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Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att undersöka vad som gäller för aktiebolags

otillåtna förvärv av dess egna aktier. De bestämmelser som reglerar de

otillåtna förvärven återfinns i 7 kap 10 § ABL. Paragrafen stadgar att vissa

konsekvenser skall träda in för ett bolag som köper tillbaka dess aktier på ett

otillåtet sätt. Det bakomliggande förvärvsavtalet skall dock alltjämt vara

gällande trots att förvärvet har gått till på ett felaktigt sätt. I motiven till

denna bestämmelse menar man emellertid att det kan uppstå situationer då

bolaget inte alls skall ha rådighet över otillåtet förvärvade aktier, situationer

då ett otillåtet förvärv också skall leda till ogiltighet av själva

förvärvsavtalet. Vad som avses i motiven är förmodligen de åtgärder som är

hänförliga till själva genomförandet av förvärvsavtalet. Både

bolagsstämmans genomförande samt styrelsens rättshandlande med tredje

man kan medföra att ogiltighet av ett förvärvsavtal inträder. De

aktiebolagsrättsliga bestämmelser som reglerar ett bolags beslutsfattande

samt avtalsingående är dock inte skapade för förvärvsfallen, därigenom blir

dess tillämpning inte optimal. I synnerhet därför att ett förvärvsavtal innebär

att förvärvaren och försäljaren av aktierna i viss mån utgör samma person.

Därför anser jag att det behövs specifika ogiltighetsregler för

förvärvsavtalen som klart och tydligt fastställer vad som innefattas i ett

ogiltigt förvärvsavtal.
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1. Inledning

1.1 Ämnesval och problematisering

I början av mars månad år 2000 blev det i Sverige tillåtet för publika noterade

aktiebolag att köpa tillbaka sina utgivna aktier. Förvärv av egna aktier har sedan 1895

varit förbjudet,1 och anledningarna till att detta förbud har upprätthållits bottnar i den

speciella ställning som företagsformen aktiebolag erbjuder sina ägare.2 Då ägarna till ett

aktiebolag inte behöver hållas personligt ansvariga för de eventuella brister som kan

uppstå i bolagets ekonomi, är det väldigt viktigt att det finns en klar reglering som

motverkar eller slår ned på ett eventuellt missbruk av aktiebolagets innehavda kapital.

Lagstiftaren har tidigare ansett att just förvärv av egna aktier har kunnat leda till ett

dylikt missbruk. Denna position har nu förändrats, men lagstiftaren är fortfarande

väldigt noggrann med att reglera hur aktiebolagen får disponera sitt aktiekapital. Ett

aktiebolags återköp av dess aktier sker genom en utbetalning av bolagets vinstmedel,

utbetalningar av bolagets vinst får ske endast med beaktande av tillämpliga lagregler.

Detta arbete handlar om vissa av dessa regler.

Syftet med ett aktiebolags verksamhet är som regel att bereda vinst åt sina ägare, men

denna vinstverksamhet kan naturligtvis inte bedrivas hur som helst. Det finns ett

omfattande regelverk uppbyggt kring aktiebolagen som är avsett att reglera utövandet

av denna verksamhet. Det finns nämligen andra intressen än vinstskapande som också

måste beaktas. En sådan intressent är till exempel aktiebolagets borgenärer. En borgenär

har förstås också i det långa loppet ett intresse av att dess gäldenär skapar vinster, men

framförallt ligger det i en borgenärs intresse att dess fordran på gäldenären inte går upp i

rök. Som en slags garanti för den eventuelle borgenärens fordran skall det i varje

aktiebolag finnas en skyddad summa av aktiekapital, en summa som inte får användas

utan noggrann tillämpning av relevant lagstiftning. Runt detta aktiekapital finns det ett

stort regelsystem uppbyggt för att reglera hur ett aktiebolags tillgångar får utnyttjas.

Dessa regler kallas kapitalskyddsregler och de återfinns i Aktiebolagslagen 1975:1385

                                                
1 Det finns dock undantagsfall till detta förbud: Har aktierna ingått i en affärsrörelse som ett bolag tar
över så har det varit tillåtet för bolaget att förvärva egna aktier. Ett aktiebolag har även tillåtits ropa in
egna aktier på auktion vilka tidigare har utmätts för en fordran på bolaget. Även i samband med att ett
aktiebolag löser in aktier enligt 13 kap 3 § ABL har det varit tillåtet för aktiebolag att förvärva egna
aktier. När förvärv av ovanstående art har skett så har bolagen varit tvungna att göra sig av med aktierna
så fort som möjligt efter förvärven. Se prop. 1993/1994: 196 s. 119. Dessa regler finns numera i 7 kap 4 §
ABL som även godtar som undantagsregel att förvärv får ske av egna aktier om inte ersättning lämnas för
de berörda aktierna.
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(ABL). Kapitalskyddsreglerna syftar dock inte enbart till att skydda eventuella

borgenärer, utan även andra intressen såsom framtida aktieägare, minoritetsaktieägare

samt omsättningen av varor och tjänster i näringslivet ingår i skyddssfären.

Utbetalning till aktieägare av aktiebolags medel är strikt reglerad och får endast ske

enligt de kapitalskyddsregler som ABL ställer upp om vinstutdelning.

Kapitalskyddsreglerna ställer upp fyra olika utbetalningssätt. Dessa är; utbetalning av

vinst, utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, reservfonden eller överkursfonden,

utbetalning vid likvidation av bolaget och slutligen förvärv av egna aktier.

Detta arbete skall behandla vissa av de transaktioner som kan bli aktuella vid ett

aktiebolags förvärv av egna aktier. Som ovan nämnts är förvärv av egna aktier ett

nyinfört utbetalningssätt. Då förvärv av egna aktier sker genom anspråkstagande av

bolagets egendom är metoden noga reglerad av de kapitalskyddsregler som finns i ABL.

I skrivande stund har reglerna om förvärv av egna aktier existerat i knappt ett år, det är

därför ganska självklart att det också finns frågetecken gällande reglernas utövning. I

kapitel sju i ABL hittar man de regler som ställer upp på vilket sätt ett förvärv av egna

aktier får ske. Reglerna påminner principiellt sett väldigt mycket om de allmänna

utbetalningsregler som återfinns i 12 kap ABL. 7 kap 10 § ABL reglerar de fall som

anses som otillåtna förvärv av egna aktier. Det är framförallt bestämmelserna runt denna

paragraf som jag ämnar utreda i denna framställning.

De fall som anses som otillåtna, är otillåtna därför att de direkt strider mot påbuden i

lagtexten. När ett aktiebolag har förvärvat sina egna aktier på ett otillåtet

tillvägagångssätt skall de förvärvade aktierna avyttras. Sker inte denna avyttring inom

en viss tidsperiod så skall aktierna av bolaget förklaras vara ogiltiga. Under denna

tidsperiod så har aktiebolaget hela tiden rådighet över aktierna. Enligt lagtextens

ordalydelse så leder alltså ett otillåtet förvärv inte till att det bakomliggande

förvärvsavtalet får ogiltig verkan. Detta är de allmänna förutsättningarna för otillåtna

förvärv.

I ett förarbetsuttalande till dessa regler, kan man läsa att det kan uppstå fall då bolaget

inte alls har rådighet över aktierna, och att detta är något som grundas på att det

                                                                                                                                              
2 Prop. 1999/2000: 34 s. 52.
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bakomliggande förvärvsavtalet kan vara ogiltigt.3 Uttalandet är särskilt intressant

eftersom det går stick i stäv med lagtextens ordalydelse om vad ett otillåtet förvärv skall

få för konsekvenser. Enligt propositionen kan till exempel ett förvärvsavtal bli ogiltigt

gå grund av att det bakomliggande bolagsstämmobeslutet gick till på felaktigt sätt. Man

skriver att detta är något som följer av vissa ”allmänna principer”, men vilka dessa

principer är diskuteras inte närmare av lagstiftaren. I detta arbete skall jag försöka

klargöra reglerna om dessa otillåtna förvärv. Vilka är de ”allmänna principer” som

lagstiftaren talar om? Vid vilka tillfällen kan ett ogiltigförklarande av det

bakomliggande förvärvsavtalet bli aktuellt, och hur skall detta gå till rent praktiskt?

Att basera sitt examensarbete på ett uttalande i förarbetsmaterialet reser i sig självt ett

par intressanta frågeställningar. Hur mycket tillit kan man som student lägga i

förarbetsmaterialet? Är uttalanden i förarbetsmaterialet verkligen att anses som en

adekvat rättskälla? Dessa och en rad andra tillhörande frågeställningar är något som inte

låter sig svaras helt lättvindigt på. Frågeställningarna hamnar dock i första hand under

området för allmän rättslära, och eftersom denna uppsats skrivs inom den

associationsrättsliga sfären så kan man ta sig friheten att helt enkelt avfärda dessa

frågeställningar som varandes ”icke aktuella för framställningen”. Det är likväl viktigt

att hela tiden ha i bakhuvudet att ett uttalande i förarbetena faktiskt inte är något som

domstolen måste beakta. Det är dock praxis i Sverige (inom bolagsrätten) att låta

förarbetena ha en vägledande funktion vid tolkning av lagtext, och detta är en tradition

som förmodligen inte kommer att försvinna i första taget. Jag har därför valt att rakt av

betrakta förarbetsmaterialet som en tillförlitlig rättskälla. Med detta inte sagt att jag

bedömer alla uttalanden däri som absolut sanna.

Endast de civilrättsliga reglerna kommer att diskuteras. De eventuella skatterättsliga

aspekter som kan bli aktuella kommer inte att föras in i analysen. Vidare, avser jag

främst att titta på den lagstiftning som reglerar aktiebolagens ”normala verksamhet”

(bolaget som en ”going concern”), och inte titta närmare på de transaktioner som kan

ske i samband med obestånd eller dylikt. Inga som helst anspråk görs på att uppsatsen

skall vara heltäckande på området, jag har begränsat framställningen till ett specifikt

problem (nämligen ett visst uttalande i förarbetsmaterialet) och ämnar hålla mig till

detta specifika problem.

                                                
3 Prop. 1999/2000: 34 s. 122.
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1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att genomföra en kritisk granskning av delar av det svenska

regelverket gällande förvärv av egna aktier, för att på så sätt kunna komma fram till vad

som gäller för reglerna om otillåtna förvärvsavtal. Framförallt ämnar jag att undersöka

vilka de situationer är som kan orsaka att ett förvärvsavtal blir ogiltigförklarat. Faktorer

som påverkar ett avtal om förvärv av egna aktier är framförallt det bakomliggande

bolagsstämmobeslutet, det bakomliggande styrelsearbetet, samt styrelsens verkställande

av stämmobeslutet. En undersökning av de regler som behandlar dessa områden skall

förhoppningsvis kunna leda fram till ett klargörande av när ett förvärvsavtal kan bli

ogiltigförklarat.

Det kommer inledningsvis att redogöras för de regler som behandlar tillåtna

förvärvsavtal. Även de bakomliggande motiven till förvärvsreglerna kommer att

behandlas. Jag ämnar utreda varför över huvud taget möjligheten finns för företag att

förvärva sina egna aktier, samt även utreda varför den möjligheten tidigare varit

förbjuden. Detta görs för att en bättre bakgrundsbild till problemställningen skall kunna

erbjudas. Efter detta diskuteras de bakomliggande motiven till reglerna om de otillåtna

förvärven (7 kap 10 § ABL). I dessa motiv hittas ett besynnerligt propositionsuttalande

vilket tjänar som uppsatsens bas. De frågeställningar som propositionsuttalandet lämnar

efter sig kommer att utredas allt eftersom i framställningens fortsatta innehåll.

Jag avser även att kort undersöka hur motsvarande reglering ser ut i Danmark och

Norge, för att på så vis kanske kunna dra paralleller till den svenska lagstiftningen.

Uppsatsen är dock inte avsedd att vara av komparativ natur, avsnittet om Danmark och

Norge är kortfattat, och dess syfte är endast att belysa vissa eventuella likheter och

skillnader med det svenska systemet.

I den avslutande delen av uppsatsen ämnar jag sammanställa framförallt vad jag

kommer fram till i kap 6 (lösningsalternativ till propositionsuttalandet) för att på så sätt,

förhoppningsvis, komma fram till intressanta förslag på problemets lösning.

1.3 Metod

Den allmänna metod som begagnas, är den som brukar betecknas som den traditionella

juridiska metoden. Med användning av framförallt lagtext, lagförarbeten, doktrin och

rättspraxis är uppsatsen ägnad att analysera hur olika frågor skall lösas inom
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aktiebolagslagens ramar. Jag inledde detta arbete med att göra en efterforskning bland

den doktrin som finns på området. Eftersom det var ganska svårt att hitta relevant

litteratur som direkt behandlar aktiebolagens förvärv av egna aktier, har jag till största

del istället använt mig av det förarbetsmaterial som finns på området. Utifrån

förarbetsmaterialet har jag sedan fått dra mina egna slutsatser. I synnerhet har

proposition 1999/2000: 34 om förvärv av egna aktier tjänat som en huvudsaklig

bakgrundskälla till mina frågeställningar. De frågeställningar som denna proposition har

väckt, har i sin tur lett till att jag fått utreda hur en rad andra aktiebolagsrättsliga

områden ser ut. En betydande del av uppsatsen ägnas således åt vad som gäller för

aktiebolagens beslutandeformer samt styrelsens rätt att binda ett aktiebolag vid ett avtal

med tredje man. Detta område är desto mer behandlat i den rättsliga litteraturen. Här har

jag kunnat använda mig av både relevant doktrin samt relevant förarbetsmaterial.

Eftersom regelverket som täcker förvärv av egna aktier är relativt nytt, har det ännu inte

uppkommit någon rättslig praxis på området. Detta betyder att användandet

domstolsavgöranden har blivit knapphändigt. Frånvaron av relevant doktrin samt praxis

har dock inte varit endast av ondo för denna framställning, då detta givit mig en större

frihet att dra mina egna slutsatser gällande tillämpningen av de olika reglerna.

Jag har gjort en kritisk granskning av motiven till reglerna som behandlar de otillåtna

förvärven. Detta var inte min baktanke med denna uppsats utan detta var något som föll

sig naturligt allteftersom jag arbetade mig igenom förarbetsmaterialet. Den relevanta

propositionstexten är ganska bristfällig, och detta har jag utnyttjat.

För att kunna dra mina slutsatser har jag vänt mig till den norska och danska doktrinen

för att därifrån kunna härleda likheter och skillnader till det svenska systemet. Det har

dock inte förekommit någon egentlig komparativ analys av ländernas regelverk, utan ett

helt godtyckligt urskiljande har skett från min sida gällande vad som redogjorts för.

Vad det gäller notapparaten har jag gått till väga på följande vis: När informationen i ett

helt avsnitt är hämtad från en och samma källa har jag noterat avsnittsrubriken. När

informationen i ett avsnitt härrör från olika källor, har jag ibland satt noten vid slutet av

ett stycke och ibland efter en mening. Detta beror på om källan är densamma i hela

stycket eller om olika källor har använts. Förklarande text, som inte har med själva

huvudtexten att göra, men som ändå är av informerande vikt har lagts in i notapparaten
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för att spara utrymme. När ett uttryck förklaras i en not har jag satt noten efter det

aktuella uttrycket.

1.4 Material och forskningsläge

På det allmänna aktiebolagsrättsliga planet är det främst vissa klassiska verk som bör

nämnas. Dessa är; Rodhes Aktiebolagsrätt, Nial-Johanssons Svensk associationsrätt i

huvuddrag, samt Kedner-Roos-Skogs Kommentar till aktiebolagslagen. Ovanstående

verk har en väldigt stark ställning inom sina respektive områden. Det torde vara väldigt

svårt att hitta källor som kan klargöra den svenska bolagsrätten på ett bättre sätt. Dessa

verk intar dock en mer heltäckande hållning till aktiebolagsrätten, och de gör inga större

djupdykningar i de mer specifika ämnesområdena. Vill man veta mer om aktiebolagets

beslutandeformer så är Johanssons Bolagsstämma ett utmärkt verk. Detsamma kan

sägas om Åhmans Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten som bland annat

behandlar styrelsens och VD:s ställföreträdarskap.  De verk som är av störst intresse

gällande kapitalskyddsreglerna är främst Anderssons två verk; Om Vinstutdelning från

Aktiebolag och Kapitalskyddet i aktiebolag. Även Nereps Aktiebolagsrättsliga studier -

särskilt om kapitalskyddet, samt Lindskogs Kommentaren till aktiebolagslagen

framställer relevant material på kapitalskyddsområdet.

