemsstater kan detta leda till att dylika papper kan säljas 
utan att några informationskrav alls är tillämpliga, vilket kan få 
återverkningar för hela kapitalmarknaden i Europa. 
 
                                                 
105 Finansinspektionens rapport 2002:1, s. 22f 
106 Direktiv 89/298/EEG, artikel 2 
107 Direktiv 89/298/EEG, artikel 3 
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Prospektet skall enligt reglerna i det nya direktivet godkännas av den 
behöriga myndigheten i det land där emittenten har sitt säte och därför finns 
nu upptaget definitioner för emittentens hemland och värdland.  
 
I artikel 3 fastställs att inga värdepapper får erbjudas till allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad inom EU utan att kraven på 
prospekt är uppfyllda samt att informationen är tillgänglig för marknaden 
och för investerarna. 
 

5.4.5 Undantag 

I artikel 4 anges när ett prospekt inte behöver offentliggöras. I det gamla 
prospektdirektivets fanns en flexibilitet som gav medlemsstaterna möjlighet 
att själva välja om en undantagsregel skulle införlivas i nationell 
lagstiftning.108 Denna möjlighet har nu tagits bort eftersom det anses av stor 
vikt att försöka skapa ett harmoniserat system med undantagsregler som är 
gemensamma för alla medlemsstater så att man i mesta möjliga mån kan 
undvika luckor i lagstiftningen inom EU.      
 
I det nya direktivet har två grupper av undantag införts, den första gruppen 
undantag gäller värdepapper som erbjuds i utbyte mot befintliga 
värdepapper för vilka likvärdig information redan har gjorts tillgänglig för 
allmänheten eller aktieägarna. Den andra gruppen av undantag gäller handel 
av värdepapper inom ramen för specifika operationer där ingen särskild 
information krävs för att säkerställa investerarskyddet och därför inte heller 
något prospekt. 
 

5.4.6 Prospektet 

I artikel 5 upptas samma principer för prospektens utformning och funktion 
som anges i det gamla prospektdirektivet.109 Grunden för dessa principer är 
att all väsentlig information skall vara tillgänglig för investerarna. Dessutom 
krävs i denna artikel att informationen skall presenteras på ett sätt som gör 
den lätt att förstå och analysera. 
 
I första punkten i artikel 5 anges klart att all relevant information skall 
offentliggöras i prospektet, medan den andra punkten behandlar vad som 
gäller för sammanfattningen som skall fogas till prospektet.  
 
I punkt 3 förklaras att prospektet kan bestå av ett enda dokument eller av 
flera separata dokument. I ett prospekt som består av separata dokument 
skall den begärda informationen delas upp i ett registreringsdokument, en 
värdepappersnot samt en sammanfattning. Registreringsdokumentet skall 
innehålla såväl allmän information om emittenten som dennes 
årsredovisningshandlingar. Värdepappersnoten skall innehålla detaljer om 
                                                 
108 Direktiv 89/298/EEG, artikel 5 
109 Direktiv 89/298/EEG, artikel 11 
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de värdepapper som erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en 
reglerad marknad och formerna för denna transaktion. Sammanfattningen är 
en kort beskrivning av det huvudsakliga innehållet i prospektet. 
 

5.4.7 Ansvar 

Ansvaret för prospektet regleras i artikel 6. Liksom i det nuvarande systemet 
är det emittentens – eller i tillämpliga fall emissionsförmedlarens eller 
emissionsgarantens – förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan som är 
skyldiga att se till att all väsentlig information finns med i prospektet. 
Medlemsstaterna uppmanas även att se till att denna skyldighet omfattas av 
lagstiftningen på ansvarsområdet. Ansvariga personer skall klart anges i 
prospektet med uppgift om namn och befattning eller, beträffande juridiska 
personer, namn och säte. Detta skall göras tillsammans med förklaringar 
avgivna av dem om att enligt deras kännedom överensstämmer den 
information som ges i prospektet och att någon uppgift som skulle kunna 
påverka dess innebörd inte har utelämnats. 
 
Beträffande sammanfattningen av prospektet gäller dock en annan ordning 
för ansvarsfrågan, här gäller att medlemsstaterna skall säkerställa att inget 
civilrättsligt ansvar skall kunna åläggas en person enbart på grundval av 
sammanfattningen såvida den inte är vilseledande, felaktig eller oförenlig 
med de andra delarna av prospektet. 
 

5.4.8 Innehållskrav 

I artikel 7 i direktivet behandlas de närmare kraven på vilka slag av 
uppgifter som skall ingå i ett prospekt. Oavsett om prospektet består av ett 
enda eller flera dokument skall typen av uppgifter fastställas genom 
tekniska tillämpningsföreskrifter med beaktande av bilagorna till direktivet. 
Gemenskapens standarder för tillämpningen av kraven på offentlighet bör 
vara förenliga med de standarder som antas av IOSCO110 för multinationella 
erbjudanden. 
 
Beslutet att systemet skall baseras på IOSCO:s informationsprinciper 
innebär att prospekt framtagna enligt EU-regler kommer att överensstämma 
med internationellt erkänd praxis och också bör bli godkända vid handel på 
reglerade marknader i de länder utanför EU där IOSCO:s standarder 
tillämpas. Detta kommer således att medföra avsevärda fördelar för 
europeiska emittenter, eftersom de då inte behöver utarbeta särskilda 
versioner av sina prospekt för dessa övriga marknader. 
 

                                                 
110 The International Organization of Securities Commissions 
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5.4.9 Utelämnande av information 

I artikel 8 anges hur uppgifter som inte föreligger då prospektet upprättas 
och följaktligen inte kan ingå skall behandlas. Uppgifterna det är frågan om 
är det slutgiltiga priset på de värdepapper som erbjuds och det antal 
värdepapper som skall erbjudas allmänheten. Finns inte dessa uppgifter 
tillgängliga vid prospektets utgivande skall prospektet innehålla de 
objektiva kriterier enligt vilka det slutliga beslutet skall fattas. Dessa 
uppgifter måste offentliggöras i en bilaga till prospektet vilken skall göras 
tillgänglig för allmänheten enligt samma regler som det ursprungliga 
prospektet.  
 
I artikeln anges även behandlingen när det gäller undantag som en behörig 
myndighet kan medge en emittent för känslig information och för icke-
relevant information. 
 

5.4.10 Godkännande och offentliggörande 

Enligt artikel 13 måste ett prospekt godkännas av den behöriga myndigheten 
i hemlandet innan det offentliggörs. Detta är ingen större skillnad från det 
gällande systemet där ett prospekt skall godkännas i förväg vid notering och 
det är endast prospekt som har blivit förhandsgodkända som kan bli föremål 
för ömsesidigt erkännande.111   
 
För att skapa ett smidigt fungerande system införs i det nya direktivet 
tydliga tidsfrister för när prospekten skall vara godkända. Den längsta 
fastställda tidsfristen är 15 dagar. Denna tidsfrist kan avbrytas om det 
uppstår behov av nya uppgifter eller om dokumentationen inte är komplett. 
Den utsträcks dock till 30 dagar vid ett förstagångserbjudande. 
 
I artikel 14 förnyas de befintliga reglerna112 om hur offentliggörande av ett 
prospekt skall gå till. Artikeln medger att modern kommunikationsteknik 
utnyttjas vid sidan av de klassiska formerna med tryckta dokument. 
Emittenten kan till exempel välja att offentliggöra prospektet på sin 
webbplats. Detta skulle bli billigare för företagen än de nuvarande kraven 
och dessutom skulle det innebära att investerare får tillgång i realtid till 
uppgifter som nu måste skickas med fax eller post. För att göra det möjligt 
för investerarna att snabbt och smidigt få relevant information krävs i 
direktivet att godkända prospekt skall registreras hos den behöriga 
myndigheten och göras tillgängliga på myndighetens webbplats. 
 

5.4.11 Giltighet inom EU 

Genom artikel 17 genomförs en viktig förändring i förhållande till gällande 
regler, genom artikeln ersätts det befintliga systemet med ömsesidigt 
                                                 
111 Direktiv 89/298/EEG, artikel 21 
112 Direktiv 89/298/EEG, artikel 10 
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erkännande.113 Målet med de nya bestämmelserna är att där värdepapper 
bjuds ut till handel i flera länder inom gemenskapen skall det räcka med att 
prospektet godkänts av den behöriga myndigheten i hemlandet utan krav på 
ytterligare information eller godkännande i övriga medlemsstater. 
 

5.4.12 Språk 

Genom artikel 19 fastställs nya bestämmelser på det språkliga området för 
hanteringen av direktiv. Den behöriga myndigheten i värdlandet kan 
acceptera prospekt på samtliga språk som den anser lämpliga, även om de 
inte talas i medlemsstaten. Myndigheten får inte kräva en översättning av 
hela prospekt till sitt nationella språk men om myndigheten önskar kan den 
kräva en översättning av sammanfattningen. Dessutom kan myndigheten 
begära att prospektet skall vara skrivet på ett språk som allmänt accepteras i 
den internationella finanssektorn. 
 

5.4.13 Övriga bestämmelser 

I artikel 21 regleras de behöriga myndigheternas befogenheter vilket är en 
stor förändring gentemot tidigare. När systemet med anmälan av prospekt 
införs krävs det att de behöriga myndigheterna har ett starkt förtroende för 
varandra, och att deras reglerings- och tillsynsfunktioner är någorlunda lika 
utformade. Enligt nu gällande direktiv behöver medlemsstaterna endast 
anmäla vilka de behöriga myndigheterna är.114

 
I artikel 25 föreskrivs att en lämplig påföljdsmekanism skall införas i varje 
medlemsstat. Påföljderna, bland annat administrativa påföljder, skall enligt 
artikeln vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Detta är en nyhet 
då det inte finns några regler om sanktioner i det gällande 
prospektdirektivet. 
 
För att alla berörda parter skall garanteras ett fullgott skydd skall enligt 
artikel 26 alla beslut som fattas enligt lagar och andra författningar som har 
införts i enlighet med detta direktiv kunna prövas av domstol. Artikel 28 
stadgar att bestämmelserna i direktiv 89/298/EEG skall upphävas samma 
dag som detta direktiv träder i kraft, vilket skall ske enligt 
införlivandebestämmelsen i artikel 29. 
 
 
 

                                                 
113 Direktiv 89/298/EEG, artikel 21 
114 Direktiv 89/298/EEG, artikel 19 
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6 Fel och brister i prospekt 

6.1 Inledning 

De fel man kan hitta i ett prospekt kan vara, i huvudsak, av två olika typer. 
Dels kan det röra sig om formella fel där regler och föreskrifter om 
prospektets innehåll inte efterföljts, dels kan det vara fel som består i att 
uppgiftslämnaren lämnat felaktig eller bristfällig information vilket får till 
följd att informationen i prospektet blir missvisande. 
 

6.2 Formella fel 

Formella fel kan uppkomma på grund av att dom formella kraven på ett 
prospekt ej uppfylls, man kan tänka sig ett flertal fel som hamnar under 
denna kategori, till exempel om ett prospekt ej upprättats trots att det skall 
finnas ett, om prospektet ej offentliggjorts, ej granskats eller om innehållet 
inte är formellt riktigt. 
 
