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Sammanfattning 
I den föreliggande framställningen behandlas säljarens dröjsmålsansvar vid 
företagsöverlåtelser. Inledningsvis behandlas olika typer av överlåtelser 
samt den process som i regel äger rum innan förvärvaren tillträder överlåtel-
seobjektet. I framställningen behandlas enbart vad som gäller när överlåtel-
seobjektet utgörs av ett aktiebolag eller en andel därav. Arbetet behandlar 
dock både vad som gäller när överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag 
samt aktier i kupongbolag. Med anledning av att avstämningsbolag och ku-
pongbolag omfattas av olika regelsystem vad gäller överlåtelse och tillträde, 
kan dröjsmål aktualiseras av olika orsaker. Oavsett om överlåtelsen avser 
aktier i avstämningsbolag eller kupongbolag, tycks emellertid säljarens 
dröjsmålsansvar ytterst sällan regleras i överlåtelseavtalen, vilket kan tyda 
på att denna fråga inte utgör någon omständighet som parterna har ett intres-
se av att reglera. Det kan dock uppstå situationer som resulterar i att köparen 
inte kan tillträda förvärvsobjektet vid den tidpunkt parterna förutsatt. I de 
fall överlåtelsen avser aktier i kupongbolag kan dröjsmål aktualiseras, med 
anledning av att säljaren saknar kännedom om var alla utfärdade aktiebrev 
överlåtelsen avser befinner sig. I de fall överlåtelsen avser aktier i avstäm-
ningsbolag aktualiseras inte denna problematik, däremot kan dröjsmål upp-
stå till följd av att fel eller dröjsmål har uppstått vid registreringen av över-
låtelsen. I denna situation aktualiseras även VPC:s och de kontoförande 
institutens skadeståndsansvar. Vidare kan dröjsmål uppstå till följd av att 
säljaren efter avtalets ingående drar sig ur affären, vilket kan aktualiseras 
både när överlåtelsen avser aktier i kupongbolag och avstämningsbolag. 
 
Mot bakgrund av att överlåtelseavtalet inte reglerar säljarens dröjsmålsan-
svar, skall denna fråga besvaras utifrån en tillämpning av KöpL:s dröjsmåls-
reglering. Uppsatsen undersöker och analyserar de köprättsliga påföljderna 
köparen kan åberopa, med anledning av dröjsmålet. I denna del sätts således 
aktieöverlåtelsen in i en köprättslig kontext. Här anges även vad köparen 
skall tänka på och hur han skall agera i vissa dröjsmålssituationer. I denna 
del konstateras att i de fall överlåtelsen avser aktier i kupongbolag, och 
dröjsmål uppstått p.g.a. att säljaren saknar kännedom om var alla utfärdade 
aktiebrev som överlåtelsen avser befinner sig, skall köparen kräva garantier 
av säljaren samt kräva att säljaren inleder ett dödningsförfarande avseende 
de förkomna aktiebreven. Tillgodoser säljaren inte dessa krav har köparen 
rätt att häva köpet och eventuellt även rätt till skadestånd.  
 
Mot bakgrund av att parterna i regel inte reglerar säljarens dröjsmålsansvar 
anger framställningen även ett förslag på hur denna fråga skulle kunna re-
gleras. Förslaget innebär att man genom införandet av en vitesklausul i 
överlåtelseavtalet försöker förhindra att dröjsmål orsakas av att säljaren av 
någon anledning drar sig ur affären, s.k. icke-fullgörelse. En sådan reglering 
kan omfatta överlåtelser av aktier i både avstämningsbolag och kupongbo-
lag. 
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Lund den 3 maj 2004 
 
 
 
Daniel Ohlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“I work with murders and executions mostly.”// P. Bateman.  