Vad det gäller det mer specifika regelverket angående förvärv av egna aktier har det inte

varit lika lätt att hitta samma flora av litteratur. Området är nytt, och det finns ännu inte

mycket diskuterat om det i den rättsliga doktrinen. Det finns alltså ganska mycket att

önska vad det gäller forskningsläget på detta område. Förhoppningsvis kommer det med

tiden att genomföras lite mer forskning på området. Tittar man på hur läget ser ut ute i

Europa och i USA, där tillämpningen av metoden att förvärva sina egna aktier är

omfattande, så kan man utgå från att metoden även kommer att tillämpas i ganska hög

grad här i Sverige. Detta kommer i sin tur säkerligen medföra att en del frågeställningar

väcks, och även diskuteras inom rättsvetenskapen gällande reglernas tillämpning.

Förutom Anderssons ”Kapitalskyddet i aktiebolag” samt några rättsvetenskapliga

artiklar, finns det som sagt inte speciellt mycket skrivet om de svenska reglerna för

företags förvärv av egna aktier. En ny aktiebolagskommentar skriven av Sten

Andersson, Svante Johansson och Rolf Skog har nyligen kommit ut (Aktiebolagslagen -

En kommentar) men den tangerar endast kortfattat ämnet och ger heller inga intressanta

synpunkter gällande förvärvsreglernas tillämpning. Stora delar av framställningen har
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därför baserats på tillämpligt förarbetsmaterial. De utredningar som behandlar

kapitalskyddsreglerna är SOU 1997:22 Aktiebolagets kapital, SOU 1997:168

Vinstutdelning i aktiebolag, samt SOU 1999:36 Likvidation av aktiebolag. Resultatet av

dessa utredningar är än så länge proposition 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier.

Denna propositionstext väcker ett par intressanta frågor, varav en utgör basen för detta

arbete. Propositionen i sin tur utgår framförallt från de regler som stadgas i EU:s andra

bolagsrättsliga direktiv. Direktivet ställer endast upp minimiregler och är endast aktuellt

för de medlemsstater som väljer att införa regler om förvärv av egna aktier.

Vad det gäller doktrinen i Danmark och Norge är det självklart lite svårare att veta vilka

verk samt författare som är lämpligast att använda. Jag har därför följt de råd och

anvisningar som min uppsatshandledare givit angående den utländska litteraturen. Här

vill jag framförallt lyfta fram Andenaes samt Aarbakke m.fl. på det norska området

samt Thomsen, Gomard och Werlauff på det danska. Dessa författare utgör

representativa företrädare för deras respektive ämnesområden.
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2. Utbetalningsreglerna

Bestämmelserna som reglerar hur en vinstutdelning eller annan utbetalning får ske

bygger på en konstruktion som innebär en avvägning mellan, å ena sidan det ovan

nämnda vinstintresset i ett aktiebolag och, å andra sidan intresset av att det hela tiden

finns en viss skyddad förmögenhetsmassa kvar i bolaget.4 12 kap 1 § ABL är den

grundläggande bestämmelsen för utbetalningar till aktieägare. Där stadgas att

utbetalning till aktieägarna av bolagets medel endast får ske enligt ABL: s bestämmelser

om; vinstutdelning, förvärv av egna aktier, utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet,

reservfonden eller överkursfonden och utskiftning vid bolagets likvidation. Det finns

alltså fyra olika utbetalningstyper. Det räcker dock inte med att läsa 12 kap ABL för att

förstå utbetalningsreglerna. Man måste, för att kunna tillämpa reglerna på ett korrekt

sätt, även förstå de bakomliggande skyddsobjekten till varje regel. Det är nämligen de

bakomliggande skyddsobjekten för varje regel som avgör dess tillämpning. 5

En bestämmelse som är uppställd i borgenärernas intresse är till exempel 12 kap 2 §

ABL. Bestämmelsen reglerar hur stora belopp av vinsten som får delas ut. HD har i

praxis funnit denna regel som absolut tvingande; den kan aldrig åsidosättas inte ens om

samtliga aktieägare är överens därom. 6 Det bakomliggande skyddsintresset är således

borgenärerna, och regeln skall se till att det bundna egna kapitalet inte tas i anspråk;

regler av det slaget är alltid absolut tvingande. En annan utbetalningsregel återfinns i 12

kap 3 § ABL, och den stadgar att beslut om vinstutdelning skall fattas av

bolagsstämman. Detta är en regel som är uppställd i aktieägarnas intresse. Sådana regler

kan åsidosättas om samtliga aktieägare är överens därom. Det är alltså avgörande för en

regels tillämpning att först fastställa vilket skyddsintresse den är uppställd för. Är regeln

ifråga uppställd för att skydda borgenärerna så är huvudregeln att den är absolut

tvingande, men är regeln uppställd för att skydda aktieägarna så kan den åsidosättas om

aktieägarna är överens därom. Aktieägarna samt borgenärerna är dock inte de enda

skyddsobjekten som ABL ser efter. Omsättningen av varor och tjänster i näringslivet är

en annan faktor som också beaktas av rättsordningen. Vid frågeställningar som

                                                
4 Andersson, Kapitalskyddet, s. 9.
5 A.a. s. 13
6 Se NJA 1951 s. 6 II, där HD diskuterar 73 § 1 mom. i 1944 års ABL vars motsvarighet idag finns i 12
kap 2 § ABL.
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behandlar kapitalskyddsreglerna kommer dessa olika intressen att ställas mot varandra.

Avgörande för problemets lösning är då det bakomliggande skyddsobjektet.7

                                                
7 Andersson, Kapitalskyddet, s. 14 f.
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3. Förvärv av egna aktier

3.1              Aktiers överlåtbarhet 8

En grundläggande princip i aktiebolagsrätten är att aktier skall kunna överlåtas och

förvärvas fritt. Denna princip utgör grundpelaren för en fungerande aktiemarknad,

principen utgör även en avgörande faktor för aktiebolagens möjligheter till finansiering

av sin verksamhet. Den fria överlåtbarheten av aktier innebär också att metoderna i

näringslivet hela tiden förnyas. Den ägare som värderar ett företags aktie högst av de

aktörer som finns på marknaden kan också förväntas driva detta företag mest effektivt.

På en perfekt marknadsplats, utan transaktionskostnader,9 kommer alltid den person

som värderar aktien högst också vara dess ägare. När aktieägaren inte längre tror på

företaget, kan denne göra sig av med sitt ägande och låta en annan ägare träda in, en

ägare med nya idéer och nya visioner. På detta sätt bidrar den fria överlåtbarheten av

aktier (på en perfekt marknad) till att näringslivets metoder hela tiden förnyas. För en

minoritetsägare innebär också rätten att fritt överlåta aktier ett skydd mot maktmissbruk

från majoritetsägare. Är en minoritetsägare inte nöjd med hur ett aktiebolag drivs, är det

bara att göra sig av med sitt ägande. En annan, inte obetydlig, faktor som den fria

överlåtbarheten också innebär är möjligheten till aktiesparande och investeringar.

Lagen medger endast ett principiellt undantag från den fria rätten att överlåta aktier. Det

är hembudsskyldigheten i 3 kap 3 § ABL. Vidare kan det i ett aktieägaravtal avtalas

fram metoder för hur överlåtelse av aktier skall ske.

3.2  Rättsutvecklingen av förvärvsreglerna10

Sedan 1895 har det i Sverige förelegat ett principiellt förbud för aktiebolag att förvärva

sina egna aktier. När förbudet infördes var det bakomliggande skälet att skydda

borgenärerna. Samtidigt som förvärvsförbudet infördes, lagstadgades det om en

möjlighet för aktiebolag att sätta ned sitt aktiekapital, man ansåg då att ett förbud mot

köp av egna aktier var nödvändigt för att motverka ett kringgående av

                                                
8 SOU 1997:22 s. 205 f.
9 Med transaktionskostnader avses: Sökkostnader, kontraktskostnader och kontrollkostnader. De utgör
kostnader som uppstår i samband med ett avtal. Dessa kan exempelvis ta sig uttryck i kostnader för att
hitta avtalspart, eller kostnader för att få information om priser, kvalitet eller villkor. Resonemanget om
den perfekta marknadsplatsen utgår från att det är dessa kostnader som gör att det inte alltid är den bäst
lämpade personen som är ägare till en viss sak. På en perfekt marknadsplats är dessa kostnader
obefintliga, detta gör att den person som värdesätter en viss vara eller tjänst högst, också kommer vara
dess innehavare. Se Skogh och Lane s. 57 för utveckling av resonemanget.
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nedsättningsreglerna. När 1910 års ABL utarbetades, anförde man risken för

spekulation med aktiekurser som huvudskäl för förbudet. Vid tillkomsten av 1944 års

ABL tillkom ännu ett skäl till förbud mot förvärv av egna aktier, detta skäl var att

aktieägarna skulle kunna berövas sitt skydd för rätten till lika del i vad som återbetalas

vid en nedsättning av aktiekapitalet. Här verkar den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen

ha varit avgörande. I förarbetena till dagens aktiebolagslag (från 1975) upprepas de

tidigare argumenten. Nedan följer en redogörelse av de motiv som ligger bakom

införandet av dagens regler om förvärv av egna aktier.

3.2.1 Aktiebolagskommitténs överväganden11

1990 tillsatte regeringen en kommitté för att göra en översyn av aktiebolagslagen, denna

kommitté kom att kalla sig Aktiebolagskommittén. I denna översyn av aktiebolagslagen

ingick också att utreda möjligheterna kring ett införande av förvärv av egna aktier.

Denna utredning skall här diskuteras, följd av regeringens proposition på området, för

att ge läsaren en bättre bakgrundsinsikt till själva kärnfrågan i detta arbete.

Efter en titt på regleringen i omvärlden kan man konstatera att samtliga EU-länder

tillåter förvärv av egna aktier, möjligheten att förvärva egna aktier ges i EU: s andra

bolagsdirektiv.12 (Detta direktiv ställer dock inget krav på att medlemsstaterna skall

införa metoden förvärv av egna aktier, direktivet lämnar detta till medlemsstaterna

själva att bestämma om. Direktivet ställer dock upp vissa minimikrav för det fall att

medlemsstaten bestämmer sig för att införa denna metod.) Danmark har tillåtit metoden

en längre tid och Norge har nyligen avskaffat sitt förbud. Framförallt har metoden varit

vanligt förekommande i USA, men även storföretagen i Europa har på senare tid börjat

tillämpa metoden. Aktiebolagskommittén säger dock i sin utredning, att frågan om

huruvida svenska aktiebolag bör tillåtas förvärva egna aktier, i första hand bör avgöras

med beaktande av i vilken utsträckning en sådan möjlighet skulle kunna vara till gagn

för svenska företag och svenskt näringsliv. Man ansåg sig alltså inte beakta den

internationella utvecklingen på området i första hand.

Det är väl dock ganska riskfritt att idag våga påstå, att de faktorer som påverkar den

internationella utvecklingen och de faktorer som är till det svenska näringslivets nytta,

                                                                                                                                              
10 SOU 1997: 22 s. 246.
11 A.a. s. 246-253.
12 Andra bolagsdirektivet.
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allt som oftast går hand i hand. Enligt Aktiebolagskommittén var det primära

argumentet för att tillåta förvärv av egna aktier, att det skulle ”förbättra företagens

förutsättningar att föra tillbaka överskottsmedel till aktieägarna”. 13 Man ansåg att om

ägarna kunde utnyttja företagens resurser på ett bättre och mer effektivt sätt än

företagen själva, så skulle medlen också återföras till ägarna. Men detta gick ju att

tillgodose genom en vanlig vinstutdelning, inte behövde man inrätta ett helt nytt institut

för denna sak? På detta svarar Aktiebolagskommittén att det finns flera skäl som talar

för återköp framför utdelning. Ett skäl är att återköp ger andra signaler än vad utdelning

gör. Företagens mer långsiktiga utdelningspolitik påverkas inte på samma sätt. Ett annat

skäl för införandet av förvärv av egna aktier var att det medförde större valmöjligheter

för aktieägarna. En aktieägare som önskar tillgodogöra sig likvida medel direkt kan

välja att göra sig av med sitt ägarinnehav vid ett återköpsanbud, samtidigt som en

aktieägare som ser på sitt innehav som en mer långvarig investering kan välja att sitta

kvar på sitt innehav. En vinstutdelning ger inte denna valmöjlighet, utan den medför att

den långsiktiga investeraren får finna sig i att medel lämnar bolaget. Vidare anges som

skäl för ett införande av metoden att ett återköp av aktier kan ske när som helst under

året, inte bara i samband med bolagsstämma.

Trots att Aktiebolagskommittén i sin inledande del av utredningen hävdar att den

internationella utvecklingen inte skall vara någon primär faktor vid avgörandet om

huruvida det i Sverige borde införas en möjlighet till återköp av aktier eller ej, så

påpekar de dock att de har förståelse för det svenska näringslivets önskemål om ett

införande. Så i sin utredning om för- och nackdelar avseende institutet förvärv av egna

aktier, använder kommittén till slut internationaliseringen som en faktor som talar för ett

införande av metoden. Man säger att det är en nackdel för de svenska företagen, att inte

ha samma möjligheter som deras konkurrenter när det gäller att uppnå en mer effektiv

användning av företagets kapital.

Det verkar ha varit osedvanligt svårt för kommittén att erkänna att den ökade

internationaliseringen var en ganska viktig faktor för införandet av metoden förvärv av

egna aktier. De lindar, enligt min mening, in sig själva i onödiga resonemang när det

hade varit mycket lättare att bara ställa upp denna internationalisering som en avgörande

faktor till införandet av metoden. Avgörandet av denna fråga skulle alltså enligt

                                                
13 SOU 1997: 22 s. 247.
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kommittén i första hand bestämmas med hänsyn till vad som var det svenska

näringslivet till gagn, och inte den ökande internationaliseringen. Men det ligger väl det

svenska näringslivet till gagn att just beakta deras möjligheter till likvärdiga spelregler

på den internationella marknaden?

3.2.2 Regeringens proposition14

Det finns två stycken kategorier av aktiebolag i Sverige idag, publika och privata

aktiebolag. Gränsdragningen går vid rätten att vända sig till allmänheten för

kapitalanskaffning, och denna rätt tillkommer endast publika aktiebolag. I propositionen

till bestämmelserna om förvärv av egna aktier framhålls att det endast är publika

noterade aktiebolag som skall kunna förvärva sina egna aktier. Anledningen till att

privata och onoterade publika bolag än så länge hålls utanför, finns delvis att finna i de

skattemässiga fåmansföretagsreglerna vilka behandlar beskattning av aktieägare som i

betydande omfattning varit verksamma i företaget. Motiven till varför denna uppdelning

har skett, har dock ingen direkt betydelse för kärnfrågan i detta arbete. Därför

konstaterar vi blott att förvärv av egna aktier endast är möjligt för publika noterade

aktiebolag, och lämnar anledningarna till detta därhän.

3.2.2.1 Bättre resursutnyttjande

De instrument som stod företagen till förfogande, gällande tillbakaföring av

överskottsmedel till aktieägarna, var enligt propositionen inte tillräckliga. Det fanns ett

tomrum i ABL vad det gällde återföringsmöjligheten av kapital till aktieägare.

Visserligen fanns det metoder som i och för sig fyllde samma syfte som återköp av egna

aktier skulle komma att fylla, men dessa metoder var inte optimala. Propositionen ställer

i princip upp samma argument som Aktiebolagskommittén i sitt diskuterande om

huruvida ett införande av metoden skall ske eller ej. De diskuterar

vinstutdelningsmetodens bristfälligheter vad det gäller tillbakaföring av

överskottsmedel, och för här fram samma synpunkter som Aktiebolagskommittén

gjorde vad det gäller företagens utdelningspolitik (se ovan, kap 3.2.1).