Enligt 5 kap. 5 § LBC skall ett börsprospekt godkännas av OM 
Stockholmsbörsen innan det offentliggörs. OM kontrollerar att föreskrivna 
uppgifter medtagits men granskar inte riktigheten i prospektet. Övriga 
prospekt skall lämnas in till Finansinspektionen enligt 2 kap. 4 § LHF med 
ansökan om registrering. Denna granskning torde medföra att fel relaterade 
till formen endast uppkommer i undantagsfall. Att ett bolag skulle underlåta 
att upprätta eller offentliggöra ett prospekt idag torde idag inte vålla några 
praktiska problem eftersom offentliggörande är en förutsättning för att 
erhålla börsnotering respektive få prospektet registrerat hos 
Finansinspektionen.115

 

6.3 Felaktiga sakuppgifter 

I de fall då en sakuppgift är felaktig eller saknas i ett prospekt kan en 
investerare bli vilseledd på grund av bristfällig informationsgivning. 
Uppgiften kan vara vilseledande eftersom den innehåller en oriktighet eller 
på grund av att väsentlig information ej lämnats.116 Några exempel på denna 
typ av fel är att aktiebolagets vinst angetts med ett för högt värde i 
prospektet, olika risker är inte tillräcklikt värderade, latenta problem är inte 
åskådliggjorda etc. 
 

                                                 
115 af Sandeberg, C, s. 92 
116 af Sandeberg, C, s. 92ff 
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Uppgifterna i ett prospekt kan variera från att omfatta obligatoriska 
uppgifter enligt lag till att omfatta helt frivilligt lämnade uppgifter. 
Innehållet i ett prospekt kan bestå av:117

 
1. obligatoriska uppgifter enligt tvingande lag eller förordning, 
2. obligatoriska uppgifter enligt bindande avtal, 
3. uppgifter på grund av ej bindande rekommendationer, 
4. helt frivilliga uppgifter.  
 

 
Obligatoriska uppgifter under punkt 1 är till exempel sådana uppgifter som 
utgivaren av ett börsprospekt är tvingad att lämna, till exempel enligt FFFS 
1995:21 eller LBC. Uppgifter under punkt 2 är den information som måste 
lämnas då prospektutgivaren är tvingad att följa en rekommendation av till 
exempel NBK, börsprospekt måste följa dessa uppgifter då det är reglerat i 
noteringsavtalet med OM Stockholmsbörsen.118 Uppgifter enligt kategori 3 
utgörs av upplysningar som lämnas, till exempel, NBK´s 
prospektrekommendation (1999) och den fjärde kategorin kan omfatta 
upplysningar om bolagets eventuella miljöpolicy eller andra uppgifter som 
lämnas utan anknytning till regelverket. 
 
Ett problem som uppkommer när man skall bedöma om ett prospekt 
innehåller fel är att investerarens förutsättningar att ta till sig den 
information som förmedlas genom prospektet är så olika att det inte kan 
förutsättas att han handlar på ett visst sätt, för vissa placerare kan felaktig 
eller utebliven information medföra utebliven eller liten effekt på 
placeringsbeslutet eftersom de ej kan förstå informationen på ett sådant sätt 
att deras placeringsbeteende påverkas.119  
 
Resultat och balansräkningar skall vara upprättade i enlighet med god 
redovisningssed enligt 2 kap. 2 § ÅRL, det kan dock vara svårt att avgöra 
vad god redovisningssed innebär. Olika redovisningsprinciper finns och de 
kan trots det ligga inom god redovisningssed. Vid rättsliga bedömningar kan 
det råda osäkerhet angående rättsläget och en viss tolkning behöver inte 
medföra att det föreligger fel i prospektet eftersom man måste räkna med att 
det finns ett visst tolkningsutrymme i en rättsfråga. 
 
En ytterligare svårighet vid bedömningen av fel är att vissa delar av 
prospektet är mer känsliga för felaktigheter än andra. Ekonomisk 
rapportering avser tillbakablickande delar i prospektet och ger investeraren 
möjlighet att själv värdera bolagets framtida utveckling, felaktigheter i 
denna information kan ge en allvarlig felaktig uppfattning om företaget i 
dess helhet medan till exempel uppskattningar av bolagets framtid är 
mycket mer subjektivt färgade.120

                                                 
117 Lüning, W, Prospektansvaret: en probleminventering, s. 16 
118 Noteringsavtalet bilaga 2 
119 af Sandeberg, C, s. 93 
120 af Sandeberg, C, s. 94 
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6.4 Utelämnande av väsentlig uppgift 

Utelämnande av väsentliga uppgifter kan ge ett felaktigt eller vilseledande 
intryck. Detta gäller främst för sakuppgift som inte är reglerad i aktuella 
lagrum men är väsentlig för bedömningen av bolagets ekonomi samt risken 
med investeringen, utelämnande av denna typ av uppgift i prospektet kan ge 
ett vilseledande helhetsintryck av bolaget. 
 
Stockholmsbörsens disciplinnämnd har prövat frågan om ansvaret för icke-
obligatoriska uppgifter i sitt avgörande 1996:3 där bolaget Getinge lämnade 
ett offentligt erbjudande om köp av aktierna i Arjo AB. I prospektet angavs 
det egna kapitalet till 1030 miljoner kronor, bolaget ändrade dock denna 
uppgift i en pressrelease till 850 miljoner kronor. Bolaget argumenterade att 
detta inte var en uppgift man varit skyldig att lämna. Nämnden fällde 
bolaget och utdömde vite med motiveringen att bolaget hade, genom att 
lämna informationen, underkastat sig samma krav på informationens 
kvalitet som upprätthålls i praxis för det fall skyldighet att lämna 
information föreligger.  
 
I Hovrätten för Västra Sveriges avgörande RH 1995:57 hade ägare av 
konvertibla skuldebrev, utgivna av ett aktiebolag, i enlighet med ett 
prospekt erbjudits att överlåta skuldebreven till bolagets moderbolag mot 
erhållande av bl.a. nyemitterade konvertibla vinstandelslån. Fråga om 
giltigheten av efterställningsvillkor i vinstandelsbeviset när villkoret varken 
skriftligen eller muntligen avtalats mellan parterna innan det intagits i 
skuldebrevet. Villkoret ansågs ej giltigt eftersom uppgifter om 
efterställningsvillkor måste finnas med i prospektet enligt 8 kap. 1 och 20 
§§ FFFS 1995:43 i Finansinspektionens föreskrifter. 
 
Finansinspektionen kan lämna medgivande till att vissa obligatoriska 
uppgifter utelämnas i ett prospekt. Typen av information som får utelämnas 
är dels information av mindre betydelse, dels information där ett röjande 
skulle stå i strid med allmänhetens intresse eller allvarligt kunna skada 
företaget. Ett utelämnande får dock, i det senare fallet, inte medföra att 
allmänheten vilseleds i fråga om fakta eller omständigheter av betydelse.121

 

6.5 Felaktiga prognoser 

Ett prospekt skall normalt innehålla en prognos för bolagets framtid, dock 
finns det inga direkta krav varken i ABL eller LHF på den typen av 
information. Enligt Finansinspektionen skall dock börsprospekt innehålla 
uppgifter angående framtidsutsikter.122 4 kap. 20 § ABL stadgar att en 
förvaltningsberättelse skall ingå i prospektet och i förvaltningsberättelsen 
skall enligt 6 kap. 1 § ÅRL skall ingå information om förväntad framtida 
utveckling. Även NBK rekommenderar att ett framtidsinriktat resonemang 
                                                 
121 FFFS 1995:21, 17 kap. 4 § 
122 FFFS 1995:21, 3 kap. 69-70 §§ 
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alltid skall föras även i de fall osäkerheten i bedömningen är så stor att en 
meningsfull prognos ej kan lämnas. I rekommendationen framhålls dock att 
prospektet ej får innehålla mer långtgående uttalanden än vad som finns 
täckning för.123

                                                 
123 NBK:s regler, s. 37 
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7 Skadeståndsansvar 

7.1 Inledning 

I samband med avtal och andra rättshandlingar spelar regler rörande 
skadestånd en central roll som styrnings- och sanktionsmedel. Att fordra 
skadestånd för felaktigt prospektinnehåll är dock beroende av en rad 
faktorer. Den viktigaste faktorn är om skadan uppstått på grund av att en 
uppgift som offentliggjorts i enlighet med ABL:s regler innehållit brister 
eller fel. ABL innehåller ett begränsat krav på prospektinnehållet och 
överträdelser av i lagen angivna regler är sanktionerat med skadestånd. 
 

”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han fullgör sitt 
uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, skall ersätta skadan. Detsamma 
gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna 
lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.”124

 
ABL:s regler täcker inte alla skadesituationer och sker överträdelse av 
någon annan prospektregel måste allmänna skadeståndsregler tillämpas vid 
sidan av ABL. 
 
Ett typfall är att någon på grund av felaktiga uppgifter i ett prospekt tecknar 
eller köper aktier till överpris och därigenom lider ekonomisk skada, detta är 
en skada som inte har samband med person- eller sakskada utan är en ren 
förmögenhetsskada. Skadan kan ha drabbat aktieägare och även tredje 
man.125

 

7.1.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som aktualiseras är vad som utgör den rättsliga grunden 
för ansvaret, vilka rättssubjekt som kan åläggas ansvar, eventuell 
ansvarsfördelning, mot vem ansvaret gäller samt om det finns några 
ansvarsbefriande omständigheter. 
 

7.1.2 Inom- och utomkontraktuellt ansvar 

Möjligheterna att fordra skadestånd på grund av felaktiga uppgifter i ett 
prospekt är inte helt klara. Ett centralt problem är frågan om teckning av 
aktier ger upphov till ett kontraktsförhållande mellan tecknaren och bolaget. 
 
När bolaget emitterar papper utgör sådan ekonomisk skada, som kan 
tillfogas aktietecknare på grund av fel eller brist i prospekt, med 
skadeståndslagens terminologi en ren förmögenhetsskada. Utanför 
                                                 
124 ABL 15 kap. 1 § 
125 af Sandeberg, C, s. 103 
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kontraktsförhållanden är huvudregeln att förmögenhetsskada enligt 2 kap. 4 
§ SkL endast är ersättningsgill om den vållats genom brott. I 
kontraktsförhållanden däremot är ren förmögenhetsskada ersättningsgill om 
den vållats uppsåtligen eller av oaktsamhet, utan att något brott behöver 
föreligga.126

 

7.2 Allmänna ansvarsförutsättningar 

7.2.1 Skada 

Skador som uppkommer i samband med fel i prospekt utgörs av så kallade 
rena förmögenhetsskador, detta är skador av ekonomisk natur utan samband 
med person- eller sakskador.127 Bestämmandet av om en skada faktiskt 
uppkommit samt storleken på den eventuella skadan är oftast väldigt svår att 
avgöra. Ett värdepappers kurs påverkas av många faktorer och 
skadebestämningen försvåras ytterligare av att kursen påverkas av andra 
faktorer än konkreta fakta. 
 