(American Psycho, Bret Easton Ellis) 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 

Företagsöverlåtelser och företagsförvärv utgör en del av den ordinarie af-
färsverksamheten i många större bolag. Företagsöverlåtelser kan komma till 
stånd med anledning av diverse olika affärsstrategier. Vissa företag agerar 
regelbundet som säljare och köpare som ett led i företagets strävan att för-
stärka och renodla dess egen kärnverksamhet. En annan kategori av företag 
tillämpar en utpräglad förvärvsinriktad tillväxtstrategi. Företag som tilläm-
par en konsolideringsstrategi ägnar sig istället åt att konsolidera branschen 
genom förvärv vid strategiskt utvalda tillfällen. En annan affärsstrategi ut-
görs av rena investeringar där företag utan inbördes industriell koppling 
förvärvas och överlåts. Andra transaktioner är sådana som sker vid omstruk-
turering av verksamheten internt inom stora industrikoncerner. De mest fö-
rekommande transaktionerna avser dock mindre företag där en stor andel av 
överlåtelserna kommer till stånd med anledning av ett generationsskifte. Av 
detta följer att företag kan byta ägare till följd av en mängd olika anledning-
ar och att överlåtelseavtalens omfattning därmed varierar. I denna framställ-
ning behandlas enbart överlåtelser av företag som är aktiebolag. Aktiebolag 
kan delas in i avstämningsbolag och kupongbolag. Den huvudsakliga skill-
naden mellan dessa bolagstyper är att aktierätten i avstämningsbolag är knu-
ten till registrering i bolagets avstämningsregister, medan aktierätten i ku-
pongbolag är knuten till fysiska dokument, s.k. aktiebrev. Denna framställ-
ning behandlar säljarens dröjsmålsansvar vid båda dessa bolagstyper. I de 
fall dröjsmål från säljarens sida aktualiseras, kan det äventyra köparens möj-
lighet att utöva inflytande över målbolaget, eftersom det krävs att innehava-
ren är införd i aktieboken för att han skall kunna rösta på bolagsstämman. 
Avser överlåtelsen aktier i kupongbolag har innehavaren dock rätt att lyfta 
utdelning, under förutsättning att han kan styrka sin rätt genom att förete 
aktiebrev eller annat bevis som utges av bolaget.1
 
Ett av syftena med denna uppsats är att utreda under vilka förutsättningar 
som säljarens dröjsmålsansvar i praktiken kan komma att aktualiseras. Med 
anledning av detta redogörs för viktiga och centrala moment i den process 
som äger rum innan köparen ges tillträde och kan utnyttja överlåtelseobjek-
tet fullt ut. I denna fråga framträder en av skillnaderna mellan 
avstämningsbolag och kupongbolag. Parternas möjlighet att påverka 
processen synes vara mer begränsad när överlåtelsen avser aktier i 
avstämningsbolag, vilket beror på existerande börsrättslig lagstiftning samt 
den etablerade självreglering som existerar inom finans- och 
värdepapperssektorn. Denna reglering syftar till att upprätthålla förtroendet 
för aktiemarknaden samt att säkerställa en sund och säker masshantering av 
finansiella instrument. Regelsystemet kring avstämningsbolag är således 

ens och värdepappersmarknadens behov och skapat för aktiemarknadsbolag                                                 
1 Se nedan kap. 4. 
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lagens och värdepappersmarknadens behov och avser i regel bolag med ett 
stort antal aktieägare. Regelsystemet kring kupongbolag är mindre detaljerat 
och avser aktiebolag som har ett litet eller ett måttligt stort antal aktieägare. 
Den skillnad som föreligger i dessa regelsystem innebär att rutinerna kring 
överlåtelse och tillträde skiljer sig åt. 
 
