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Sammanfattning 
Att använda sig av instrumentet apportemission vid företagsförvärv är en 
vanligt förekommande finansieringsmetod vid företagsförvärv, framförallt 
vid affärer mellan större aktiemarknadsbolag. Istället för att erlägga en 
likvid köpeskilling till aktieägarna i det köpta bolaget, består vederlaget av 
aktier i det köpande bolaget, vilka har utgivits genom en apportemission i 
det köpande bolaget, där aktierna i det bolag som blir uppköpt utgör 
apportegendomen. Denna finansieringsform av ett företagsförvärv har 
uppenbarligen en rad fördelar, eftersom den bl.a. möjliggör ett 
bolagsövertagande utan att likvida medel erläggs. Detta förfaringssätt kan 
dock skapa problem i ett aktiebolag. När ett förvärv sker genom att 
betalning erläggs i likvida medel, förmodas bolagsstyrelsen ha gjort en 
grundlig värdering av köpets möjligheter att frambringa framtida avkastning 
på satsat belopp. En omsorgsfull bolagsstyrelse gör en lika ingående 
bedömning när förvärvet sker genom en apportemission, men risk finns att 
bolagsstyrelsen i den senare situationen inte uppfattar samma krav, eftersom 
några likvida medel inte erläggs. Görs inte i detta fall en lika grundlig 
bedömning av bolagsstyrelsen, är det aktieägarna vid förvärvstillfället, som 
får ta konsekvenserna av förvärvet i form av minskat aktievärde och 
krympande vinstandel. För att undvika denna utveckling är det av vikt att 
det köpande bolagets styrelse fastställer en korrekt emissionskurs och gör en 
korrekt värdering av den förmögenhet som skall tillföras bolaget. Detta kan 
dock innebära svårigheter. Det är möjligt att det inte föreligger några 
svårigheter att göra en i det närmaste korrekt värdering av ett stort 
börsnoterat bolag, men hur värderar en bolagsstyrelse exempelvis ett IT-
bolag, som ofta besitter  ett avsevärt intellektuellt kapital i form av 
dynamiska medarbetare och ett bolagsvärde, uppblåst p.g.a. höga 
förväntningar? 
 
Min framställning visar att befintliga aktieägare i det köpande bolaget kan 
lida en skada i form av en värdeförlust, alternativt en maktförlust, p.g.a. en 
apportemission som genomförs vid ett företagsförvärv, såvida 
emissionskursen har fastställts felaktigt och/eller om apportegendomen har 
blivit felaktigt värderad. Om dessa förluster uppstår, anser en rad 
förespråkare i doktrin att generalklausulerna i ABL kan användas med 
framgång, och därmed kan en aktieägare som anser sig förfördelad klandra 
och upphäva ett beslut om apportemission. Enligt min mening bortser dessa 
förespråkare från en rad avgörande faktorer. Visserligen är det korrekt att de 
befintliga aktieägarna kan lida en värdeförlust, om emissionskurs och 
värdering av apportegendomen är felaktig, men dessa befintliga aktieägare 
lider som regel enbart en förlust, om man väljer att titta på själva 
apportemissionen som en isolerad händelse och inte tar hänsyn till 
transaktionens effekter i sin helhet. Vid ett företagsförvärv uppstår det 
säkerligen en rad företagsekonomiska fördelar, exempelvis i form av 
synergieffekter  och andra marknadsfördelar, som på längre sikt gynnar 
även köparbolagets befintliga aktieägare, trots att dessa möjligtvis p.g.a. 
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emissionskursens fastställande just vid emissionstidpunkten fått sitt 
aktieinnehav utspätt. Det är uppenbart att en riktad nyemission i allmänhet 
kan försvaras med hjälp av företagsekonomiska argument, och om man 
betraktar den transaktion som genomförs i sin helhet, innebär den allt som 
oftast att även befintliga aktieägare gynnas av nyemissionen.  
 
 Som framställningen dessutom har visat anser jag att ett införande av en 
företrädesrätt för befintliga aktieägare även vid apportemission i många 
situationer kan användas som ett effektivare medel än generalklausulerna 
för att hindra en majoritet från att gynna sig själv eller någon annan på 
bekostnad av andra aktieägare i ett bolag. Visserligen kan en företrädesrätt 
ibland etablera tidsutdräkter som kan verka hämmande för ett bolags 
kapitalanskaffning, men på det hela taget innebär en företrädesrätt för 
befintliga aktieägare en godtagbar garanti och en signal till sedelpressen att 
vid ett företagsförvärv genom apportemission inte spotta ut ett alldeles för 
stor antal nyemitterade aktier. 
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1 Inledning1  

1.1 Bakgrund 
I ett pressmeddelande den 14 november 2005 tillkännagav styrelsen för 
försäkringsaktiebolaget Old Mutual att en extra bolagsstämma hade beslutat 
att godkänna styrelsens förslag att köpa försäkringsaktiebolaget Skandia.  
Det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Skandia drog ut på tiden. Old 
Mutual lyckades till en början inte uppnå det aktieinnehav i Skandia som 
bolaget önskade, men den 13 mars innevarande år meddelade Old Mutual att 
det fått acceptans på aktier i Skandia motsvarande 90,02% av kapital och 
röster, vilket innebar att resterande aktier kunde tvångsinlösas.2  
 
Förvärvet är ännu ett i raden av exempel, där ett bolag, i det här fallet Old 
Mutual, köper ett annat bolag, Skandia, genom att genomföra en 
apportemission, där en del av Old Mutuals betalning för Skandias aktier 
erläggs i form av aktier i Old Mutual. Förvärvaren ger så att säga ut andelar 
i sig själv som betalning för förvärvet. 
 
Att använda sig av instrumentet apportemission vid företagsförvärv är en 
vanligt förekommande finansieringsmetod vid företagsförvärv, framförallt 
vid affärer mellan större aktiemarknadsbolag. Istället för att erlägga en 
likvid köpeskilling till aktieägarna i det köpta bolaget, består vederlaget av 
aktier i det köpande bolaget, vilka har utgivits genom en apportemission i 
det köpande bolaget, där aktierna i det bolag som blir uppköpt utgör 
apportegendomen.3 Denna finansieringsform av ett företagsförvärv har 
uppenbarligen en rad fördelar, eftersom den bl.a. möjliggör ett 
bolagsövertagande utan att likvida medel erläggs. Detta förfaringssätt kan 
dock skapa problem i ett aktiebolag. När ett förvärv sker genom att 
betalning erläggs i likvida medel, förmodas bolagsstyrelsen ha gjort en 
grundlig värdering av köpets möjligheter att frambringa framtida avkastning 
på satsat belopp. En omsorgsfull bolagsstyrelse gör en lika ingående 
bedömning när förvärvet sker genom en apportemission, men risk finns att 
bolagsstyrelsen i den senare situationen inte uppfattar samma krav, eftersom 
några likvida medel inte erläggs. Görs inte i detta fall en lika grundlig 
bedömning av bolagsstyrelsen, är det aktieägarna vid förvärvstillfället, som 
får ta konsekvenserna av förvärvet i form av minskat aktievärde och 
krympande vinstandel.4  För att undvika denna utveckling är det av vikt att 
det köpande bolagets styrelse fastställer en korrekt emissionskurs och gör en 
korrekt värdering av den förmögenhet som skall tillföras bolaget. Detta kan 
dock innebära svårigheter. Det är möjligt att det inte föreligger några 
svårigheter att göra en i det närmaste korrekt värdering av det ovan nämnda 
                                                 
1 Stefan Engströms artikel i Balans 4/2001 har inspirerat till valet av uppsatsens titel. 
2 DN, 13 mars 2006. 
3 Märk att ett vanligt förekommande scenario är att vederlaget för det köpta bolaget består 
av en blandning mellan kontanter och nya aktier som likvid.  
4 Engström, s.19. 
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försäkringsaktiebolaget Skandia, men hur värderar en bolagsstyrelse 
exempelvis ett IT-bolag, som ofta besitter  ett avsevärt intellektuellt kapital i 
form av dynamiska medarbetare och ett bolagsvärde, uppblåst p.g.a. höga 
förväntningar? 
 
I slutet av 1990-talet och i början av innevarande sekel var det vanligt 
förekommande att IT-bolag köpte upp varandra genom en riktad 
nyemission. Höga förväntningar och stabila aktiekurser gjorde nyemissioner 
lockande för samtliga inblandade parter. Idag har IT-bubblan spruckit och 
en rad företagsförvärv, som genomfördes genom en riktad nyemission, har 
visat sig vila på bristfälliga grunder och har lett till förfång för samtliga 
inblandade parter. En rad problem och intressekonflikter mellan aktieägare i 
samband med företagsförvärv genom apportemission har ytterligare 
blottlagts och skapat en välbehövlig debatt kring den riktade emissionen. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Förutom att ge en översiktlig bild av institutet nyemission av aktier, av 
förfarandet vid en företagssammanslagning genom apportemission och 
regelverket kring ett offentligt uppköpserbjudande är syftet med denna 
uppsats att försöka svara på följande frågor: 

1. Hur fastställs emissionskursen vid en riktad nyemission och vilka 
konsekvenser kan en felaktig emissionskurs få? 

2. Hur fastställs värdet på den tillförda förmögenheten, 
apportegendomen, och vilka konsekvenser kan en felaktig värdering 
få? 

3. Kan de negativa effekter som möjligen uppstår i fråga 1 och 2 vid en 
felaktig emissionskurs och värdering av apportegendomen angripas 
med stöd av likhetsprincipen och generalklausulerna i ABL? 

4. Skulle ett införande av ett krav på kvalificerad majoritet vid beslut 
om apportemission innebära ett skydd för befintliga aktieägare i ett 
bolag och därmed utgöra en tillräcklig skyddsmekanism mot de 
negativa effekter som kan uppstå genom en felaktigt fastställd 
emissionskurs och en felaktig värdering av apportegendomen? 

 
 

1.3 Metod och material 
 
Uppsatsen innehåller en deskriptiv del och en analyserande del. Den 
deskriptiva delen är resultatet av en systematisering och kartläggning av 
förarbeten, doktrin, praxis och gällande rätt på området. I den analyserande 
delen är avsikten att utifrån gällande rätt och källmaterial genomföra en 
analys av apportemissionen som medel för en företagssammanslagning. 
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Analysen kommer särskilt att inriktas på en definition och lösning av 
problemen kring tillförseln av förmögenhet vid apportemission. 
Förhoppningen är att resultatet skall motsvara syftet.   
 
 

1.4 Disposition och avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar företagssammanslagning genom apportemission i 
börsbolag och fokuserar kring de värdeförluster och maktförluster som en 
aktieägare i det köpande bolaget kan göra p.g.a. de utspädningseffekter som 
eventuellt uppstår vid apportemissionen. Maktförlusterna som kan uppstå 
behandlas dock mer övergripande. Konvertibler och teckningsoptioner är 
finansieringsformer, som kan aktualiseras i samband med en 
företagssammanslagning, och behandlas endast övergripande. Beträffande 
de intressekonflikter som kan uppstå inom ett bolag vid ett företagsförvärv 
genom apportemission, har jag valt att inrikta mitt intresse främst på de 
befintliga aktieägarna i det köpande bolaget. Borgenärsperspektivet berörs 
endast övergripande och detsamma gäller de regler i ABL kap. 16 som 
uppställer särskilda regler för riktade nyemissioner till personer med 
ledande befattningar inom bolaget. 
  
Framställningen inleds i kapitel två med en övergripande redogörelse för 
regelverket kring utökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. I 
kapitel tre följer en kortfattad, deskriptiv framställning av hur ett bolag går 
till väga och vilka övergripande regler bolaget måste iakttaga, när det 
genomför en företagssammanslagning genom apportemission. Jag kommer 
dessutom i detta kapitel att redogöra för det regelverk som omgärdar ett 
offentligt uppköpserbjudande, och därför kommer den nya lagen om 
offentliga uppköpserbjudande på aktiemarknaden att behandlas närmare i 
detta avsnitt. Därefter följer kapitel fyra, som kan sägas utgöra kärnpunkten 
i min framställning. Där definierar jag de problem kring 
förmögenhetstillförseln som kan uppstå vid en apportemission. Kapitel fem 
utgör en analys av likhetsprincipen och ABL:s generalklausuler och deras 
eventuella tillämpning på de negativa effekter som kan uppstå vid en 
företagssammanslagning genom apportemission. I kapitel fem kommer jag 
dessutom att försöka ge ett svar på frågan hur lagstiftaren motiverar sitt 
ställningstagande att inte kräva kvalificerad majoritet på bolagsstämman vid 
beslut om apportemission. I avsnitt sex sammanfattar jag avslutningsvis 
mina reflektioner kring ämnet. 
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2. Utökning av aktiekapitalet 
genom nyemission 
 

2.1 Allmänt 
Sedan dess uppkomst har aktiebolagets fundamentala uppgift varit att ge 
näringslivet en effektiv form för riskkapitalanskaffning. Det råder inget 
tvivel om att aktiebolagsformen hittills har uppfyllt kraven och i väldigt stor 
utsträckning möjliggjort en kapitalanskaffning. I dagens samhälle kan dock 
ett aktiebolags kapitalbehov förändras över en natt, och ett bolags 
kapitalbehov under en längre tidsperiod är svårt att förutse. När en bank 
överväger att bevilja ytterligare krediter, är det inte ovanligt att den kräver 
att aktiekapitalet i bolaget ökas. Att öka ett aktiebolags aktiekapital kan bl.a. 
ske genom att bolaget antingen gör en fondemission eller en nyemission av 
aktier. Till skillnad från fondemission, som enbart är en bokföringsmässig 
transaktion, innebär nyemission att aktiebolaget ökar sitt aktiekapital genom 
att låta teckna nya aktier mot betalning.5 Det kan finnas en rad olika motiv 
till att göra en nyemission av aktier. Nyemissionen måste sättas i samband 
med bolagets finansieringspolitik i stort, men motiven till emissionen kan 
bl.a. vara att en ökning av de likvida medlen är nödvändiga för att bolaget 
skall överleva eller att en ökning av aktiekapitalet är nödvändig för att 
bolaget skall börsintroduceras. Ett annat motiv till nyemission kan vara en 
maktkamp mellan olika aktieägarkretsar, där en viss grupp vill genomföra 
en nyemission för att kunna öka sin egen makt. Det kan också vara ett motiv 
att ett bolag vill öka andelen eget kapital, eftersom man vill skapa en mer 
stabil finansiell ställning. Slutligen kan ett motiv vara, och som denna 
uppsats kommer att fokusera särskilt kring, att genomföra en apportemission 
för att finansiera ett företagsförvärv.6 Som min framställning 
förhoppningsvis kommer att visa, måste ABL:s regelverk för nyemissioner 
vara väl avvägt för att kunna balansera mellan olika, vitt skilda intressen. 
Exempelvis måste befintliga investerares intresse av ett skyddat kapital 
avvägas mot företagets föränderliga situation och behov av att anpassa 
kapitalstrukturen till rådande situation.7

 
Enligt huvudregeln fattas beslut om nyemission av bolagsstämman, ABL 
13:3. Styrelsen kan enligt denna paragraf avge ett förslag på nyemission, 
men i vissa fall kan beslut om nyemission fattas även av bolagsstyrelsen. 