Vad det gäller nedsättning av aktiekapitalet som en kapitalåterföringsmöjlighet påpekar

man i propositionen att denna metod är relativt långsamt och krånglig, och därför inte

heller optimal. Även den faktorn att förvärv av egna aktier erbjuder en större

                                                
14 Prop. 1999/2000: 34 s. 54 ff.
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valmöjlighet för aktieägarna, tas i propositionen upp som ett skäl till införande av

metoden. Man för samma diskussion som kommittén gör angående

vinstutdelningsmetodens bristfälliga valmöjligheter. Den aktieägare som ser sitt innehav

som en mer långsiktig investering, och därför hellre ser att överskottskapital finns kvar i

bolaget, kan ju inte vid en vinstutdelning vägra ta emot utdelningen. Aktieägaren kan

dock i ett återköpsfall avstå från att sälja sina aktier. Detta samtidigt som den ägare som

föredrar en högre avkastning på sitt innehav kan välja att sälja av sina aktier. I

propositionen beaktas även den internationella utvecklingen som ett skäl för införande

av metoden. Här lindar man dock inte in sig i samma onödiga resonemang som

kommittén gör, utan man konstaterar istället helt enkelt att det är viktigt att de svenska

företagen har samma förutsättningar som deras utländska konkurrenter.

3.2.2.2 Kapitalskyddet och borgenärsaspekten

När ett aktiebolag köper tillbaka sina egna aktier sker detta genom ett betalningsflöde

från bolaget till aktieägarna. I propositionen påpekas att en sådan åtgärd kan sätta

bolagets borgenärer i en sämre ställning (se resonemang ovan, kap 1.1). Därför beslutar

man också om att ett återköp av aktier endast får ske då det finns full täckning för det

bundna egna kapitalet efter åtgärden. Ett förvärv av egna aktier anses som en

utbetalning av vinst och hamnar därför i samma position som övriga

utbetalningsmetoder (utbetalning av vinst, utbetalning vid nedsättning av aktiekapital,

reservfond eller överkursfond, och utbetalning vid likvidation). Dessutom måste man

vid ett återköp ta hänsyn till om de fria medlen med beaktande av försiktighetsregeln

kanske inte alls kan tas i anspråk (se om försiktighetsregeln under kap 3.3.3). Bolagets

borgenärer åtnjuter således samma skydd vid återköp av aktier som de gör vid övriga

utbetalningar. Kapitalet i ett aktiebolag är fortfarande lika skyddat som det var innan det

gavs möjlighet till återköp av aktier. Det enda som egentligen har förändrats är att det

nu finns ytterligare alternativ för aktiebolagen att välja ifrån när det gäller nyttjandet av

de fria medlen.

3.3  Tillåtna förvärvsmetoder

3.3.1 Avtalsplats och avtalsparter
Huvudstadgandet om tillåtna förvärv av egna aktier kommer till uttryck i 7 kap 3 §

ABL. Där stadgas att publika aktiebolag ”vars aktier är noterade vid en börs, en

auktoriserad marknadsplats, eller någon annan reglerad marknad får förvärva egna
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aktier enligt bestämmelserna i 7-9 §§”. 15 Kravet på att aktier skall vara noterade vid en

börs innebär inte att samtliga aktier skall vara noterade, utan det räcker med att ett

aktieslag är noterat.16 I propositionen förs en diskussion om varför man begränsar

handelsmöjligheterna till auktoriserade marknadsplatser.17 Man konstaterar att det idag

förekommer en frekvent handel med aktier i publika bolag som inte är noterade vid en

börs eller en auktoriserad marknadsplats. Man konstaterar även att denna handel innebär

ett större risktagande än vad handeln vid en börs gör, bland annat därför att

genomlysningen normalt är sämre vid denna handelsmetod. Därför begränsar man

möjligheten med förvärv av egna aktier till reglerade marknadsplatser. I praktiken

betyder detta att förvärv av egna aktier är möjligt för bolag som har aktier noterade vid

OM Stockholmsbörsen, IM Marknadsplats AB och Aktietorget i Sverige.18

När det gäller handel utanför en reglerad marknadsplats så är det två situationer som har

diskuterats. Den ena situationen är det fallet att avtal träffas om förvärv med enskild

aktieägare. Denna situation kan enligt propositionstexten medföra negativa

konsekvenser. Risken för att företaget utsätts för utpressningsliknande metoder är ett

skäl till att detta inte tillåts. Bolaget kan nämligen sättas i en sådan situation där det kan

tvingas att förvärva aktier från en enskild aktieägare. Fara finns även för att vissa

aktieägare gynnas framför andra på ett otillbörligt sätt. Detta skulle i sin tur kunna strida

mot den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen eller mot någon av generalklausulerna i 8

kap 34 § respektive 9 kap 37 § ABL (se om likhetsprincipen samt generalklausulerna

nedan, under kap 5.1.2). Till sist påpekas även att publika aktiebolag ”inte torde ha

något egentligt behov av att kunna träffa överenskommelser om förvärv av aktier direkt

med en enskild aktieägare”. 19 Just detta påstående kan möjligen kritiseras för att lite

tvivelaktigt. Det verkar ganska självklart att det skulle kunna uppstå situationer där ett

publikt aktiebolag skulle kunna ha behov av att träffa avtal om återköp med enskilda

                                                
15 Definitioner på ”börs” respektive ”auktoriserad marknadsplats” återfinns i 1 kap 4 § Lag (1992:543)
om börs- och clearingverksamhet, de lyder som följer: Med börs avses: ”företag som fått auktorisation
enligt 2 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella
instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar”. Med auktoriserad marknadsplats avses:
”företag som har fått auktorisation enligt 7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma
regelbunden handel med finansiella instrument”.
16 Rutberg och Skog s. 9.
17 Se prop. 1999/2000: 34 s. 60 ff.
18 Rutberg och Skog s. 8.
19 Prop. 1999/2000: 34 s. 62.
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aktieägare, till exempel vid ägar- eller ledningsskiften. 20  Hur som helst, är det nu så att

avtal om återköp av aktier inte får träffas med enskild aktieägare.21

Den andra situationen som diskuteras när det gäller handel utanför reglerad

marknadsplats, är om det skall ges möjlighet att rikta ett förvärvserbjudande till

samtliga aktieägare, eller till samtliga aktieägare inom ett visst aktieslag. Här kommer

man fram till att detta skall tillåtas, då det inte uppkommer samma risker som vid avtal

med enskild aktieägare. En generellt förvärvserbjudande av detta slag tillgodoser såväl

bolagets som de enskilda aktieägarnas intressen, och således sätts inte den

aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen ur spel.22

Möjligheten till ett generellt förvärvserbjudande kommer till uttryck i 7 kap 7 § första

stycket, tredje punkten ABL. Förvärvserbjudandet till aktieägarna behöver inte avse just

det aktieslag som är noterat vid börs. Om ett bolag endast har sina B-aktier noterade så

går det bra att rikta ett förvärvserbjudande avseende de onoterade A-aktierna.

(Fortfarande skall dock likabehandlingsprincipen beaktas.) Utformningen av ett

generellt förvärvserbjudande kan se ut på två principiellt olika sätt. Det ena sättet är att

bolaget erbjuder sig villigt att inom en viss tidsperiod återköpa en viss mängd aktier till

ett visst pris. Vederlaget behöver inte utgöras av kontanter, utan det kan helt eller delvis

bestå av värdepapper. Det andra sättet att utforma förvärvserbjudandet är vad som kallas

en ”holländsk auktion”. Bolaget meddelar då hur många aktier de är intresserade av att

förvärva, men istället för ett visst pris per aktie så anger man en prisintervall.

Aktieägarna får sedan meddela bolaget till vilket pris inom intervallen som de vill sälja.

Bolaget genomför efter denna budgivning sitt förvärv till ett och samma pris för

samtliga aktier. Denna metod skall då leda till att bolaget kan göra sitt förvärv till det

lägsta möjliga priset.23

Handel vid vissa utländska marknadsplatser godkänns också i 7 kap 7 § ABL, dessa

marknadsplatser är: Reglerade marknadsplatser inom det Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES), och reglerade marknadsplatser utanför EES-området vilka

Finansinspektionen godkänt. Att man godkänner återköp av egna aktier inom EES-

                                                
20 Se t. ex. Andersson, Kapitalskyddet, s. 26 in fine.
21 Prop. 1999/2000: 34 s. 62.
22 A.a.
23 Rutberg och Skog s. 10 f.
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området följer dels av det skett en harmonisering av lagstiftningen länderna emellan,  24

dels av att det finns en grundläggande EU-rättslig likabehandlingsprincip som är

rådande medlemsstaterna emellan. Vad det gäller aktiehandeln utanför EES-området så

finns där inte samma harmonisering av reglerna. Därför kan man inte heller göra ett

generellt godkännande av alla dessa marknadsplatser.  Man anser dock att det är viktigt

att ett visst utrymme ges till handel på de stora väletablerade börserna. Därför för man

in en bestämmelse i 7 kap 7 § första stycket, andra punkten ABL, som uttrycker att

handel får ske på de marknadsplatser utanför EES som Finansinspektionen godkänner.25

3.3.2 Formerna för beslut om förvärv

Det bolagsorgan som är behörigt att fatta beslut om återköp är bolagsstämman, men

även styrelsen kan bli bemyndigad att fatta ett sådant beslut (7 kap 11 § ABL). Man

påpekar i förarbetsuttalandena att det är viktigt att den principiella beslutanderätten

ligger hos aktieägarna. Samtidigt konstaterar man att bolagsstämman inte har samma

insyn i bolagets olika förhållanden som styrelsen har. Styrelsen har genom sitt arbete en

bättre och mer kontinuerlig insyn i företaget, och besitter således möjligheter till att få

en bättre förståelse för vad bolaget vid olika tidpunkter är i behov av. Därför för man in

en bestämmelse som ger stämman rätt att bemyndiga styrelsen om att fatta beslut om ett

förvärvsgenomförande. Detta gör att flexibiliteten i bolaget blir större. Stämman har ju

inte samma praktiska möjligheter att fortlöpande kontrollera de förutsättningar som

påverkar ett beslut om återköp. Detta innebär fördelar för både bolaget och dess ägare.

Fråga reses i propositionen om inte detta kunde medföra en negativ förskjutning av

makten från bolagsägare till bolagsledning. Men man kommer fram till att

bemyndigandemöjligheten inte innebär någon egentlig maktförskjutning, själva beslutet

om att ett bemyndigande skall ske ligger ju fortfarande hos aktieägarna. Dessutom läggs

det i 7 kap 15 § ABL in noggranna bestämmelser om hur ett bemyndigande skall se ut.

Ett bemyndigande skall bland annat innehålla uppgifter om hur många aktier som får

förvärvas, vad det högsta respektive lägsta priset får vara, samt övriga villkor som anses

relevanta. Dessa regler är således ägnade att bibehålla bolagsstämmans (aktieägarnas)

kontroll i bolaget.26

                                                
24 Se investeringstjänstedirektivet.
25 Prop. 1999/2000: 34 s. 63 f.
26 A.a. s. 68 ff.
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Själva stämmobeslutet om att genomföra ett förvärv skall vara biträtt med minst två

tredjedelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda

aktierna (7 kap 16 § ABL). Detta majoritetskrav gäller av naturliga skäl även beslut om

att bemyndiga styrelsen om förvärv. Det är noga reglerat i 7 kap 14 § ABL vad

bolagsstämmans beslut skall innehålla, bland annat skall det framgå om förvärvet skall

ske på börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna, antalet aktier som

erbjudandet avser, samt ersättningen som skall lämnas. Alla de faktorer som kan bli

aktuella vid ett förvärv kan dock av rimliga skäl inte regleras i lag. Vissa frågor måste

därför lämnas till verkställande organ (styrelsen) att själva avgöra. Ett exempel kan vara

om antalet utbjudna aktier överstiger det antal aktier som skall förvärvas, då är det upp

till verkställande organ att bestämma vilka aktier som skall förvärvas. Bolagsstämman

kan i sitt beslut även ta in andra villkor än de lagen fordrar. 27

3.3.2.1 Rätten att binda ett aktiebolag vid en rättshandling

Vi har nu sett att både bolagsstämman och styrelsen kan besluta om huruvida förvärv av

egna aktier skall ske eller ej, samt på vilket sätt detta skall gå till. Det är således fråga

om de interna förhållandena inom aktiebolaget. Själva rättshandlingen med

avtalsmotparten i en återköpssituation begås dock av aktiebolaget som sådant. Ett

aktiebolag är en egen juridisk person, men det kan av naturliga skäl inte agera utan att

det företräds av en ställföreträdare. Ställföreträdarens friheter och skyldigheter regleras

generellt sett genom den allmänna fullmaktsläran.

Den allmänna fullmaktsläran använder sig av två begrepp som har som syfte att

underlätta användningen av fullmakter. Dessa begrepp är ställföreträdarens befogenhet

och ställföreträdarens behörighet. Begreppen får dock en något annorlunda mening i

bolagsrättens terminologi, därför skall vi här inte skapa förvirring genom att försöka

förklara begreppens användningsområde på ett allmänt plan. Vi tar istället hjälp av den

förklaring som Åhman ger angående begreppens betydelse inom bolagsrätten:28 Termen

behörighet innebär; ”rätt att företa rättshandlingar för bolagets räkning som på grund av

ABL: s regler om funktionsfördelningen mellan bolagsorganen tillkommer en viss

bolagsföreträdare i förhållande till tredje man”. Befogenhet innebär enligt Åhman, ”den

rätt att företa åtgärder för bolagets räkning som på grund av det bakomliggande

rättsförhållandet tillkommer en bolagsföreträdare gentemot bolaget”.

                                                
27 Prop. 1999/2000: 34 s. 124 f.
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Saken kompliceras lite ytterligare av det i rubriken till 8 kap 35 § ABL också tillämpas

en tredje term, nämligen kompetens. Rodhe menar att termen kompetens endast är ett

annat ord för behörighet. Rodhe påpekar dock samtidigt att behörighet innebär ”i lag

given rätt att fatta beslut”. 29 Fråga är alltså om Rodhe och Åhman är överens om termen

behörighets betydelse? Detta är sålunda en synnerligen komplicerad begreppsdjungel

som man ogärna vill hamna i. I den fortsatta framställningen kommer därför Åhmans

definitioner att tillämpas för termerna. Förhoppningsvis skall det framgå av

sammanhanget vad som avses.

Ställföreträdare för aktiebolag är enligt 8 kap 29 § ABL styrelsen och enligt 8 kap 30 §

ABL VD. Styrelsen har även rätt att bemyndiga en särskild firmatecknare att företräda

bolaget. I vilken utsträckning en ställföreträdare faktiskt binder sin huvudman beror på

det särskilda fallet. 8 kap 35 § ABL fastslår i vilken utsträckning en ställföreträdares

handlande skall ha rättslig verkan för ett aktiebolag. För att ett aktiebolag skall kunna

ingå ett avtal om återköp av aktier, krävs det att avtalet ingås av en av aktiebolagets

ställföreträdare. Detta torde i praktiken bli bolagets styrelse, det torde även vara

styrelsen som drar upp ramarna för återköpsavtalet, och således blir bestämmelserna i 8

kap 35 § ABL tillämpliga på det bakomliggande återköpsavtalet. Paragrafen är tvådelad,

första stycket behandlar ställföreträdarens behörighet, och andra stycket behandlar

ställföreträdarens befogenhet. Bestämmelsen utgår rent generellt från den

förutsättningen att bolaget blir bundet av en ställföreträdares handlande så länge som

vissa förutsättningar inte brister: Handlandet skall överensstämma med ett beslut taget

av kompetent bolagsorgan. Handlandet får inte strida mot någon bestämmelse i ABL,

bolagsordningen eller mot någon instruktion som lämnats av överordnat bolagsorgan.