När kan man då anse att en skada uppkommit? Dotevall definierar i 
anslutning till aktiebolagslagens skadeståndsregler skadebegreppet ren 
förmögenhetsskada som en företagsekonomisk mätbar förmögenhetsförlust 
som utan eller mot den skadeståndslidandes vilja drabbat denne.128  
 
För att ansvar skall kunna krävas ställs normalt kravet på att den uppkomna 
skadan inte skall vara av försumbart slag, utan ett visst mått av väsentlighet 
krävs. Vid en jämförelse med insiderlagstiftningen konstateras i motiven att 
en kursändring på 10 procent i förhållande till den allmänna 
kursutvecklingen till följd av offentliggörandet av viss information anses 
som väsentlig.129 Även Samuelsson har en teori om att skadan skall 
bestämmas utifrån utebliven eller inträffad väsentlig kursförändring orsakad 
av försumlighet hos den uppgiftsskyldige. Kursnedgångar samt uppgångar 
under 10 procent anser han falla under den riskmarginal som är normal för 
handel med aktier. Väsentliga kursförändringar betyder alltså att kursen 
skall ha blivit påverkad med mer än 10 procent för att investerare skall 
anses ha lidit skada. 130 Sandeberg anser att även förändringar på mindre än 
10 procent kan orsaka stora skador och att det borde finnas utrymme att 
göra en bedömning av 10 procentsgränsen från fall till fall.131

 
Deuschl föreslår att man skall se till skillnaden mellan den teckningskurs 
som bestämdes med utgångspunkt i det felaktiga eller bristfälliga prospektet 

                                                 
126 SOU 1997:22 s. 227 
127 SkL 1 kap. 2 § 
128 Dotevall, R, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s 98 
129 Prop 1990/91:142, s. 83 
130 Samuelsson, P, Information och ansvar, s. 289 
131 af Sandeberg, C, s. 116 
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och den teckningskurs som skulle ha bestämts i avsaknad av dylika fel eller 
brister.132  
 
I RB 35:5 finns en bestämmelse som ger möjlighet till bevislättnad då 
bevisning om skadan endast med svårighet kan föras, i detta fall har rätten 
att uppskatta skadan till ett skäligt belopp. 
 

7.2.2 Orsakssamband och adekvans 

För att ansvar skall komma ifråga på grund av ett bristfälligt prospekt krävs 
ett orsakssamband mellan felaktigheten i prospektet och den eventuella 
skadan. Skadan skall vara en följd som man normalt kunnat räkna med och 
effekten skall ses som en normal påräknelig följd av det oaktsamma 
handlandet.133

  
Orsakssambandet måste även vara adekvat vilket innebär att skadan skall 
ligga i farans riktning.134 Det uppställs härigenom ett krav på påräknelighet 
vilket betyder att oaktsamma handlingar inte skall ha till följd att man blir 
tvungen att ersätta slumpmässiga följder. Att det var ett fel i ett prospekt 
som lett till ekonomisk skada skall dessutom framstå som klart mer 
sannolikt än att det var ett annat alternativt yrkande eller konkurrerande 
skadeorsak.135   
 
I doktrinen har det föreslagits att kravet på adekvat kausalitet bör ersättas 
med ett krav på inre samband mellan den skadebringande handlingen och 
skadan där de grundläggande syftena med ansvarsgrunden bör vara styrande 
för följdtillskrivningen.136 Hellner anser dock inte detta förslag som 
tillräckligt konkret och därigenom inte kan vara vägledande  vid 
bedömningen av adekvat kausalitet.137 För att adekvanskravet skall kunna 
anses uppfyllt skall, enligt Sandeberg, investerarens ekonomiska skada 
kunna ses som en påräknelig följd av den bristfälliga eller felaktiga 
uppgiften som offentliggjorts i prospektet.138  
 

7.2.3 Culpa 

Vid en culpabedömning görs en bedömning av den grad av oaktsamhet som 
skall medföra skadeståndsansvar, culpa är som bekant en beteckning på 
vårdslöshet och oaktsamhet. Det finns inga regler för hur oaktsamhet skall 
definieras utan bedömningen görs med utgångspunkt i lagstadganden och 
andra föreskrifter samt med stöd av rättspraxis, hänsyn tas även till sedvana 
som utgörs av den aktsamhet som normalt sett kan förväntas. Kan ingen 
                                                 
132 Deuschl, C-J, Bolagets ansvar vid fel eller brist i prospekt, s. 281, JT 1999/2000 nr 2 
133 af Sandeberg, C, s. 127f 
134 Hellner, J, Skadeståndsrätt, s. 204 
135 NJA 1993 s. 765 
136 Andersson, H, Skyddsändamål och adekvans, s. 357ff 
137 Hellner, J, Skadeståndsrätt, s. 206 
138 af Sandeberg, C, s. 129 
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lösning finnas med dessa metoder har domstolen att göra en så kallad fri 
culpabedömning som används i de fall regelverket ej är tillräckligt definierat 
för att kunna tillämpa en normrelaterad bedömning. Genom Learned Hands 
rule ställs risken för skada och möjligheten att förebygga den i proportion 
till varandra. Hänsyn tas till risken för skada, den sannolika skadans storlek, 
möjligheten att undvika skadan samt möjligheten att inse risken med 
skadan.139

 
Öerträdelse av regler som inte är bindande som till exempel allmänna råd 
och rekommendationer av myndigheter och organisationer leder inte 
automatiskt till skadeståndsansvar men får dock betydelse vid en 
culpabedömning.140

 
Tidigare har vårdslöshet ansetts föreligga om skadevållaren inte uppträtt 
som en Bonus pater familias där skadegörarens agerande jämförs med hur 
en ”god” representant för skadegörarens yrkesgrupp skulle ha handlat. 
Culpabedömningen har dock på senare tid blivit allt mer objektiviserad och 
hänsyn till sedvana samt rådande värderingar har blivit allt mer sällsynt. 
Culpabedömningen grundas numer oftast på en undersökning om en 
överträdelse av en rättslig norm skett.141   
 
En objektivisering av ansvaret är oundviklig när det gäller en så detaljerad 
reglering som den som gäller för prospekt. En bedömning görs i flera 
etapper där primärt fastställs om den överträdda regeln är rättsligt bindande 
för företaget, aktsamhetsbedömningen påverkas dock även av den enskilda 
situationen samt den personliga vårdslösheten.142

 
Det finns förmildrande omständigheter på den subjektiva sidan, sådana är 
till exempel om prospektutgivaren vidtagit riskbegränsande åtgärder för att 
korrigera felaktig information inom rimlig tid, att skadevållaren haft god 
anledning att lita på en bristfällig uppgifts riktighet samt att ett eventuellt 
samtycke till risken av den skadelidande förelegat.143  
 
Friskrivningar från ansvar måste finnas med i prospektet, investeraren kan 
då eventuellt anses acceptera friskrivningen eftersom han tecknar 
värdepappren på de villkor som finns med i prospektet.144 Friskrivningen 
skulle eventuellt kunna jämkas med hjälp av 36 § Avtalslagen om den anses 
oskälig. 
 

                                                 
139 Hellner, J, Skadeståndsrätt, s. 125ff  
140 af Sandeberg, C, s. 117 
141 Bengtsson, B, Skadeståndsrätt, s. 39 
142 af Sandeberg, C, s. 119 
143 af Sandeberg, C, s. 121ff 
144 Deuchl, C-J, Bolagets ansvar vid fel eller brist i prospekt, s. 285 
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7.3 Ren förmögenhetsskada 

7.3.1 Spärregeln 

En viktig fråga i samband med prospektansvar är huruvida 
skadeståndslagens bestämmelser kan användas för att grunda ansvar vid 
rena förmögenhetsskador. Denna typ av skador finns reglerade i 2 kap. 2 § 
SkL som lyder: 
 

”Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan.” 
 
Definitionen av ren förmögenhetsskada finns i 1 kap. 2 § SkL: 
 

”Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som 
uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.” 

2 kap. 2 § SkL gäller enligt definitionen vid brott, frågan är om den gäller 
även vid rena förmögenhetsskador som inte har något samband med brott? 
 
Traditionellt sett har uppfattningen varit att 2 kap. 2 § SkL är en spärregel 
och att en ren förmögenhetsskada endast ersätts om den orsakats genom 
brott.145 I förarbetena till skadeståndslagen framgår det däremot tydligt att 
regeln inte skall uppfattas som ett hinder mot en utveckling att i rättspraxis 
utvidga det utomkontraktuella skadeståndsansvaret för ren 
förmögenhetsskada utan samband med brott. 
 

”Den nya lagstiftningen är inte avsedd att vare sig medföra någon ändring i gällande 
rätt eller utgöra hinder för en rättsutveckling genom praxis i riktning mot ett vidgat 
ansvar för ren förmögenhetsskada. Förevarande paragraf får således lika lite som övriga 
bestämmelser i förslaget läggas till grund för motsatsslut.” 146

 
I doktrin är frågan omtvistad, Hellner skriver att huvudregeln för ren 
förmögenhetsskada, att skadan ersätts endast vid brottslig handling, har 
mjukats upp något under senare år genom lagstiftning och rättspraxis.147 
Samuelsson anser att det inte förefaller motiverat att se 2 kap. 4 § SkL som 
en generell spärregel och acceptera att bristfällig informationsgivning bara 
kan berättiga till skadestånd om brott kunnat konstateras.148

 

7.3.2 Rättshandlingen förvärv av aktie 

Klassificeringen av rättshandlingen förvärv av aktie är av intresse eftersom 
den påverkar synen på förhållandet mellan bolaget och aktietecknaren. 
Beroende av hur relationen mellan aktietecknaren och bolaget klassificeras 
gör sig antingen utomobligatoriska eller inomobligatoriska ansvarsprinciper 
gällande för bedömningen av bolagets ansvar för fel i prospekt. 
                                                 
145 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 247 
146 Prop. 1972:15 s. 568 
147 Hellner, J, Skadeståndsrätt, s 88 
148 Samuelsson, P, Information och ansvar, s. 246 
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I kontraktsförhållanden är ren förmögenhetsskada ersättningsgill om den 
vållats uppsåtligen eller av oaktsamhet, utan att något brott behöver 
föreligga. I vissa köprättsliga situationer kan ansvaret till och med vara 
strikt, det vill säga oberoende av culpa.149 Eftersom både tvingande och 
dispositiva lagbestämmelser har företräde framför bestämmelserna i SkL 
kan ett sätt att utvidga culpaansvaret vara att föra över skadan till 
kontraktssfären i de fall det finns en viss ”närhet” mellan skadevållare och 
skadelidande.150 Enligt Kleineman finns det tecken som tyder på att 
rättspraxis visar en ökad benägenhet att beskriva rättsförhållandet mellan 
skadevållare och skadelidande som just kontraktsliknande.151 Även senare 
doktrin beskriver rättsförhållandet som kontraktsliknande.152 Deuschl anser 
att med hänsyn till den i praxis utvecklade tendensen att karaktärisera 
förhållandet som kontraktsliknande bör frågan om bolagets relation till 
aktietecknaren kunna besvaras genom att den beskrivs just som 
kontraktsliknande.153

 
Aktiebolagskommittén skriver i sin utredning att aktieteckning får, 
åtminstone vid nyemission, anses ge upphov till ett kontraktsliknande 
rättsförhållande mellan tecknaren och bolaget.154 Kommittén anser även att 
teckning av aktier kan ses som en form av standardavtal då det sker på de 
villkor som anges i prospektet.155

 

7.3.3 Utvidgning i rättspraxis 

Ett av de mer intressanta rättsfallen vilket rör ren förmögenhetsskada är 
Hovrättens avgörande 1984:28 där KemaNobel AB hade erhållit mer än 
90% av aktierna i NitroNobel AB och sökte tvångsinlösen av resterande 
aktier. KemaNobel tog på sig ansvaret att utse skiljeman156 till 
minoritetsaktieägarna i NitroNobel. Aktieägaren B, som tillhörde denna 
krets, fick dock aldrig någon anmodan. Först efter undersökningar av B blev 
det klarlagt att B inte erhållit någon anmodan. B yrkade ersättning för 
kostnaderna i samband med sina efterforskningar. 
 