                                                 
5 Se ABL 11:1 1 st. 2p. 
6 Olve, s.85. 
7 Som en parantes kan nämnas att den i särklass största nyemissionen som har gjorts i 
Sverige, är den som telekomaktiebolaget Ericsson genomförde 2002, då 8.000 miljoner 
aktier till ett värde av 29 miljarder SEK emitterades. Varje tidigare innehavd Ericsson-aktie 
gav innehavaren rätten att teckna en ny aktie för 3.80 kr styck; allt enligt Emissionsprospekt 
från Ericsson, juni 2002. 
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Detta beslut kan fattas genom ett bemyndigande av stämman eller att 
styrelsen först fattar ett beslut som sedan godkänns i efterhand av stämman. 
Emissionsbeslutet får dessutom inte medföra att aktiekapitalet i bolaget blir 
högre än vad som anges i bolagsordningen.8 Bolagsordningen kan dock 
ändras på denna punkt, men ett sådant beslut kräver kvalificerad majoritet i 
enlighet med ABL 7:42. Beslut om nyemission av aktier måste registreras 
hos bolagsverket inom ett halvår efter beslutet, ABL 13:27. 
 
 

2.2 Olika former av nyemission av aktier 
 
Kontantemission är den enklaste och vanligaste formen av nyemission, där 
förvärvaren mottager aktier i bolaget mot att han till bolaget inbetalar 
kontanta medel.9 Det vanligaste skälet till att göra en kontantemission är att 
bolaget är i behov av likvida medel. Apportemission är det andra 
alternativet, vilket innebär att aktieförvärvaren istället för pengar tillskjuter 
viss egendom.10 För att egendom skall kunna godkännas som 
apportegendom måste egendomen enligt förarbetena vara till nytta för 
bolagets verksamhet.11 Egendom som är direkt oanvändbar för bolaget eller 
ytterst svårvärderad, exempelvis prydnadsföremål eller personligt lösöre, är 
förbjuden att användas som apportegendom.12 Egendomen måste vara av 
sådan art att den kan redovisas som tillgång i bolagets balansräkning.  Detta 
kan sägas vara ett uttryck för att ett aktiebolag enbart får ägna sig åt den 
verksamhet som framgår av bolagsordningen.13 Det finns emellertid inget 
som hindrar att verksamhetsföremålet i ett bolag ändras, men för detta krävs 
dock ett beslut med kvalificerad majoritet. Frågan hur lagens föreskrift kring 
verksamhetsföremålet och hur man fastställer om apportegendomen är av 
nytta för bolagets verksamhet behandlades i NJA 1987 s. 394. Vilket 
visserligen behandlade ändamålet med en ideell förenings verksamhet, men 
enligt Nerep tycks det av domskälen följa att det inte finns några principiella 
skäl att skilja mellan en verksamhets föremål och ändamål. 14 Om så är 
fallet, innebär domen att endast om en transaktion uppenbart strider med 
verksamhetsföremålet, måste den anses vara utanför ramen för en 
bolagsledningens befogenhet. Det är dessutom i sammanhanget värt att 
notera att det inte är tillåtet att apportegendomen utgöres av åtagande att 
utföra arbete eller tillhandahålla tjänst.15 Frågan angående värdering av den 
tillförda apportegendomen återkommer jag till i avsnitt 4.3. 

                                                 
8 Prop. 2004/05:85 s. 697. 
9 Mattsson, s. 23. 
10 Se ABL 13:20. Observera att tillskott även kan ske på ett tredje sätt genom kvittning av 
skuld om särskilda förutsättningar i ABL är uppfyllda. 
11 Prop. 1975:103 s. 293. 
12 Sandström, s.110. 
13 Hemström, s.34. 
14 Nerep, s. 93. 
15 Se ABL 13:5 4 st. jämte ABL 2:6. Denna reglering infördes som ett led i ABL:s 
anpassning till EG-rätten, närmare bestämt artikel 7 i det andra bolagsdirektivet. 
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2.2.1 Aktieägares företrädesrätt till nya aktier 
 
När ett bolag gör en kontantemission eller en fondemission är huvudregeln 
att aktieägarna i enlighet med ABL har företrädesrätt till de nya aktierna i 
förhållande till det antal aktier de redan äger i bolaget.16 Mellan 1997-2002 
genomförde svenska aktiemarknadsbolag 120 företrädesemissioner.17 Dessa 
emissioner gav cirka 70 miljarder SEK i nytt kapital till bolagen. Det kan 
m.a.o. vara ytterst effektivt att skaffa sig nytt riskkapital genom nyemission 
med företrädesrätt. Företrädesrätten kan sägas vara ett utslag av 
likhetsprincipen i ABL och en strävan från lagstiftarens sida att undvika att 
aktieägarna i ett aktiebolag röstar nej till ett beslut om nyemission, därför att 
de riskerar att förlora på affären när de själva ej får medverka.18 
Företrädesrätten medverkar inte enbart till att undvika eventuella 
ekonomiska förluster för de gamla aktieägarna, utan företrädesrätten medför 
också att man undviker maktförskjutningar i bolaget. AMN har dessutom 
fastslagit att företrädesrätt för befintliga aktieägare åtminstone  bör vara 
förstahandsalternativet vid kontantemission.19 Ett beslut om 
kontantemission med företrädesrätt för aktieägarna fattas i enlighet med 
ABL 13:1 jämte ABL 7:40 med enkel majoritet av de avgivna rösterna, om 
inte annat anges i bolagsordningen. 
 
Huvudregeln om företrädesrätt för aktieägare är inte utan undantag. Förutom 
att företrädesrätten inte gäller vid apportemission, något jag återkommer till 
i avsnitt 2.4, kan bolaget genom bestämmelse i bolagsordningen eller genom 
en kvalificerad majoritet på bolagsstämman, vid röstning om 
emissionsbeslutet, bestämma att bolaget skall frångå företrädesrätten och 
därmed rikta emissionen till någon eller några aktieägare eller 
utomstående.20 Emellertid kan ett undantag från företrädesrätten enligt 
lagstiftaren enbart genomföras om det är motiverat av objektiva skäl och 
inte kommer i konflikt med generalklausulerna i ABL, numera reglerade i 
7:47 och 8:41 ABL.21 AMN har i ett vägledande uttalande konstaterat att 
lagstiftaren har givit uttryck för en restriktiv syn på undantag från 
företrädesrätten och att objektiva skäl, enligt nämnden, måste anses vara att 
en riktad nyemission, som vänder sig till en befintlig aktieägare, kan anses 
tillåten enligt ABL, när bolaget befinner sig i en finansiell kris och när en 
riktad nyemission anses vara det enda alternativ, som leder bolaget ur 
krisen.22 Det finns också enligt nämndens förmenande en ännu större 
anledning att upprätthålla en restriktiv syn när en nyemission riktas till vissa 
aktieägare, jämfört med när emissionen riktas till en eller flera utomstående 
aktörer. Det är en intressant fråga, huruvida det krävs att ett bolag måste 
befinna sig i en finansiell kris för att kunna genomföra en riktad 

                                                 
16 Se ABL 13:1. 
17 Skog, (Skog), s.11. 
18 Prop. 2004/05:85 s.675. 
19 AMN 2002:2. 
20 Se ABL 13:2. 
21 SOU 1971:15 s. 175 och prop. 1973:93 s. 129. 
22 AMN 2002:2. 
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kontantemission till någon eller några befintliga aktieägare, utan att drabbas 
av ansvar enligt generalklausulerna. Eftersom fokus i denna uppsats riktas 
mot företagsförvärv genom apportemission, nöjer jag mig med att 
konstatera att det råder delade meningar i doktrin, huruvida en riktad 
kontantemission till redan befintliga aktieägare, i ljuset av 
generalklausulerna i ABL, enbart är godtagbar då bolaget befinner sig i en 
finansiell kris. 
 
 

2.2.2 Den riktade nyemissionen av aktier 
 
En riktad nyemission är, som jag redan konstaterat ovan, en nyemission, 
som innebär att den riktas mot ett eller flera rättssubjekt, istället för att alla 
aktieägare får teckna aktier. Det kan finnas en rad olika skäl till att ett 
aktiebolag gör en riktad nyemission av aktier. Ett av skälen är att det i ett 
aktiebolag kan finnas ett stort behov av att få in en utomstående intressent, 
som investerar kapital i företaget. Det kan också helt enkelt vara så att de 
nuvarande aktieägarna saknar medel att skjuta till och att bolaget därför 
vänder sig till en utomstående finansiär. Ett annat skäl kan vara att man vill 
omfördela makten inom bolaget och därför rikta nyemissionen mot viss eller 
vissa aktieägare. Slutligen kan ett bärande skäl för en riktad nyemission 
vara, vilket denna uppsats fokuserar kring, att vända sig till aktieägare i ett 
målbolag och därmed genom en riktad apportemission kunna ta över ett 
målbolag. 
 
En avvikelse från företrädesrätten kan vara ett betydande ingrepp i 
aktieägarnas intressen, och som jag har konstaterat ovan finns det inte någon 
företrädesrätt för de befintliga aktieägarna vid en apportemission. 
Lagstiftaren motiverar bristen på företrädesrätt med att en apportemission 
rör viss egendom som något rättssubjekt har tillgång till och som övriga 
aktieägare ej kan prestera.23

 
Vid en riktad kontant- eller apportemission löper befintliga aktieägare därför 
risken att deras aktieinnehav drabbas av en värdeförlust och/eller en 
maktförlust. Om de nyemitterade aktierna  har tecknats till ett alltför lågt 
pris eller om apportegendomen har värderats felaktigt, kan de befintliga 
aktieägarna drabbas av en värdeförlust på sitt aktieinnehav.  Om en kontant- 
eller apportemission riktas mot viss eller vissa aktieägare, kan detta leda till 
att de befintliga aktieägarna kan drabbas av en maktförlust, eftersom det kan 
uppstå utspädningseffekter, som kan drabba en minoritetsaktieägare 
negativt. Särskilt negativa kan effekterna bli om utspädningen av 
minoritetens aktier leder till att dess innehav minskar till under en tiondel av 
aktierna i bolaget, eftersom en rad bestämmelser till skydd för minoriteten i 

                                                 
23 Prop. 1975:103 s. 330. 
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ABL bygger på att de kan åberopas av aktieägare med mer än 10% av 
aktierna i bolaget.24

 
Det finns en rad bestämmelser i ABL som syftar till att förhindra alltför 
betydande ingrepp i aktieägarnas intressen. Som jag tidigare har konstaterat 
krävs det en kvalificerad majoritet på bolagsstämman för att genomdriva en 
avvikelse från företrädesrätten vid en kontantemission.25 Dessutom kräver 
ABL att förslag till stämman rörande en avvikelse från företrädesrätten 
måste åtföljas av en redovisning av skälen till avvikelsen.26 I ABL kap. 16. 
uppställs dessutom särskilda regler för beslut om emission i publika bolag 
och i dotterbolag till sådana bolag, som riktas till en person som är 
styrelseledamot, VD eller hög chef i det emitterade bolaget eller annat 
koncernföretag. ABL kap. 16 är resultatet av ett införande av den s.k. LEO-
lagen i nya ABL. En emission, som riktas till en person som är 
styrelseledamot, VD eller hög chef i det emitterande bolaget eller annat 
koncernföretag, anses nämligen  omfattas av särskilda risker, som medför att 
det enligt lagstiftaren är befogat med särskild lagstiftning beträffande 
berörda personer. Reglerna innebär kortfattat  att  ett beslut, som skall fattas  
eller godkännas av bolagsstämman beträffande en nyemission till de 
personer som omfattas av regelverket27, är giltigt enbart om det biträdes av 
aktieägare med minst 90% av de avgivna rösterna och av de aktier som är 
företrädda vid bolagsstämman.28  
 
 

2.3 Emission av teckningsoptioner eller 
konvertibler 
 
En nyemission av aktier kan vara ett tämligen stelt instrument för 
kapitalanskaffning. Därför kan emission av teckningsoptioner eller 
konvertibler framstå som lämpliga alternativ för kapitalanskaffning, när 
nyemission av aktier av någon anledning inte är att föredra. 
 
Reglerna kring teckningsoptioner stadgas i ABL kap. 14. I korthet innebär 
emission av teckningsoptioner att ett aktiebolag låter intressenter teckna 
teckningsoptioner, som sedan ger en rätt att teckna aktier i bolaget mot 
tillskjutande av kontant vederlag.29 Betalning för optionen kan ske både 
genom kvittning och i form av apportegendom.30 Vid teckning av 
teckningsoptionerna tillförs bolaget inte aktiekapital, vilket är fallet vid en 
nyemission. Istället blir tillförseln helt enkelt beroende av hur den framtida 
                                                 
24 Exempelvis kan minoritetens aktieandel, som har minskats till under en tiondel, 
tvångsinlösas av majoriteten i enlighet med reglerna i ABL kap. 22. 
25Se ABL 13:2. 
26 Se ABL 13:4 1 st. 6p. 
27 Vilka subjekt som omfattas framgår av ABL 16:2. 
28 Se ABL 16:8. 
29 Sandström, s. 122. 
30 ABL 14:9. 
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aktieteckningen äger rum. Teckningsoptionen används främst för att ett 
aktiebolag skall knyta till sig personer som ett bolag vill behålla och i 
framtiden kunna belöna dessa medarbetare med aktieägarskap på förmånliga 
villkor. Till viss del möjliggör teckningsoptioner en flexibel 
kapitalanskaffning, men förfarandet förekommer ytterst sällan i samband 
med ett företagsförvärv. 
 
Emission av konvertibler är däremot ett institut som är tänkbart som 
kapitalanskaffningsmetod vid ett företagsförvärv. Ett konvertibelt 
skuldebrev innebär att ett aktiebolag har utfärdat ett skuldebrev som 
innehåller en förpliktelse från bolagets sida att låta fordringsägaren ha rätt 
att helt eller delvis byta ut sin fordran i skuldebrevet mot aktier i bolaget.31  
Innehavaren av konvertibeln har helt enkelt beviljat ett lån till bolaget. 
Regler kring konvertibler stadgas i ABL kap. 15. Enligt ABL 15:1 har 
aktieägarna i det bolag som emitterar konvertibla skuldebrev företrädesrätt 
till konvertiblerna. Regeln gäller dock bl.a. inte om konvertiblerna skall 
betalas med apportegendom, vilket är fallet om konvertiblerna skulle utges 
som betalning för ett företagsförvärv. Det är bolagsstämman som beslutar 
om emission av konvertibler, oftast på förslag av styrelsen.32  I ABL 15:4-7 
uppräknas vad förslaget till emission av konvertibler skall innehålla. Viktigt 
att konstatera är att konverteringskursen inte får sättas lägre än att bolaget 
efter konvertering tillförs ett vederlag, som inte understiger tidigare aktiers 
kvotvärde.33 En lägre konverteringsskurs skulle dock kunna sättas, om 
mellanskillnaden täcks genom betalning med kontanta medel vid 
konverteringen. Det konvertibla skuldebrevet måste dessutom innehålla 
bestämmelser, som reglerar mellanhavandet mellan bolaget och 
fordringsägaren så länge konvertering inte har ägt rum. Skuldebrevet skall 
också innehålla konverteringsutfästelsen, vari det skall anges vid vilken tid 
fordringsägaren skall kunna begära konvertering och på vilka villkor denna 
konvertering skall äga rum.34  
 
Det finns en rad fördelar med konvertibla skuldebrev. Ett bolag, som har ett 
behov av en omedelbar kapitaltillförsel, torde se konvertibler som ett 
utmärkt alternativ. För en fordringsägare har konvertibler den fördelen att 
han i framtiden har två alternativ att välja mellan. En person som är osäker 
på hur ett visst bolags aktiekurs kommer att utvecklas i framtiden, torde vara 
intresserad av konvertibla skuldebrev istället för att erhålla aktier direkt 
genom en nyemission av aktier, eftersom han då kan avvakta och se hur 
bolagets verksamhet och aktiekurs utvecklar sig och därefter bestämma, om  
han vill behålla sin säkra position som fordringsägare eller om han vill 
konvertera skuldebrevet och erhålla aktier istället och därmed bli aktieägare 
i bolaget. För bolagets del innebär konvertibler den fördelen att räntan på 
lånet som erhålls förmodligen kan sättas lägre än vad som hade blivit fallet 

                                                 
31 Rodhe, s 59.  
32 ABL 15:3. 
33 ABL 15:6 3 st. Konverteringskursen är det fastställda fordringsbelopp som ger rätt till en 
ny aktie. 
34 Rodhe, s. 59. 
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om fordran hade varit utan konverteringsrätt.35 Dessutom är räntan, till 
skillnad från utdelning vid nyemission av aktier, avdragsgill, såvida 
konverteringskursen inte har satts för lågt och att tiden för konvertering är 
rimlig.36 Om ett bolag vid förvärv av ett annat bolag vill erlägga en del eller 
hela betalningen för bolaget i form av konvertibla skuldebrev, är det av 
oerhörd vikt att de centrala villkoren i konvertiblerna, det belopp som skall 
betalas för varje konvertibel och tiden och kursen för konverteringen, 
fastställs korrekt. Befintliga aktieägare och borgenärer kan lida skada om en 
felaktig konverteringskurs har bestämts. Jag kommer inte att behandla  detta 
närmare i denna uppsats eftersom jag fortsättningsvis enbart kommer att 
fokusera på apportemission som finansieringsinstrument vid ett 
företagsförvärv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Sandström, s 125. 
36 Mattsson, s. 13. 
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3. Ett offentligt erbjudande 

3.1 Allmänt 
Som jag redan har beskrivit i inledningen bygger företagssammanslagning 
genom apportemission på att aktieägarna i det bolag som är föremål för 
uppköpsintresse (målbolaget) överlåter sina aktier till det köpande bolaget 
mot ett vederlag, beståendes av aktier i det köpande bolaget. 