Brister någon av dessa förutsättningar så kan rättshandlingen vara ogiltig, och således

inte bindande för bolaget. I vissa fall är ogiltigheten beroende av motpartens goda eller

onda tro, och i vissa fall spelar denna ingen roll. Detta återkommer vi dock till i det

senare.30

                                                                                                                                              
28 Åhman s. 158.
29 Rodhe s. 186.
30 A.a.  s. 187 f.
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3.3.3 Allmänna begränsningar, 7 kap 7-9 §§ ABL31

De allmänna begränsningarna och förutsättningarna för förvärv av egna aktier hittas i 7

kap 7-9 §§ ABL. Att använda bolagets medel till att förvärva egna aktier kan medföra

en viss risk för att aktiebolagets kapital urholkas. För att motverka en sådan urholkning

har man infört vissa restriktioner. De aktier som köps tillbaka av bolaget får inte tas upp

i balansräkningen som en tillgång. Om detta skulle tillåtas så skulle en eventuell

nedgång av aktievärdet kunna äventyra bolagets skyddade aktiekapital. 32 Dessutom får

man bara genomföra ett förvärv av egna aktier så länge som det bundna egna kapitalet

är täckt även efter förvärvet. Detta innebär att efter ett återköp är gjort så skall

tillgångarna (till bokfört värde) minst täcka bolagets skulder, avsättningar och bundna

egna kapital. När man gör denna beräkning får alltså inte de återköpta aktierna räknas

som en tillgång.

Förutom ovanstående kontroll av att det bundna egna kapitalet är täckt så skall ett

aktiebolag som vill förvärva egna aktier även beakta den s.k. försiktighetsregeln.

Försiktighetsregeln återfinns i 7 kap 8 § tredje stycket ABL som stadgar att: ”Förvärvet

inte heller får ske med så stort belopp att förvärvet med hänsyn till bolagets och, om

bolaget är moderbolag, koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i

övrigt står i strid med god affärssed.” 33

I 7 kap 1 § ABL fastställs att ett aktiebolag inte får teckna egna aktier. För att denna

bestämmelse inte skall kunna kringgås får ett aktiebolag bara förvärva sådana aktier

som är helt betalda (7 kap 8 § första stycket ABL).

Av EU:s andra bolagsrättsliga direktiv framgår det att ett noterat publikt aktiebolag inte

får förvärva så mycket egna aktier att de efter förvärvet kommer att inneha mer än tio

procent av totala antalet aktier i bolaget.34 Denna bestämmelse återfinns i 7 kap 9 §

ABL och tar endast sikte på andelen aktier. Röstvärdet på aktieinnehavet saknar således

                                                
31 Prop. 1999/2000: 34 s. 119 f.
32 Se Andersson, Kapitalskyddet, s. 28 f.
33 Försiktighetsregeln är uppställd i tredjemans intresse och är således tvingande. Den skall fungera som
ett komplement till övriga utbetalningsregler, och skall således se till att bolagens kapital inte urholkas. Så
trots att en transaktion kan vara tillåten enligt 7 kap 8 § andra stycket ABL kan den vara förbjuden enligt
försiktighetsregeln i 7 kap 8 § tredje stycket ABL. Se Andersson, Om Vinstutdelning, s. 206 f. Andersson
menar vidare att försiktighetsregelns funktion är att se till att bolagets ekonomiska ställning ses som en
enhet, bedömd i ett sammanhang, och inte i sina enskildheter. A.a. s. 217.

34 Art. 19.1 b. Andra bolagsdirektivet.
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betydelse för detta fall. (Enligt 9 kap 4 § ABL får de aktier som innehas av aktiebolaget

självt ändå inte företrädas vid bolagsstämman.) Skulle ett aktiebolag ändock förvärva

mer än tio procent av det totala antalet aktier så skall de aktier som överstiger

tioprocentsgränsen avyttras enligt 7 kap 10 § ABL. Resterande aktier, de som inte

överstiger mer än tio procent av det totala antalet aktier, får alltså behållas. När man

räknar på om förvärvet kommer överstiga tioprocentsgränsen måste man även beakta de

aktier som förvärvats enligt de undantagsregler som finns gällande förvärv av egna

aktier. 7 kap 4 § ABL tar upp vissa undantagssituationer (se not 1) under vilka förvärv

av egna aktier också kan ske. Har ett förvärv skett enligt 7 kap 4 § ABL så skall alltså

detta räknas in i de tio procenten. Emellertid utgör det inget hinder att tillämpa

undantagen i 7 kap 4 § ABL om ett aktiebolag redan innehar tio procent av det totala

antalet aktier, och detta innehav uppkommit genom sedvanligt förvärv. Skulle detta

inträffa så träder en avyttringsskyldighet in enligt 7 kap 5 § ABL.

Även ett eventuellt dotterföretags aktieinnehav skall beaktas vid uträkningen om

förvärvet kommer att innebära ett överskridande av tioprocentsgränsen. Normalt sett får

inte ett dotterföretag förvärva aktier i sitt moderbolag, men det finns likväl fall då

sådana innehav existerar. Till exempel kan dotterföretaget ha förvärvat aktier i

moderföretaget redan innan koncernförhållandet uppstod, eller så kan ett sådant förvärv

ha skett i enlighet med undantagsreglerna i 7 kap 4 § ABL. Hursomhelst, är det nu så att

så länge ett dotterbolag innehar aktier i moderbolaget, så skall detta innehav beaktas när

moderbolaget önskar genomföra ett återköp av dess utgivna aktier. Aktierna räknas

alltså som om de vore moderbolagets egna.
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4. Otillåtna förvärv av egna aktier, ABL 7:10

Efter denna allmänna redogörelse av tillkomsten och tillämpningen av institutet förvärv

av egna aktier, skall vi nu ägna oss åt kärnan i detta arbete. Hur ett förvärv av egna

aktier går till regleras alltså i 7 kap 7-9 §§ ABL. Skulle ett förvärv gå till på annat sätt

än det i lagen föreskrivna så träder vissa konsekvenser eller sanktioner in. Man talar om

otillåtna förvärvsmetoder och detta regleras i 7 kap 10 § ABL. Både motiven till

lagtexten och lagtexten i sig ställer upp en del som frågetecken. Det är dessa

frågetecken som nedan behandlas.

4.1 Regelns innebörd

7 kap 10 § ABL stadgar:

”Aktier som har förvärvats i strid med någon av bestämmelserna i 7-9 §§ skall avyttras inom sex månader

från förvärvet. Aktier som inte har avyttrats inom denna tid skall av bolaget förklaras ogiltiga. Bolaget

skall i sådant fall sätta ned aktiekapitalet med aktiernas nominella belopp. Ett förslag till beslut om

nedsättning skall läggas fram på den första bolagsstämma som hålls sedan ogiltighet har inträtt.

Nedsättningsbeloppet skall föras över till reservfonden.”

Vad paragrafen behandlar är alltså de konsekvenser som blir aktuella när ett företag

förvärvar aktier i strid med påbuden i 7 kap 7-9 §§ ABL. Ett rättsstridigt förvärv medför

inte i sig att det bakomliggande förvärvsavtalet blir ogiltigt. Aktiebolaget i fråga har

fortfarande rådighet över aktierna. Bolaget är dock skyldigt att inom sex månader

avyttra de aktier som är berörda. Om till exempel följden av ett förvärv blir att bolaget

blir ägare till 13 procent av samtliga aktier som finns i bolaget så skulle detta strida mot

7 kap 9 § ABL. Denna paragraf stadgar nämligen att ett aktiebolag inte får äga mer än

en tiondel av samtliga aktier. Vad som anses som det otillåtna förvärvet enligt 7 kap 10

§ ABL är således de tre procentenheter aktier som gör att bolaget äger mer än en tiondel

av det totala antalet aktier. Resterande del av de förvärvade aktierna får behållas.

Detsamma gäller om ett förvärv skett i strid med 7 kap 8 § andra stycket ABL, som

stadgar att förvärv inte får ske med så stort belopp att det inte finns täckning för det

bundna egna kapitalet. Vad som inbegrips i det otillåtna förvärvet då, är de aktier som

innebär att täckning inte längre finns för det bundna egna kapitalet. Övriga aktier, som
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förvärvades med de fria medlen i bolaget, får således behållas. Alltså, det är endast

berörda aktier som måste avyttras vid ett otillåtet förvärv. 35

Aktiebolaget har sex månader på sig att avyttra aktierna. EU-direktivet på området

sätter avyttringsperioden till ett år.36 Ettårsbegränsningen är dock enligt

propositionstexten inte tillräcklig. Man menar att respekten för reglerna skulle

undergrävas om företagen, som det stadgas i direktivet, hade ett helt år på sig att avyttra

aktierna. Man sätter därför avyttringsperioden till sex månader.37

För det fallet att aktiebolaget skulle underlåta att avyttra berörda aktier inom den utsatta

tidsperioden så blir bolaget skyldigt att förklara de berörda aktierna ogiltiga. Detta kan

ske genom att styrelsen i ett särskilt beslut pekar ut vilka aktier som inte längre är

giltiga. Efter denna ogiltighetsförklaring så ligger det även hos styrelsen att se till att

aktierna stryks i aktieboken. När detta skett så kommer det att föreligga en diskrepans

mellan aktiekapitalets storlek och antal giltiga aktier. Därför är bolaget även skyldigt att

sätta ned aktiekapitalet med ett belopp som motsvarar de ogiltigförklarade aktiernas

nominella belopp. Ett belopp motsvarande de ogiltigförklarade aktiernas belopp skall

sedan avsättas till reservfonden. Beslutet om nedsättning av aktiekapitalet tas av

bolagsstämman. Styrelsen skall föreslå ett sådant beslut på den första stämma som hålls

sedan ogiltigheten av aktierna trätt in. Nedsättningen av aktiekapitalet sker enligt de

normala nedsättningsreglerna i 6 kap ABL. Skulle styrelsen underlåta att föreslå ett

beslut om nedsättning kan de bli skadeståndsansvariga enligt reglerna i 15 kap ABL,

detsamma gäller aktieägarna för det fallet att de skulle rösta emot ett

nedsättningsbeslut.38

Paragrafen ställer följaktligen upp två olika sanktioner; avyttring respektive ogiltighet

med efterföljande nedsättning av aktiekapitalet, relationen mellan dessa sanktioner

diskuteras nedan.

                                                
35 Prop. 1999/2000: 34 s. 121.
36 Andra bolagsdirektivet.
37 Prop. 1999/2000: 34 s. 67.
38 A.a. s. 121 f.
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4.2      Regelns problematik

4.2.1 Relationen mellan avyttring och ogiltighet

Vad som direkt förorsakar lite huvudbry är paragrafens utformning. I första meningen

använder lagstiftaren termen; skall avyttras. Men i nästa mening verkar det som att det i

paragrafen erbjuds ett alternativ till detta skall. Vad lagtexten verkar säga är alltså att

om ett förvärv sker i strid med påbud X så skall företaget företa konsekvens Y, om inte

Y företas så går det lika bra att företa konsekvens Z. Normalt sett så innebär väl termen

skall i en lagtext, att det är fråga om ett absolut imperativ som inte lämnar några

valmöjligheter för den berörde? I detta fall verkar det dock som att lagtexten faktiskt

lämnar det öppet för den berörde parten att välja mellan att antingen avyttra aktierna

eller att vänta sex månader för att sedan ogiltighetsförklara dem.

Rutberg och Skog skriver i en artikel i Svensk Skattetidning att bestämmelsen faktiskt

lämnar det öppet för aktiebolagen att välja mellan de två konsekvenserna.39 De anser till

och med att det inte finns något som hindrar bolaget från att ogiltighetsförklara aktierna

redan innan sexmånadersperioden har gått ut. Om det nu är på detta vis så är ju 7 kap 10

§ ABL riktigt illa formulerad. Paragrafens första mening säger ju helt enkelt att aktier

som förvärvats i strid med bestämmelserna skall avyttras inom sex månader. Resterande

text i paragrafen behandlar, enligt min mening, endast den situationen att ett företag har

underlåtit att genomföra denna avyttring, och fungerar då som en än hårdare sanktion

för den som inte sköter sig. Avyttring är den primära sanktionen och

ogiltighetsförklaring den sekundära. Jag anser inte att det i lagtexten lämnas utrymme

till att beakta de två som alternativ till varandra. Rutberg och Skog verkar dock se de två

som likvärdiga alternativ, och om så är fallet så behövs det definitivt en språklig eller

annan förändring av paragrafen.

                                                
39 Rutberg och Skog s. 18.
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4.2.2 Det märkliga propositionsuttalandet

I sista stycket av propositionstexten avseende 7 kap 10 § ABL läggs det in ett lite

besynnerligt uttalande, uttalandet är särskilt intressant eftersom det väcker en rad

grundläggande men också ganska komplicerade aktiebolagsrättsliga frågor. Man säger

nämligen i propositionen att:

”Även om, (…) ett förvärv inte i sig är ogiltigt därför att det står i strid med 7-9 §§, kan det ändå i vissa

fall angripas på den grunden. Det bakomliggande bolagsstämmobeslutet kan nämligen, om det strider mot

de angivna bestämmelserna, upphävas efter klander och förvärvsavtalet kan då inte göras gällande mot

bolaget av en motpart som har varit i ond tro. Detta följer av allmänna principer och det har därför inte

ansetts nödvändigt att reglera frågan särskilt.” 40

Detta uttalande utgör grunden för denna uppsats. Uttalandet väcker i första hand frågor

rörande beslutsfattandeformerna i ett aktiebolag, samt frågor huruvida detta

beslutsfattande får intern respektive extern rättslig verkan. Uttalandet behandlar det

bakomliggande beslutet i vilket man bestämmer att ett återköp av aktier skall ske, som

vi har sett av det ovan anförda, kan ett beslut om förvärv av egna aktier påverkas av en

rad olika faktorer. Sådana faktorer som kan bli aktuella är bland annat bolagsledningens

kompetensområden, stämmans genomförande samt stämmans beslutsfattande. Den

fortsatta framställningen kommer därför framförallt koncentreras till dessa

beslutsfattandeformer.

Propositionsuttalandet lämnar ingen större hjälp till vad som avses med dess innehåll.

Tydligen kan ett otillåtet förvärvsavtal bli ogiltigt gentemot bolaget, trots vad som

tidigare sagts om att själva förvärvsavtalet alltjämt skall vara gällande vid otillåtna

förvärv. Uttalandet orsakar en del oklarheter, och för den fortsatta analysens skull benar

vi upp själva texten i uttalandet i det följande.

Man skriver att, även om ett förvärv inte är ogiltigt för att det strider mot någon av

reglerna i 7 kap 7-9 §§ ABL, så kan det likväl angripas på den grunden. Med uttrycket

”den grunden” får vi anta att man gör en tillbakasyftning till termen ”ogiltigt” i

meningen innan, och alltså menar att ett förvärv kan angripas som varandes ogiltigt trots

ordalydelsen i lagtexten. I nästa mening skriver man att det bakomliggande

stämmobeslutet kan upphävas om det strider mot de ”angivna bestämmelserna”. Med

uttrycket ”angivna bestämmelserna” får det antas att man menar 7 kap 7-9 §§ ABL
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(reglerna för tillåtna förvärvsmetoder). Man säger alltså att det bakomliggande beslutet

kan upphävas efter klandertalan (se om klandertalan under kap 5.1), om själva

stämmobeslutet skulle strida mot någon av de tillåtna förvärvsmetoderna. Detta skulle

då medföra att avtalet blir ogiltigt och inte kan göras gällande av ondtroende motpart.

Allt detta är något som följer av vissa allmänna principer.

Vad är det som avses egentligen? Ett aktiebolag som gör ett otillåtet återköp skall ju

fortfarande ha rådighet över aktierna, det bakomliggande avtalet skall ju enligt tidigare

propositionstext, alltjämt vara gällande? Att ett stämmobeslut kan bli ogiltigförklarat

eller upphävt är i och för sig ingen nyhet, propositionstexten ger dock inga klara besked

till om det är detta som verkligen avses. I synnerhet ges inga besked om när detta kan

bli aktuellt. Vilka är då de situationer som kan leda till att förvärvsavtalet blir ogiltigt?

Exakt vad är det i stämmobeslutet som gör att det kan komma att bli ogiltigförklarat?

Och framförallt, vilka är de allmänna principer som allt detta följer av?