Genom att B inte erhöll någon anmodan överträddes 14 kap. 10 § 2 st. ABL. 
KemaNobel hade åtagit sig att ombesörja en uppgift som enligt lag ålåg 
styrelsen i NitroNobel. Hovrätten tilldömde B yrkat skadestånd efter att ha 
funnit att KemaNobel agerat oaktsamt. Skadeståndet ålades bolaget enligt 
grunderna för 15 kap. 1 § ABL.  

                                                 
149 SOU 1997:22 s. 227 
150 Samuelsson, P, Information och ansvar, s. 267 
151 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 420 
152 Samuelsson, P, Information och ansvar, s. 268, Olrog von Matérn, C, Prospektansvar ja 
– men endast i teorin s. 1074  
153 Deuschl, C-J, Bolagets ansvar vid fel eller brist i prospekt, s. 271f 
154 SOU 1997:22 s. 227f 
155 SOU 1997:22 s. 223f 
156 Enligt gamla 14 kap. 10 § nu 14 kap. 32 § ABL 
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Att det var KemaNobel som ålades skadeståndsskyldighet är följdriktligt 
eftersom det förelåg en avtalsrelation mellan bolagen vad gällde 
distributionen av anmodan enligt 14 kap. 10 § 2 st. ABL. Av detta följer 
dock inte att B och KemaNobel stod i en kontraktsliknande situation. 
Hovrätten ansåg dock att förhållandet mellan B och KemaNobel uppvisade 
”kvasikontraktuella” drag, vilket sannolikt var orsaken till att skadestånd 
medgavs.157

 
Fallet är väldigt svårtolkat vad gäller att den skadeståndsrättsliga grunden 
och det är svårt att förstå vad som avses med att KemaNobel enligt 
”grunderna” för 15 kap. 1 § ABL skall ersätta skadan då 15 kap. 1 § ABL 
inte innefattar den juridiska personen. Samuelsson anser att en möjlig 
tolkning är att hovrätten med ”grunderna” avser att brott mot en 
bolagsrättslig förpliktelse alltid utgör en skadeståndsgrundande handling. 
Slutsatsen bör bli att regler om ren förmögenhetsskada kan komplettera 
ansvarsreglerna i ABL.158 Kleineman instämmer i tolkningen men betonar 
att det inte handlar om ansvar för bristfällig informationsgivning som sprids 
till en vidare krets utan att det uteslutande handlar om en aktieägare som fått 
felaktiga besked rörande tvångsinlösen av aktier.159

 
Ett annat intressant fall på området är NJA 1987 s. 692. I det så kallade 
Kone-fallet ansåg HD att 2 kap. 4 § SkL160 skulle kunna vara föremål för en 
extensiv tolkning och ha tillämpning även i de fall brott ej föreligger. 
 
Kone Invest AB, som var ett kreditföretag, hade beviljat ett lån till ett 
fastighetsbolag, Bernts fastighetsbyrå AB, på grundval av ett 
värderingsintyg utfärdat av Arne B, professionell fastighetsvärderare 
anställd av Jakobsson & Widemark (J&W). Värderingsintyget visade sig 
dock innehålla felaktigheter vilka fick till följd att fastigheten ej kunde 
utnyttjas på planerat sätt. Kone Invest krävde nu Arne B på skadestånd 
eftersom säkerheten för lånet visat sig vara värdelös. HD gick på Kone´s 
linje och uttalade att den som med befog satt sin tillit till ett värderingsintyg 
inte skall behöva bära följderna av en skada som beror på att en 
värderingsman förfarit vårdslös. Arne B´s arbetsgivare J&W ålades 
skadeståndsskyldighet gentemot Kone Invest eftersom deras värderingsman 
förfarit vårdslöst. 
 
I fallet hade inget brott begåtts av Arne B och det fanns inte heller någon 
kontraktsrelation mellan parterna. HD refererar till uttalandet i förarbetena 
om utvidgandet av ansvaret vid ren förmögenhetsskada i praxis och lägger 
här en tydlig grund till ett dylikt utvidgande.  
Samuelsson anser att HD:s rättspolitiska målsättning varit att skapa en 
rättsregel vilken äger tillämpning på de fall då skada uppkommer som följd 

                                                 
157 Samuelsson, P, Information och ansvar, s. 273 
158 Samuelsson, P, Information och ansvar, s. 273 
159 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 25 
160 Numera SkL 2 kap. 2 § 
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av tillit till ett dylikt intyg. Samuelsson har med hjälp av domskälen ställt 
upp följande fem rekvisit vilka krävs för ansvar.161  
 

  Befogad tillit  
Det är berättigat att fästa tillit till ett värderingsintyg. Att mottagaren 
kontrollerar intyget förutsätts inte. 
  Yrkesmässighet 
Värderingen skall ha gjorts av en person som yrkesmässigt åtar sig 
sådana uppdrag. 
  Insikt om användningssätt 
Det måste stå klart för värderingsmannen att intyget kan användas av 
flera personer samt för skilda ändamål. 
  Avsaknad av friskrivning 
Det är möjligt att med bindande verkan friskriva sig från ansvar för 
tredjemansskador. 
  Oaktsamhet 
Vårdslöst förfarande hos värderingsmannen skall inte betyda att den som 
satt sin tillit till intyget skall lida skada. 
 

Kleineman anser att kretsen av skadeståndsberättigade bör inskränkas för att 
en extensiv tolkning inte skall ge alltför långtgående effekter, han menar att 
avgörande måste vara att tredje man som lidit skada skall ha haft en befogad 
tillit. Tillitsrekvisitet är uppfyllt om informationen ges av någon med 
kompetens till det och med insikt om hur informationen kan komma att 
användas. Därutöver måste det finnas en, utåt iakttagbart sätt, synlig 
förbindelse mellan skadevållaren och skadelidanden.162 Nial tar inte upp 
fallet direkt men instämmer i Kleinemans tillitsresonemang, han anser dock 
inte att närhetskravet skall ha någon avgörande betydelse.163

 
HD uttalade i domen att skadeståndet även skulle omfatta tredje mans skada 
”såvida inte förbehåll om frihet från sådant ansvar gjorts i intyget.”164 
Uttalandet måste anses utgöra stöd för att friskrivningar mot tredje man 
godtas, åtminstone om så skett i värderingsintyg. Frågan är då om uttalandet 
även ger stöd för ansvarsfriskrivningar i prospekt. Deuschl anser att om det 
är godtagbart att friskriva sig gentemot tredje man så borde det i 
konsekvensens namn vara möjligt att friskriva sig från ansvar gentemot 
aktietecknare för felaktigheter i prospekt. Deuschl framhåller dock att detta 
inte är någon absolut säker slutsats.165

 
HD´s resonemang har bekräftats i NJA 1996 s. 700 där en konkursförvaltare 
blev skadeståndskyldig för att ha orsakat  en ren förmögenhetsskada, även 
här var det fråga om ett utomkontraktuellt förhållande och en experts ansvar 
gentemot tredje man. 

                                                 
161 Samuelsson, P, Information och ansvar, s. 269f 
162 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 575 
163 Nial , H, och Johansson, S, Svensk associationsrätt, s. 350f 
164 NJA 1987 s. 692 (s. 703) 
165 Deuschl, C-J, Bolagets ansvar vid fel eller brist i prospekt, s. 284f 
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7.4 Övriga ansvarsgrunder 

7.4.1 Ansvar enligt marknadsföringslagen 

Frågan har rests om marknadsföringslagen (1995:450), MfL, eventuellt kan 
användas som grund för skadestånd för överträdelse av andra prospektregler 
än de som uppställts i ABL.166 Ansvar enligt marknadsföringslagen omfattar 
följande: 
 

”Lagen tillämpas då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin 
näringsverksamhet.” 167

 
Enligt förarbetena ingår aktier och andra värdepapper under termen 
”produkter”. 168 Vad som orsakar problem är ”näringsverksamhet”. Det går 
inte att hitta någon klar definition av begreppet näringsverksamhet i 
förarbetena till lagen men Lindqvist menar att prospekt skall innefattas i 
näringsverksamhet med motiveringen att marknadsdomstolen normalt 
brukar vara liberala i sin tolkning samt att lagen skulle bli för stelbent 
annars.169 I propositionen anges att skadeståndsanspråk kan aktualiseras om 
vilseledande uppgifter sprids genom bland annat prospekt och liknande 
material.170 Frågan här blir om lagstiftaren avsett prospekt som offentliggörs 
i samband med handel på värdepappersmarknaden. Är så fallet anser af 
Sandeberg att reglerna i MfL torde vara tillämpliga vid vilseledande 
information i börs- och emissionsprospekt.171

 
Carina Olrog von Matérn har skrivit en artikel om ämnet i Svensk 
Juristtidning172 i vilken även hon anser att emissionsprospektet skall 
omfattas av MfL:s regler. Hon skriver dock att det bör användas en 
strängare standard vid värderingen om ett prospekt innehåller felaktigheter 
än vid värderingen om reklam är vilseledande enligt 29 § MfL. Detta på 
grund av att den som tar del av ett prospekt typiskt sett har ingående 
kunskap om materialet.  
 
Lösningen att använda marknadsföringslagen som grund för skadestånd 
skulle eventuellt kunna fungera rent teoretiskt, vilken tolkning som kommer 
att bli den gällande får eventuell framtida praxis utvisa. Att istället försöka 
ålägga ett utomkontraktuellt ansvar på grundval av allmänna 
skadeståndsrättsliga principer torde dock vara en mer lämplig lösning. 
 

                                                 
166 Lindqvist, F, s. 371ff 
167 MfL 2 § 1 st 
168 Prop. 94/95:123 s. 164 
169 Lindqvist, F, s. 377 
170 Prop. 1994/95:123, s. 179 
171 af Sandeberg, C, s. 393 
172 Olrog von Matérn, C, Prospektansvar ja – men endast i teorin, s 1078 
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7.4.2 Ansvar enligt köprättsliga regler 

Köplagen är enligt 1 § tillämplig vid köp av lös egendom. Då köp av aktier 
anses utgöra köp av lös egendom173 skulle det eventuellt kunna tänkas att 
ansvar enligt köprättsliga regler vid brister i prospekt kan bli aktuellt. 
 