Oavsett om överlåtelseobjektet utgörs av aktier i ett avstämningsbolag eller 
ett kupongbolag utgör företagsöverlåtelsen i regel en relativt lång process 
med en omfattande avtalsreglering. Efter det att parterna har förhandlat fram 
överlåtelsens villkor ges köparen i regel möjlighet att företa en undersök-
ning av det tilltänkta förvärvsobjektet, en s.k. due diligenceundersökning. 
Under due diligenceförfarandet undersöker köparen målbolagets ekonomis-
ka ställning och andra väsentliga förhållanden av betydelse för förvärvets 
fullgörande. I praktiken är den due diligenceundersökning som köparen 
genomför mycket omfattande och noggrann. Det är heller inte ovanligt att 
överlåtelseavtalets slutliga bindande verkan är beroende av en tillfredstäl-
lande due diligenceundersökning. Har köparen villkorat förvärvet med en 
tillfredställande due diligence kan han således dra sig ur affären om han 
upptäcker någonting som inte stämmer överens med hans tidigare kalkyler 
och befogade förväntningar beträffande målbolaget. 
 
Vad gäller aktier i kupongbolag kan köparens tillträde försenas p.g.a. att 
säljaren vid tidpunkten för köparens tillträde inte vet var alla utfärdade ak-
tiebrev befinner sig. Säljaren kan även ha ingått avtal om försäljning avse-
ende en större aktiepost än vad han vid tillfället för avtalets ingående hade 
tillgång till, vilket kan resultera i att säljaren hamnar i dröjsmål. Köparen 
bör emellertid genom due diligenceundersökningen bli uppmärksammad om 
säljarens totala aktieinnehav. I de fall säljaren inte känner till var alla utfär-
dade aktiebrev som överlåtelsen avser befinner sig får köparen även känne-
dom om detta under due diligenceundersökningen. Köparens due diligen-
ceundersökning bör således förhindra att köparen erlägger köpeskillingen 
utan att få tillgång till alla de aktiebrev förvärvet avser. Vidare kan dröjsmål 
aktualiseras med anledning av att säljaren, efter avtalets ingående, drar sig 
ur affären. I de fall säljaren saknar vetskap om var alla utfärdade aktiebrev 
finns kan det även resultera i att köparen vill frånträda affären. Alla de ovan 
nämnda agerandena från säljarens sida kan medföra vissa olägenheter för 
köparen. Ett av huvudsyftena med uppsatsen är att undersöka vilka åtgärder 
köparen kan vidta med anledning av säljarens kontraktsbrott i dessa avseen-
den.  
 
När överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag kan dröjsmål aktualiseras 
genom att säljaren drar sig ur affären och inte fullgör sin prestation. De frå-
gor som aktualiseras i denna situation har således vissa likheter med den 
situation som aktualiseras när överlåtelsen avser aktier i kupongbolag. 
Bedömningen kan dock variera till följd av olika utmärkande drag som de 
båda aktietyperna besitter. Dröjsmål kan även aktualiseras p.g.a. att säljaren 
ingått avtal om försäljning avseende en större aktiepost än vad han vid tid-
punkten för avtalets ingående hade tillgång till. Vidare kan dröjsmål aktuali-
seras p.g.a. fel eller brister vid överlåtelse- och registreringsåtgärderna. Det 
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är VPC och kontoförande institut, ofta banker, som ansvarar och utför över-
låtelse- och registreringsåtgärderna beträffande aktier i avstämningsbolag. I 
denna situation kan fråga uppstå om köparen skall rikta anspråk direkt mot 
säljaren eller direkt mot berört kontoförande institut. Det krävs således ett 
ställningstagande i frågan om vem som utgör köparens kontraktspart. Upp-
satsen har för avsikt att ta ställning i denna fråga. 
 
Överlåtelseavtalen utgör ofta omfattande rättsliga regleringar i vilka parter-
na så långt som möjligt söker reglera sina inbördes förhållanden. Överlåtel-
seobjektets ofta komplexa karaktär utgör det huvudsakliga skälet till överlå-
telseavtalens omfattning och detaljrikedom. Av intresse att notera i detta 
sammanhang är att överlåtelseavtalen emellertid ytterst sällan tar sikte på 
säljarens dröjsmålsansvar. Som ovan angivits kan dock säljarens dröjsmåls-
ansvar aktualiseras i de fall säljaren, av någon anledning, inte presterar det 
överenskomna antalet aktier vid den överenskomna tidpunkten för köparens 
tillträde. I de fall säljaren hamnar i dröjsmål skall således överlåtelseavtalet 
i regel fyllas ut med dispositiv rätt. Då överlåtelseobjektet utgörs av ett ak-
tiebolag eller andel därav kan viss osäkerhet föreligga i fråga om vilken 
dispositiv reglering som skall äga tillämpning. Uppsatsen avser därmed att 
ta ställning i frågan om tillämplig lag och att ange skälen för detta ställ-
ningstagande. Med anledning av att säljarens dröjsmålsansvar ofta inte är 
föremål för avtalsreglering mellan parterna, är ett av syftena med denna 
uppsats även att försöka ange hur säljarens dröjsmålsansvar kan regleras i 
överlåtelseavtalen.  
 