För att komma till rätta med vad som åsyftas skall vi i det följande titta på en del av de

regler som berör ogiltiga stämmobeslut och styrelseåtgärder, samt undersöka vad som i

övrigt kan föranleda att ett förvärvsavtal blir ogiltigt. I den fortsatta framställningen

förutsätts det inte att det som står i propositionsuttalandet ovan är absolut sant. En

allmän och väldigt bred tolkning av problemet görs, för att på så sätt kunna hitta fram

till de situationer som avses. Detta gör att vissa av de följande diskuterade fallen kanske

inte alls kommer att passa in på ordalydelsen i propositionsuttalandet. Å andra sidan så

är uttalandet så pass diffust och teoretiskt hållet att det är tveksamt om det

överhuvudtaget går att hitta så många praktiska situationer som passar in på dess

ordalydelse. Dörren till det diffusa är således redan öppnad av lagstiftaren.

                                                                                                                                              
40 Prop. 1999/2000: 34 s. 122.
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5.      Bolagsstämmans samt ställföreträdarens rättshandlingar

Propositionsuttalandet berör bland annat frågor om stämmans beslutsfattande, stämmans

genomförande, samt de bakomliggande reglerna om bolagsledningens behörighets- samt

befogenhetsområden. För att kunna föra en intressant och någorlunda relevant

diskussion om vad som avses med uttalandet, kommer det därför i detta kapitel att

redogöras för vissa av dessa bestämmelser. Området är ganska omfattande,

framställningen nedan har därför begränsats till vad som har ansetts som särskilt aktuellt

för framställningen.

5.1 Stämmobeslutets giltighet41

Bolagsstämman är det högst beslutande organet i ett aktiebolag. Aktieägarnas rätt att

besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Ett stämmobeslut är

bindande både för det verkställande organet (styrelsen) och för aktieägarna, förutsatt att

beslutet inte är felaktigt. Ett stämmobeslut kan ha olika slags fel i sig. Det kan föreligga

fel i antingen formellt, eller materiellt avseende. Exempel på formella fel är sådana där

ABL: s bestämmelser om själva kallelsen till stämman eftersatts, eller bestämmelser om

tillhandahållande av information eftersatts. Har obehöriga personer tillåtits rösta på

stämman är detta också ett formellt fel, så även om någon annan regel rörande själva

ordningen för stämmans gång har eftersatts. Ett formellt fel kan vara så grovt att det får

den konsekvensen att något stämmobeslut inte kan anses föreligga.  Har till exempel ett

beslut röstats igenom av personer som inte är aktieägare, så är detta inget stämmobeslut

i lagens mening.

Materiella fel är sådana där stämman överskrider gränserna för sin bestämmanderätt.

Beslutets giltighet är då beroende av vad för slags regel som har överträtts. Avser den

överträdda regeln att skydda endast aktieägarnas rätt så kan beslutet fortfarande bli

giltigt genom att berörda aktieägare uttrycker sitt samtycke därom. I övriga fall spelar

aktieägarnas samtycke ingen sådan roll.

Det kan vara svårt att bedöma huruvida ett stämmobeslut är korrekt i materiellt

respektive formellt avseende. Därför har man i lagen fört in en viss tidsfrist, tre

månader, inom vilken talan kan väckas mot det berörda beslutet. Sker inte klandertalan

                                                
41 Nial s. 184 ff.
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inom denna tidsfrist så ”läks” beslutet, det blir giltigt (9 kap 40 § första stycket ABL).

Detta gäller dock inte alla beslut. Beslut som strider mot regler om tvingande

lagstiftning, avsedda att skydda andra än aktieägare, blir ogiltiga oavsett att tiden för

klandertalan gått ut (9 kap 40 § andra stycket, första punkten ABL). Dessa beslut kallas

nulliteter. Förutom detta allmänna nullitetsfall finns det två andra situationer som

medför att nullitet träder in. Det ena fallet är att kallelse till stämma ej skett på korrekt

sätt, och det andra fallet är det aktuella beslutet kräver samtliga eller vissa aktieägares

samtycke och sådant samtycke inte givits (9 kap 40 § andra stycket, andra och tredje

punkten ABL).42 Klander av bolagsstämmobeslut är i första hand ett medel för

minoritetsägare att få ett beslut ändrat eller upphävt. Även styrelsen som sådan,

styrelseledamot, VD och enstaka aktieägare kan föra talan mot bolaget.

När domstol verkställt en klandertalan skall det berörda stämmobeslutet återgå. Det kan

dock föreligga hinder för återgång, om till exempel styrelsen redan har verkställt ett

ogiltigt stämmobeslut genom att ingå avtal med en motpart som är i god tro om

beslutets giltighet. Detta gäller självfallet bara sådana beslut då motpartens goda tro är

av någon vikt.

5.1.1 Generella inskränkningar i stämmans beslutanderätt

Vissa stämmobeslut är så pass felaktiga att de alltid är ogiltiga. En allmän förutsättning

för att ett stämmobeslut skall vara giltigt är att det inte får vara grundat på, eller leda till

en kriminell handling. Det får inte heller strida mot vissa goda seder. Sådana

stämmobeslut är alltid ogiltiga.43 Johansson påpekar att det är svårt att avgöra vilka

dessa goda seder är.44 Vidare menar Johansson att gränsdragningen för vad en god sed

är, säkerligen varierar med tidens gång. Begreppet är således väldigt svårdefinierat, och

detta motiverar en restriktiv tillämpning. Således bör man enligt Johansson endast

kunna ogiltigförklara ett stämmobeslut genom hänvisande till goda seder i väldigt

uppenbara fall.

Bolagsstämman är vid sitt beslutsfattande även bunden till den aktiebolagsrättsliga

likhetsprincipen. Likhetsprincipen kommer till uttryck i 3 kap 1 § ABL och kan

åberopas av varje aktieägare. Likhetsprincipen ges av Johansson den innebörden att det

                                                
42 ABL ställer inte upp några regler som kräver samtliga aktieägares samtycke, men sådant kan
föreskrivas om i bolagsordningen.
43 Prop. 1975:103 s. 413.
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med varje aktie skall följa samma rättigheter som med övriga aktier, såvida inte

bolagsordningen eller ABL medger undantag från detta. Ett stämmobeslut som endast

strider mot likhetsprincipen betraktas aldrig som en nullitet, ett sådant beslut måste

klandras inom den utsatta fristen på tre månader, annars läks det. Ett beslut som strider

mot likhetsprincipen kan även läkas genom att berörda aktieägare godkänner att deras

rätt träds för när.45

I 9 kap 37 § ABL stadgas att bolagsstämman inte får fatta beslut som kan ge en

otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon

annan aktieägare (Motsvarande princip finns för styrelsens arbete i 8 kap 34 § ABL).

Bestämmelsen utgör en generalklausul i aktiebolagsrätten, utformningen av

bestämmelsen är väldigt generellt hållen och inte helt lättförstådd. Den påminner väldigt

mycket om den ovan nämnda likhetsprincipen. 46 Generalklausulen har dock ett vidare

tillämpningsområde än likhetsprincipen. Generalklausulen gör till exempel inga

undantag för avvikande bestämmelser i bolagsordning eller lag, och medan

likhetsprincipen endast tar sikte på de interna bolagsrättsliga förhållandena, så kan

generalklausulen även tillämpas på beslut som bereder annan än aktieägare otillbörlig

fördel. Slutligen kan generalklausulen tillämpas på ett förfarande som redan är ägnat att

bereda någon otillbörlig fördel, medan likhetsprincipen endast slår ned på sådana beslut

som faktiskt leder till en olik behandling. Å andra sidan kan likhetsprincipen tillämpas

på fall då generalklausulen inte är tillämplig. Likhetsprincipen har inget krav på att

rekvisitet ”otillbörlig fördel” skall vara uppfyllt. Det räcker med att visa att en åtgärd

har lett till en olik behandling. Att de två i stort sett likalydande reglerna idag existerar

parallellt, motiveras enligt Johansson av bevisbördehänsyn. En minoritetsaktieägare

som vill klandra ett beslut skall inte ha för tung bevisbörda vilande på sig, och om ett

                                                                                                                                              
44 Johansson. s. 95 f.
45 A.a. s. 118 ff.
46 Nial anför beträffande likheterna, att den enda praktiska betydelsen med införandet av
generalklausulen, var att förhindra ett kringgående av likhetsprincipen genom beslut som formellt kränkte
bolaget som helhet, men som reellt gav vissa aktieägare fördelar på andras bekostnad. Se Nial i SvJT
1941 s. 715.  Johansson ger en bra förklaring till vad Nial avsåg med detta: Ett förfarande där ett
aktiebolag till underpris säljer tillgångar till utomstående drabbar bolaget som helhet, och medför inte att
de olika aktierna ges olika rätt. Om köparen dock är ett av majoriteten helägt bolag så kommer ju
försäljningen i realiteten innebära att en förmögenhetsöverföring sker till majoriteten på minoritetens
bekostnad. På ett sådant förfarande kan generalklausulen bli tillämplig på ett sätt som likhetsprincipen
inte kan. Se Johansson s. 124. Andersson i sin tur menar att generalklausulen får betydelse främst för de
fall där ABL undantagsvis tillåter avsteg från likhetsprincipen. Generalklausulen skall alltså tillämpas då
likhetsprincipen inte är tillämplig. Se Andersson Om vinstutdelning, s. 255
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och samma beslut kan klandras genom flera olika vägar så underlättar detta för en

minoritetsägare som anser sig förbisedd.47

Alltså, bolagsstämman är skyldig att behandla alla aktier lika, så till vida inget annat

följer av lagen eller bolagsordningen, och detta följer av likhetsprincipen. Om stämman

för ett visst fall kan fatta ett beslut som går emot likhetsprincipen, så måste beslutet

utformas inom ramarna för generalklausulens bestämmelser. Det går lika bra att vända

på dessa båda påståenden, för när det gäller förhållandet mellan likhetsprincipen och

generalklausulerna så är det oväsentligt huruvida man betraktar den ena som huvudregel

till den andra. Det viktiga är att varje aktieägare kan fordra att såväl generalklausulen

som likhetsprincipen iakttas vid stämmans beslutsfattande.48

5.2 Behörighets- samt befogenhetsöverskridande, 8:35 ABL

Om rätten att företräda ett aktiebolag har redan diskuterats under kap 3.3.2.1. I det

följande skall vi fortsätta titta på de bestämmelser som reglerar en ställföreträdares

möjlighet att binda sin huvudman (aktiebolaget). Artikel 9 i det EU-rättsliga

publicitetsdirektivet behandlar giltigheten av bolagets förpliktelser vid olika slag av

befogenhets- och behörighetsöverskridande.49 Första punkten i artikel 9 behandlar

huvudregeln för behörighetsöverskridande, den stadgar att ett bolag alltid förpliktigas av

de åtgärder som ett bolagsorgan företar inom ramen för sin behörighet. Undantagsregeln

till detta är att sådana begränsningar i bolagsorganets behörighet som är föreskrivna i

lag kan åberopas mot tredje man. Avgörande för den aktuella åtgärdens giltighet är

alltså vad lagen stadgar om det aktuella bolagsorganets behörighet. Vad det gäller vissa

bolagsorgans befogenhetsinskränkningar stadgar publicitetsdirektivet att dessa inte kan

göras gällande mot en tredje man. Bolaget skall då vara bundet av den aktuella åtgärden

oavsett om motparten insåg eller borde ha insett att bolagsorganet i fråga överskred en

befogenhetsinskränkning som det var underkastat. Dessa regler är idag införda i 8 kap

35 § ABL vilka redogörs för i det följande.50

I 8 kap 35 § ABL uttrycks en princip som står som motvikt till borgenärs- respektive

aktieägarskyddsprinciperna. Det är redan konstaterat att utbetalningsreglerna motiveras

framförallt av att det egna kapitalet i ett aktiebolag inte får försvinna. ABL ställer även

                                                
47 Johansson s.124 ff.
48 A.a. s. 137.
49 Publicitetsdirektivet är en annan benämning för det första bolagsrättsliga direktivet.
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upp bestämmelser som har andra bakomliggande skyddsintressen. En sådan

bestämmelse är 8 kap 35 § andra stycket, första meningen ABL. Här återfinns principen

om att omsättningen av varor och tjänster i näringslivet skall skyddas. Under vissa

förutsättningar så anses det vara viktigare att omsättningen i näringslivet skyddas än att

aktieägarna skyddas. Omsättningsskyddet kan till exempel ta sig uttryck i att en

motparts goda tro gör att aktiebolaget blir bundet av en rättshandling som egentligen

strider mot generalklausulen i 8 kap 34 § ABL. Att omsättningsskyddet prioriteras

framför aktieägar- och borgenärsskydden gäller dock inte alla de situationer som

diskuteras i 8 kap 35 § ABL. Paragrafen reglerar en rad olika situationer och dessa skall

vi titta på i det följande.51

8 kap 35 § ABL fastslår alltså i vilken utsträckning en ställföreträdares handlande skall

ha rättslig verkan för aktiebolaget. I det ovan anförda har vi konstaterat att

bestämmelsen utgår rent generellt från den förutsättningen att bolaget blir bundet av en

ställföreträdares handlande så länge som vissa förutsättningar inte brister. Om

aktiebolaget skall bli bundet av den aktuella rättshandlingen eller ej, avgörs således av

vad det bakomliggande skyddsobjektet till den tillämpliga regeln är. För vissa

situationer anses det viktigare att omsättningen skyddas, och för vissa situationer anses

det viktigare att aktieägarna eller fordringsägarna skyddas. Lagrummet gör en

uppdelning mellan situationer som avser ställföreträdarens befogenhet respektive

situationer som avser ställföreträdarens behörighet.

5.2.1 8:35 första stycket

Lagrummets första stycke behandlar de fall då ställföreträdaren har överskridit sin

behörighet. Första meningen i bestämmelsens första stycke reglerar de fall då styrelsen

eller särskild firmatecknare företagit en rättshandling som strider mot reglerna om

bolagsorganens behörighet (se kap 3.3.2.1 för förklaring av betydelsen av behörighet).