Den regel som aktualiseras är 18 § KöpL: 
 
”Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans 
egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller 
annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. 
   Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om 
dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för 
säljarens räkning, före köpet har lämnat vid marknadsföringen av varan och som kan antas 
ha inverkat på köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till 
eller borde ha känt till uppgifterna.”174

 
Vid ren förmögenhetsskada i en köprättslig situation utgår ersättning 
oberoende av om brott föreligger. Huvudregeln för skadeståndsskyldighet är 
att säljaren åtminstone är vårdslös.175 Ett strikt köprättsligt ansvar kan dock 
tänkas föreligga176, till exempel om det finns uttryckliga garantier i 
prospektet.177 Ansvaret bygger på culpa in contrahendo och enligt 
Kleineman skall det föreligga ett oaktsamt vilseledande som föranleder en 
disposition vid eller före avtalsslutet178 vilket motsvaras i KöpL 18 § av att 
uppgifter skall ha lämnats före köpet, god tro hos säljaren spelar här ingen 
roll.179

 
Säljaren skall alltså bära det köprättsliga ansvaret för fel enligt 18 § KöpL 
på grund av felaktigt prospekt då prospektskyldighet uppkommit vid 
emission samt försäljning av finansiella instrument till en öppen krets enligt 
2 kap. 1 § LHF och 2 kap. 3 § LHF, har sedan felaktigheten inverkat på 
köpet blir säljaren ersättningsskyldig förutsatt att felet omfattas av hans 
kontrollansvar. Har säljaren varit vårdslös kan ersättning utgå även för 
indirekta skador enligt 67 § KöpL.180

 

7.4.3 Straffansvar   

Huvudregeln i svensk rätt idag är enligt 2 kap. 4 § SkL att den som vållar 
ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. För att ersättning 
skall utgå måste dock straffstadgandet skydda ett ekonomiskt intresse hos 
den som kräver ersättning.181  
                                                 
173 Hultmark, C, Kontraktsbrott vid köp av aktie, s. 46f 
174 KöpL 18 § 
175 Hellner, J, Speciell avtalsrätt II, 2 häftet, s. 190 
176 SOU 1997:22, s. 227 
177 Hellner, J, Skadeståndsrätt, s. 192ff 
178 Kleineman, J, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, s. 132 
179 Hultmark, C, Kontraktsbrott vid köp av aktie, s. 131 
180 Hultmark, C, Kontraktsbrott vid köp av aktie, s. 226ff 
181 Hellner, J, Skadeståndsrätt, s. 81ff 
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Det finns ett antal straffstadganden i brottsbalken som kan tänkas bli 
aktuella vid förekomsten av vilseledande uppgifter i ett prospekt, dessa är 
svindleri, bedrägeri, osann försäkran, osant intygande samt bokföringsbrott.  
 
I förarbetena till nuvarande ABL diskuterades om särskilda 
straffbestämmelser för underlåtenhet att upprätta prospekt skulle införas i 
lagen, slutsatsen blev att det inte behövdes. Motiveringarna var bland annat 
att svindleribrottet redan fanns samt att medverkande institut normalt 
fordrar att prospekt upprättas.182

 
Som nämnts ovan kan flera olika brott tänkas bli tillämpliga i samband med 
upprättande av prospekt, det mest intressanta är dock svindleribrottet 
eftersom grov oaktsamhet är tillräckligt för ansvar. 

 
”Om någon, som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat företag eller på 
grund av sin ställning bör äga särskild kännedom om ett företag, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet offentliggör eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter 
sprider vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt 
hänseende och därigenom medföra skada, döms såsom i första stycket sägs.”183  

 
Enligt stadgandet skall en vilseledande uppgift ha spridits bland 
allmänheten ägnad att påverka ett företag i ekonomiskt hänseende. Det 
krävs inte att en förlustbringande disposition verkligen företagits utan det 
räcker med att någon kan förväntas att, på grund av uppgiften, företa en 
förlustbringande disposition.184  
 
Bestämmelsen i andra stycket riktar sig endast mot personer tillhörande en 
viss personkrets, det vill säga de som på grund av sin ställning bör äga 
särskild kännedom om bolaget, hit hör styrelseledamot, stiftare, 
verkställande direktör, revisorer med flera. Till kretsen hör inte utomstående 
personer, till exempel en fondmäklare. 185Detta tyder på att ett 
värdepappersinstitut eller annan utomstående person som medverkat vid 
upprättandet av ett prospekt inte skulle kunna bli ansvariga enligt 
svindleribrottet enligt andra stycket, värdepappersinstitut kan dock bli 
ansvariga enligt första stycket vid uppsåtligt handlande.186

 
Bedrägeri i 9 kap. 1 § BrB är ett uppsåtsbrott och i bedrägerifallen är oftast 
fråga om förfalskningar men skulle kunna tänkas tillämpas vid 
prospektansvar.187 Vid bedrägeri krävs att vilseledande har skett och att 
detta har lett till en handling eller underlåtenhet som lett till en 
förmögenhetsöverföring. Förlust behöver inte vara för handen, risk är 
tillräckligt.  
 
                                                 
182 Prop. 1975:103, s. 571 
183 BrB 9 kap. 9 § 2 st. 
184 NJA II 1942 s. 423, Holmberg med flera, Kommentar till Brottsbalken, s. 493 
185 Holmberg med flera, Kommentar till Brottsbalken, s. 492 
186 SOU 1940:20 s. 158f 
187 af Sandeberg, C, s. 420 
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Övriga bestämmelser som kan tänkas bli tillämpliga är osann försäkran och 
osant intygande i 15 kap. 10 § BrB, dessa bestämmelser är subsidiära till 
svindleri.188 Skulle det visa sig att bokföringsskyldigheten enligt 
bokföringslagen189 uppsåtligen eller av oaktsamhet är åsidosatt kan 
bokföringsbrottet i 11 kap. 15 § BrB bli tillämpligt. Finns det information 
beträffande faktiska förhållanden i ett bolag som kan påverka aktiekursen 
vilka inte har offentliggjorts kan insiderstrafflagen190 bli tillämplig. 
 

7.5 Kretsen skadelidande 

En viktig fråga i diskussionen om prospektansvaret är frågan om 
avgränsning av kretsen skadelidande. Eftersom ansvar inträder oberoende 
av brottslig gärning kan knappast alla de som underlåtit att investera därför 
att de, i prospektet, lämnade uppgifterna beskrev bolagets ställning som 
sämre än den var. Det torde stå klart att gruppen icke-investerare vilka ej 
vilseletts till ett positivt handlande, utan till ett underlåtenhetsbeteende, får 
anses stå utanför den ersättningsberättigade kretsen.191

 
Kleineman anser även att avgränsningar inom gruppen som investerat låter 
sig göras. Han anser att den som investerat på grundval av ett 
emissionsprospekt, men som inte fäst något avseende vid den vilseledande 
uppgiften eller som inte påverkats av avsaknaden av relevanta uppgifter 
eller som saknat egen kompetens för att kunna analysera informationen och 
inte utnyttjat biträde av sakkunnig, eventuellt skulle kunna falla utanför 
kretsen ersättningsberättigade.192  
 
Deuschl ställer sig frågan om det måste anses finnas något särskilt krav på 
närhet mellan aktietecknaren och bolaget för att den som investerat skall 
hamna inom kretsen ersättningsberättigade. Hans slutsats är att om ett 
sådant närhetskrav finns, vilket Kleineman anser att det gör193, så torde detta 
krav normalt sett vara uppfyllt i relationen till en deltagare i en emission. 
Detta med avseende på den kontraktsliknande situationen som uppkommer 
mellan en aktietecknare och bolaget.194

 

                                                 
188 af Sandeberg, C, s. 422 
189 SFS 1999:1078 
190 SFS 2000:1086 
191 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 314, Deuschl, C-J, Bolagets ansvar vid fel 
eller brist i prospekt, s. 282 
192 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 314f 
193 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 438 
194 Deuschl, C-J, Bolagets ansvar vid fel eller brist i prospekt, s. 284 
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7.6 Grupptalan vid fel i prospekt 

7.6.1 Inledning 

Lagen (2002:599) om grupprättegång började gälla den 1 januari 2003 i 
Sverige. Med införandet av denna lag ges det nu möjlighet för en grupp av 
kärande att använda sig av en ny representativ processform, grupptalan, 
vilken skall komma att fungera som ett komplement till befintliga 
processvägar. Antagandet av lagen föregicks av en het debatt och lagen har 
ännu inte tillämpats i någon större utsträckning. 
 
Anledningen till att processformen grupptalan är intressant vid 
prospektansvar är att talan grundas på omständigheter som är gemensamma 
för ett förhållandevis stort antal gruppmedlemmars anspråk. Jag kommer att 
göra en kort redogörelse för institutet grupptalan och därefter titta på om 
denna processform är ett lämpligt alternativ vid talan på grund av fel eller 
brist i ett prospekt. 
 

7.6.2 Grupptalan 

Att driva grupptalan betyder att någon utan rättegångsfullmakt för talan för 
medlemmarna i en grupp. Förutom den som för talan är gruppmedlemmarna 
inte parter i rättegången och ansvarar därmed inte för motpartens 
rättegångskostnader. Grupptalan kan väckas i tre olika former, enskild 
grupptalan, organisationstalan eller offentlig grupptalan. 
 
Lagen (2002:599) om grupprättegång innehåller fem särskilda 
processförutsättningar och enligt 8 § får en grupptalan tas upp till prövning 
om följande fem punkter är för handen: 
 

1. Talan skall grundas på omständigheter som är gemensamma eller 
likartade för gruppmedlemmarnas anspråk. 

2. En grupprättegång skall inte framstå som olämplig på grund av att 
vissa gruppmedlemmars anspråk till sina grunder skiljer sig 
väsentligt från övriga anspråk. 

3. Merparten av de anspråk som talan avser skall inte lika väl kunna 
göras gällande genom talan av gruppmedlemmarna själva. 

4. Gruppen skall med hänsyn till storlek, avgränsning och övrigt vara 
lämpligt bestämd. 

5. Käranden skall med hänsyn till sitt intresse i saken, sina ekonomiska 
förutsättningar att föra en grupptalan och förhållandena i övrigt vara 
lämpad att företräda gruppmedlemmarna i målet. 

 
 
Skulle det vara så att en eller flera av förutsättningarna i 8 § saknas 
föreligger rättegångshinder och talan skall avvisas. Förekomsten av 
individuella omständigheter är, enligt motiven, en omständighet som kan 
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göra en grupprättegång olämplig. Av första punkten framgår dock att det 
räcker med en gemensam omständighet och det är inte något absolut hinder 
att det förekommer omständigheter som enbart som åberopas av vissa 
gruppmedlemmar.195 I andra punkten behandlas förekomsten av individuella 
tvistefrågor. I propositionen framhålls att en grupprättegång kan vara en 
lämplig processform även när gemensamma omständigheter endast utgör en 
mindre del av hela tvisten.196

 
Den tredje förutsättningen innebär att talan skall avvisas om domstolen 
finner det lämpligare med individuell talan. Enligt fjärde punkten, lämplig 
grupp, skall gruppen ha den storlek och vara så tydligt angiven att att det är 
möjligt för domstolen att ”vidta de åtgärder som talans fortgång kräver”. 
Förarbetena anger inte något visst antal gruppmedlemmar men det sägs att 
individuella processer är svårare att samordna ju fler personer som är 
inblandade.197 När det gäller den femte och sista förutsättningen prövar 
domstolen att käranden inte har ett eget intresse som inte överensstämmer 
med de andra gruppmedlemmarnas, dessutom skall käranden ha nödvändiga 
ekonomiska möjligheter att driva målet.198 De olika 
processförutsättningarna ger upphov till liknande överväganden och det 
framstår som naturligt att se dem som delar i en helhetsbedömning. 
 