 
Beroende på målbolagets storlek finns det olika sätt för det köpande bolaget 
att tillkännage sitt intresse för målbolaget. Gäller köpet ett mindre målbolag 
med ett fåtal aktieägare kan det köpande bolaget vända sig till aktieägarna i 
målbolaget direkt med förfrågningar. Handlar det om ett stort bolag med 
spritt ägande är det vanligaste sättet att det köpande bolaget lämnar ett 
offentligt erbjudande till aktieägarna i målbolaget att överlåta sina aktier till 
det köpande bolaget. Ett offentligt erbjudande innebär ett offentligt 
erbjudande till innehavare av aktier, som har givits ut av ett svenskt eller 
utländskt noterat aktiebolag, att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier 
till budgivaren.  Den 2 september 2005 tillkännagav försäkringsaktiebolaget 
Old Mutual att man lämnade ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga 
aktier i försäkringsaktiebolaget Skandia.37 Eftersom Skandia var ett bolag 
med spritt ägande var det naturligt att Old Mutuals anbud lämnades i ett 
offentligt erbjudande. Offentliga uppköpserbjudanden är vanligt 
förekommande i svenskt näringsliv. Mellan 1990-2004 lämnades 358 
offentliga uppköpserbjudanden, avseende svenska bolag med aktier noterade 
på antingen Stockholmsbörsen, NGM eller Aktietorget. 293 av 358 
erbjudanden ledde till förvärv av målbolaget. 38

 
Ett offentligt erbjudande  behöver inte nödvändigtvis avse aktier, utan kan 
även innefatta teckningsoptioner, konvertibler, vinstandelsbevis, 
emissionsrätter och andra finansiella instrument, som målbolaget har utgivit 
eller som kan förknippas med målbolaget.39 Det skall även poängteras att ett 
offentligt erbjudande inte behöver omfatta samtliga aktier i ett målbolag. 
Dock är det ovanligt att endast partiella erbjudanden lämnas. 
 
Eftersom ett offentligt erbjudande görs på värdepappersmarknaden, är det av 
yttersta vikt att det finns ett regelverk, som reglerar utformandet och 
genomförandet av ett offentligt erbjudande. Tidigare var det endast 
självreglerande organ som tillsåg att regler och sanktioner fanns på området. 
Den 1 juni 2006 har emellertid en ny lag trätt i kraft, lagen om offentliga  
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. I de följande två avsnitten kommer 
jag att redogöra för det nya regelsystemet och dessutom kort redogöra för 

                                                 
37 Pressmeddelande 2 september 2005. 
38 SOU 2005:58 s.53. 
39 Kågerman, s 223. 
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marknadens självreglering och peka på några centrala skillnader mellan nu 
gällande och tidigare gällande förhållanden. 
 
 

3.2  Marknadens självreglering 

Offentliga uppköpserbjudanden, s.k. takeover-erbjudanden, är som jag redan 
har konstaterat vanligt förekommande i det svenska näringslivet. Den 
svenska aktiemarknaden har en lång tradition av självreglering beträffande 
formen och kraven för erbjudanden. Redan 1971 utfärdade NBK40 regler för 
offentliga erbjudanden om aktieförvärv. NBK, som har till uppgift att verka 
för god sed på värdepappersmarknaden, utfärdade de första reglerna kring 
uppköpserbjudanden med den brittiska The City Code on Takeovers and 
Mergers som förebild.41 Det svenska regelverket har sedan 1971 reviderats 
vid ett flertal tillfällen och anpassats till nu rådande förhållanden och har 
uppdaterats senast 2003. Fram till den 1 juni 2006 var enbart NBK:s regler 
om offentliga uppköpserbjudanden tillämpliga på svenska 
aktiemarknadsbolag och gällde därmed endast erbjudanden som omfattade 
aktier, utgivna av ett svenskt aktiebolag, vars aktier var föremål för handel 
på börs eller på auktoriserad marknadsplats. Reglerna tillämpades oavsett 
om det var en fysisk eller juridisk person som lämnade erbjudandet och 
oberoende  av dennes nationalitet och hemvist.42

 
NBK:s regler var tidigare formellt sett att se som rekommendationer. De var 
m a o inte att anse som direkt rättsligt bindande för marknadens alla aktörer. 
Rekommendationen var inte bindande som lag, men fick en viktig 
rättsverkan för bolag som var noterade eller inregistrerade vid OM 
Stockholmsbörsen, NGM eller AktieTorget, eftersom bolagen genom 
inregistreringskontraktet (noteringsavtalet) vid börsen och 
marknadsplatserna hade förbundit sig att följa rekommendationen.43 Vid 
underlåtelse att följa rekommendationen kunde OM Stockholmsbörsens 
disciplinnämnd döma ut varning, avtalsvite eller vid grova överträdelser 
avregistrera det underlåtande bolaget från börsen.44 Detta innebar att ett 
svenskt börsbolag måste följa rekommendationen, eftersom bolaget annars 
riskerade sanktioner från OM Stockholmsbörsens sida. I de allra flesta fall 
var de ovannämnda sanktionerna ett tillräckligt påtryckningsmedel för att 
svenska börsbolag skulle agera enligt rekommendationen. Det bör dessutom 
tilläggas att en ny regel i rekommendationen infördes den 1 september 2003, 
                                                 
40 NBK bildades 1966 av Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare. Idag 
drivs NBK av en ideell förening med tio medlemmar: Aktiemarknadsbolagens förening, 
FAR, Fondbolagens förening, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på 
aktiemarknaden, Stockholmsbörsen AB, Stockholms handelskammare, Svenska 
bankföreningen, Svenska fondhandlarföreningen, Svenskt Näringsliv och Sveriges 
Försäkringsförbund. 
41 Prop. 2005/06:140 s. 37. 
42 NBK:s regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Regel I.1. 
43 NJA 1985 s. 343. HD fastställde i denna dom att ett aktiemarknadsbolag är skyldigt att 
efterleva NBK:s regler när ett aktiemarknadsbolag är bundet av noteringsavtalet. 
44OM Stockholmsbörsen Noteringsavtal, punkt 4. 
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vilken föreskriver att en budgivare i erbjudandet skulle ange att NBK:s 
regler och AMN:s45 besked och tillämpning därav gäller för erbjudandet.46 
En sådan föreskrift har undantagslöst funnits med i samtliga takeover-
erbjudanden sedan regeln infördes, och föreskriften innebar att NBK:s 
regelverk blev avtalsrättsligt bindande.47

 
Den uppmärksamme läsaren har säkert redan konstaterat att tillämpningen 
av NBK:s regelverk försvåras, när det offentliga uppköpserbjudandet 
lämnas av ett aktiebolag, som inte är noterat på OM Stockholmsbörsen. När 
exempelvis ett sydafrikanskt bolag, ej noterat på OM Stockholmsbörsen, 
lämnar ett offentligt bud på ett svenskt börsnoterat försäkringsbolag, blottas 
svagheterna med självregleringen. Enligt NBK:s regelverk är reglerna 
tillämpliga, eftersom budet omfattar aktier, utgivna av ett svenskt 
aktiebolag, vars aktier är föremål för handel på börs eller auktoriserad 
marknadsplats i Sverige, men eftersom det sydafrikanska bolaget inte är 
noterat på OM Stockholmsbörsen och därmed inte bundet av 
noteringsavtalet, riskerar bolaget inte att drabbas av några sanktioner från 
OM Stockholmsbörsens sida, om bolaget inte följer NBK:s regler. Det 
sydafrikanska bolaget kan dock i erbjudandet ha föreskrivit att bolaget följer 
NBK:s regler och gör sig därmed självt avtalsrättsligt bundet av regelverket. 
Det ligger nämligen i de flesta fall i det budgivande bolagets intresse att 
uppträda enligt god sed, när bolaget lämnar ett offentligt erbjudande på den 
svenska aktiemarknaden, eftersom bolaget annars riskerar att drabbas av 
negativ publicitet, och som en följd av detta kan en rad svårigheter för 
erbjudandet och bolaget uppstå. Det sydafrikanska försäkringsaktiebolaget 
Old Mutual, som lämnade ett bud på det svenska försäkringsaktiebolaget, 
Skandia, är ett exempel på en utländsk budgivare som följde NBK:s 
regelverk. Old Mutual noterades dock i samband med erbjudandet på 
Stockholmsbörsens A-lista, vilket innebar att bolaget var bundet av 
noteringsavtalets sanktionssystem. Den nya lagen, som trädde i kraft den 1 
juni 2006, har dock åtgärdat den ovannämnda lucka i regelsystemet som 
uppstår när en utländsk budgivare, ej noterad på OM Stockholmsbörsen, 
lämnar ett offentligt erbjudande på ett svenskt aktiemarknadsbolag. Mer om 
detta i nästa avsnitt.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 AMN bildades 1986 och är en nämnd som avgör frågor från enskilda företag om hur 
NBK:s regler skall tillämpas i särskilda fall. AMN drivs av samma förening som driver 
NBK och skall precis som NBK verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Prop. 
2005/06:140 s. 38. 
46 NBK:s regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Regel II.3 punkt 7. 
47 SOU 2005:58 s. 54. 
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3.3 Den nya lagregleringen 

3.3.1 Bakgrund 
EU-kommissionen har sedan lång tid tillbaka bedrivit ett omfattande arbete 
för att harmonisera den europeiska aktiebolagsrätten. Redan i mitten av 
1970-talet presenterade kommissionen ett utkast till ett direktiv om 
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.48 Först trettio år senare 
antogs direktivet efter år av diskussioner och förkastade direktivförslag. 
Frågorna kring hur man skapar en integrerad kapitalmarknad inom EU var 
och är fortfarande oerhört kontroversiella. EU-kommissionens strävan är att 
skapa ett ”level playing field” i samband med företagsuppköp inom Europa. 
I Takeover-direktivet, som antogs 2004 och som skall ha varit genomförd i 
medlemsstaterna senast den 20 maj 2006, har en rad bestämmelser intagits 
för att främja EU-kommissionens ovannämnda strävanden. För att kunna 
skapa ett ”level playing field” krävs det att spelreglerna är harmoniserade på 
den europeiska kapitalmarknaden. Offentliga uppköpserbjudanden är vanligt 
förekommande i hela Europa och nationella regler kring problematiken har 
många gemensamma drag, men också en mängd skillnader. Takeover-
direktivet, som precis som NBK:s regelverk har sin förebild i The City Code 
on takeovers and Mergers i Storbritannien, syftar till att överbrygga 
skillnaderna och skapa gemensamma spelregler för offentliga 
uppköpserbjudanden inom EU och att garantera aktieägarna i bolag, som är 
föremål för ett uppköpserbjudande, en rättvis behandling och att medverka 
till möjliggörandet av sunda omstruktureringar i näringslivet.49 Direktivet 
gäller uppköpserbjudanden beträffande aktier, som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad i en eller flera medlemsstater. Takeover-direktivet 
innehåller bl.a. bestämmelser om förfarandet och om tillsynen av 
uppköpserbjudandet. Direktivet innehåller dessutom bestämmelser som är 
ämnade att undanröja olika typer av hinder mot införande av 
uppköpserbjudanden, såsom försvarsåtgärder från målbolagets ledning. 
Direktivet innehåller även bestämmelser om information till de anställda i 
samband med genomförandet av uppköpserbjudande, regler om budplikt 
och om tvångsinlösen av aktier.  
Takeover-direktivet syftar till en minimiharmonisering av lagstiftningen på 
området, och Sverige har beslutat att genomföra direktivet genom en 
blandning av lag och självreglering.50  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Skog, s 466. 
49 Prop. 2005/06:140 s. 34-35. 
50 Prop. 2005/06:140 s. 41. 
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3.3.2 Formerna för den nya regleringen i svensk 
rätt 
 
Eftersom NBK-reglerna redan är ett väl utvecklat och fungerande 
regelsystem, ansåg den svenska regeringen i proposition 2005/06:140 att 
takeoverdirektivet skulle genomföras genom en kombination av lag och 
självreglering. Enligt den svenska regeringen är det av yttersta vikt att 
NBK-reglernas materiella innehåll bevaras och att näringslivet även i 
framtiden har ett stort inflytande över reglernas utformning, både genom 
NBK och genom AMN, där förhandsbesked om hur reglerna skall tolkas 
kan inhämtas.51 Takeover-direktivet tillåter att direktivet genomförs genom 
självreglering i näringslivet, såvida självregleringen är förankrad genom en 
offentligt reglering.52 Genom att i lagen (1992:543) om börs- och 
clearingverksamhet ta in en bestämmelse om att en börs och en auktoriserad 
marknadsplats måste ha regler om offentliga uppköpserbjudanden, som 
uppfyller takeover-direktivets krav, och att i lag om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ta in en bestämmelse, som stadgar 
att en budgivare vars aktier inte är noterade vid en svensk marknadsplats, 
för att kunna få lämna ett offentligt uppköpserbjudande, måste vara skyldig 
att åta sig att följa reglerna  och det sanktionssystem som marknadsplatsen  
har ställt  upp,  säkerställs att den svenska självregleringen inordnas i en 
offentlig struktur. 
 

3.3.3 Lag om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden 
 

3.3.3.1 Allmänt 
 Den nya lagen, lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 
trädde i kraft den 1 juni 2006. Lagen innehåller bestämmelser om offentliga 
uppköpserbjudanden avseende aktier. Enligt lagens definition är ett 
offentligt uppköpserbjudande ett offentligt erbjudande till innehavare av 
aktier, som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag, att överlåta 
samtliga eller en del av dessa aktier, 1 kap. 2§.53  Med något undantag, se 4 
kap 1§, är lagens tillämplighet inte beroende av budgivarens nationella 
hemvist. 
 