Rättshandlingar som strider mot bolagsorganens behörighetsregler är aldrig giltiga

gentemot bolaget. Motpartens goda eller onda tro är följaktligen irrelevant. Har således

styrelsen eller ställföreträdare utsedd av styrelsen fattat beslut som strider mot ABL: s

                                                                                                                                              
50 Prop. 1993/1994: 196 s. 123 f.
51 Andersson, Kapitalskyddet, s. 14 f.  Jfr. dock NJA 1981 s.1117 där Högsta domstolen konstaterat att
bestämmelsen som sådan främst syftar till att skydda bolagets, dvs. aktieägarnas intressen.
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bestämmelser om bolagsorganens behörighet så gäller inte rättshandlingen mot bolaget,

även om motparten varit i god tro.52

Kompetensfördelningsreglerna beaktas som tvingande lagstiftning och kan inte

åsidosättas. Skulle styrelsen inkräkta på ett område där bolagsstämman har exklusiv

behörighet (t ex beslutat om förvärv av egna aktier utan stämmans godkännande) så gör

sig styrelsen skyldig till ett behörighetsöverskridande. Förvärvsavtalet är då ogiltigt för

bolaget oavsett om tredje man var i god tro. (Skulle ett sådant överskridande ske, kan

dock rättshandlingen bli giltig i efterhand. Det korrekta bolagsorganet, bolagsstämman i

detta fall, kan nämligen ratihabera rättshandlingen.)53

Andra meningen i första stycket behandlar de fall då VD fattar ett beslut som går

utanför dennes legala kompetens enligt 8 kap 30 § ABL. Här spelar motpartens goda

eller onda tro in. För att en sådan rättshandling inte skall vara giltig för bolaget måste

bolaget visa att motparten insåg eller borde ha insett att VD handlade utanför sitt

behörighetsområde. En VD: s uppgifter är långtgående (se 8 kap 25 § ABL) och det kan

vara svårt för en eventuell motpart att bedöma vad som ligger inom VD: s

behörighetsområde i det aktuella fallet. En presumtion finns således för att VD: n i

motpartens ögon har handlat korrekt. Att det räcker för bolaget att visa att motparten

borde ha insett behörighetsöverskridandet talar, enligt min mening, för att det inte borde

vara så svårt att bryta denna presumtion. 54

5.2.2 8:35 andra stycket

Andra stycket i paragrafen behandlar de fall då ställföreträdaren har överskridit sin

befogenhet. Första meningen i andra stycket är huvudregeln för de situationer då

styrelsen, VD eller särskild firmatecknare har överskridit sitt befogenhetsområde. För

dessa situationer är bevisandet av motpartens goda eller onda tro avgörande. Det kan

exempelvis vara fråga om ett fall där någon av ställföreträdarena varit jävig. Om

bolagsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra ett återköp av bolagets aktier, och

det visar sig att förvärvsavtalet slutits med en motpart som förorsakar att en

styrelseledamot blir jävig så kan alltså förvärvsavtalet ogiltigförklaras. För att detta skall

                                                
52 Rodhe s. 188.
53 Nerep s. 19 f.
54 Rodhe s. 188.
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bli aktuellt så måste dock bolaget visa att motparten insåg eller borde ha insett att

styrelseledamoten var jävig. 55

Den andra meningen i detta stycke utgör en undantagsregel till huvudregeln i första

meningen. Denna bestämmelse behandlar de fall då styrelsen eller VD har överträtt ett

verksamhetsföremål i bolagsordningen, annan föreskrift i bolagsordningen eller någon

annan meddelad föreskrift. Det behöver alltså inte vara fråga om en föreskrift som är

meddelad uttryckligen i bolagsordningen, utan det kan röra sig om en specifik

instruktion som givits från ett högre bolagsorgan (instruktion från stämma till styrelse

eller från styrelse till VD). I princip inbegrips alltså vad som helst mellan himmel och

jord i denna bestämmelse. Skulle ett sådant överträdande ske så är rättshandlingen giltig

gentemot bolaget oavsett om motparten var i ond eller god tro. Det spelar alltså ingen

roll att motparten var medveten om att ställföreträdaren gick emot en specifik

instruktion eller ett föremål för bolagets verksamhet. Rättshandlingen får i alla fall

associationsrättslig giltighet gentemot bolaget.56

                                                
55 Rodhe s. 188 f.
56 Nerep s. 30.
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6. Åtgärder som kan leda till ett ogiltigt förvärvsavtal

Efter denna kortfattade redogörelse av stämmans beslutsfattande samt bolagsledningens

behörighets- och befogenhetsområden, skall vi nu försöka sammanställa de situationer

som kan leda till att ett förvärvsavtal blir ogiltigt. Ett felaktigt stämmobeslut eller en

ogiltigt företagen rättshandling från styrelsens sida kan således leda till att ett

förvärvsavtal blir ogiltigt. Framställningen behandlar alltså de åtgärder som vidtas av

aktiebolaget för att ett förvärv av egna aktier över huvud taget skall kunna ske.

Av det problemfyllda propositionsuttalandet på området (se kap 4.2.2) kan man inte dra

allt för många skarpsinniga slutsatser. Där uttrycks endast att förvärvsavtal ibland kan få

ogiltig verkan trots att lagtexten (7 kap 10 § ABL) uttryckligen påtalar att så inte är

fallet. Propositionsuttalandet ifråga väcker alltså en del intressanta frågeställningar om

vad som gäller för tillämpningen av reglerna om otillåtna förvärv av egna aktier. I detta

avsnitt skall det därför presenteras ett par alternativa förklaringsmodeller till när ett

förvärvsavtal kan få sådan ogiltig verkan som propositionstexten talar om.

Av naturliga skäl kan förstås inte alla de situationer som kan bli aktuella diskuteras här,

utan en väsentlig begränsning har fått ske till de situationer som är de mest uppenbara. I

doktrinen har det problemfyllda propositionsuttalandet kortfattat diskuterats med en

uppställning av en rad alternativa förslag på vad som avses.57 Det är dessa förslag som

här skall utvecklas, för att på så vis kunna komma fram till vad som åsyftas. Som ovan

nämnts, förutsätts det alltså inte att propositionsuttalandet ovan utgör någon absolut

sanning.

6.1 Ex ante förvärvsavtalets ingång

Den första förklaringsmodellen avser händelser innan förvärvsavtalet ingås:

Vi kan konstatera att bolagsstämman är överordnad styrelsen, styrelsen skall lojalt

verkställa de beslut som fattas på stämman. Av 8 kap 34 § ABL framgår det dock att

styrelsen aldrig får verkställa ett beslut som kan komma att strida mot lagen. Skulle

stämman således besluta om att genomföra ett förvärv som strider mot någon av

reglerna i 7 kap 7-9 §§ ABL så får inte styrelsen verkställa beslutet. Detta är en

                                                
57 Se Andersson, Kapitalskyddet, s. 31, not 27 för dennes förslag på lösningsalternativ.
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bestämmelse som verkar som bromskloss mot bland annat otillåtna förvärvsavtal. Den

skall slå in redan innan själva förvärvsavtalet ingås. Vi rör oss nu alltså i tidsspannet

före ett otillåtet förvärvsavtal över huvud taget blir ett avtal. Det kan också vara så att

styrelsen skall verkställa ett stämmobeslut, som när det fattades var helt i enlighet med

lagens bestämmelser, men som på grund av senare tillkomna omständigheter blivit

otillåtet. Exempelvis för att bolagets ekonomiska ställning har försämrats på ett sådant

sätt att det inte längre skulle finnas täckning för det bundna egna kapitalet om förvärvet

skulle genomföras. Även sådana situationer gör att styrelsen inte kan verkställa det

uppdrag den fått av stämman. 58

6.2 Ogiltiga stämmobeslut

Den andra förklaringsmodellen avser stämmobesluten:

Skulle styrelsen ändå verkställa ett sådant stämmobeslut som i kap 6.1 diskuterats så går

detta emot vad styrelsen har rätt att göra, och följaktligen gäller då inte rättshandlingen

mot bolaget enligt 8 kap 35 § första stycket ABL. Detta torde följa av att styrelsen inte

har rätt att fatta beslut som strider mot ABL: s regler. Man skulle även kunna påstå att

ett stämmobeslut som strider mot vissa av ABL: s regler (exempelvis regler om kallelse

till stämman) är så pass felaktigt att det inte är något stämmobeslut.59 Skulle då

styrelsen verkställa detta ickeexisterande stämmobeslut, så är även detta ett

behörighetsöverskridande som inte får giltig verkan gentemot bolaget. Styrelsen har ju

inte behörighet att på egen hand fatta beslut om att genomföra ett återköp av bolagets

aktier. Detta gäller självfallet även sådana stämmobeslut som är kriminella eller som

leder till någon kriminell handling.

Stämmobeslut som egentligen aldrig fattas skall skiljas från sådana beslut som faktiskt

fattats, men som i lagens mening är ogiltiga, eller nulliteter. Beslut som i lagens mening

är nulliteter är sådana som strider mot tvingande lagstiftning, det kan till exempel röra

sig om ett brott mot någon borgenärsskyddsregel. Ett beslut om att genomföra ett

återköp trots att täckning inte finns för det bundna egna kapitalet är ett sådant beslut

som alltid är ogiltigt. Att det bundna egna kapitalet alltid skall vara täckt är en

huvudregel som aldrig får åsidosättas, inte ens med samtliga aktieägares samtycke. Den

praktiska skillnaden mellan ett stämmobeslut som är att beakta som nullitet och ett

                                                
58 Prop. 1999/2000: 34 s. 126.
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stämmobeslut som inte är något stämmobeslut torde i vårat fall inte bli så stor. Det

viktiga är att ett eventuellt efterföljande förvärvsavtal aldrig är gällande gentemot

bolaget om dylika situationer skulle uppstå.

Även sådana beslut som strider mot försiktighetsregeln i 7 kap 8 § tredje stycket ABL

skall leda till ogiltighet. Försiktighetsregeln utgör ju ett tredjemansskydd och är således

tvingande lagstiftning som aldrig kan åsidosättas.

6.3 Styrelsens rättshandlande och motpartens goda tro

Den tredje förklaringsmodellen avser faktorer hänförliga till själva avtalets

genomförande:

Beslutet om att ett aktiebolag skall genomföra ett återköp av dess utgivna aktier kan

fattas på två olika sätt. Antingen beslutats det direkt på bolagsstämman, eller så

bemyndigar bolagsstämman styrelsen att fatta beslutet. I båda fallen så är det styrelsen

som kommer att verkställa beslutet och agera som ställföreträdare i själva

avtalsingåendet. Styrelsens handlande har alltså en avgörande roll för om

rättshandlingen som sådan skall bli bindande eller ej för aktiebolaget. Vi har redan

avhandlat hur regelverket ser ut för styrelsens eventuella befogenhets- eller

behörighetsöverskridande (se kap 3.3.2.1 och kap 5.2). Det är framförallt bestämmelsen

i 8 kap 35 § andra stycket, första meningen ABL som blir aktuellt för vårat problem.

Enligt bestämmelsen skall en rättshandling inte gälla mot bolaget om styrelsen

överskridit sin befogenhet, under förutsättningen att bolaget kan visa att avtalsmotparten

var medveten om befogenhetsöverskridandet.

Parterna i ett avtal om förvärv av egna aktier är å ena sidan aktiebolaget och å andra

sidan de fysiska eller juridiska personer som är ägare till de aktier som skall återköpas.

De personer som är ägare till aktier i bolaget utgör bolagets ägare. Tillsammans bildar

bolagets aktieägare bolagets bolagsstämma. Det är bolagsstämman som beslutar om

huruvida ett förvärv skall ske eller ej. Vi befinner oss alltså i en sluten cirkel. De

personer som, å bolagets vägnar, styrelsen ingår avtal med, är även de personer som

säger till styrelsen att ingå nämnda avtal. Vi har ovan sett att reglerna för formerna för

ett förvärv är ganska omfattande (kap 3.3.2). De ramar som styrelsen skall hålla sig

inom är väldigt klara. Detta betyder att det är näst intill omöjligt för bolagsstämman att

                                                                                                                                              
59 Se prop. 1975: 103 s. 413.
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inte vara fullt införstådda med avtalets omfattning. Reglerna lämnar det helt enkelt inte

öppet för styrelsen att utforma avtalet helt efter deras egna önskemål (se dock vad som

gäller vid exempelvis övertäckning, kap 3.3.2). Detta betyder i sin tur att det även är

näst intill omöjligt för aktieägarna att inte vara helt införstådda med förvärvsavtalets

omfattning. En aktieägare som är helt införstådd med hur förvärvsavtalet är utformat,

borde få det väldigt svårt att i domstol visa sin goda tro vid ett avtal som strider mot

tillämplig lagstiftning.

Vid avgörandet om huruvida en tredje man befinner sig i god tro eller inte, bör man

enligt Åhman fråga sig vilka slutsatser en normalt funtad människa hade dragit om

denne iakttagit normal omsorg och aktsamhet.60 Om tredje man är väl insatt i bolagets

förhållanden (vilket han är i ett återköpsförhållande i sin egenskap av medlem på

bolagsstämman), så innebär detta enligt Åhman att kraven blir större på dennes

uppmärksamhet. Vad tredje man inser eller borde ha insett påverkas alltså av hur pass

näraliggande det varit för denne att uppmärksamma ett eventuellt befogenhets- eller

behörighetsöverskridande.61 Ett återköpsavtal torde vara en sådan rättshandling där

tredje man har relativt lätt att uppmärksamma ett eventuellt överskridande. Delvis med

tanke på de krav som finns för utformandet av återköpsavtalen, och delvis med tanke på

att han också varit med och beslutat om att själva rättshandlingen skall genomföras.

Vi kan nu konstatera att om styrelsen överskrider sin befogenhet när den agerar som

ställföreträdare åt aktiebolaget i ett återköpsavtal, så torde det vara väldigt lätt att visa

att motparten insåg eller borde ha insett överskridandet. Det är ju avtalsmotparten som

beslutat och godkänt utformningen av avtalet. Följaktligen är det även väldigt lätt att få

ett förvärvsavtal ogiltigförklarat med hänvisning till 8 kap 35 § andra stycket första

meningen ABL, för det fallet att styrelsen överskrider sin befogenhet. Detta konstateras

med vetskapen att även domstolarna i praxis varit ovilliga att låta en ondtroende motpart

åberopa rättshandling som ställföreträdare företagit genom överskridande av sin

befogenhet.62

                                                
60 Åhman s. 835.
61 A.a. s. 837.
62 Se t. ex. NJA 1958 s. 186,  NJA 1968 s. 375 och NJA 1995 s. 437.
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6.4 Befogenhetsöverskridande grundat på föreskrift från överordnat organ

Den fjärde förklaringsmodellen behandlar undantaget till huvudregeln:

Mot det ovan anförda kan vi då ställa den situationen som regleras i 8 kap 35 § andra

stycket, andra meningen ABL. Bestämmelsen stadgar att, om styrelsen överskrider sin

befogenhet vid en rättshandling som grundar sig på föreskrift meddelad av överordnat

organ, så är rättshandlingen bindande för bolaget oberoende av motpartens goda eller

onda tro. Ett beslut om återköp av aktier är en sådan föreskrift som bestämmelsen

omtalar. Detta får då den betydelsen att motpartens goda eller onda tro aldrig kommer

att bli en relevant faktor för de ogiltiga förvärvsavtalen. Styrelsen kan tydligen vid ett

förvärvsavtal göra som de behagar eftersom ett beslut om återköp alltid har formen av

föreskrift meddelad av överordnat organ. Dylika föreskrifter skall ju enligt

bestämmelsen alltid leda till att bolaget blir bundet av den efterföljande rättshandlingen,

oberoende av motpartens goda eller onda tro.

Det synes här vara fråga om ett ställningskrig mellan omsättningsskyddet och

aktieägarskyddet. I och för sig innebär ett stämmobeslut samma sak som det i

paragrafen stadgade; ”föreskrift meddelat av annat bolagsorgan”. Det torde dock inte

ligga i ABL: s natur att betrakta alla de rättshandlingar som styrelsen företar inom sin

behörighet men utanför sin befogenhet som absolut giltiga gentemot bolaget, endast av

det skälet att de grundar sig på föreskrift meddelad av överordnat bolagsorgan. 8 kap 35

§ andra stycket, andra meningen ABL öppnar emellertid upp en intressant valmöjlighet

för en ondtroende motpart som vill hävda ett förvärvsavtals giltighet.

Å andra sidan skall man vara väldigt försiktig med att försöka ”tolka” ordalydelsen av

denna bestämmelse. Andersson är väldigt kritisk till bestämmelsens utformning och

säger att: ”Sammantaget kan den nuvarande utformningen av 8:35 2 st ABL beskrivas

som användarovänlig. För den enskilde är den närmast otillgänglig.”63 Detta betyder väl

minst sagt att man som ”enskild” helst skall avhålla sig från att försöka dra slutsatser

från bestämmelsen, det är dock i detta sammanhang alltför lockande att låta bli.

Skillnaderna i de två meningarna i andra stycket 8 kap 35 § ABL ställer alltså upp ett

väldigt intressant problem. I avsnittet ovan nämns det att det borde vara väldigt lätt för

                                                
63 Andersson, Om lagstiftningstekniken, s.28.
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bolaget att visa motpartens onda tro vid ett förvärvsavtal, och således även få

förvärvsavtalet ogiltigförklarat. Bestämmelsen i andra meningen andra stycket ändrar

dock i viss mån på detta konstaterande. Med tanke på att den svenska konstruktionen,

gällande ställföreträdarens befogenhetsöverskridande, rent generellt anses bygga på att

godtroende motpart skall skyddas, lutar det nog ändå åt att (trots andra meningen i andra

stycket 8 kap 35 § ABL) så även fallet blir vid ett förvärvsavtal. Med detta sagt, kan vi

återknyta till vad som ovan nämnts om enkelheten för bolaget att visa att den aktuelle

avtalsparten var i ond tro gällande ett eventuellt befogenhetsöverskridande vid ett

förvärvsavtal.