Uppsatsen syftar även till att illustrera några av de problem som kan tänkas 
aktualiseras i de fall säljarsidan representeras av flera säljare och någon eller 
några av dem hamnar i dröjsmål. De problem som kan uppstå i denna situa-
tion kommer dock att behandlas något mindre utförligt än de fall där sälja-
ren endast representerats av en part.  
 
Det övergripande syftet med denna framställning är således att undersöka 
rättsläget beträffande säljarens dröjsmålsansvar vid överlåtelse av aktiebo-
lag eller en andel därav. Mot bakgrund av att denna fråga ofta utelämnas i 
parternas överlåtelseavtal behandlas därmed relevant dispositiv reglering i 
denna fråga. Den reglering som är föremål för genomgång är därigenom i 
huvudsak avtals- köp- och associationsrättslig. Framställningen avser såle-
des att resonera kring den dispositiva rättens innebörd och verkan vid aktie-
överlåtelser. Detta sker i huvudsak genom en tillämpning av KöpL:s regler 
om säljarens dröjsmål samt påföljder vid säljarens dröjsmål. Framställning-
ens huvudsakliga syfte är således att sätta in aktieöverlåtelsen i en köprätts-
lig kontext. 
 

1.2 Metod och material 

Den metod som använts vid framställningen av detta arbete är en rättsdog-
matisk metod. De rättskällor som använts har i huvudsak bestått av lagar, 
offentligt tryck, rättspraxis och doktrin. Även finansmarknadens självregle-
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rande avtalsreglering har använts som källa vid behandling av de frågor som 
rör börsverksamhet samt reglering och rutiner beträffande aktiehandel över 
börs.  
 
Den relevanta reglering som existerar inom detta område tar sällan direkt 
sikte på den situation som i denna framställning är föremål för behandling 
och analys. Inte heller har den praxis och doktrin som använts direkt relate-
rat eller tagit ställning till säljarens dröjsmålsansvar vid aktieöverlåtelser.  
 
Uppsatsen består av kapitel som både är deskriptiva och analytiska. Kapitel 
2, 3 och 4 är i huvudsak deskriptiva. I vissa delar av dessa kapitel sker dock 
en löpande analys. Det är emellertid författarens förhoppning att det på ett 
tydligt sätt skall framgå när egna resonemang förs. Kapitel 5 är i huvudsak 
analytiskt och utgör en tillämpning av relevanta lagregler på de situationer 
som är föremål för behandling. Kapitel 6 är i huvudsak analytisk och utgörs 
av författarens försök att ange hur säljarens dröjsmålsansvar kan regleras. 
Kapitel 7 utgör en sammanfattande analys och är därmed analytiskt i sin 
helhet. 
 