3.3.3.2 Skyldigheter för budgivaren 
I lagens andra kapitel räknas en rad skyldigheter, som en budgivare måste 
åta sig för att få lämna ett offentligt uppköpserbjudande. Dels måste 
                                                 
51 Prop. 2005/06:140 s. 42. 
52 Följer av artikel 1 i Takeover-direktivet. 
53 Samtliga paragrafhänvisningar i detta avsnitt avser paragrafer i lag om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, om inget annat anges. 
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budgivaren enligt 2 kap 1§ åta sig att följa de regler som börsen eller den 
auktoriserade marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden och 
dessutom underkasta sig de sanktioner som börsen eller den auktoriserade 
marknadsplatsen får besluta om vid överträdelser av dessa regler. Denna 
regel innebär, som jag redan tidigare konstaterat, att samtliga budgivare blir 
bundna av respektive marknadsplats regelsystem, oavsett om budgivaren är 
noterad på marknadsplatsen eller ej. Budgivaren tvingas m a o att, innan han 
lämnar det offentliga  erbjudandet, ingå ett avtal med berörd marknadsplats 
av ovan nämnd innebörd.   
 
Enligt 2 kap. 2§ är budgivaren dessutom, i samband med att ett offentligt 
uppköpserbjudande lämnas, skyldig att informera Finansinspektionen om 
erbjudandet och åtagandet som görs gentemot börs eller auktoriserad 
marknadsplats. Syftet med denna reglering är att staten vill minska 
utrymmet för insiderhandel.54 Notera att det av informationen till 
Finansinspektionen även skall framgå att budgivaren även har åtagit sig att 
följa respektive marknadsplats regelverk kring offentliga 
uppköpserbjudande. Finansinspektionen skall dessutom godkänna den 
erbjudandehandling som budgivaren är skyldig att upprätta inom fyra 
veckor från ett erbjudande, följer av 2 kap 3§. Först efter det att 
Finansinspektionen har godkänt och registrerat erbjudandehandlingen, kan 
budgivaren offentliggöra handlingen.55  
 

3.3.3.3 Särskilt om budplikt 
Budplikt är en kontroversiell fråga som i många år har vållat debatt. Efter 
årtionden av diskussioner infördes 1999 en budpliktsregel i NBK:s 
regelverk, vilken innebar en skyldighet för en kontrollägare att efter ett 
förvärv av aktier, motsvarande 40 procent av röstandelen i bolaget, erbjuda 
övriga aktieägare att överta deras aktier. Sedermera har regeln ändrats och 
idag stadgar regelverket att budpliktsgränsen går vid 30 procent.56 Genom 
en budpliktsregel vill man skydda aktieägare och ge dessa en möjlighet att 
lämna bolaget i samband med ett ägarskifte. Ingen aktieägare skall behöva 
utsättas för att det aktiebolag, som han har investerat pengar i, ska få en ny 
kontrollaktieägare, utan att aktieägaren ges en möjlighet att överlåta sina 
aktier och helt enkelt lämna bolaget.  
 
Regler om budplikt har införts i den nya lagen om uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden och härleds ur artikel 5 i takeover-direktivet. 
Medlemsstaterna i EU har nämligen genom takeover-direktivet blivit ålagda 
att införa regler om budplikt. Enligt 3 kap 1§ infaller en budplikt om någon 
som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre 
än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant bolag som avses i 

                                                 
54 Prop. 2005/06:140 s. 49. 
55 Vad en erbjudandehandling skall innehålla framgår av Lagen om handel med finansiella 
instrument. Bl.a. skall den innehålla uppgifter om villkoren för erbjudandet, om de 
värdepapper som erbjudandet avser, om identiteten på budgivaren och det vederlag som 
erbjuds i erbjudandet. 
56 NBK:s regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Regel III.1. 
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andra stycket och genom förvärv av aktier i bolaget, ensam eller 
tillsammans med någon som är närstående enligt 5§, uppnår ett innehav som 
representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.  
Det är endast innehav av aktier som räknas när man skall bestämma 
huruvida ett innehav utlöser budplikt eller ej. Konvertibler eller 
optionsrätter som bolaget har givit ut räknas inte. Sak samma gäller innehav 
av köpoptioner eller säljoptioner.57  Om budplikt inträder innebär detta att 
den som har överstigit 30 procents-gränsen är skyldig att lämna ett offentligt 
uppköpserbjudande beträffande de återstående aktierna i bolaget. Det 
framgår även av 3 kap. 1§ att den som har nått budpliktsgränsen omedelbart 
skall offentliggöra denna information, eftersom det är av oerhörd vikt att 
aktiemarknaden snabbt får kännedom därom.. Det offentliga erbjudandet 
måste därefter lämnas inom fyra veckor efter offentliggörandet.  
I 3 kap. 2§ regleras vissa särskilda fall då budplikt kan uppkomma. I 3 kap 
3§ stadgas det självklara faktum att budplikt inte utlöses om någon uppnår 
ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för 
samtliga aktier genom ett offentligt erbjudande som avser samtliga aktier i 
bolaget. I enlighet med 3 kap. 4§ kan Finansinspektionen besluta att 
budplikten skall fullgöras av någon som är närstående till den som är 
budpliktig enligt 3 kap 1§ eller 2§. De fall då Finansinspektionens 
befogenhet kan behöva utnyttjas är när exempelvis ett dotterbolag förvärvar 
en liten aktiepost i ett bolag, där moderbolaget redan innehar en betydande 
aktiepost och dotterbolagets förvärv därmed innebär att koncernens innehav 
i bolaget når upp till budpliktsgränsen. Då kan Finansinspektionen besluta 
att budplikt inträder för moderbolaget, trots att 3 kap. 1§ utpekar att det är 
dotterbolaget som skall fullgöra budplikten.58

 
Av olika anledningar kan en aktieförvärvare nå upp till budpliktsgränsen, 
trots att detta inte var förvärvarens avsikt. En aktieförvärvare kan 
exempelvis sakna ekonomiska möjligheter att lämna ett bud på samtliga 
aktier eller ha uppnått budpliktsgränsen av misstag. Därför finns det i 3 kap. 
6§ en regel som stadgar att budplikten bortfaller, om aktieförvärvaren inom 
fyra veckor från den dag då budplikten uppkom säljer sina aktier, så att 
innehavet inte längre representerar tre tiondelar av röstetalet för samtliga 
aktier i bolaget. Budplikt kan också bortfalla enligt andra stycket i 3 kap. 6§ 
om ifrågavarande aktieägare påkallar tvångsinlösen av resterande aktier. 
 

3.3.3.4 Information till de anställda 
En budgivare med svensk hemvist, oavsett om det är en juridisk eller fysisk 
person, har en skyldighet att, i enlighet med 4 kap. 1§, informera sina 
anställda om ett lämnat offentligt uppköpserbjudande och om 
erbjudandehandlingen. Om budgivaren är en juridisk person, ansvarar 
styrelsen för att informationsskyldigheten efterlevs.59 Att 
informationsskyldigheten har begränsats till att omfatta enbart svenska 
budgivare beror på de principer kring lagval som kommer till uttryck i 
                                                 
57 Prop. 2005/06:140 s. 101. 
58 Prop. 2005/06:140 s. 104. 
59 Prop. 2005/06:140 s.107. 
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takeover-direktivet. Även styrelsen i målbolaget, till vars aktieägare ett 
offentligt uppköpserbjudanden lämnas, skall informera sina anställda om 
uppköpserbjudandet, om erbjudandehandlingen och om sin rekommendation 
till aktieägarna med anledning av uppköpserbjudandet, allt enligt 4 kap. 2§.  
Informationsskyldigheten gäller även gentemot arbetstagarorganisationer 
som företräder arbetstagare hos den informationsskyldige. Detta följer av 4 
kap. 3§.  
 

3.3.3.5 Försvarsåtgärder 
När ett offentligt uppköpserbjudande lämnas sker det i de allra flesta fall 
med samtycke från ledningen i det bolag som är föremål för 
uppköpsintresset. Det finns dock fall där ett erbjudande lämnas, trots att 
målbolagets ledning inte har samtyckt till erbjudandet. Erbjudandet anses då 
vara att betrakta som fientligt. I korthet anses den gängse definitionen av ett 
fientligt erbjudande i Sverige just vara att ett offentligt erbjudande är 
fientligt när det avvisas av målbolagets styrelse och när styrelsen 
rekommenderar aktieägarna att inta samma hållning till budet.60

 
När en styrelse inte samtycker till erbjudandet, finns det en rad olika 
försvarsmetoder, som kan appliceras för att målbolagets styrelse skall kunna 
motverka erbjudandet.61 För att ett målbolags styrelse inte skall kunna 
motverka ett offentligt uppköpserbjudande allt för mycket, infördes artikel 9 
i Takeover-direktivet, som behandlar frågan om hur ett målbolag skall agera 
under budtiden. I huvudsak stadgar artikeln att ett målbolags styrelse måste 
inhämta bolagsstämmans godkännande, innan den genomför en 
försvarsåtgärd för att försvåra ett offentligt uppköpserbjudande. Ett 
undantag från plikten att inhämta bolagsstämmans godkännande gäller dock 
för åtgärder som syftar till att söka efter alternativa erbjudanden.  Artikel 9 i 
Takeover-direktivet är emellertid, allt enligt artikel 12, inte att betrakta som 
en tvingande reglering. Den svenska regeringen ansåg dock att det var 
naturligt att den svenska regleringen av uppköpserbjudanden även i 
framtiden skulle innehålla tvingande regler som motsvarar de som kommer 
till uttryck i takeover-direktivets artikel 9.62 Följaktligen infördes 5 kap. 1§ 
som stadgar exakt det som konstaterades ovan kring takeover-direktivets 
artikel 9. 
 

 3.3.3.5 Genombrottsregeln 
Röstvärdesdifferenser har av tradition en stark ställning i svensk rätt, men i 
och med Sveriges inträde i EU har systemet med olika röstvärden på aktier 
utsatts för starka påtryckningar från olika håll. EU-kommissionen har sedan 
en lång tid tillbaka bedrivit ett omfattande arbete för att harmonisera den 
europeiska aktiebolagsrätten. Grunden till den del av direktivet som rörde en 

                                                 
60 SOU 1990:1 s.98. 
61 Det är ej min avsikt att i denna uppsats redogöra för de olika försvarsåtgärder som kan stå 
till buds, när ett målbolags styrelse inte samtycker till det offentliga uppköpserbjudandet. 
För vidare läsning rekommenderas Schans Christensen, Contested Takeovers in danish law. 
62 Prop. 2005/06:140 s. 61. 
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genombrottsregel lades år 2001, då EU-kommissionen tillsatte en 
expertgrupp med syfte att föreslå hur det fortsatta harmoniseringsarbetet på 
bolagsrättens område skall bedrivas och hur man inom EU kan skapa ett 
”level playing field” i samband med företagsuppköp inom Europa.63 EU 
ville m.a.o. säkerställa att möjligheten att genomföra företagsförvärv skall 
vara likvärdig i samtliga medlemsstater. Expertgruppen föreslog en rad 
åtgärder i syfte att skapa bättre incitament för att genomföra företagsförvärv 
inom EU. Bl.a. föreslogs införande av en genombrottsregel med innebörd att 
en budgivare, som har genomfört ett takeover-erbjudande och uppnått ett 
aktieinnehav, representerande minst 75% av kapitalet i målbolaget, kan 
kalla till en bolagsstämma i målbolaget och vid denna stämma besluta att 
t.ex. tillsätta en ny styrelse, utan att detta hindras av bestämmelser i 
målbolagets bolagsordning om denna ger särskilda rättigheter till vissa 
aktier. En genombrottsregel är uppenbarligen ett medel att hindra 
försvarsåtgärder från ett målbolags sida, och att därmed göra det enklare att 
genomföra ett fientligt uppköpserbjudande inom EU. Genombrottsregeln 
blev införd i artikel 11 i takeover-direktivet och består av ett antal punkter. 
Punkterna 1 och 2 behandlas ej närmare här. Punkten 3 är dock av vikt. Den 
avser att underlätta för en budgivare att nå framgång med budet och syftar 
till att bryta igenom rösträttsbegränsningar och röstvärdesskillnader mellan 
olika aktieslag vid en bolagsstämma, som skall behandla frågan om det skall 
vidtas några försvarsåtgärder gentemot budgivaren. Av punkten följer att 
rösträttsbegränsningar i bolagsordning eller avtal, ingångna efter antagande 
av direktivet, inte skall ha någon verkan vid en bolagsstämma, som skall 
besluta om försvarsåtgärder. Principen ”en aktie – en röst” skall därmed 
gälla. Punkten 4 syftar till att underlätta en budgivares möjligheter att vinna 
kontroll över bolaget, när uppköpserbjudandet väl har genomförts. Enligt 
punkten skall en budgivare, som förvärvat 75% eller mer av aktierna i 
målbolaget, så att säga bryta igenom ev. begränsningar av överlåtbarheten 
eller av den rösträtt, som avses i punkterna 2 och 3, och igenom eventuella 
bolagsordningsföreskrifter om extraordinära rättigheter för aktieägare ifråga 
och därmed vid den första bolagsstämma, som hålls efter det att erbjudandet 
avslutats, principen ”en aktie – en röst” tillämpas vid ändring av 
bolagsordningen eller för att entlediga eller/och tillsätta styrelseledamöter. 
Denna första bolagsstämma efter erbjudandets avslutande kan enligt andra 
stycket hållas med mycket kort varsel. Enligt punkten 5 skall skälig 
ersättning utgå till de rättighetsinnehavare som har bortfallande rättigheter 
p.g.a. punkterna 2,3 och/eller 4.64 Av punkten 6 följer dessutom att 
punkterna 3 och 4 inte skall tillämpas på rösträttslösa eller röstsvaga 
preferensaktier. Avslutningsvis kan det konstateras att punkten 7 stadgar att 
artikeln inte skall tillämpas på aktier i målbolaget, som medlemsstaten 
innehar och som ger särskilda rättigheter, vilka föreskrivs i nationell 
lagstiftning och är förenliga med fördraget. 

                                                 
63 Report of the High Level Group of Company Law experts´on issues Related to Takeover 
Bids, Bryssel, 1 januari 2002.  
64 Det är av intresse att notera att Expertgruppen i sin rapport föreslår att ingen 
kompensation skall utgå till innehavare av aktier med disproportionella rösträttigheter som 
förlorat vissa rättigheter p.g.a. tillämpning av genombrottsregeln. Detta följer av 
Expertgruppens förslag s.7. 

 22



 
Eftersom det rådde meningsskiljaktigheter mellan en rad medlemsstater, där 
bl.a. Sverige, Danmark och Finland motsatte sig en genombrottsregel, är 
EU:s medlemsstater ej förpliktigade att införa genombrottsregeln som 
tvingande lagstiftning.65 I SOU 2005:58 ansåg utredningen att 
genombrottsregeln i artikel 11 i takeover-direktivet inte bör göras tvingande, 
eftersom en sådan tvingande regel skulle innebära ett alltför stort ingrepp i 
de kontrollmekanismer som på frivillig väg har byggts upp i en stor del av 
de svenska aktiemarknadsbolagen.66 Dessutom skulle en sådan ordning 
innebära svårlösta problem bl.a. beträffande uppskattningen av den 
kompensation som de som har drabbats av ingreppen skulle kunna utkräva. 
Regeringen följde utredningens rekommendationer och ansåg att Sverige 
inte bör utnyttja direktivets möjlighet att införliva genombrottsregeln genom 
tvingande lagstiftning. Istället infördes i 6 kap. en bestämmelse att det i 
bolagsordningen för ett berört aktiebolag skall få föreskrivas att vissa typer 
av bestämmelser i bolagsordningen eller vissa typer av avtal inte får 
åberopas inom ramen för ett uppköpserbjudande. Bestämmelserna innebär 
även att oavsett vad som kan följa av bolagsordning eller avtal, skall aktier, 
om så har föreskrivits i bolagsordningen, ha samma röstvärde vid vissa 
typer av bolagsstämmor, som hålls med anledning av ett offentligt 
uppköpserbjudande, gällande aktier i bolaget. För att en sådan bestämmelse 
skall kunna intas i bolagsordningen krävs att beslutet biträdes av samtliga 
aktieägare som närvarar på bolagsstämman och att dessa företräder 
åtminstone nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. Detta följer av 6 kap. 
1§ 2st. Dessutom skall en aktieägare eller annan rättighetsinnehavare, vars 
rättigheter försämras p.g.a. en genombrottsregel, ha rätt till skälig ersättning 
av budgivaren, följer av 6 kap. 6§.67

 
Som skäl till regeringens vägran att införa en tvingande lagstiftning 
beträffande genombrottsregeln anfördes de motiv som framkom redan i 
SOU 2005:58. Dessutom påpekade regeringen att andra medlemsstater, med 
några enstaka undantag, inte avser att genomföra direktivet genom 
tvingande bestämmelser i denna del.68

 
Avslutningsvis kan det konstateras att en frivillig reglering av 
genombrottsregeln i 6 kap. innebär att denna del av lagstiftningen endast 
blir ett slag i luften, eftersom inget svenskt aktiebolag med största 
sannolikhet kommer att införa bestämmelser kring genombrott. 
 