7.6.3 Grupptalan vid fel i prospekt 

Som jag har gått igenom i kapitlet om aktiebolagskommitténs arbete så har 
kommittén föreslagit att det bör bli möjligt för investerare att få ersättning 
av bolaget vid fel eller brist i ett noteringsprospekt utan begränsningar till 
bolagets egna fria kapital. Troligtvis kommer investerares intresse av att 
väcka talan för brist i ett prospekt bli betydligt större i det fallet att bolaget 
självt kan bli skadeståndsskyldigt. 
  
Frågan är då om grupptalan kan komma att ses som den bästa 
processformen för ett antal missnöjda investerare vid fel eller brister i ett 
noteringsprospekt, mycket talar för att så är fallet. Vid en prövning av de 
olika processförutsättningarna i 8 § kan konstateras att den första 
förutsättningen är uppfylld. Har ett bolag i prospektet felaktigt angivit 
värdet av en tillgång är denna omständighet densamma för samtliga de 
personer som köpt aktier vid noteringen. Gruppen är även lämpligt bestämd 
enligt den andra förutsättningen då den kan avgränsas till de personer som 
förvärvat aktier. Vidare kan det förutsättas att det rör sig om en 
förhållandevis stor grupp av personer som kan komma att omfattas av 
grupptalan på grund av spridningskravet. Kan då inte kraven göras bättre 
gällande genom individuell talan av gruppmedlemmarna? Nej, i förevarande 
fall framstår de processrättsliga alternativen kumulation och 
pilotmålsmetoden inte som några realistiska alternativ. Det enda återstående 
                                                 
195 Prop. 2001/02:107 s 44, Swahn, M, Wendleby, B, s. 588 
196 Prop. 2001/02:107, s.   , Swahn, M, Wendleby, B, s. 588 
197 Prop. 2001/02:107, s. 144f, Swahn, M, Wendleby, B, s. 589 
198 Prop. 2001/02:107, s. 146, Swahn, M, Wendleby, B, s. 589 
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kravet är att käranden skall vara att anse som lämplig enligt femte 
förutsättningen.199  
 
En möjlig komplikation som kan uppkomma är att gruppmedlemmarna 
kräver olika påföljder, vissa kanske önskar hävning av köpet, vissa som vill 
ha prisavdrag samt vissa som sålt sina aktier innan eller efter det blev känt 
att prospektet innehöll fel. Domstolen har här möjlighet att dela upp 
gruppmedlemmarna i olika undergrupper när det gäller påföljden enligt 20 § 
eller låta rättsföljden av det konstaterade felet avgöras i individuella 
efterföljande processer enligt 27 §. 

                                                 
199 Swahn, M, Wendleby, B, s 595ff 
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8 Ansvarssubjekten 

8.1 Bolagets ansvar 

Beträffande skadeståndsskyldighet för associationer finns inga särskilda 
lagbestämmelser, men liksom varje annat rättsubjekt kan en association bli 
ersättningsskyldig gentemot den som bolaget tillfogat skada.200 Är 
associationen genom avtal förpliktad att fullgöra en prestation blir den 
skadeståndsskyldig för underlåtenhet att på rätt sätt uppfylla sin skyldighet 
enligt de regler som gäller för det ifrågavarande avtalet. Associationer kan 
även, liksom andra rättssubjekt, bli skadeståndsskyldiga utanför 
avtalsförhållanden enligt SkL eller särskilda skadeståndsregler.201 Har 
handlandet skett i tjänsten samt inom ramen för bolagets 
verksamhetsområde kan ansvar för företrädares oaktsamhet åläggas bolaget 
istället för enskilda personer och bolaget blir, enligt den så kallade 
organteorin, ansvarigt som för eget handlande i enlighet med reglerna om 
skadestånd i 2 kap. SkL.202 Hur långt detta ansvar sträcker sig är dock 
oklart.203 På samma sätt och under samma betingelser blir associationen 
såsom arbetsgivare enligt 3 kap. 1 § SkL ansvarig om en av bolagets 
arbetstagare vållat skadan. Associationen bär då vad som kallas 
principalansvar.204

 
Enligt ovanstående resonemang torde det finnas ett utrymme för en 
associations skadeståndsansvar för ett felaktigt prospekt. Emellertid anses 
enligt svensk rättspraxis och doktrin ett aktiebolag inte på kontraktsrättslig 
grund kunna bli skadeståndsskyldigt mot sina aktieägare eller den som är att 
likställa med sådan aktieägare, när dessa personers anspråk hänför sig till 
teckning eller förvärv av aktier eller andra fondpapper som utgivits av 
bolaget. Detta avsteg från allmänna skadeståndsprinciper har i doktrinen 
motiverats av hänsyn till skydd för aktiebolagets aktiekapital och med 
understrykande av att utbetalning till aktieägare kan ske endast enligt 
aktiebolagslagens regler om vinstutdelning, nedsättning av aktiekapital eller 
reservfond samt utskiftning vid likvidation. Principen har kommit till 
uttryck i rättsfallet NJA 1935 s. 270.205

 
I fallet hade bolaget Kreuger & Toll AB i samband med inbjudan till 
teckning av participating debentures206 lämnat oriktiga uppgifter. Köparna 

                                                 
200 Samuelsson, P, Information och ansvar, s. 261 
201 Nial , H, och Johansson, S, Svensk associationsrätt, s. 355 
202 SOU 1941:9 s. 638, NJA 1960 s. 243 
203 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 311 
204 Nial , H, och Johansson, S, Svensk associationsrätt, s. 355f 
205 SOU 1997:22 s. 227f, Karlgren, H, s. 187 ff. 
206 Participating debentures var en form av obligation som Ivar Kreuger med hjälp av den 
svenska utrikesministern Eliel Löfgren hade konstruerat. En participating debenture gav 
ränta precis som en obligation men till skillnad från obligationen var räntan skattefri. 
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lovades vissa rättigheter såsom vinstutdelning och andelar av bolagets 
tillgångar vid en eventuell likvidation. Då bolaget senare gick i konkurs 
ville debentureinnehavarna bevaka sina fordringar på skadestånd på grund 
av de felaktiga uppgifterna. När målet avgjordes i HD likställdes de med 
aktieägare och fick ingen rätt till skadestånd från bolaget. 
 
Karlgren har kommenterat rättsfallet och anser att domen avviker från 
allmänna skadeståndsprinciper för att tillgodose borgenärernas intresse. Han 
menar att avvikelsen endast är befogad vad gäller de mot aktiekapitalet 
motsvarande tillgångarna.207 Lüning anser i likhet med Karlgren att 
skadestånd upp till det fria kapitalet borde kunna utgå.208 Deuschl ställer sig 
frågande till om hänsynen till borgenärernas behov av skydd mot att 
aktiekapitalet minskas verkligen motiverar ett sådant markant undantag från 
allmänna principer som fallet påbjuder. Han anser att borgenärer självklart 
skall åtnjuta ett skydd mot att bolagets kapitalbas  minskas genom 
återbetalning till aktieägarna, men att denna kapitalbas endast bör omfatta 
de kapitaltillskott som skett i behörig ordning.209

 

8.2 Bolagsorganens ansvar 

8.2.1 Styrelsen 

Styrelseledamöternas ansvar vid överträdelse av ABL:s regler framgår klart 
av 15 kap. 1 § ABL. Har styrelseledamot handlat i strid med reglerna i ABL 
står det klart att ledamoten kan åläggas skadeståndsansvar gentemot den 
skadelidande aktietecknaren.210

 
”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han fullgör sitt 
uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, skall ersätta skadan. Detsamma 
gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna 
lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.”211

 
Regler rörande prospekt finns dock inte bara i ABL utan även i LHF, LBC 
samt Finansinspektionens föreskrifter och att ålägga en styrelseledamot 
skadeståndsansvar med stöd av ABL för överträdelse av annan regel än i 
ABL torde inte vara möjligt.212 Vid överträdelse av prospektregler utanför 
ABL:s ramar skall ansvaret inte prövas enligt ABL utan allmänna 
skadeståndsrättsliga principer bli avgörande för ansvaret.213

 

                                                 
207 Karlgren, H, Några aktierättsliga anteckningar i anledning av ett par rättsfall, s. 202 
208 Lüning, W, Prospektansvaret: en probleminventering, s. 40 
209 Deuschl, C-J, Bolagets ansvar vid fel eller brist i prospekt, s. 292 
210 Dotevall, R, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 486 
211 ABL 15 kap. 1 § 
212 Taxell, L-E, Bolagsorganens ansvar, s. 56 
213 af Sandeberg, C, s. 302 
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Enligt 17 kap. 6 § FFFS 1995:21 garanterar styrelsen att prospektet 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att inget väsentligt har 
utelämnats. 
 

”Försäkran avgiven av de fysiska eller juridiska personer som är ansvariga för hela eller 
delar av emissionsprospektet av innebörd att, såvitt de känner till, uppgifterna i hela 
eller i den del av emissionsprospektet för vilken de är ansvariga överensstämmer med 
de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som 
skulle kunna påverka den bild av utgivaren som skapas av prospektet.”214  

 
 
Förutsatt att prospektreglerna är givna som direkt skydd åt investerare 
skulle en tillämpning av normskyddsresonemanget eventuellt kunna leda till 
att styrelseledamot skulle kunna åläggas ansvar även i andra fall än i 
samband med överträdelse av ABL eller brottslig gärning.215 Avgörande för 
ansvar blir i hur stor omfattning ledamöterna vidtagit tillräckliga åtgärder 
för att försäkra sig om att alla uppgifter som offentliggjorts i prospektet är 
riktiga eller om de härvid handlat oaktsamt.216

 
Att lita på en experts utlåtande kan ses som en förmildrande omständighet 
men har ledamot varit frånvarande vid ett beslut kan han ändå åläggas 
ansvar då han har en plikt att hålla sig underrättad. Motsätter sig ledamot 
styrelsens beslut måste detta finnas i en protokollförd notering, även 
aktivare motstånd kan krävas och som sista utväg kan ledamot avgå.217

 

8.2.2 Verkställande direktör 

Då ABL:s regler lägger skyldigheten att upprätta prospekt på styrelsen är 
denna i första hand ansvarig för innehållet. Ligger en åtgärd inom ramen för 
styrelsens kompetens skall i princip verkställande direktören gå fri från 
ansvar, dock får ansvaret bedömas med hänsyn till omständigheterna in 
casu.218 Verkställande direktören torde dock kunna hållas ansvarig vid till 
exempel culpöst uppgiftslämnande till styrelsen dels med stöd av 15 kap. 1 
§ ABL, dels med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer. Då 
styrelsen ytterst ansvarar mot aktietecknare kan ledamot troligtvis inte 
exculpera sig genom att ange att han litat till uppgifter lämnade av 
verkställande direktören.219

 

8.3 Revisors ansvar 

Revisorns ansvar aktualiseras typiskt sett då revisorn i strid med god 
redovisningssed lämnat uppgifter vilka gett en alltför bra bild av bolagets 
                                                 
214 FFFS 1995:21, 17 kap. 6 § 
215 SOU 1997:22 s229, Kleineman, J, s. 315f 
216 af Sandeberg, C, s. 318f 
217 Dotevall, R, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 63ff 
218 Taxell, L-E, Bolagsorganens ansvar, s. 35ff 
219 af Sandeberg, C, s. 321 
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ekonomi. Detta kan ha skett culpöst men även uppsåtligt i avsikt att 
vilseleda till exempel investerare.220

 
Revisorns uppdrag består av granskning av bolagets räkenskaper, bokslut 
och årsredovisning, intern kontroll under löpande räkenskapsår samt 
granskning av styrelse och verkställande direktörs förvaltning. 
 