Sammanfattningsvis kan vi alltså fråga oss om 8 kap 35 § ABL över huvud taget kan få

någon egentlig praktisk betydelse för förvärvsavtalen?
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7. Otillåtna förvärv i norden

I detta avsnitt skall vi göra en liten utblick till lagstiftningen gällande otillåtna förvärv

som den ser ut i Norge och i Danmark. Regelverken är ur en komparativ synvinkel

väldigt lika det svenska. Detta har sin grund i det nordiska samarbete som har bedrivits

på det aktiebolagsrättsliga området.64 Att uppmärksamma är dock, att detta inte är någon

egentlig komparativ analys i begreppets rätta betydelse. Framställningen syftar endast

till att belysa några av de relevanta likheter och olikheter som kan finnas jämfört med

det svenska systemet. Även Finland godkänner idag att aktiebolag förvärvar sina egna

aktier. Finlands regelverk kommer dock inte att diskuteras här.

7.1 Norge

Förvärv av egna aktier har i Norge tillåtits sedan 1999, reglerna är således även där

relativt nya. I Norge gör man en uppdelning mellan Aksjeselskaper och

Allmennaksjeselskaper, som är motsvarigheten till de svenska privata och publika

aktiebolagen. Båda bolagsformerna kan förvärva sina egna aktier.65

7.1.2 Verkan av ett otillåtet förvärv

Reglerna om förvärv av egna aktier hittas i aktieselskapsloven (asl.) och

allmennaksjeselskapsloven (aasl.) 9-2 till 9-8 §§. Reglerna om otillåtna förvärv hittas i

asl./aasl. 9-7 §. Den norska konstruktionen inleder med en bestämmelse som behandlar

det bakomliggande förvärvsavtalet. Där stadgas att ett förvärv av egna aktier endast är

tillåtet om det bakomliggande avtalet är giltigt. Första ledet i bestämmelsen stadgar

således att, ett förvärvsavtal är ogiltigt om, avtalsmotparten insåg eller borde ha insett

att bolaget inte följt de gällande reglerna om hur ett förvärv går till. Avtalsmotparten har

ingen egentlig undersökningsplikt så länge som det inte finns särskild grund för detta.

Motparten behöver således inte undersöka hur stort aktieinnehav ett dotterföretag har i

sitt moderföretag, och inte heller behöver en motpart göra en egen värdering av hur det

egna kapitalet ser ut efter det att balansdagen har inträtt, det räcker med att lita på

bokslutet. Däremot kan det föreligga en plikt för motparten att undersöka huruvida

bolagsstämman har lämnat någon fullmakt om själva förvärvet.66

                                                
64 Se prop 1975: 103 s. 1.
65 Prop. 1999/2000: 34 s. 53.
66 Aarbakke m. fl. s. 540.
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Allmennaksjeselskaper faller under reglerna för EU: s andra bolagsdirektiv (på grund av

Norges medlemskap i EES). Direktivet stadgar som tidigare nämnts, att olovligt

förvärvade aktier skall avyttras inom ett år från det att förvärvet skedde. Norge ställer

upp strängare regler än vad direktivet gör, delvis genom sin konstruktion om att själva

bakomliggande avtalet först måste undersökas, och delvis genom den att de tillämpar en

kortare avyttringsperiod (se nedan). Det är i och för sig helt i överensstämmelse med

EU-rätten att ställa upp strängare regler än vad de tillämpliga direktiven stadgar, de är ju

endast minimilagstiftning. Men Andenaes ställer sig frågande till om konstruktionen

gällande tillämpningen av avtalets giltighet verkligen kommer fungera. Han menar att

ogiltighetssanktionen först blir aktuell då någon avtalspart åberopar denna, och detta är

något som inte alltid kommer ske. Vidare har ju bolaget ingen rättslig rådighet över de

ifrågavarande aktierna om det bakomliggande avtalet är ogiltigförklarat. Har inget avtal

slutits så har ju inget förvärv skett och följaktligen kan då inte heller någon avyttring av

aktierna ske. Andenaes är därför tveksam till om första ledet i 9-7 § verkligen kan

komma att upprätthållas.67

Efter denna generella bestämmelse om själva avtalet, tar man upp den centrala

sanktionsregeln för otillåtna förvärv. Den hittas i andra ledet i asl./aasl. 9-7 §. Denna

sanktionsregel är således endast tillämplig om det bakomliggande avtalet är giltigt enligt

första ledet i paragrafen. Olovligt förvärvade aktier skall så snart som möjligt, och

senast inom tre månader efter förvärvet, antingen avyttras eller ogiltigförklaras med

efterföljande nedsättning av aktiekapitalet. För det fallet att bolaget inte, inom den

utsatta tidsfristen, kan avyttra aktierna utan förlust skall de som förvärvat aktierna på

bolagets vägnar överta dem. Syftet med denna sistnämnda regel, är skapa ett objektivt

ansvar för bolagets förlust, för det fallet aktierna inte ogiltigförklaras inom

tremånadersfristen. Man för alltså, i direkt anslutning till förvärvsreglerna, in

ansvarsregler för styrelsen. 68

7.2 Danmark

Förvärv av egna aktier är i Danmark, till skillnad från Sverige och Norge, inte ett helt

nytt fenomen. I Danmark gör man en uppdelning mellan aktieselskaber och

anpartsselskaber, det är endast aktieselskaber som kan förvärva sina egna aktier. Den

                                                
67 Andenaes s. 374.
68 A.a s. 374 f.



Michael Krusin • Om ogiltiga förvärv av egna aktier – En analys av ABL 7:10•

45

danska konstruktionen skiljer sig något från den svenska vad det beträffar

bestämmelsernas utformning. Konstruktionen bygger nämligen på att man som

huvudregel stadgar att ett aktieselskap inte får förvärva egna aktier, om inte förvärvet

sker i enlighet med gällande lagstiftning. Detta framgår av 48 § i Lov om aktieselskaber

(ASL), som är inledningsbestämmelsen för förvärvsreglerna. Paragrafen tar upp de

allmänna bestämmelser som gäller för ett förvärv, bland annat stadgas där samma

tioprocentsregel som gäller i Norge och Sverige, samt att det endast är bolagsstämman

som kan besluta om ett förvärv. Precis som i Norge och Sverige så kan även styrelsen

bli bemyndigad att besluta om ett genomförande av förvärv.  69

En intressant regel är att styrelsen även utan det ovannämnda bemyndigandet, för vissa

situationer ensamt kan besluta om ett förvärv. Dylika förvärv kan ske om de är

nödvändiga för att undgå avsevärd och hotande skada för bolaget. Denna bestämmelse

har dock enligt Werlauff, ringa praktisk betydelse. Werlauff anser att de bolag som

skulle kunna få användning av bestämmelsen, redan borde ha försäkrat sig mot dess

tillämpning, genom att ha ett bemyndigande stående för det fallet en dylik situation

skulle uppstå.70 Bemyndiganden till styrelsen får dock enligt 48 § ASL längst gälla för

18 månader, så bestämmelsen kanske ändå, trots Werlauffs påpekande, kan komma till

användning.  

7.2.1 Verkan av ett otillåtet förvärv

I 48 e § och 48 f § ASL diskuteras de otillåtna förvärven. 48 e § ASL stadgar att aktier

som förvärvas i strid med bestämmelserna i 48-48 c §§ ASL skall avyttras så snabbt

som möjligt och senast inom sex månader. 48 f § ASL stadgar att, för det fallet avyttring

enligt 48 e § ASL inte skett, så skall aktiekapitalet sättas ned med en summa

motsvarande dessa aktiers nominella värde. Det finns inget nämnt om att någon

ogiltighet av själva förvärvsavtalet kan inträda. I tidigare upplagor av bestämmelsen

fanns det dock en ogiltighetsregel upptagen. Det framgår också av dansk doktrin att

denna ogiltighetsregel alltjämt är gällande. Thomsen anser till exempel inte att dagens

bestämmelser skiljer sig från de tidigare upplagorna.71 Han menar att ett förvärvsavtal

som slutits av motpart i ond tro, gällande förvärvets tillåtlighet, skall vara ogiltigt. Är

förvärvsavtalet ogiltigt så skall köpet återgå. Även Krüger-Andersen anser att ett

                                                
69 Gomard s. 183 ff.
70 Werlauff s. 393.
71 Thomsen s. 234.
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förvärvsavtal som strider mot gällande förvärvsregler blir ogiltigt om motparten var i

ond tro om detta.72

Om motparten är i god tro så skall dock avtalet fortfarande gälla, och då skall aktierna

avyttras så snart som möjligt, och senast inom sex månader. Sker inte denna avyttring så

skall aktiekapitalet alltså sättas ned med en summa motsvarande aktiernas nominella

värde. Ingenting nämns om vad som gäller för de aktuella aktiernas fortsatta giltighet.

Det är nog dock så att nedsättningen av aktiekapitalet också medför att de berörda

aktierna skall ogiltigförklaras.

7.3 En nordisk jämförelse

Man kan nu konstatera att förvärvsreglerna i Danmark och Norge är väldigt lika de

svenska. Det finns dock vissa skillnader. Särskilt intressant är den danska och norska

diskussionen om förvärvsavtalets giltighet. Den norska konstruktionen synes vid en

första anblick vara en ganska bra lösning. En bestämmelse om att själva förvärvsavtalet

måste vara giltigt innan förvärven blir giltiga, skulle kanske räta upp en del av de

frågetecken som har ställts upp i denna framställning gällande de svenska reglernas

tillämpning. Skulle en dylik bestämmelse föras in i svensk rätt så skulle den antagligen

även föra med sig en motivering i förarbetena. Här skulle den svenska lagstiftaren klart

och tydligt kunna förklara vad som innefattas i termen ”giltigt förvärvsavtal”. Man

skulle kunna lägga fram anvisningar till hur stämmobeslutet skall gå till, samt

anvisningar till vad som avses med en motpart i ond tro. Detta skulle göra att man slapp

leta efter tillämpliga regler i de allmänna, lite krångliga reglerna i 8 kap ABL.

Att man i norsk doktrin diskuterar vad som innefattas i termen ”god tro” vid ett

förvärvsavtal måste verka underlättande för reglernas tillämpning. Den svenska

konstruktionen hänvisar istället till de allmänna reglerna om ställföreträdarens rätt att

binda bolaget samt stämmans beslutandeformer. En tillämpning av generella regler på

ett specifikt fall gör att det också kommer att finnas en rad olika tolkningsalternativ för

detta specifika fall. Skulle man istället föra in mer specifika regler om förvärvsavtalens

giltighet, så skulle det vara lättare att hitta rätt tolkningsalternativ då man har ett klarare

bakomliggande syfte med reglerna i fråga. De generella reglerna i 8 kap 35 § ABL är ju

inte skapade för att behandla förvärvsavtal i synnerhet.

                                                
72 Krüger Andersson s. 168.
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Å andra sidan ställer sig ju Andenaes frågande (se kap 7.1.2) till om det i praktiken

verkligen kommer att fungera med denna ogiltighetsregel. Han menar att det sällan

kommer bli aktuellt med ett ogiltigförklarande av ett aktuellt förvärvsavtal, eftersom det

kräver att någon av parterna faktiskt påtalar ogiltigheten, något som inte alltid kommer

att ske. Dessutom blir det ju problem med vem som faktiskt har rådighet över aktierna

sedan ett förvärvsavtal blivit ogiltigförklarat. Skall säljaren direkt efter ett

ogiltigförklarande få rådighet över aktierna i fråga, eller måste någon process först ske i

bolagets räkenskaper?

Att man i Danmark tagit bort bestämmelsen om att själva förvärvsavtalet måste vara

giltigt talar måhända för att det inte fungerat så bra i praktiken. Samtidigt anser man

dock i dansk doktrin att bestämmelser om det bakomliggande förvärvsavtalets giltighet

fortfarande finns kvar på ett generellt plan, och man för ju faktiskt en rättsvetenskaplig

diskussion om vad som gäller för dessa fall i en återköpssituation. Andenaes hyser

tvivel till om det i praktiken kommer att bli så att någon åberopar ogiltigheten av ett

visst avtal, samt ifrågasätter bland annat vad som gäller för aktiernas rådighet under en

ogiltighetstalan. Men detta är ju problem som uppstår även vid en tillämpning av mer

generella ogiltighetsregler av den typen som finns i den svenska regeln; 8 kap 35 §

ABL. Det måste väl ändå vara så att en tillämpning av specifika ogiltighetsregler

skapade för ett visst ändamål (förvärvsavtal), allt som oftast borde orsaka mindre

svårigheter än en tillämpning av mer generella ogiltighetsregler (8 kap 35 § ABL),

skapade för olika ändamål? Jag anser att Norge är på rätt spår med deras specifika

ogiltighetsregler för förvärvsavtal, även om dessa, som de ser ut idag, tydligen inte är

optimala för sina ändamål.
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8. Slutord

8.1 Inledande synpunkter

Floran av bestämmelser som reglerar hur aktiebolag får disponera sitt kapital är väldigt

omfattande. Med införandet av reglerna om förvärv av egna aktier har denna flora

utökats. Införandet av förvärv av egna aktier medför dock inte någon principiell ändring

till hur aktiebolagen får disponera sitt kapital. Förvärvsreglerna är underkastade

likartade bestämmelser som övriga utbetalningssätt. Införandet av förvärvsreglerna

innebär, ur ett utbetalningsperspektiv, endast att aktiebolagen nu har ytterligare ett

valalternativ vad det gäller hur de vill disponera sin vinst.

Detta arbete har på ett allmänt plan behandlat vad som inbegrips i ett otillåtet förvärv,

och på ett mer specifikt plan vad ett otillåtet förvärv kan få för konsekvenser. Inte alla

konsekvenser har behandlats, utan uppsatsen har koncentrerats kring ett visst uttalande i

förarbetsmaterialet som behandlar det bakomliggande förvärvsavtalet. Enligt detta

uttalande kan vissa förvärvsavtal bli ogiltiga, trots att lagtexten uttryckligen stadgar att

otillåtna förvärv inte skall leda till att det bakomliggande förvärvsavtalet blir ogiltigt.

Detta ogiltigförklarande av vissa förvärvsavtal, kommer i ärlighetens namn, säkerligen

inte utgöra några större problem för den fortsatta praktiska utvecklingen av företags

förvärv av sina egna aktier. Ogiltighetsförklarade förvärvsavtal utgör endast en liten

parantes inom reglerna för förvärv av egna aktier. Det skall, enligt min mening, gå

väldigt långt för att en sådan situation skall uppdagas i ett aktiebolags förvaltning. Trots

detta så väcker ämnet ändå intressanta rättsvetenskapliga frågeställningar som förtjänar

att utredas. Det är oacceptabelt att propositionsförfattarna lämnar så många uppenbara

frågor olösta i sina motiv till lagtexten. Uttalanden som; ”detta följer av allmänna

principer”, och ” har inte ansetts nödvändigt att reglera frågan särskilt” hör inte hemma i

en propositionstext. Bara den saken att en student kan basera ett helt examensarbete på

detta uttalande talar väl ganska starkt för att det möjligen kan finnas skäl som talar för

att det visst är nödvändigt att reglera frågan särskilt.

De allmänna principer som lagstiftaren hänvisar till i ovan nämnda

propositionsuttalande har att göra med aktiebolagens beslutandeformer och

aktiebolagens avtalsingående. Som vi kan se av denna uppsats innehåll, är det inte helt
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lätt att avgöra vad som gäller för avtalen om förvärv av egna aktier. De förutsättningar

som ligger till grund för ett förvärvsavtal är inte samma förutsättningar som ligger till

grund för ett aktiebolags vanliga avtal med en motpart. Detta framförallt för att de två

parter som ingår avtalet egentligen utgör samma personer. Hur avgör man en tredjemans

goda eller onda tro gällande ett avtal, när denne tredjeman är med på båda sidor om

avtalsbeslutandet och på så sätt inte är någon egentlig tredjeman? De regler som i

vanliga aktiebolagsrättsliga avtalssituationer avgör dessa frågor återfinns framförallt i 8

kap 35 § ABL, men dessa regler är inte optimala för förvärvsfallen. Tittar man på

framförallt den norska lagstiftningen, men även på hur det tidigare har sett ut i den

danska, så ser man att det där används specifika regler för själva förvärvsavtalen.

Kanske detta är något för den svenska lagstiftaren att begrunda?