                                                 
65 Detta följer av artikel 12.2 i takeover-direktivet. 
66 SOU 2005:58 s. 129. 
67 Från början var det dessutom tänkt att regleringen i 6 kap. skulle stadgas i ABL, men 
regeringen har i denna del följt det remissvar som Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds 
Universitet har lämnat och följaktligen valt att införa bestämmelserna i lagen om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 
68 Lagrådsremissen, s.60. 
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3.3.3.6 Tillsyn 
Finansinspektionen har tilldelats uppgiften att efterse att den nya lagen 
efterlevs. Finansinspektionen skall övervaka att bestämmelserna om 
skyldigheter för budgivaren (2 kap.), budplikt (3 kap.), informationen till 
anställda (4 kap.) och försvarsåtgärder (5 kap.) efterlevs.69 
Finansinspektionen har bl.a. rätt att anmoda ett företag eller någon annan att 
lämna uppgifter, handlingar och annat som Finansinspektion kan behöva för 
att kunna utöva tillsyn. Inspektionen kan dessutom vid behov kalla personer 
som har varit inblandade i det offentliga uppköpserbjudandet till förhör. 
Vidare ges Finansinspektionen möjligheten, allt enligt 6 kap. lagen om 
handel med finansiella instrument, att förbjuda ett offentligt 
uppköpserbjudande om inte budgivaren har åtagit sig att efterleva 
marknadsplatsens regelverk. 
 

3.3.3.7 Sanktioner 
Om Finansinspektionen har förbjudit ett offentligt uppköpserbjudande enligt 
6 kap. 1c 3 st. lagen om handel med finansiella instrument, skall 
Finansinspektionen besluta att budgivaren skall betala en särskild avgift, allt 
enligt 7 kap. 2§. Av paragrafens andra stycke framgår att den särskilda 
avgiften får uppgå till lägst 50 000 kr och högst 100 miljoner kr. Att en 
särskild avgift kan uppgå till det avsevärda beloppet 100 miljoner kr 
motiveras av att ärenden beträffande uppköpserbjudanden oftast rör 
avsevärda, ekonomiska värden. Den särskilda avgiften måste enligt motiven 
vara effektiv, proportionerlig och avskräckande.70 Finansinspektionen 
bestämmer storleken på avgiften och avgiften tillfaller staten, allt enligt 7 
kap. 3 st. I 6 kap. 3b-3e §§ lagen om handel med finansiella instrument finns 
närmare bestämmelser om hur ärenden handläggs, preskription, 
verkställighet och om eftergift eller bortfall av avgift. 
 

3.3.3.8 Tolkningsbesked och dispens 
Finansinspektionen kan dessutom meddela tolkningsbesked och dispens 
beträffande budplikt och försvarsåtgärder, 7 kap. 4§ och 7 kap. 5§. Ansökan 
om tolkningsbesked kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken. 
Detta innebär att en ansökan innehållande rent hypotetiska frågeställningar 
inte kan prövas. En ansökan kan exempelvis avse hur närståendebegreppet i 
3 kap. 5§ skall tolkas i en viss situation eller vad som  i lagens mening är 
den korrekta definitionen av en försvarsåtgärd.71 Som jag redan har antytt 
kan Finansinspektionen dessutom medge undantag från bestämmelserna om 
budplikt och försvarsåtgärder. Undantag kan dessutom förenas med 
särskilda villkor, exempelvis att en tilltänkt nyemission beslutas av 
bolagsstämman med viss högre majoritet än vad lagen har föreskrivit.72

 

                                                 
69 Prop. 2005/06:140 s.114. 
70 Prop. 2005/06:140: s.116. 
71 Prop. 2005/2006 s.116. 
72 Prop. 2005/2006 s.117. 
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Det är framförallt kring budplikten som frågor kring dispens aktualiseras.  
Skäl för att bevilja dispens föreligger exempelvis, när aktieinnehavet har 
uppkommit genom ett förvärv genom arv eller gåva, där aktieägaren inte 
medverkat aktivt och därmed inte haft någon avsikt att få tre tiondelar eller 
mer av aktieinnehavet. När innehavet har uppkommit genom att en 
aktieägare utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier vid en nyemission, 
torde dessutom skäl för dispens gentemot budplikten föreligga. 73

 
Finansinspektionen skall vid prövning av dispens göra en helhetsbedömning 
och avgöra om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om 
detta intresse väger tyngre än den möjlighet som en aktieägare har att lämna 
bolaget, vilken budplikten medger.74 Det är också av vikt att konstatera att 
Finansinspektionen i enlighet med 7 kap. 10§ kan delegera sin 
beslutanderätt kring tolkningsbesked och dispens till ett  privaträttsligt 
organ. Som jag redan har konstaterat, finns det på aktiemarknaden redan en 
fungerande självreglering. Den nya lagen innebär, som jag ovan har 
beskrivit, att fler aktörer blir bundna av marknadsplatsernas gällande 
regleringar. I övrigt är det inte mycket som förändras. NBK:s regelverk 
uppfyller redan i allra högsta grad de flesta av de bestämmelser som stadgas 
i takeover-direktivet och kommer fortsätta att vara tillämplig på de svenska 
marknadsplatserna. Den nya lagen kommer i praktiken inte att innebära 
någon större förändring av gällande regelverk eller av förfarandet vid ett 
offentligt uppköpserbjudande.  Marknadsplatsernas regelverk ges helt enkelt 
bara en ny offentlig kostym. Tyget är detsamma, men designen är något 
annorlunda. 
 
 

3.5 Det praktiska genomförandet av ett 
offentligt uppköpserbjudande 

Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande redogörelse och en 
presentation av huvuddragen i genomförandet av ett offentligt 
uppköpserbjudande.  
 
Som jag konstaterade redan i avsnitt 3.1 är målbolagets storlek viktig för att 
avgöra på vilket sätt en budgivare tillkännager sitt intresse för målbolaget. 
När det erbjudande bolaget väl har bestämt sig för att ett offentligt 
uppköpserbjudande är den rätta vägen att gå, är den första fasen i 
förfarandet att ytterligare undersöka ägarstrukturen i målbolaget för att 
avgöra om erbjudandet skall vara partiellt eller rikta sig till samtliga 
aktieägare i målbolaget. Undersökningar av aktieboken kan vara avgörande 
för vilket val av strategi ett erbjudande bolag väljer. Skall erbjudandet rikta 
sig till institutionella ägare eller rikta sig till små aktieägare i målbolaget 
eller helt enkelt riktas till samtliga aktieägare? Frågor som aktieboken kan 

                                                 
73 Prop. 2005/2006 s.117. 
74 Prop. 2005/2006 s.117. 
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ge ett svar på.75 En annan strategi kan vara att det erbjudande bolaget 
förvärvar aktier över börsen innan erbjudandet offentliggörs, vilket dock 
enbart är möjligt till en viss gräns, eftersom de s.k. flaggningsreglerna 
aktualiseras, när ett 10 procentigt aktieinnehav uppnås. 
 
Under hela genomförandet av ett offentligt uppköpserbjudande är tillgången 
till information avgörande. I linje med detta och aktiemarknadens strävan 
efter öppenhet och snabb information fastslår NBK:s rekommendation att 
köparen, när han fattat beslut om offentligt erbjudande, omedelbart skall 
offentliggöra detta genom ett pressmeddelande, som redogör för de 
väsentliga villkoren och motiven för erbjudandet.76 Det är dessutom rimligt 
att styrelsen i målbolaget, om den inte redan har kontaktats, informeras i ett 
tidigt skede och informeras om planerna.77 Noteringsavtalet stadgar också 
en vittgående informationsplikt vid ett emissionsförfarande, en 
informationsplikt, som i vissa situationer kan ha en avsevärd påverkan på 
aktiekursen både i  det köpande bolaget och i målbolaget. 78   
 
Det köpande bolaget är dessutom enligt lag skyldigt att tillhandahålla ett 
prospekt, där det offentliga erbjudandet presenteras.79 Prospektet informerar 
bl.a. om överlåtelsevillkoren och utbytesförhållandet, d.v.s. hur många 
aktier i det köpande bolaget aktieägaren får för ett visst antal aktier i 
målbolaget.80 Samtliga ägare i ett målbolag med aktier av samma slag skall 
erbjudas samma pris för aktierna.81 Aktieägarna i målbolaget måste 
dessutom i det offentliga erbjudandet ges ett vederlagsalternativ som 
innebär att de kan få kontant betalning för sina aktier i målbolaget.82 Denna 
rättighet till kontant betalning kan uppenbarligen innebära att budgivaren 
tvingas betala kontant för målbolagets aktier även när företagsköpet är 
ämnat att ske genom en apportemission. Ett vanligt villkor i prospektet är 
dessutom att erbjudandet gäller enbart om det köpande bolaget kan bli ägare 
till mer än 90% av både rösterna och aktierna i målbolaget,83 eftersom det 
köpande bolaget i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i ABL kan 
tvångsinlösa resterande aktier i målbolaget och därmed äga 100% av 
aktierna i målbolaget.84  
 
Om en aktieägare i målbolaget accepterar det offentliga 
uppköpserbjudandet, skall han lämna in en anmälningssedel, där han anger 
det VP-konto där hans aktier finns registrerade. Därefter förs de aktuella 
aktierna i målbolaget över till ett i aktieägarens namn nyöppnat, spärrat VP-

                                                 
75 Afrell m.fl., s. 240. 
76 NBK:s rekommendation s. 12. 
77 Afrell m.fl., s. 241. 
78 Se Noteringsavtalet, Bilaga 1, p.20. 
79 Se ABL 11:12.  
80 Utbytesförhållandet är av yttersta vikt och en detaljerad redogörelse för beräkningen och 
dess eventuella konsekvenser finns i avsnitt 4. 
81 Sandström, s. 166. 
82 NBK:s regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Regel III.5. 
83 Exempelvis villkorade Old Mutual sitt bud till Skandia med just 90%-gränsen, något som 
Old Mutual dock frångick. Numera nöjer bolaget sig med minst 50% av aktierna i Skandia. 
84 Se ABL kap. 22. 
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konto. När det köpande bolaget har uppfyllt villkoren för erbjudandets 
genomförande, offentliggörs detta och redovisning av vederlaget till 
aktieägarna äger rum. De tidigare aktieägarna i målbolaget har därmed 
erhållit det nya aktieinnehavet i det köpande bolaget på sitt ursprungliga 
konto, och aktierna i målbolaget har som apportegendom förts över till det 
köpande bolaget från det spärrade VP-kontot. Affären är genomförd och 
målbolaget är nu dotterbolag till det köpande bolaget, under förutsättning att 
ett tillräckligt antal aktier  i målbolaget har blivit förvärvade av det köpande 
bolaget. Det är dock inte helt ovanligt att ett offentligt uppköpserbjudande 
drar ut på tiden. Old Mutuals bud på Skandia är ett i raden av erbjudanden 
där accepttiden har förlängts. Enligt NBK:s regelverk får accepttiden 
förlängas  om köparen har förbehållit sig en sådan rätt och om likvid till den 
som redan har accepterat erbjudandet inte fördröjts till följd av att 
accepttiden förlängs. Ofta kan det vara så att budgivaren inte har nått upp till 
den anslutningsnivå som angivits i erbjudandet, normalt 90%, och därför 
beslutar sig för att förlänga acceptfristen för att kunna erhålla den 
anslutningsnivå som krävs för att kunna tvångsinlösa resterande aktier i 
målbolaget. 85

 
Att finansieringen av företagsförvärvet sker med hjälp av en apportemission 
innebär att det köpande bolaget övertar aktierna i målbolaget. För att kunna 
ersätta aktieägarna i målbolaget emitteras nya aktier i det köpande bolaget, 
vilket betyder att det offentliga uppköpserbjudandet sker genom ett 
utbyteserbjudande. Detta i sin tur innebär att det köpande bolaget även 
måste upprätta ett prospekt för den riktade nyemission som genomförs i 
bolaget i enlighet med reglerna i 13:3-7 ABL. Det är bolagets styrelse som 
ansvarar för emissionsprospektets upprättande och dess innehåll. Prospektet 
skall bl.a. innehålla redovisningshandlingar för de senaste åren, uppgifter 
om bolagets historik, verksamhet och produkter samt ställning i branschen. 
Det är även av vikt att bolaget informerar om vad det nytillförda kapitalet 
skall användas till. Uppgifterna som lämnas i emissionsprospektet skall 
dessutom granskas av bolagets revisorer, 13:8 ABL.  Revisorernas berättelse 
över granskningen skall dessutom bifogas i prospektet. Det är på sin plats att 
åter konstatera att det inte finns någon företrädesrätt vid apportemission, 
utan det räcker enligt ABL 3:1 2st. 1p. med enkel majoritet för att rösta 
igenom en apportemission på bolagsstämman. Emellertid kan det 
förekomma att apportemissionen medför en kapitalökning i det köpande 
bolaget, vilken medför att övre gränsen för aktiekapitalet överskrids. Om så 
är fallet måste en ändring av bolagsordningen genomföras, innan ett beslut 
om apportemission fattas och detta beslut kräver enligt ABL 7:42 två 
tredjedelars majoritet av såväl de avgivna som de vid bolagsstämman 
företrädda aktierna. 
 
Särskilt värt att notera beträffande förfarandet vid företagsköp genom 
apportemission är att styrelsen vid beslut om apportemission skall redogöra 
för de förhållanden som kan vara av vikt vid värdering av den egendom som 
lämnas i utbyte mot aktier i det köpande bolaget.86 Dessutom skall en 
                                                 
85 NBK:s regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Regel II.4. 
86 Se ABL 13:7. 
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auktoriserad revisor i ett apportintyg vid registreringen av nyemissionen 
bekräfta att apportegendomen inte har åsatts ett högre värde än det verkliga 
värdet för bolaget. Syftet är att garantera att apportegendomen inte är 
övervärderad, och intyget kallas en negativ försäkran.87 Apportintyget är 
centralt och en felaktig värdering kan få avsevärda konsekvenser. Mer om 
apportintyg och dess eventuella konsekvenser följer i avsnitt 4.3. 
 

 

                                                 
87 Skog (Thorell), s.94. 
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4. Särskilt om tillförsel av 
förmögenhet vid 
apportemission 

 

4.1 Allmänt 
 
Ett företagsförvärv som finansieras genom en apportemission väcker inte 
enbart frågor och problem av formell karaktär. Ur aktieägarnas och 
borgenärernas perspektiv är den förmögenhetstillförsel, som sker vid en 
apportemission, förknippad med en rad frågor som kan leda till negativa 
konsekvenser för både borgenärer och befintliga aktieägare i det köpande 
bolaget.  
 