1.3 Avgränsningar 

Framställningen avser att behandla säljarens dröjsmålsansvar vid överlåtelse 
av företag. Företagsöverlåtelser i regel involverar ett stort antal aktörer. Det 
huvudsakliga syftet med denna framställning är dock att enbart behandla 
säljarens dröjsmålsansvar. Uppsatsen behandlar emellertid i viss utsträck-
ning VPC:s och de kontoförande institutens ansvar i de fall dröjsmål har 
aktualiserats med anledning av fel eller brister vid överlåtelse- och betal-
ningsrutinerna. Övriga inblandade aktörer såsom advokater, revisorer m.fl. 
behandlas inte. Uppsatsen behandlar inte vad som gäller i de fall företags-
överlåtelsen skett genom en överlåtelse av det säljande företagets inkråm. 
Inkråmsöverlåtelsen presenteras enbart kortfattat i syfte att illustrera vissa 
centrala skillnader jämfört med aktieöverlåtelsen. I övriga delar behandlar 
framställningen enbart vad som gäller när företaget utgörs av ett svenskt 
aktiebolag. Både avstämningsbolag och kupongbolag är föremål för behand-
ling. Någon närmare specificerad gräns beträffande den aktuella aktiepos-
tens storlek har varken ansetts nödvändig eller möjlig att fastställa. Med 
begreppet företagsöverlåtelse avses dock i denna framställning en aktiepost 
som ger förvärvaren en kontrollpost eller ett visst mått av inflytande i mål-
företaget. Med anledning av att förvärvarens tidigare innehav tillsammans 
med en mindre aktiepost kan ge förvärvaren en kontrollpost, kommer även 
överlåtelser som avser mindre aktieposter att vara föremål för behandling. 
De transaktioner som behandlas avser således överlåtelser och förvärv som 
sker på kommersiell grund och avser aktier i både avstämningsbolag och 
kupongbolag. Aktier kan överlåtas genom köp, byte, bodelning, gåva, arv 
och testamente. Man kan även förvärva aktier genom fusion och nyteckning. 
I uppsatsen behandlas enbart köp av aktie och således inte de andra typerna 
av förvärv. I de fall köparen förvärvar aktier över börs eller auktoriserad 
marknadsplats agerar fondkommissionärer mellanhand och köparen ingår 
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därmed ett avtal med kommissionären. Denna framställning behandlar dock 
inte fondkommissionärens ansvar i de fall fondkommissionärens agerande 
resulterat i att förvärvet försenats. Vidare behandlar uppsatsen inte innebör-
den av aktielån och blankning samt dithörande problem.  
 
I mindre aktiebolag, där aktieägarna ofta är angelägna om att kunna påverka 
vem som skall kunna komma in i aktieägarkretsen, kan aktieägaravtal och 
hembudsklausuler förekomma. Denna uppsats redogör dock inte för inne-
börden och verkan av dessa former av förfogandebegränsningar.  
 
I de fall en överlåtelse eller ett förvärv avseende finansiella instrument re-
sulterar i att förvärvarens andel av bolagets röstetal uppnår vissa uppsatta 
gränser, eller att överlåtarens andel av röster går ned under en sådan gräns, 
skall en sådan affär anmälas till bolaget samt berörd börs eller auktoriserad 
marknadsplats. Uppsatsen kommer inte att behandla denna s.k. flaggnings-
reglering. Vidare behandlas inte budgivningsinstitutet, vilket alla börsnote-
rade bolag omfattas av genom noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. 
 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. Det första kapitlet består av en inledning 
där ämnet för uppsatsen presenteras och problematiseras. I det andra kapitlet 
redogörs för företagsöverlåtelsebegreppet. Kapitlet anger även olika motiv 
till att företagsöverlåtelser kommer till stånd samt i vilka former företags-
överlåtelser kan äga rum. I detta kapitel behandlas även frågan om tillämp-
lig lag vid aktieöverlåtelser. Uppsatsens tredje kapitel behandlar dröjsmåls-
begreppet och redogör närmare för dess innebörd i enlighet med KöpL:s 
reglering. Kapitlet behandlar även de påföljder köparen kan åberopa i de fall 
säljaren är i dröjsmål.  
 