”En revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare är ersättningsskyldig enligt de 
grunder som anges i 1 §. Han skall även ersätta skada som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet vållas av hans medhjälpare. I fall som avses i 10 kap. 40 § svarar dock 
revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller hans medhjälpare 
har haft skälig anledning att anta var oriktiga. 
   Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller särskild granskare, är det detta bolag 
och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är 
ersättningsskyldiga.”221

 
Revisorn är ersättningsskyldig enligt 15 kap. 2 § ABL på samma grunder 
som 15 kap. 1 §, det vill säga när revisor uppsåtligen eller av vårdslöshet 
överträder reglerna i ABL eller bolagsordningen. Så höga krav som på en 
syssloman ställs det inte och revisorns ansvar sträcker sig till att omfatta att 
ABL och bolagsordningen respekteras.222  
 
NJA 1996 s. 224 tyder på att revisor kan bli ansvarig även för uppgifter som 
han utför som ligger utanför det egentliga revisorsuppdraget. I fallet blev 
revisorn skadeståndsansvarig enligt ABL för en felaktig revision i ett 
bokslut trots att just detta bokslut låg utanför hans egentliga uppdrag.  
 
I en dom från Kammarrätten i Stockholm223 hade en revisor undertecknat ett 
prospekt trots att detta gav en vilseledande bild av bolagets verksamhet. 
Bolaget var ett holdingbolag och att dess främsta verksamhet var 
skalbolagsaffärer framgick ej av prospektet. Revisorn fick i fallet en varning 
av Kammarrätten. 
 
Då aktiebolagslagens regler innebär att revisor åläggs ett ansvar mot tredje 
man som inte begränsas av spärregeln i 2 kap. 4 § SkL torde revisorn ha ett 
långtgående ansvar för de uppgifter han enligt aktiebolagslagen ansvarar 
för. Även revisorns intygande enligt 3 kap. 7 § och 17 kap. 7 § FFFS 
1995:21 torde medföra ett långt gående ansvar för de intygade uppgifternas 
korrekthet. 
 

8.4 Värdepapperinstitutets ansvar 

Ett, eller flera, värdepappersinstitut svarar normalt för det mesta av 
hanteringen och sammanställningen av ett prospekt. De gör detta på 
uppdrag av det emitterande bolaget. Parterna engagerar ofta externa 
                                                 
220 af Sandeberg, C, s. 326 
221 ABL 15 kap. 2 § 
222 Kedner, G, Roos, C-M, Aktiebolagslagen del II, s. 369 
223 Kammarrättens i Stockholms dom 2000-06-13 i mål 5136-1999 
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konsulter för utredning av specifika frågor. Den finansiella genomgången 
görs av institutet i samarbete med bolagets ekonomiavdelning och revisorer, 
dessutom görs en legal genomgång av en advokatbyrå.224

 
Värdepappersinstitutet verkar mellan det emitterande bolaget och tredje man 
och vilket får till följd att ansvarssituationen blir beroende på vem som gör 
anspråket mot institutet. Mellan institutet och tredje man föreligger inget 
uttryckligt avtalsförhållande varför reglerna om ersättning för ren 
förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden blir tillämpliga. Har 
institutet vållat bolaget skada på grund av uppdraget bedöms detta 
inomobligatoriskt. I det fallet att institutet först förvärvat aktierna av det 
emitterande bolaget och därefter säljer vidare som underwriters aktualiseras 
köplagens regler och institutet svarar enligt dessa. Skadelidande aktieköpare 
kan rikta anspråk mot säljaren, det vill säga institutet, enligt 18 § 2 st 
KöpL.225

 
 
  

                                                 
224 af Sandeberg, C, s. 352f 
225 af Sandeberg, C, s. 352ff 
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9 Aktiebolagskommittén 

9.1 Ny aktiebolagslag  

Genom beslut den 21 juni 1990 bemyndigade regeringen chefen för 
justitiedepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att göra en 
översyn av aktiebolagslagen. Kommitténs analyser och förslag har lämnats i 
form av betänkanden till regeringen och publicerats i Statens offentliga 
utredningar. Kommittén har lämnat en rad betänkanden och riksdagen har 
också hunnit besluta om ganska många lagändringar i enlighet med 
Aktiebolagskommitténs förslag. Slutbetänkandet innehåller ett samlat 
förslag till ny aktiebolagslag i vilket ingår alla de förslag som lämnats i 
tidigare betänkanden och som ännu inte lett till lagstiftning samt en del nya 
förslag. 
 

9.1.1 Reformering av lagarna 

Prospektreglerna som finns i dagens lagstiftning är, som tidigare nämnts, 
relativt svåröverskådliga och utspridda i ett flertal lagar. 
Aktiebolagskommittén anser att det inte är speciellt lämpligt att en emittent 
skall behöva beakta prospektregler i flera olika lagar och att det därför är 
önskvärt att bestämmelser om prospekt samlas på ett ställe. Kommittén 
föreslår på grund av detta att bestämmelserna om prospekt i 
aktiebolagslagen upphävs och ersätts av bestämmelser i LHF och LBC. En 
lämplig teknik vore att utforma prospektreglerna i LHF på liknande sätt som 
i aktiebolagslagen och kommittén föreslår att de grundläggande 
föreskrifterna om prospekt i LHF tar sikte på emissioner, som genomförs av 
aktiebolag. Dessa bestämmelser kan sedan kompletteras med erforderliga 
särregler för andra utgivare.226

 

9.1.2 Öppen krets 

En viktig skillnad mellan prospektreglerna i ABL och LHF ligger i det sätt 
på vilket den krets bestäms, till vilken en emission eller ett erbjudande skall 
vara riktat. Båda lagarna tar sikte på erbjudanden till allmänheten men enligt 
ABL inträder prospektskyldighet så snart erbjudandet riktas till en krets som 
överstiger omkring 200 personer. LHF gör prospektskyldighetens inträde 
beroende av att erbjudandet riktas till ett obestämt antal personer. En öppen 
krets kan alltså omfatta både fler och färre mottagare av erbjudandet än 200.  
Användningen av begreppet ”öppen krets” i LHF syftar till att anpassa 
prospektreglerna till EG:s prospektdirektiv.227 Direktivet gäller prospekt 
som skall offentliggöras när överlåtbara värdepapper erbjuds till 

                                                 
226 SOU 1997:22, s. 225 
227 Prop. 1991/92:113, s. 216 
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allmänheten. Det har visat sig omöjligt att fastställa en gemensam definition 
av begreppet ”erbjudande till allmänheten” och av allt som ingår i detta 
begrepp och det ligger på varje medlemsstat att själva avgöra vad som ligger 
i begreppet. Aktiebolagskommittén anser att det hade varit bättre att i LHF 
använda aktiebolagslagens begrepp ”vidare krets” vilket är bättre ägnat att 
täcka in begreppet allmänheten än rekvisitet ”öppen krets” som till exempel 
träffar även en emission till aktieägarna i ett fåmansföretag.228

 

9.2 Ansvar för fel och brister 

9.2.1 Sammanfattning, gällande rätt 

Som jag har gått igenom ovan så skall styrelseledamot och verkställande 
direktör som vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller genom 
oaktsamhet skadar bolaget, enligt 15 kap. 1 § ABL ersätta skadan. Detta 
gäller även revisor enligt 15 kap. 2 § ABL. Beror felet på att någon regel 
utanför ABL överträtts regleras ansvaret inte längre av ABL utan istället blir 
allmänna skadeståndsrättsliga principer gällande. Den typ av skada som 
tillfogas aktietecknare på grund av brist i prospekt är att bedöma som en ren 
förmögenhetsskada vilken, i kontraktsförhållanden, är ersättningsbar vid 
uppsåt eller oaktsamhet. Då inget kontraktsförhållande finns mellan 
aktietecknare och styrelsen måste styrelsens ansvar prövas enligt reglerna 
om utomobligatorisk skadeståndsskyldighet. Huvudregeln för 
utomkontraktuellt skadestånd är att ren förmögenhetsskada endast ersätts 
vid brott enligt 2 kap. 4 § SkL. Har inget brott begåtts måste rättsläget 
betraktas som oklart, i förarbetena sägs tydligt att 2 kap. 4 § SkL inte är 
avsedd att utgöra någon ändring av gällande rätts principiella uppfattning att 
ersättning för ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden 
förutsätter att skadan vållats genom brott. Paragrafen skall dock inte ses som 
avsedd att utgöra ett hinder för en rättsutveckling genom praxis i riktning 
mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada. I fall där HD har utvidgat 
ansvaret för ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden har 
domstolen samtidigt understrukit att ansvar som ej vållats genom brott i 
princip kräver stöd i lag.229

 
Vad gäller bolagets ansvar så finns inga bestämmelser om detta i ABL och 
bolagets ansvar blir följdriktligen att bedöma enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer. Som konstaterats är ren förmögenhetsskada i 
kontraktsförhållanden ersättningsgill om den orsakats uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Då aktieteckning, åtminstone vid nyemission, får anses ge 
upphov till kontraktsliknande förhållande mellan tecknaren och bolaget 
borde här finnas en möjlighet att göra bolaget ansvarigt. Emellertid anses i 
doktrinen att ett aktiebolag inte på kontraktsrättslig grund kunna bli 
skadeståndsskyldigt mot sina aktieägare när anspråken hänför sig till papper 

                                                 
228 SOU 1997:22, s. 226f 
229 SOU 2001:1, s. 259ff 
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utgivna av bolaget. Motivet till detta avsteg från allmänna rättsgrundsatser 
är hänsyn till skyddet för bolagets borgenärer och regeln i 12 kap. 1 § ABL 
att utbetalning av bolagets medel endast kan ske enligt reglerna om 
vinstutdelning. Principen anses har kommit till uttryck i NJA 1935 s. 270.230

 