Man kan säga att förmögenhetstillförseln är uppdelad i tre frågor och 
problemområden. För det första måste emissionskursen för de nyemitterade 
aktierna i det köpande bolaget bestämmas. För det andra måste aktierna i 
målbolaget, apportegendomen, när emissionskursen väl har blivit bestämd, 
bli värderade korrekt, så att det köpande bolaget verkligen tillförs det värde 
som skall erläggas som betalning för aktierna i det köpande bolaget. 
Slutligen måste det tillses att apportegendomen verkligen blir överförd från 
målbolaget till det köpande bolaget. Jag kommer att behandla dessa tre 
problemområden i tur och ordning och samtidigt försöka analysera de 
konsekvenser som kan uppstå vid felaktigheter i förmögenhetstillförseln. 
 
 

4.2 Emissionskursens fastställande 

 
Att bestämma det belopp som ska betalas för varje ny aktie är en viktig och 
känslig fråga ur ett flertal perspektiv. För det första kan emissionskursen 
vara en avgörande faktor för att locka till sig externa finansiärer, och för det 
andra kan emissionskursen styra utvecklingen på de redan befintliga 
aktieägarnas aktieinnehav. Emissionskursen kan också ha en avsevärd 
betydelse för bolaget borgenärer. Därför är det en lagstadgad skyldighet i 
ABL 13:4 4 st. att ange grunderna och skälen för emissionskursen i 
emissionsbeslutet. Det är bolagsstämman som beslutar till vilken kurs 
nyemission skall äga rum. Bolagsstämman kan dock även bemyndiga 
styrelsen att bestämma det belopp som skall gälla för varje aktie.  
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Vid nyemission gäller enligt huvudregeln i ABL 13:4 3 st. att för varje aktie 
skall betalas minst aktiens kvotvärde. Dock stadgas om ett undantag i 
regeln, eftersom bolag med aktier, registrerade vid en svensk eller utländsk 
börs, kan bestämma en emissionskurs, som är lägre än de tidigare aktiernas 
kvotvärde. Detta är möjligt enbart om underkursen täcks genom en 
överföring av medel från bolagets eget kapital eller genom uppskrivning av 
anläggningstillgångar.88 Kvotvärdet definieras i ABL 1:6 och är beloppet av 
aktiekapitalet dividerad med antalet utgivna aktier.   
 
Anledningen till att ett undantag medges för börsbolag att bestämma 
emissionskurs under kvotvärdet är att detta självfallet underlättar 
kapitalanskaffning i ett börsbolag. Att bestämma emissionskursen är en svår 
och mycket viktig uppgift. Det gäller att balansera mellan å ena sidan 
intresset av att få en effektiv kapitalanskaffning, å andra sidan de befintliga 
aktieägarnas behov av att undvika en värdemässig utspädningseffekt. Ofta 
uppstår dock en värdemässig utspädningseffekt för de befintliga 
aktieägarna, eftersom de nya aktierna i allmänhet emitteras med en viss 
rabatt, jämfört med aktiernas verkliga värde.  På Stockholmsbörsen 
genomfördes under 2000 och 2001 cirka 60 riktade kontantemissioner.89  
Cirka 25% av dessa genomfördes utan rabatt, 25% med en 1-5 procentig 
rabatt, en fjärdedel med en rabatt på mellan 5-10 procent.  I hela fem fall var 
rabatten mer än 10%. Beträffande företagsförvärv genom apportemission är 
det enligt min mening sannolikt att det ofta ges en rabatt på 
emissionskursen, eftersom  detta krävs för att locka aktieägarna i målbolaget 
att avstå sina aktier mot utbyte av aktier i det köpande bolaget. 
 
 

4.2.1 Analys av de utspädningseffekter som kan 
uppstå vid fastställandet av emissionskurs 

 
När de nya aktierna emitteras med rabatt, d.v.s. under marknadsvärdet, 
medför detta att befintliga aktieägare i det köpande bolaget, vilka inte deltar 
i nyemissionen, drabbas av en förlust p.g.a. utspädningseffekter,90 eftersom 
bolagets samlade förmögenhet ökar proportionellt sett mindre än antalet 
aktier.91 Förlusten motsvarar den rabatt som ges till de nya aktieägarna, och 
när man bestämmer emissionskursen bör man därför överväga vilka 
konsekvenser en alltför låg emissionskurs medför. De befintliga aktieägarna 
i det emitterande bolaget löper helt enkelt vid fastställandet av 
emissionskursen en risk att, dels drabbas av värdeförluster på sitt innehav, 
dels risken att drabbas av maktförluster på innehavet genom de 
utspädningseffekter som uppstår genom emissionen. 
 

                                                 
88 ABL 13:4 3 st. 
89 Skog (Skog) s.23. 
90 Rodhe s. 53 ff. 
91 Johansson s. 143. 
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4.2.1.1  Värdeförluster i aktieinnehavet 
 Det är svårt att generellt uppställa vad som är en godtagbar emissionsrabatt 
och ibland svårt att konstatera vilka ekonomiska utspädningseffekter en viss 
emissionskurs ger. Utspädningseffekten bestäms av förhållandet mellan 
värdet på de nyutgivna aktierna, emissionskursen och storleken av 
emissionen.92 Om emissionskursen är lägre än aktiernas värde uppstår helt 
enkelt ekonomiska utspädningseffekter för de befintliga aktieägarna. Skog 
anger att den exakta utspädningseffekten  bestäms av teckningskursen och 
förräntningen på det kapital som har tillskjutits genom nyemissionen. Om 
förräntningen på det tillskjutna kapitalet motsvarar marknadens 
avkastningskrav, är transaktionen neutral för de befintliga aktieägarna, men 
om det nya kapitalet genererar en avkastning, som är högre än  marknadens 
avkastningsanspråk, kommer detta att leda till en förlust för de befintliga 
aktieägarna, eftersom dessa inte har kunnat teckna nya aktier. Förlustens 
storlek bestäms av hur stor emissionen är, jämfört med det ursprungliga 
antalet aktier.93  
 
En väg för att undvika en ekonomisk utspädningseffekt är att bestämma 
emissionskursen till samma belopp som de gamla aktiernas värde. Detta kan 
dock innebära problem vid kapitalanskaffningen, eftersom det oftast krävs 
en viss rabatt för att locka investerare och för att förmå en aktieägare i ett 
målbolag att sälja sina aktier i utbyte mot aktier i det köpande bolaget. 
Dessutom kan värdet på de gamla aktierna vara svårt att bestämma, eftersom 
en aktiekurs ofta fluktuerar under den tid som kapitalanskaffningen tar i 
anspråk.94 Det är dock enligt den tidigare gällande ABL:s förarbeten möjligt 
att fastställa emissionskursen till ett belopp som ger en viss rabatt till den 
som tecknar aktien. Rabatten får dock inte vara så stor, att apportemissionen 
får karaktär av en partiell fondemission.95   
 
Ytterst avgörande för vilken emissionskurs ett bolag väljer är inte bara vilka 
utspädningseffekter som kan uppstå för de befintliga aktieägarna. Valet 
avgörs också av vetskapen om att tecknarna av de nya aktierna måste anse 
det vara attraktivt att göra investeringen vid en viss emissionskurs.96 
Målbolagets aktieägare måste m a o anse att de genom att överlåta sina 
aktier i målbolaget får tillräckligt betalt för sina aktier i form av aktier i det 
köpande bolaget. Balansgången mellan en hög och en låg emissionskurs är 
svår att genomföra. Det är inte alldeles lätt att fastställa vad som är en 
godtagbar emissionsrabatt, och dessutom spelar ett stort antal faktorer, inte 
enbart ekonomiska, in vid bestämmandet av vad som är en riktig 
emissionskurs. Godtagbar emissionskurs varierar helt enkelt från fall till 
fall.97 Dessutom bör det påpekas, precis som det har framgått av avsnitt 3.5., 
att ett offentligt erbjudande kan dra ut på tiden och spänna över en längre 

                                                 
92 Skog (Skog) s. 22. 
93 Skog (Skog) s. 23 fotnot 45. 
94 Rodhe s.54. 
95 Prop. 1975:103 s. 331. 
96 Gavatin s. 60. 
97 Skog (Skog) s. 24. 
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tidsperiod.98 Den emissionskurs som har fastställts vid erbjudandets 
utformande kanske inte stämmer överens med aktiens värde exempelvis sex 
månader senare, när  erbjudande fullbordas. Enligt min mening är detta en 
förändring, som aktieägare måste räkna med, och en emissionskurs kan inte 
anses ha blivit fastställd felaktigt enbart därför att aktiekursen har fluktuerat 
efter det att emissionskursen har fastställts. ABL 13:5 8 p. syftar dock till att 
förkorta tidsutdräkten mellan emissionskursens fastställande och 
teckningserbjudandets fullbordan. Paragrafen bemyndigar styrelsen eller 
den som styrelsen i det emitterande bolaget utser inom sig att, innan 
teckningstiden börjar löpa, besluta om vilket belopp som bolagets 
aktiekapital skall ökas med och vilket belopp som skall betalas för varje ny 
aktie. På så sätt ges styrelsen i det emitterande bolaget en möjlighet att 
fastställa emissionskursen på ett relativt sent stadium, och därmed kan 
emissionskursen bättre anpassas gentemot aktiens marknadsvärde vid 
teckningstidpunkten. 
 
Informationsasymmetrier i samband med fastställande av emissionskursen 
skall dessutom inte underskattas. En bolagsledning som beslutar om en 
nyemission innehar ofta information och kunskap om bolaget som en 
utomstående investerare inte besitter. I ekonomisk teori betecknas denna typ 
av problem för adverse selection.99 Adverse selection är ett uttryck som 
härstammar från försäkringslitteraturen och betecknar det problem  som 
uppstår när en försäkringstagare skall teckna en försäkring. Sålunda, besitter 
försäkringstagaren information som försäkringsgivaren ej har tillgång till, 
vilket gör riskbedömningen och utformningen av försäkringskontraktet 
svårbedömt. För att lösa informationsproblematiken bestämmer 
försäkringsgivaren premien med en anpassning till den genomsnittliga 
skaderisken. Resultatet blir att den fastställda premien som bestäms blir för 
hög för de som med låg sannolikhet riskerar att drabbas av en skada och för 
låg för de som med stor, oidentifierad sannolikhet riskerar drabbas av en 
skada.100 Problematiken med adverse selection kan enligt min mening 
jämföras med problematiken kring fastställandet av emissionskursen. 
Graden och karaktären av informationsasymmetrier kommer enligt min 
uppfattning att bestämma vilken risk som föreligger, och storleken på denna 
risk kommer i sin tur att ha ett, bestämmande inflytande på 
emissionskursens fastställande. Föreligger en stor risk kommer följaktligen 
den utomstående placeraren att kräva en låg emissionskurs. Risken blir helt 
enkelt prissatt, och det torde därmed föreligga ett intimt samband mellan 
informationsasymmetrier och reducerad emissionskurs. En emissionskurs, 
som verkar vara orimligt låg, kan därför möjligtvis försvaras av det faktum 
att det råder omfattande informationsasymmetrier och att risken för den som 
deltar i emissionen är högre. Helt klart är dock att en enskild, befintlig, 
aktieägare i det uppköpande bolaget kan lida skada av att emissionskursen 

                                                 
98 Se exempelvis försäkringsaktiebolaget Old Mutuals erbjudande att köpa 
försäkringsaktiebiolaget Skandia. Det offentliga uppköpserbjudandet förlängdes vid ett 
flertal tillfällen, och köpet fullbordades först cirka sex månader efter det att erbjudandet till 
Skandias aktieägare lämnades. 
99 Cooter, Ulen, s.51. 
100 Dahlman, s.85. 
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bestämts för lågt. Dessutom måste det anses vara extra känsligt, när en för 
låg emissionskurs riktas till en redan, befintlig aktieägare i bolaget.101 En 
väg att undvika den ekonomiska utspädningseffekt jag tidigare har redogjort 
för skulle kunna vara att en apportemission kombineras med en 
kontantemission till de befintliga aktieägare som inte har fått deltaga i 
apportemission. Detta förfarande skulle leda till att värdeförluster och 
maktförluster hos de befintliga aktieägarna undvikes.102 Avsnitt fem 
kommer att vidareutveckla och att redogöra för möjligheterna att med hjälp 
av ABL komma till rätta med denna problematik. 
 
 

4.2.1.2 Maktförluster i aktieinnehavet 
Som jag nämnde i avsnitt 4.2.1 kan en befintlig aktieägare dessutom drabbas 
av en maktförlust på sitt aktieinnehav vid en riktad emission. Om en riktad 
nyemission genomförs kommer det inflytande som varje aktie har, att 
minska proportionellt till antalet aktier som emitteras. Ägandet sprids helt 
enkelt ut på fler aktier. De som inte deltar i den riktade emissionen kommer 
därmed att drabbas av en maktförlust på sitt innehav. Eftersom många av de 
minoritetskyddsregler som finns i ABL förutsätter att man innehar 
åtminstone en tiondel av aktierna, kan det vara av intresse för någon som 
vill utöka sin makt att genomföra en riktad nyemission, och om möjligt, 
utspäda minoritetens innehav, så att det understiger en tiondel av samtliga 
aktier. Således kan exempelvis en kontrollaktieägare tvångsinlösa resterande 
aktier i bolaget och tillskansa sig fullständig kontroll över detsamma.103 
Avsnitt fem kommer att vidareutveckla och redogöra för möjligheterna att 
med hjälp av ABL komma till rätta med den problematik som råder kring 
maktförluster och värdeförluster. 

 
 

4.3 Värdering av apportegendomen 
 
När det köpande bolaget väl har bestämt emissionskursen, är det dags att 
värdera den apportegendom som skall tillföras det köpande bolaget som 
betalning för de nyemitterade aktierna.  Det är av oerhörd vikt att det 
köpande bolaget tillförs tillgångar som är korrekt värderade. Om 
apportegendomen är övervärderad och tillförs bolaget kan 
borgenärskollektivet lida skada, eftersom dess ställning blir sämre. En 
övervärdering kan dessutom självfallet också skada befintliga aktieägare i 
det köpande bolaget. 
 
För att tillförsäkra att det köpande bolagets ledning har gjort en korrekt 
värdering av apportegendomen i sitt förslag till nyemission har lagstiftaren i 

                                                 
101 AMN 2002:2. 
102 Johansson, s.139. 
103 ABL 22:1 1 st. 

 33



ABL 13:8 stadgat ett krav att en auktoriserad revisor skall lämna en s.k. 
negativ försäkran. Revisorn skall intyga att apportegendomen i styrelsens 
redogörelse inte har angivits ett högre värde än det verkliga värdet för 
egendomen, vilket skall fungera som en garanti för att den tillförda 
egendomen har det värde och tillför den nytta som styrelsen i det köpande 
bolaget har angivit. Tidpunkten för värderingen skall vara 
transaktionsdagen, d.v.s. dagen för nyemissionsbeslutet. 
 
Enligt ABL 13:23 och 13:28 jämte ABL 2:19 skall revisorn dessutom vid 
registrering av nyemissionen lämna ett apportintyg, varav det framgår om 
apportegendomen kan anses vara av nytta för det köpande bolaget och om 
apportegendomen har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet 
för bolaget. Dessutom skall revisorn beskriva apportegendomen och ange 
vilken metod som har använts vid värderingen. Revisorn skall också 
anmärka om särskilda svårigheter har funnits att uppskatta värdet på 
egendomen. Vid börsaffärer är styrelsens redogörelse för affären i regel 
kortfattad och sällan särskilt upplysande.104 Revisorn är beroende av det 
underlag som styrelsen har lagt fram, och han skall försäkra sig om 
rimligheten i det underlag som styrelsen använder sig av. När underlaget 
inte är särskilt omfattande, blir bedömningen svår att genomföra, och 
revisorn får helt enkelt  ofta förlita sig på den värdering som köparbolagets 
rådgivare har gjort av målbolaget. 
 