8.2 Sammanfattande analys av frågeställningarna

I sitt diskuterande om vad ett otillåtet förvärv av egna aktier kan innebära, lägger

lagstiftaren in ett avsnitt som behandlar de bakomliggande förutsättningarna för ett

förvärvsavtals giltighet. Man påtalar där att vissa bakomliggande förutsättningar eller

situationer, kan leda till att ett förvärvsavtal skall anses som ogiltigt. Vilka dessa

situationer kan vara är man dock restriktiv till att belysa. Det är dock ganska klart att

man avser sådana situationer som är hänförliga till förvärvsavtalets ursprung. Vissa

allmänna principer skall tydligen göra att ett förvärvsavtal kan bli ogiltigförklarat. Vad

är det då för mystiska principer i ABL som kan få ett bolags ingångna avtal

ogiltigförklarade? Jo, det måste förstås vara fråga om de allmänna regler som behandlar

bolagets rättshandlingsförmåga.

Ett aktiebolags agerande kan hänföras dels till interna förhållanden såsom

bolagsorganens olika åtaganden gentemot varandra, och dels till externa förhållanden

såsom bolagets agerande gentemot utomstående tredje part. Ett återköp av egna aktier

tangerar båda dessa områden. För att ett förvärv av egna aktier skall kunna genomföras

krävs det först och främst att det inom bolaget beslutas därom. Här blir de interna

aktiebolagsrättsliga reglerna aktuella. Bolagsstämman (aktieägarna) skall besluta om

huruvida förvärv skall genomföras och hur detta förvärv skall gå till. Stämman skall

sedan uppdraga styrelsen att å bolagets vägnar genomföra själva förvärvet. När styrelsen

blivit bemyndigad att genomföra förvärvet blir regler som rör aktiebolagets externa

förhållanden aktuella, frågor som rör ställföreträdarens behörighet och bolagets
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bundenhet till detta kommer att uppdagas. Dessa aktiebolagsrättsliga åtgärder kan

medföra en rad situationer som kan leda till att ett förvärvsavtal skall anses som ogiltigt.

8.2.1 Stämmobeslutet

Stämmans beslut om att genomföra ett förvärv kan ha både formella och materiella fel i

sig. Det är främst de materiella felen som är av störst intresse här. Skulle stämman

besluta om ett genomförande av ett förvärv, och detta beslut strider mot de påbud som

finns i 7 kap 7-9 §§ ABL, så kan detta leda till att själva förvärvsavtalet blir ogiltigt.

Detta står uttryckligen i propositionen till lagtexten som behandlar otillåtna förvärv.

Propositionstexten säger dock inget om hur detta ogiltigförklarande skall gå till. Vi har

sett att vissa stämmobeslut alltid är att anses som ogiltiga, medan vissa stämmobeslut

måste klandras för att de inte skall gälla. Detta framgår av 9 kap 39-40 §§ ABL.

Dessutom måste stämmobeslut alltid ske i enlighet med ABL: s generalklausuler,

likabehandlingsprincipen, samt försiktighetsprincipen. Det är alltså ingen nyhet att

stämmobeslut kan underkastas klander, eller att de kan anses som nulliteter.

Men vad gäller för de stämmobeslut som rör förvärv av egna aktier? Låt säga att ett

stämmobeslut om förvärv av egna aktier genomförs utan att likhetsprincipen beaktas,

och vissa aktieägare säljer tillbaka sina aktier till bolaget. Låt säga sedan att detta

stämmobeslut klandras av någon, vad händer då med de berörda aktierna? Vad gäller för

aktierna under den tid som klanderprocessen pågår? Skall aktierna återgå till förre

ägaren om det visar sig att stämmobeslutet var felaktigt? Eller skall aktierna

ogiltigförklaras med efterföljande nedsättning av aktiekapitalet?

Det mest naturliga måste vara att om ett stämmobeslut om förvärv av egna aktier finnes

vara ogiltigt, så innebär ju detta att själva förvärvsavtalet också var ogiltigt och då skall

väl aktierna samt köpeskillingen för aktierna återgå till dess ursprunglige ägare. Men då

kanske säljaren av aktierna redan förbrukat den summa pengar han fick för sin

försäljning. Vem ska då täcka den brist som uppstår i bolagets kapital? Aktieförsäljaren

är ju knappast ansvarig för det felaktiga stämmobeslutet. Han kan väl inte hjälpa att den

som förvärvat hans aktier gjort detta på ett felaktigt sätt? Eller kan han det? Det är ju

faktiskt säljaren som även har beslutat om att förvärvet över huvud taget skall ske. Det

är även säljaren som varit med och beslutat om hur förvärvet skall ske. Visste säljaren

till exempel att likhetsprincipen blev eftersatt i stämmobeslutet? Hur visar bolaget att
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säljaren visste om eller borde ha vetat om att stämmobeslutet gick till på felaktigt sätt,

och hur stark är denna bevisbörda?

De allmänna reglerna för klandrade stämmobeslut säger att en av domstol verkställd

klandertalan skall leda till att stämmobeslutet återgår, om inte beslutet är av sådan art att

motpartens goda tro gör en återgång omöjlig. Ett otillåtet förvärvsavtal kan innefatta en

överträdelse av både sådana beslut som måste klandras för att de skall bli ogiltiga och

sådana beslut som alltid är ogiltiga. En överträdelse av exempelvis försiktighetsregeln

skall alltid leda till att det efterföljande avtalet får ogiltig verkan gentemot bolaget. Men

för sådana överträdelser som inte automatiskt leder till efterföljande ogiltighet kan det

uppdagas avsevärda problem. Vissa besluts giltighet är ju som vi har sett beroende av

motpartens goda eller onda tro. Motpartens goda eller onda tro får en väldigt speciell

ställning i ett återköpsförhållande, detta för att motparten innehar en ställning av både

köpare och säljare, vilket gör att bolagets visande av vad motparten insett eller borde ha

insett inträder i en helt ny dimension av bevisbördefrågor.

Det måste röra sig om väldigt komplicerade åtgärder för att en motpart i ett

förvärvsavtal skall kunna hävda att han inte var medveten om förvärvsavtalets fulla

innebörd. Detta eftersom han dels varit med och beslutat om att avtalet över huvud taget

skall genomföras, dels varit med och beslutat hur avtalet skall se ut. Även för de fallen

då styrelsen blivit bemyndigad att själva besluta om förvärvsavtalets utformning är det

svårt för en aktieägare att hävda sin ignorans gällande avtalets fulla utformning. Detta

eftersom det är noga reglerat i lag hur ett sådant bemyndigande skall se ut samt vad som

skall innefattas i ett sådant. Jag har väldigt svårt för att hålla med lagstiftaren när den

säger att saken inte är nödvändig att reglera särskilt.

8.2.2 Ingåendet av avtalet

När ett aktiebolag ingår ett avtal om ett återköp av dess aktier så görs detta av

aktiebolaget som sådant. Det krävs dock, av naturliga skäl, att aktiebolaget företräds av

en ställföreträdare som utför själva rättshandlingen. Det är delvis denna ställföreträdares

handlande som kan orsaka att ett förvärvsavtal skall återgå. Ställföreträdarens handlande

regleras framförallt i 8 kap 35 § ABL. Den svenska konstruktionen gällande

ställföreträdares rätt att binda sin huvudman, är uppbyggd kring tanken om att

motpartens goda eller onda tro i det aktuella fallet skall vara avgörande vikt. En motpart
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i god tro, ovetande om att ett befogenhetsöverskridande har skett, skall enligt den

svenska huvudregeln skyddas (se kap 5.2).

Det finns dock undantag till denna huvudregel. Första stycket i 8 kap 35 § ABL säger

att om ett visst bolagsorgan har gått utanför sitt verksamhetsområde, och därigenom

överskridit sin behörighet, så är denna rättshandling aldrig giltig gentemot bolaget,

oavsett vad motparten insåg eller borde ha insett. Det kan exempelvis vara fråga om att

styrelsen genomför ett återköp av bolagets egna aktier utan att de har blivit

bemyndigade att göra så av bolagsstämman. Dylika situationer leder alltid till att

rättshandlingen ifråga är ogiltig gentemot bolaget. Denna bestämmelse torde inte

åsamka så mycket besvär för tillämpningen av återköpsreglerna.

Ett andra undantag till huvudregeln, som däremot kanske kan komma att förorsaka lite

problem, är den bestämmelse som återfinns i andra meningen, andra stycket, 8 kap 35 §

ABL. Där stadgas nämligen, att om styrelsen i en rättshandling har överskridit sin

befogenhet gällande en föreskrift om bolagets verksamhetsföremål, eller en annan

föreskrift som är meddelad i bolagsordningen, eller någon annan instruktion som

meddelats från överordnat bolagsorgan, så är denna rättshandling alltid bindande för

bolaget oavsett vad motparten insåg eller borde ha insett.

Ett bemyndigande från bolagsstämman till styrelsen om att ett återköp skall genomföras

torde väl vara en sådan instruktion som lagtexten talar om. Detta betyder då att det inte

spelar någon roll alls hur ett förvärvsavtal går till, eller vem som är medveten om vad.

Så länge styrelsen håller sig inom sin allmänna behörighet skall ju dylika

rättshandlingar alltid vara gällande mot bolaget. Detta eftersom ett bemyndigande om

att ett förvärvsavtal skall genomföras just är en sådan föreskrift som meddelas från

överordnat organ (bolagsstämma) till styrelse, och befogenhetsöverträdelser av dylika

instruktioner skall ju inte spela någon roll för det efterföljande avtalets giltighet

gentemot bolaget.

Detta problem diskuteras ovan (kap 6.4) i texten och det är inte en helt lätt nöt att

knäcka. Det är dock väldigt svårt att tro att domstolarna kommer att beakta alla

förvärvsavtal som giltiga endast av den anledningen att de grundas på föreskrift från

överordnat bolagsorgan. Detta andra undantagsfall gör dock att man ställer sig lite

tvivelaktig till om det är någon idé, vad det gäller avtalen om återköp, att över huvud
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taget titta på huvudregeln för befogenhetsöverskridande. Eftersom det dock inte är

troligt att andra meningen, andra stycket 8 kap 35 § ABL får det genomslag i praktiken

som det kan få i teorin så tittar vi på huvudregeln ändå.

Huvudregeln för de fall då ställföreträdare handlat inom sitt område återfinns i första

meningen, andra stycket, 8 kap 35 § ABL och stadgar att en rättshandling inte är

gällande mot bolaget då ställföreträdaren har överskridit sin befogenhet om bolaget

också kan visa att motparten var medveten eller i alla fall borde ha varit medveten om

befogenhetsöverskridandet. Förutsatt att undantagsregeln i andra meningen andra

stycket inte är aktuell så blir alltså motpartens goda eller onda tro av avgörande vikt för

rättshandlingens giltighet. Som vi har sett av resonemangen ovan, (kap 6.3) så är det

inte helt enkelt att tillämpa de generella godtrosreglerna vid en återköpssituation. Detta

eftersom säljaren i en återköpssituation, enligt min mening, i viss mån också utgör

köparen. Det kommer att uppstå problem vad det gäller visandet av vad motparten insåg

eller borde ha insett i samband med det aktuella återköpsavtalet.

När aktiebolaget i fråga ingår ett avtal om återköp med en motpart så torde ju motparten

redan vara fullt införstådd med avtalets omfattning eftersom motparten också utgör

aktieägare i bolaget och därigenom stämmobeslutsfattare. En motpart i ett förvärvsavtal

utgör alltså inte en sådan allmän motpart som lagtexten i 8 kap 35 § ABL hänvisar till.

Därför kommer de allmänna reglerna om bolagets visande av motpartens goda eller

onda tro inte fungera på ett fullt tillfredsställande sätt vid en återköpssituation.

Jag har således även i detta fall väldigt svårt för att hålla med lagstiftaren när den säger

att saken inte behöver regleras särskilt.

8.3 Förslag för framtida lagstiftning

7 kap 10 § ABL reglerar vad som gäller för ett aktiebolags otillåtna förvärv av dess egna

aktier. Denna bestämmelse uttrycker klart och tydligt att ett otillåtet förvärv inte skall

innebära att bolaget ifråga förlorar rådighet över de berörda aktierna. I

propositionstexten till denna bestämmelse påtalas, om än väldigt flyktigt, att det kan

uppstå situationer som vänder på detta. Vad lagstiftaren försöker säga med sitt

propositionsuttalande är väl helt enkelt att man ska uppmärksamma att det kan uppstå

situationer som är hänförliga till omständigheter som skett innan, eller samtidigt som

själva förvärvsavtalet ingås. Situationer som gör att det bakomliggande avtalet kan vara
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ogiltigt, vilket i sin tur får konsekvensen att bolaget inte alls har rådighet över aktierna i

fråga. Vad som är irriterande är att lagstiftaren här hänvisar till att det är vissa

”allmänna principer” som gör att förvärvsavtalet kan bli ogiltigt. Det hade varit avsevärt

mycket lättare att bara, i ett enda stycke, förklara närmare vad man avsåg med sitt

uttalande. Det är ju ingen nyhet att stämmobeslut samt ställföreträdares åtgärder måste

gå till på rätt sätt för att deras efterföljande rättshandlingar skall få giltig verkan. Det är

till och med så, att om lagstiftaren inte hade uttalat sig över huvud taget om

förvärvsavtalens giltighet, så hade kanske heller inte några frågetecken gällande

reglernas tillämpning påträffats. Då hade vi bara kunnat utgå från att de allmänna

reglerna om stämmobesluts giltighet samt ställföreträdares rättshandlingar självklart var

gällande, som de alltid är när ett aktiebolag utför diverse rättshandlingar. (Även om det

faktisk är så det finns en del frågetecken som måste rätas ut.)

Vad lagstiftaren nu behöver göra är först och främst att titta över utformningen av 7 kap

10 § ABL, relationen mellan de två sanktionerna avyttring samt ogiltighetsförklaring

med efterföljande nedsättning är alldeles för oklart formulerad. Som det påtalas i texten

ovan (kap 4.2.1) ger ordalydelsen intryck av att man kan välja mellan dessa två

sanktioner utifrån vad som passar bäst för den aktuella situationen. Även om Rutberg

och Skog i sin artikel i Svensk Skattetidning verkar tycka att så också är fallet så anser

jag att det inte är så. Avyttring är den primära sanktionen vid ett otillåtet förvärv och

ogiltighetsförklaring med efterföljande nedsättning är den sekundära. Detta måste

framgå klarare i lagtextens ordalydelse.

Vad det sedan gäller de ogiltiga förvärven och huvuddelen av detta arbete så anser jag

det borde föras in regler av den typen som finns i Norge gällande förvärvsavtalets

giltighet. Även om Norges regler kanske inte heller är optimala så anser jag att de i alla

fall är på rätt spår. Det huvudsakliga problemet med en ogiltighetsförklaring av ett

förvärvsavtal, är bestämmelserna om bolagets visande av motpartens goda eller onda

tro. Dessa regler är inte skapade för återköpssituationer och därför blir det nästan löjligt

när man pratar om vad motparten var medveten eller inte medveten om i anledning av

ett förvärvsavtal. Konsekvensen av ett bolags förvärv av dess egna aktier är ju att

säljaren och köparen i viss mån utgör samma person.

Skulle det föras in specifika regler om vad som gäller för giltigheten av de

bakomliggande förvärvsavtalen så skulle man kanske lättare kunna bestämma vad som
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skall inbegripas i motpartens goda tro, vem som har bevisbördan för vad, samt hur stark

denna bevisbörda skall vara.
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Offentligt tryck

Offentliga utredningar

SOU 1997: 22 Aktiebolagets kapital

Propositioner

Prop. 1975: 103 Aktiebolagslag m.m.

Prop. 1993/1994: 196 Ändringar i aktiebolagslagen m.m.

Prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier.

EU- Direktiv

Första bolagsrättsliga direktivet 68/151/EEG 9 mars 1968

Andra bolagsrättsliga direktivet 77/91/EEG 13 december 1976

Investeringstjänstedirektivet 93/22/EEG 10 maj 1993

Rättsfall

NJA 1951 s.6 II

NJA 1958 s. 186

NJA 1968 s. 375

NJA 1981 s. 1117

NJA 1995 s. 437
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