9.2.2 Behovet av en ny reglering 

Ett aktiebolag som vänder sig till allmänheten för kapitalanskaffning är 
skyldigt att upprätta ett prospekt. Fel eller brister i prospektet kan medföra 
att aktietecknare drabbas av en ekonomisk skada i den meningen att han 
betalar mer för aktien än han skulle ha gjort om prospektet varit korrekt 
utformat. Skadestånd för sådan skada kan, som nämnts ovan, under vissa 
förutsättningar utkrävas av bolagets styrelse, om den förorsakats uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. Annorlunda förhåller det sig med ansvaret för bolaget 
självt. Enligt den i doktrinen gällande uppfattningen kan ett aktiebolag inte 
på kontraktsrättslig grund bli skadeståndsskyldigt mot aktieägare när 
anspråken hänför sig till teckning eller förvärv av aktier eller andra 
fondpapper som utgivits av bolaget.231

 
Skillnaden mellan styrelsens och bolagets ansvar för fel och brister i 
emissionsprospekt är svår att motivera. Det kan hävdas att den nuvarande 
ordningen motverkar skadeståndsprocesser som grundas på ett allmänt 
missnöje med att värdet på bolagets aktier inte ökat som förväntat men 
samtidigt framstår det som högst otillfredsställande att bolaget självt, som 
med hjälp av ett missvisande prospekt dragit in kanske hundratals miljoner 
kronor i nyemissionen och som just på grund av detta har 
betalningsförmåga, i praktiken ofta är fredat mot skadeståndsanspråk från de 
vilseledda aktietecknarna.232

 
Vad gäller skyddet för bolagets bundna kapital anser kommittén att detta 
inte kan motivera ett totalförbud mot utbetalning av ersättning från bolaget 
till aktietecknare som lidit skada, från kapitalskyddssynpunkt skulle det 
räcka med att bolagets bundna kapital efter utbetalningen var täckt. 
Kommittén anser dock inte att detta är tillfredställande då en sådan lösning 
dels skulle avvika från vad som i övrigt gäller för skadeståndsanspråk mot 
ett aktiebolag, dels skulle det innebära betydande olägenheter med risk för 
nya processer efter hand som bolaget upparbetar nytt fritt eget kapital.233

 
I ljuset av aktiemarknadens snabba internationalisering är det även 
intressant att konstatera att den svenska ordningen i fråga om 
prospektansvar skiljer sig från länder som vi brukar jämföra oss med i 
aktiemarknadsrelaterade frågor. På de ledande internationella 
kapitalmarknaderna kan aktieägare få skadestånd av aktiebolaget för fel 
eller brister i prospekt. I Förenta Staterna bär bolaget ett strikt ansvar för 
                                                 
230 SOU 2001:1, s. 261 
231 SOU 2001:1, s. 263 
232 SOU 2001:1, s. 263f 
233 SOU 2001:1, s. 269 
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prospektets innehåll både vid nyemissioner och vid försäljningar av 
befintliga aktier. I Storbritannien bär bolaget och styrelsens ledamöter ett 
solidariskt ansvar för skador som vållas genom fel och brister i prospektet. 
Även i flera kontinentaleuropeiska länder, exempelvis Frankrike, 
Nederländerna och Schweiz, föreligger rätt för aktieägare att erhålla 
skadestånd från aktiebolaget grundat på felaktigheter i prospekt.234

 
Den internationella bilden manar till eftertanke. En förutsättning för en väl 
fungerande handel med finansiella instrument är att allmänheten och de 
institutionella placerarna hyser förtroende för marknadens funktionssätt. 
Detta kräver inte bara ett betydande mått av säkerhet om innebörden 
av gällande regler utan också att reglerna erbjuder ett rimligt skyddsnät för 
investerare. Att den svenska lagstiftningen till skillnad från vad som är fallet 
i andra länder med väl utvecklade aktiemarknader inte ger uttrycklig 
möjlighet till skadestånd av bolaget i samband med emissioner och 
utförsäljningar av aktier och andra fondpapper kan enligt kommitténs 
mening påverka förtroendet för den svenska aktiemarknaden på ett negativt 
sätt.235

 
Aktiebolagskommittén menar sammanfattningsvis att de argument som kan 
göras gällande för att ålägga bolaget ett skadeståndsansvar för fel och brister 
i ett emissionsprospekt väger så tungt att den nuvarande principen att ett 
bolag inte på kontraktsrättslig grund kan bli skadeståndsskyldigt mot sina 
aktieägare när anspråket hänför sig till teckning eller förvärv av aktier eller 
andra fondpapper som utgivits av bolaget måste överges. I likhet med vad 
som gäller i andra länder som vi i aktiemarknadsfrågor brukar jämföra oss 
med bör det vara möjligt för en aktieägare att få skadestånd av bolaget på 
grund av fel eller brister i ett emissionsprospekt. 236  
 
 
 
 

                                                 
234 SOU 2001:1, s. 264f 
235 SOU 2001:1, s. 265 
236 SOU 2001:1, s. 266 
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10 Slutsatser 
Som vi sett är ett prospekt ett viktigt verktyg som hjälper till att upprätthålla 
allmänhetens förtroende för aktiemarknaden, dessutom gör prospektet 
anspråk på att vara ett skydd för investerare. För att uppfylla dessa båda 
roller krävs att prospektet innehåller så riktig och så felfri information som 
möjligt. För att detta skall bli verklighet krävs ett regelsystem som är 
översiktligt och lätt att förstå, både för potentiella investerare och 
prospektutgivande bolag vilka agerar i en internationell miljö. Idag är 
regelverket kring prospekt komplicerat och på ett svåröverskådligt sätt 
utspritt i ett flertal lagar. För att få ett så bra fungerande system som möjligt 
måste det finnas klara och enhetliga regler och Aktiebolagskommitténs 
förslag om en sammanslagning av olika regelverk verkar vara ett steg i rätt 
riktning. Att flytta ABL:s regler om emissionsprospekt till LHF är en 
behövlig åtgärd, dels för att få ett enklare och mer enhetligt regelsystem, 
dels för att få in ABL:s sanktionsmöjligheter i LHF vilken för närvarande 
inte har några sanktioner alls. Dagens system baserat på allmänna 
skadeståndsrättsliga principer är inte tillräckligt för att uppnå ett 
tillfredsställande skydd i de fall då brott ej föreligger. 
 
Prospektets roll som skydd för innebär vissa problem. Som regelverket och 
praxis idag fungerar finns stora brister varav den främsta är att ett bolag inte 
ens på kontraktsrättslig grund kan bli skadeståndsskyldigt mot sina 
aktieägare när dessa personers anspråk hänför sig till teckning eller förvärv 
av aktier som utgivits av bolaget. Det argument som angivits för detta 
avsteg från allmänna rättsgrundsatser är skyddet för bolagets borgenärer. 
Enligt vinstutdelningsreglerna i ABL skulle de medel som överskjuter 
bolagets bundna egna kapital kunna utbetalas i form av skadestånd till 
eventuella skadelidande aktieägare, men inte ens detta kapital kan enligt 
gällande rätt tas i anspråk för ifrågavarande ändamål. I de flesta länder runt 
oss är situationen annorlunda och då Sveriges kapitalmarknad mer och mer 
blir en integrerad del av den internationella marknaden har frågan hamnat i 
fokus. Internationellt får skyddet för investerare större betydelse och att 
upprätthålla principerna i 1935 års fall ligger inte alls i linje med detta. 
Aktiebolagskommittén har enligt mig en beaktansvärd lösning på problemet, 
det är bolaget som gör vinsten på felet i prospektet och det är bolaget som 
har störst möjligheter att betala ett skadestånd. Att skydda bolaget från 
skadeståndsansvar är, i ljuset av dagens förhållande, en inte speciellt 
tillfredsställande lösning. 
 
Finansinspektionens utökade granskning kommer att bli ett intressant 
komplement till de förändrade reglerna. Det är idag svårt att säga exakt hur 
granskningen kommer att ändras men som det ser ut nu kommer den att 
utökas till att inte bara omfatta formalia utan även rimligheten i ekonomiska 
antaganden och prognoser.  
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Ansvarsfrågans problem är viktiga att lösa, då oriktiga uppgifter i ett 
prospekt kan leda till skadeståndskrav från ett stort antal skadelidande. Om 
de förändringar som Aktiebolagskommittén har föreslagit blir verklighet 
och implementeras i lag så kommer detta, åtminstone teoretiskt, innebära en 
ökad möjlighet att processa mot ett bolag vars felaktiga prospekt har orsakat 
en förlust. Detta kan komma att innebära att ett felaktigt prospekt resulterar 
i stort antal skadelidande med samma skadeståndsgrund och med relativt 
små individuella anspråk. Som processreglerna såg ut tidigare hade en 
enskild skadelidande som drabbats av en mindre skada väldigt små 
möjlighet att hävda sitt anspråk då den enskilda förlusten ofta inte alls stod i 
proportion till kostnaden för att driva processen.  I och med införandet av 
lagen om grupprättegång införs ett nytt verktyg som kommer att ge dem 
som har lidit skada i samband med felaktigheter i ett prospekt större 
möjligheter att praktiskt få möjlighet att göra sina krav gällande.  
 
Det nya prospektdirektivet och det nya EU-passet kommer att förbättra 
möjligheterna för marknadsaktörerna att investera och anskaffa kapital inom 
EU. En integrerad finansmarknad kommer att bidra till den europeiska 
ekonomins effektivitet och minska kapitalkostnaderna för alla typer av 
företag, vilket kommer att bli till stor fördel för konsumenter och 
investerare. För närvarande varierar praxis och tolkningar kraftigt när det 
gäller prospektens innehåll och utformning mellan medlemsstaterna på 
grund av skillnader i de nationella traditionerna, dessutom skiljer sig 
metoderna och tidpunkten för hur uppgifterna i prospekten kontrolleras. Om 
ingen reform genomförs kommer dessa oförenligheter att bestå och den 
finansiella marknaden i Europa kommer att fortsätta att vara splittrad. 
Anskaffning av kapital över gränserna kommer fortfarande att vara ett 
undantag, inte en regel, vilket står i motsats till syftet med den gemensamma 
valutan. Därför är det nödvändigt att harmonisera reglerna om prospekt så 
att en enhetlig nivå för skyddet av investerarna inom hela Europeiska 
unionen skall kunna säkerställas. 
 
För att målet med ett standardiserat EU-pass för emittenter skall kunna 
förverkligas måste det nuvarande systemet med ömsesidigt erkännande 
ersättas med ett nytt system enligt vilket värdlandet inte längre kan kräva 
ytterligare information i prospekten. För att ett sådant system skall fungera 
måste det råda ett starkt förtroende mellan de myndigheter som godkänner 
prospekt och ansvarar för tillsynen. I det nya direktivet anges att det är 
hemlandets behöriga administrativa myndighet som skall ansvara för tillsyn 
i syfte att säkerställa att investerarna behandlas på ett likvärdigt sätt när det 
gäller tillgången till information och förhoppningsvis kommer detta att 
resultera i att de ansvariga myndigheterna i de olika medlemsstaterna kan 
arbeta tillsammans på ett effektivt och förtroendeingivande sätt. 
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