4.3.1 Analys kring värderingen av 
apportegendomen 

 
Värdering av apportegendom kan vara en tämligen komplicerad fråga, 
särskilt när värderingen rör apportegendom som består av aktier i ett 
målbolag. Att bestämma värdet av ett företag, framförallt ett börsbolag, är 
inte utan komplikationer. Enligt ABL 13:7 skall styrelsen i sitt förslag till 
nyemission bifoga en redogörelse för de omständigheter som kan vara av 
betydelse vid värderingen av apportegendomen. Ofta tar styrelsen i det 
köpande bolaget hjälp av externa rådgivare när de skall värdera målbolaget.  
Enligt Engström bör redogörelsen vid ett företagsförvärv innehålla en 
beskrivning av målbolaget, företagets verksamhetsinriktning, historik och 
framtida prognoser beträffande avkastning, uppdelade på resultat och 
kassaflöde och med en bedömning om framtida möjligheter att kunna lämna 
utdelning, marknadsförutsättningar och målbolagets förväntade 
kapitalbehov de närmaste åren.105 Engström menar också att styrelsens 
redogörelse måste ge en tydlig bild av vilken nytta målbolaget kommer att 
ha för det köpande bolaget.106 När nyttan för det köpande bolaget är 
beskriven och en fyllig redogörelse kring målbolaget har lämnats av 
styrelsen, skall styrelsen ange vilket värde egendomen har, så att aktieägarna 

                                                 
104 Skog, (Thorell), s. 99. 
105 Engström s. 21. 
106 Engström, s. 21. 
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i det köpande bolaget kan fatta ett riktigt beslut kring apportemissionen. 
Men vad är egentligen en korrekt värdering? Som jag redan konstaterat i 
inledningen kan ett bolag bestå av en rad olika poster som är svårbedömda. 
Ett bolag kan ha omfattande visioner, goodwill och vara uppbyggt kring en 
karismatisk person och därmed ha ett omfattande intellektuellt kapital.  Hur 
värderar man detta? En inte alldeles enkel fråga. Det har hänt mer än en 
gång i samband med IT-bubblan att ett bolag med en övervärderad aktiekurs 
efter en företagssammanslagning drabbats av ett kursras och därmed gjort en 
rad aktieägare besvikna. Exempelvis är goodwill oftast uppbyggd kring det 
intellektuella kapitalet. Vad händer när det intellektuella kapitalet helt 
plötsligt försvinner? Det är dessutom inte långsökt att tänka sig att en 
styrelse vid ett företagsförvärv genom apportemission möjligtvis inte gör en 
lika noggrann bedömning av värdet på målbolaget som styrelsen skulle ha 
gjort om likvida medel skulle erläggas som köpeskilling för  målbolaget. 
Risken finns helt enkelt att en styrelse väljer att övervärdera ett målbolag 
och inte inse riskerna med uppköpet, eftersom en eventuell ekonomisk 
förlust får delas av aktieägarna kollektivt och på längre sikt.  
 
 Beträffande apportintyget kan det konstateras att detta är en 
kontrollfunktion i det köpande bolaget. Det ovan nämnda kring 
apportintyget har dock visat att revisorns roll är tämligen svårhanterlig, 
vilket ej heller förenklas av det faktum att en revisor även kan försätta sig i 
en jävsituation. Om bolagets revisor lämnar ett apportintyg, som visar att 
värderingen av egendomen är korrekt, och om samme revisor senare vid 
bokslutet upptäcker att värderingen var felaktig, hamnar han enkelt i en 
jävsituation, eftersom det rimligtvis inte är alldeles enkelt för revisorn att 
påpeka för styrelsen att felaktigheter har begåtts vid värderingen, eftersom 
revisorn vid värderingstidpunkten hade tillgång till och granskade de 
handlingar som rörde apportegendomen.107  Det krävs med andra ord 
mycket av en revisor vid granskning av en styrelses värdering av 
apportegendom.  Apportintyget är av vikt, men frågan är vilken garanti för 
en korrekt värdering som ett apportintyg innebär. Felaktigheter kan trots 
apportintyg inträffa och då är det viktigt att det finns regler, som kan skydda 
aktieägare och borgenärer vid en eventuell värdeförlust, vilken har orsakats 
av en felaktig värdering av apportegendom. Dessutom är det tämligen 
uppenbart att revisorn är oerhört beroende av det köpande bolagets styrelse 
och dess värdering av målbolaget. 
 

4.4 Traditionskravet 
 
Även beträffande kravet på att apportegendomen måste ha tillförts det 
köpande bolaget spelar revisorn en viktig roll. Enligt ABL 2:19 skall 
revisorn intyga att apportegendomen har tillförts bolaget. Det köpande 
bolaget skall förvärva äganderätten till apportegendomen, och revisorn 
måste kontrollera att apportegendomen övertas av den riktige ägaren och att 
                                                 
107 Engström, s.22. 
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egendomen inte är pantförskriven eller belagd med äganderättsförbehåll.  
Vid företagsförvärv genom apportemission övertas aktierna i ett målbolag i 
enlighet med det förfarande som har beskrivits i avsnitt 3.5., och revisorn 
måste då kontrollera att säljaren av aktierna har varit införd i aktieboken. 
Vid affärer mellan börsbolag vållar sällan traditionskravet några praktiska 
problem. Apportegendomen anses vara tillförd när tillförandet medför en 
sakrättslig, giltig överlåtelse till bolaget. Med andra ord skall 
apportegendomen ha avskiljts för bolagets räkning på ett vis som skyddar 
egendomen från anspråk från aktietecknarens borgenärer.108 Beträffande 
tillskottstidpunkten vid nyemission i börsbolag kräver ABL 13:28 att 
tillskott motsvarande aktiernas kvotvärde måste ha gjorts för att 
nyemissionen skall kunna registreras. Bolagsverket kräver ett intyg som 
visar att hela tillskottet har tillförts bolaget.  För storföretag finns det dock 
möjlighet till successiv registrering av nytt aktiekapital, ABL 13:28 2 st. 
jämte  ABL 13:42.  
 
 
 

                                                 
108 Nerep, s. 103. 
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5. Aktieägarnas 
likabehandlingsskydd 

 

5.1 Allmänt om likhetsprincipen och 
generalklausulerna 
 
En betydelsefull begränsning i majoritetens handlingsfrihet i ett aktiebolag 
följer av den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen, som kommer till uttryck i 
ABL 4:1. Innebörden av principen är att alla aktier skall ha lika rätt i bolaget 
och att alla aktieägare skall behandlas lika, oavsett storleken på deras 
aktieinnehav. Ändamålet med likhetsprincipen är att skydda 
minoritetsintressen. 109 Principen genomsyrar hela aktiebolagsrätten och kan 
även spåras till de båda generalklausulerna i ABL 7:47 och 8:41.  Principen 
skall beaktas av ett bolags samtliga organ. Undantag från ABL 4:1 kan dock 
göras om det är föreskrivet i ABL eller i bolagsordningen. Ett frångående av 
företrädesrätten vid en kontantemission är ett exempel på undantag från 
ABL 4:1. Enskilda aktieägare kan dessutom medge undantag från principen. 
Möjligheten att i aktieägaravtal bortse från likhetsprincipen skall heller inte 
förbises. Dock är ett sådant avtal inte rättsligt bindande gentemot bolaget.110 
Det kan även kring likhetsprincipen konstateras att pluralitetskraven i ABL 
7:42 vid beslut om ändring av bolagsordningen också går före 
likhetsprincipen, trots att en ändring av bolagsordningen i vissa fall kan 
innebära ett avsteg från likhetsprincipen. Att så är fallet beror på att 
aktiebolagets behov av handlingsfrihet måste tillfredställas.111 Skulle 
likhetsprincipen vid ett beslut frångås utan stöd i bolagsordning eller lag, 
kan en aktieägare  klandra beslutet vid domstol.112   
 
Generalklausulerna, som är två till antalet, tillkom vid införandet av 1944 
års ABL och är stadgade i ABL 7:47 och 8:41 och omfattar alla beslut av 
samtliga bolagsorgan. ABL 7:47 stipulerar att bolagsstämman inte får fatta 
beslut som kan ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare på bolagets eller 
någon annan aktieägares bekostnad. Generalklausulerna är ursprungligen 
avsedda att komplettera likhetsprincipen.113 Generalklausulernas 
tillämpningsområde  kan sägas vara transaktioner, åtgärder m.m. som 
innebär en formell likabehandling, men som i själva verket ger vissa 
aktieägare reella fördelar som är otillbörliga.114  

                                                 
109 Nerep, s. 271. 
110 Nerep, s.271. 
111 SOU 1941:9 s. 302. 
112 Gavatin, s. 108. 
113 Pehrson, s.483 
114 Nerep, s. 299. 
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 ABL 8:41 tar sikte på agerande från styrelsen eller annan ställföreträdares 
sida och avser att förhindra beslut eller åtgärder, som ger en otillbörlig 
fördel  åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon 
annan aktieägare. Vid bedömningen huruvida generalklausulerna är 
tillämpliga är rekvisitet ”otillbörlig” av central betydelse. Rekvisitet är 
omstritt och Bergström och Samuelsson menar exempelvis att rekvisitet 
skall bedömas utifrån ett vinstmaximeringsperspektiv.115 Bergström och 
Samuelsson finner stöd för sin synpunkt i förarbetena. En åtgärd, som är i 
bolagets intresse och som är företagsekonomiskt riktig, kan inte anses som 
otillbörlig.116 Rodhe har riktat kritik mot detta uttalande och anser att 
företagsekonomin inte kan ge några normer för vad som är otillbörligt eller 
ej, och om man skulle acceptera en sådan ståndpunkt, har man skjutit 
likhetsprincipen åt sidan.117 Nerep menar i sin tur att om en transaktion är 
företagsekonomiskt godtagbar, så skall transaktionen betecknas som 
tillbörlig, eftersom ett bolag i sin normala affärsverksamhet måste kunna 
verkställa åtgärder som är företagsekonomiskt försvarbara, även om de i 
realiteten innebär att någon eller några aktieägare gynnas av åtgärden.118 
Om en riktad nyemission genomförs, eftersom ett bolag befinner sig i en 
finansiell kris, torde det dessutom finnas något större utrymme att 
genomföra en riktad nyemission, utan att denna kan anses vara otillbörlig. 
Vad som är att betrakta som otillbörligt eller inte bör enligt min mening 
sammanfattningsvis avgöras utifrån en objektiv och allsidig bedömning, där 
en företagsekonomisk bedömning är en av de viktigaste parametrarna. 
 
Vidare uppställer lagen inget krav att den otillbörliga effekten verkligen 
uppstår, utan det räcker att åtgärden är ägnad att leda till en otillbörlig 
fördel. Detta betyder att det är sannolikheten och risken för effektens 
inträdande och inte resultatet som är av betydelse vid bedömningen.  
Dessutom skall den otillbörliga fördelen tillkomma en aktieägare eller 
någon annan. Att den otillbörliga fördelen även kan riktas till annan innebär 
att kretsen av personer som otillbörligt kan gynnas på bekostnad av 
aktieägare i bolaget vidgas, och därmed kan regeln tillämpas exempelvis på 
utomstående som vid en apportemission gynnas av emissionsbeslutet. 
Slutligen skall den otillbörliga fördel som kan uppstå korresponderas av en 
nackdel för bolaget eller aktieägare. Vad som är att anse som en nackdel 
bestäms utifrån en objektiv bedömning. 
 
 

                                                 
115 Bergström, Samuelsson, s. 163. 
116 Prop. 1973:93 s. 137. 
117 Rodhe s. 245. 
118 Nerep, s. 299. 
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5.2 Likhetsprincipen och 
generalklausulernas tillämpning vid 
apportemission 
 

5.2.1 Analys kring likhetsprincipens tillämpning 

 
Beträffande likhetsprincipen har den enligt min mening ett ytterst begränsat 
användningsområde vad gäller möjligheten att angripa beslut om 
nyemission med apportegendom som vederlag. Likhetsprincipen kommer 
främst till uttryck genom företrädesreglerna vid nyemission och genom 
kravet på kvalificerad majoritet för att genomföra ett undantag från 
företrädesrätten vid en kontantemission. Att det krävs kvalificerad majoritet 
för ett undantag från företrädesrätten är resultatet av en tillämpning av 
likhetsprincipen, och följderna av ett undantag från företrädesrätten bör 
därför inte kunna angripas med hjälp av likhetsprincipen, eftersom den 
redan har blivit tillgodosedd genom kravet på kvalificerad majoritet. 
 
Som jag ovan har konstaterat finns det ingen företrädesrätt för befintliga 
aktieägare vid en apportemission, vilket har motiverats med att endast ägare 
till den tilltänkta apportegendomen kan tillföra bolaget denna egendom. 
Johansson har kritiserat avsaknaden av en företrädesrätt vid apportemission 
och har bl.a. hänvisat till att en företrädesrätt för befintliga aktieägare vid 
apportemission finns stadgad i våra nordiska grannländers lagstiftning.119  
Även Nerep har uttryckt viss kritik mot rådande ordning.120 Jag är benägen 
att hålla med Johansson och Nerep. Som framkommit i avsnitt 4.2 och 4.3 
löper befintliga aktieägare, som ej deltar i en apportemission, i allmänhet 
större risk att drabbas av en värdeförlust än vad motsvarande aktieägare gör 
vid en kontantemission, eftersom inte bara fastställande av emissionskurs är 
av betydelse vid en apportemission utan även värdering av apportegendom 
kan förorsaka problem. Därför bör lagstiftaren på något sätt markera att 
särskild försiktighet är påkallad vid en apportemission. Ett krav på 
kvalificerad majoritet vid beslut om apportemission är enligt min mening en 
tilltalande tanke. Denna åsikt stöds dessutom av förarbetena till tidigare 
gällande svenska ABL. Utredningen hänvisar till bestämmelser i utländsk 
rätt och till det faktum att en apportemission kan innebära ett betydelsefullt 
ingrepp i aktieägarnas intresse, vilket innebär att ett sådant förslag bör kräva 
att bolagsstämmans beslut skall fattas med kvalificerad majoritet.121 Den då 
sittande regeringen delade emellertid inte utredningens uppfattning och 
valde att i den då gällande ABL inte införa en bestämmelse som stadgade att 
ett beslut om apportemission måste fattas vid bolagsstämman med en 

                                                 
119 Johansson. s. 138. 
120 Nerep, s. 206. 
121 SOU 1971:15 s. 176. 
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kvalificerad majoritet.122 Ståndpunkten i propositionen sammanhängde med 
det faktum att en aktieägare normalt inte förfogar över sådan egendom som 
skall utgöra apportegendom.123 Samma argument återkom i propositionen 
till den nu gällande ABL.124 Enligt min mening är inte detta ett hållbart 
argument för att ett krav på kvalificerad majoritet vid beslut om 
apportemission skall erfordras. Som jag tidigare har konstaterat kan en 
aktieägare lida avsevärd skada p.g.a. en apportemission, och införs inte ett 
krav på kvalificerad majoritet, riskerar apportemissionen att bli ett högst 
användbart instrument om man vill genomföra förtäckta, riktade 
nyemissioner, där emissionsbeslutet fattats med en enkel majoritet, trots att 
beslutet som fattas egentligen rör en riktad nyemission. 
 
Det faktum att en aktieägare möjligtvis inte kan tillföra den egendom, som 
krävs vid en apportemission, gör inte aktieägarens skyddsintresse mindre 
behövligt. Som jag ser det är en apportemission inte mindre ingripande än 
vad en kontantemission är. Därför bör ABL enligt min mening tillföras ett 
krav på kvalificerad majoritet vid en bolagsstämmas som skall besluta om 
apportemission. Eftersom lagstiftaren anser att enkel majoritet är tillräckligt 
vid beslut om  apportemission, torde detta också innebära att en tillämpning 
av likhetsprincipen vid en apportemission, som uppfyller ovannämnda 
formkrav, torde vara svårtillgänglig, eftersom det finns en inneboende 
nödvändighet av olikbehandling vid en apportemission, eftersom det enbart 
är den som innehar apportegendomen som kan delta i nyemissionen.125  
Uppstår orimliga effekter av en apportemission, är det som sagt inte 
likhetsprincipen som bör stoppa dessa. Ett tänkbart hinder finns dock i 
generalklausulerna.  
 

5.2.2 Analys kring generalklausulernas 
tillämpning 

 
Det medel som främst står till minoritetens förfogande vid apportemissioner 
är generalklausulerna.  Om rekvisiten i generalklausulerna är uppfyllda, kan 
en aktieägare, som känner sig otillbörligt behandlad, klandra och upphäva 
beslutet om nyemission. Aktieägare kan även föra talan om skadestånd med 
hänvisning till att generalklausulerna har åsidosatts. Beträffande en 
företagsförvärv genom apportemission är de nyemitterade aktiernas 
emissionskurs och värderingen av apportegendomen av avgörande betydelse 
för huruvida en apportemission skall anses vara otillbörlig för en minoritet 
inom det köpande bolaget eller ej. Skälen till att en apportemission 
genomförs kan också vara av betydelse för otillbörlighetsbedömningen, när 
maktförhållanden i det köpande bolaget de facto avsevärt ändras.126 Det 
                                                 
122 Prop. 1975:103 s. 330. 
123 Prop. 1975:103 s. 330. 
124 Prop. 2004/05:85 s.340. 
125 Nerep, s 280. 
126 T 827/83, är ett tydligt exempel på ett fall, där bolagsstämman i ett bolag beslutat om 
apportemission till majoritetsägaren, enbart för att rubba maktbalansen i bolaget. 
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torde även råda en större möjlighet till framgång med en klandertalan från 
en minoritets sida, om de som gynnas av transaktionen är befintliga 
aktieägare och inte utomstående.127 Oftast är det utomstående som gynnas 
vid en företagssammanslagning genom apportemission, men det 
förekommer naturligtvis också fall där målbolaget utgörs av aktieägare som 
också är aktieägare i det köpande bolaget. Om dessa aktieägare intar ledande 
positioner i det köpande bolaget, kan framförallt ABL kap. 16 träda in i 
bilden som ett utslag av likhetsprincipen, men generalklausulerna kan 
självfallet även aktualiseras, om styrkeförhållandena i det köpande bolaget 
förändras mellan befintliga aktieägare eller om minoriteten gör en 
värdeförlust på sitt aktieinnehav. 
 
Frågan om vad som är att anse som otillbörligt är som redan konstaterats av 
central betydelse. När ett köpande bolag emitterar nya aktier och som 
betalning för dessa erhåller apportegendom i form av aktier i ett målbolag, 
finns det avsevärda risker för en minoritet.  Det köpande bolaget ger kanske 
för det första en rabatt, när man fastställer emissionskursen, och för det 
andra är det fullt möjligt att aktierna i målbolaget inte värderas korrekt.  När 
en felaktig värdering av apportegendomen kombineras med en rabatt på 
emissionskursen, är det ganska uppenbart att de befintliga aktieägarna i det 
köpande bolaget löper en avsevärd risk att drabbas av en värdeförlust. Det 
sker helt enkelt en större eller mindre omfördelning av bolagets 
förmögenhet. Frågan är bara om detta föranleder en tillämpning av 
generalklausulerna och ett uppfyllande av otillbörlighetsrekvisitet.  Svaret 
på denna fråga försvåras av det faktum att det är något oklart vilka 
parametrar som skall vara bestämmande vid en otillbörlighetsbedömning.128

 
Beträffande analysen av problematiken kring emissionskursen kan man 
fråga sig om det är att anse som otillbörligt att fastställa emissionskursen 
under aktiernas verkliga värde. Vid denna bedömning bör man ha i åtanke 
att det oftast inte är alldeles enkelt att fastställa en emissionskurs som 
överensstämmer med aktiernas verkliga värde.  I ett börsbolag kan dessutom 
aktiernas värde med kort varsel förändras, och detta faktum gör en akties 
verkliga värde än mer svårbedömt. Börsbolagens omfattande 
informationsplikt kan även verka kursdrivande och negativt påverka 
förutsebarheten av de aktuella aktiekursernas utveckling. Vid ett 
företagsförvärv kan det därjämte vara nödvändigt att ge en viss rabatt till de 
som tecknar de nyemitterade aktierna, eftersom de annars kanske inte går 
med på det köpande bolagets bud och anser att det inte är attraktivt att 
teckna aktier i det köpande bolaget. Därutöver är det oerhört svårt att avgöra 
vad som är rätt emissionskurs, eftersom de informationsasymmetrier, som 
jag talade om tidigare i avsnitt 4.2.1.1. som kan uppstå när de berörda 
parterna besitter olika mängd information och vars storlek och är svåra att 

                                                                                                                            
Kärandena klandrade beslutet och ansåg att syftet med emissionen följaktligen var att 
minska minoritets-aktieägarnas aktieinnehav till mindre än 10% av det totala innehavet och 
att apportegendomen var av ringa värde för bolaget och hade värderats för högt. Tingsrätten 
gick på kärandenas linje och biföll yrkandet om inhibition. 
127 Johansson s. 144. Se även AMN 2002:2. 
128 Se ovan avsnitt 5.1. 
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bedöma självfallet gör det ännu svårare att avgöra hur pass mycket 
asymmetrierna påverkar kursen och vilken riskrabatt en tecknare av de 
nyemitterade aktierna kan kräva. Därmed försvåras 
otillbörlighetsbedömningen ytterligare, och det torde vara svårt att påvisa att 
en viss rabatt som tecknare av de nyemitterade aktierna erhållit, inte är 
godtagbar, såvida inte emissionskursen är fastställd extremt mycket lägre än 
vad aktiens marknadsvärde var vid tidpunkten för emissionskursens 
fastställande. En viss rabatt kan med andra ord anses vara nödvändig, och 
enligt min mening bör det vara svårt att angripa en apportemission enbart av  
grunden att emissionskursen har satts för lågt.  
 
Beträffande värderingen av apportegendomen kan en felaktig värdering leda 
till avsevärda negativa konsekvenser för aktieägarna i det köpande bolaget. 
Som det redan har framgått av vad ovan har sagts är det dock inte alldeles 
enkelt att värdera aktier i ett målbolag. Värdering av ett aktiebolag utifrån 
det köpande bolagets perspektiv är i det närmaste en vetenskap och 
värderingen är dessutom i allra högsta grad en subjektiv bedömning. Frågor 
som goodwill, intellektuellt kapital och det köpande bolagets kalkyler för 
synergieffekter är samtliga bevis för att värderingen av ett bolag ytterst är 
subjektiv och svår att genomföra. Detta måste också rimligen innebära att 
tillämpningsområdet för generalklausulen blir snävt, eftersom det är svårt att 
visa vad en felaktig värdering egentligen är, emedan det finns ett stort 
utrymme för subjektiva bedömningar. Är det emellertid uppenbart att en 
felaktig värdering har genomförts, bör detta kunna leda till en tillämpning 
av generalklausulerna. Revisorerna spelar därför en viktig roll som 
kontrollmekanism och garanti för att en riktig värdering av aktierna i 
målbolaget har skett. Revisorerna har emellertid, som jag redan nämnt, 
begränsade möjligheter att genomföra en kontroll på ett adekvat sätt. De är i 
alldeles för stor utsträckning beroende av hur det köpande bolagets styrelse 
agerar och får i allt för stor utsträckning förlita sig på den information som 
styrelsen kan ge dem. 
 
Som läsaren redan har förstått hänger frågan kring bestämmandet av 
emissionskursen och värderingen av målbolagets aktier vid ett 
företagsförvärv intimt samman. Om en rabatt på emissionskursen fastställs 
samtidigt som  en felaktig värdering av apportegendomen äger rum,  
drabbas med all sannolikhet de befintliga aktieägarna i det köpande bolaget 
av en värdeförlust. Denna förlust kan vara mer eller mindre omfattande, 
beroende på de felaktigheter som har blivit begångna.  Möjligtvis kan 
kombinationen av den alltför låga emissionskursen och den felaktiga 
värderingen leda till att en tillämpning av generalklausulerna blir något mer 
aktuell, men återigen blir det av oerhörd betydelse hur man genomför en 
otillbörlighetsbedömning. Om företagsekonomiska skäl väger tungt, innebär 
detta sannolikt att man i många fall vid företagssammanslagning genom 
apportemission kan visa att det föreligger företagsekonomiskt rationella skäl 
att genomföra affären och att otillbörlighetsrekvisitet därmed inte är uppfyllt 
 
Rättsläget på området är oklart och enighet råder inte i doktrin beträffande 
frågan huruvida företagsekonomiska skäl skall ha en avgörande betydelse 
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eller ej. Enligt min mening måste en domstol vid beaktandet av 
generalklausulerna noggrant bedöma skälen till den riktade nyemissionen 
och påvisa att skälen för apportemissionen inte var att missgynna en 
minoritet i bolaget. I denna bedömning ingår dock en företagsekonomisk 
analys, och den är självfallet av stor vikt och, precis som Sandström 
konstaterar, verkar det rimligt att ekonomiskt välmotiverade beslut normalt 
inte kan angripas med hjälp av generalklausulerna.129  
 
Är det emellertid så att apportemissionen genomförs med syfte att förändra 
styrkeförhållandena, d.v.s. makten, i bolaget, torde det vara något enklare att 
påvisa att otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt. Enligt Rodhe krävs det dock 
att styrkeförhållandena i bolaget ändras avsevärt för att generalklausulerna 
skall komma till användning.130

 
Trots det ovan konstaterade skall det påpekas att det är av viss vikt att 
generalklausulerna är tillämpningsbara, eftersom  det är av betydelse för 
kapitalförsörjningen att aktiebolaget fungerar som en gemenskap mellan de 
deltagande aktieägarna och att majoriteten inte tillåts utnyttja sin ställning  
på bekostnad av minoriteten.131 Fungerar ej denna gemenskap, minskar 
också incitamenten för minoriteten att investera i ett aktiebolag, vilket inte 
är godtagbart ur en samhällsekonomisk synvinkel. Samtidigt är det dock 
viktigt att ett bolag har en betydande frihet att expandera och genomföra 
affärer. Detta tryggas av ett inte alltför strängt skydd till minoritetens 
förmån. Regelsystemet i ABL är helt enkelt en balansgång som inte alltid är 
alldeles lätt att bemästra, och avvägningen mellan majoritetens och 
minoritetens befogenheter är helt enkelt ett av aktiebolagsrättens svåraste 
och viktigaste problem.132

 
 
 
 
 

                                                 
129 Sandström, s. 22. 
130 Rodhe, s.57. 
131 Johansson s. 147. 
132 Nial, s.142. 
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6. Avslutande kommentar 

 
I ABL 3:3 stadgas en presumtion att ett aktiebolags syfte är att generera 
vinst.  När försäkringsaktiebolaget Old Mutual riktade ett bud till Skandias 
aktieägare, var syftet uppenbarligen att genomföra en lönsam affär, som 
skulle generera vinster i framtiden. Att genomföra en 
företagssammanslagning genom apportemission och helt enkelt använda 
nyemitterade aktier som sedelpress och därmed också betalning för 
företagsförvärv kan vara ytterst lockande, eftersom förvärvet inte påverkar 
likviditeten i bolaget. Min framställningen har dock visat att det kan uppstå 
en rad negativa effekter, om sedelpressen så att säga spottar ut för mycket 
betalningsmedel i form av en låg emissionskurs och en felaktig värdering av 
målbolagets aktier.  
 
Befintliga aktieägare i det köpande bolaget kan därmed, som 
framställningen visat, lida en skada i form av en värdeförlust, alternativt en 
maktförlust, p.g.a. apportemissionen. Om dessa förluster uppstår, anser en 
rad förespråkare i doktrin att generalklausulerna i ABL kan användas med 
framgång, och därmed kan en aktieägare som anser sig förfördelad klandra 
och upphäva ett beslut om apportemission. Enligt min mening bortser dessa 
förespråkare från en rad avgörande faktorer. Visserligen är det korrekt att de 
befintliga aktieägarna kan lida en värdeförlust, om emissionskurs och 
värdering av apportegendomen är felaktig, men dessa befintliga aktieägare 
lider som regel enbart en förlust, om man väljer att titta på själva 
apportemissionen som en isolerad händelse och inte tar hänsyn till 
transaktionens effekter i sin helhet. Vid en företagssammanslagning uppstår 
det säkerligen en rad företagsekonomiska fördelar, exempelvis i form av 
synergieffekter  och andra marknadsfördelar, som på längre sikt gynnar 
även köparbolagets befintliga aktieägare, trots att dessa möjligtvis p.g.a. 
emissionskursens fastställande just vid emissionstidpunkten fått sitt 
aktieinnehav utspätt. Det är uppenbart att en riktad nyemission i allmänhet 
kan försvaras med hjälp av företagsekonomiska argument, och om man 
betraktar den transaktion som genomförs i sin helhet, innebär den allt som 
oftast att även befintliga aktieägare gynnas av nyemissionen.  
 
De som förespråkar en bred tillämpning av generalklausulerna bortser från 
det faktum att det finns en risk för de subjekt som en riktad nyemission 
vänder sig till. En effektiv kapitalmarknad tar hänsyn till risk och till att det 
finns informationsproblem, som medför att vissa marknadsmässiga 
överväganden måste göras och att det därmed vid en riktad nyemission 
måste lämnas en viss rabatt på emissionskursen, en rabatt, vars storlek 
avgörs  av riskens och informationsluckornas storlek. Faktum är att en 
riktad nyemission ofta medför positiva effekter för aktiens utveckling, 
eftersom en investerares vilja att satsa på ett bolag ger positiva signaler till 
marknaden. En företagssammanslagning genom apportemission kan 
dessutom leda till att en ny kontrollpost skapas i det köpande bolaget, vilket 
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i sin tur kan innebära att aktieägarnas övervakningskostnader av 
företagsledningen minskar. Sammantaget innebär detta att jag anser att man 
vid en bedömning av generalklausulernas tillämplighet vid riktad 
nyemission måste göra en helhetsbedömning, där ekonomiska överväganden 
hamnar i fokus. Precis som Sandström konstaterar jag att ekonomiskt 
välmotiverade beslut normalt inte kan angripas, såvida inte uppenbara 
överträdelser har skett i en vilja att rubba maktbalansen i ett bolag eller att 
det finns ett syfte att genomföra direkt skadliga förmögenhetsöverföringar 
till förfång för befintliga ägare i ett bolag. 
 
Jag anser att ett införande av en företrädesrätt för befintliga aktieägare även 
vid apportemission i många situationer kan användas som ett effektivare 
medel än generalklausulerna för att hindra en majoritet från att gynna sig 
själv eller någon annan på bekostnad av andra aktieägare i ett bolag. 
Visserligen kan en företrädesrätt ibland etablera tidsutdräkter som kan verka 
hämmande för ett bolags kapitalanskaffning, men på det hela taget innebär 
en företrädesrätt för befintliga aktieägare en godtagbar garanti och en signal 
till sedelpressen att vid ett företagsförvärv genom apportemission inte spotta 
ut ett alldeles för stor antal nyemitterade aktier. 
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