Det fjärde kapitlet redogör kortfattat för de centrala aktörerna på värdepap-
persmarknaden och deras olika funktioner. En företagsöverlåtelse involverar 
regelmässigt ett flertal olika aktörer på värdepappersmarknaden. Denna re-
dogörelse behandlar dock endast börser och marknadsplatser, centrala vär-
depappersförvarare, central clearingorganisation, kontoförande institut samt 
värdepappersinstitut. Syftet med denna redogörelse är att illustrera vilka 
centrala aktörer som involveras vid aktieöverlåtelsen samt att ange hur det 
går till när aktier byter ägare. Kapitlet redogör även för de överlåtelse- regi-
strerings- och betalningsrutiner som äger rum vid en aktieöverlåtelse, vilket 
görs i syfte att söka identifiera potentiella situationer där dröjsmål från sälja-
rens kan aktualiseras.  
 
I kapitel fem undersöks och analyseras säljarens dröjsmålsansvar vid aktie-
överlåtelser. I detta kapitel behandlas dröjsmålsbegreppet utifrån den pro-
cess som i regel äger rum innan parterna utväxlar sina respektive prestatio-
ner. Kapitlet behandlar därefter de påföljder köparen kan åberopa med an-
ledning av säljarens dröjsmål. Här analyseras och appliceras KöpL:s centra-
la rekvisit mot bakgrund av att överlåtelsen avser en aktiepost och därmed 
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kan avse ett företag eller en andel av ett företag. Det är även med denna 
utgångspunkt KöpL:s påföljdsreglering diskuteras. Avsikten med detta kapi-
tel är således att sätta in aktieöverlåtelsen i den köprättsliga påföljdsre-
gleringens kontext. Uppsatsen behandlar genomgående vad som gäller be-
träffande kupongbolag och avstämningsbolag i åtskilda kapitel. I det avslu-
tande avsnittet i kapitel fem, som behandlar skadeståndets omfattning, be-
handlas dock kupongbolag och avstämningsbolag gemensamt. Detta görs i 
syfte att undvika upprepning eftersom de aktuella frågorna beträffande ska-
deståndets omfattning enligt författarens uppfattning i huvudsak är av sam-
ma slag.  
 
I det sjätte kapitlet anges kortfattat hur säljarens dröjsmålsansvar, enligt 
författarens mening, skulle kunna regleras. Kapitlet behandlar även kortfat-
tat vilka åtgärder köparen bör företa när säljaren är i dröjsmål men köparen 
ändå har ett intresse av att affären skall fullgöras. Det sjunde och sista kapit-
let utgörs av en sammanfattande analys av de frågor som behandlats i upp-
satsen. I detta kapitel förs generella resonemang kring dröjsmålsproblemati-
ken vid företagsöverlåtelser. 
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2 Företagsöverlåtelser 

2.1 Inledning 

En företagsöverlåtelse kan involvera många olika aktörer med olika mål-
sättningar och egenskaper, vilket innebär att transaktionsprocessens utseen-
de kan variera beroende på vilka egenskaper och mål de involverade aktö-
rerna har samt hur dessa faktorer varierar i styrka från gång till annan. Före-
tagsöverlåtelsen utgör således inte ett sammanhållet fenomen baserat på en 
allmänt vedertagen definition. Överlåtelsen är dock i regel av kommersiell 
natur och kan avse hela äganderätten till målföretaget eller endast utgöra en 
andel därav.2 I grova drag kan begreppet företagsöverlåtelse definieras med 
den process som äger rum när ett företag köper ett företag. Transaktionen 
behöver emellertid inte omfatta samtliga aktier för att betraktas som en före-
tagsöverlåtelse. För att ett aktieförvärv skall anses utgöra en företagsöverlå-
telse bör den åtminstone avse en kontrollpost eller en post av aktier som ger 
förvärvaren ett visst mått av inflytande i målföretaget. Det existerar således 
inte någon fast fixerad gräns för vad som utgör aktieinvestering och vad 
som utgör en företagsöverlåtelse.3
 
Ett företag eller dess tillgångar kan vara föremål för överlåtelse av flera oli-
ka anledningar. Mycket förenklat kan motiven till företagsöverlåtelser, hos 
båda köpare och säljare, i huvudsak sägas vara rörelsebetingade eller ägar-
relaterade. Köparens rörelsebetingande motiv utgörs av en möjlighet att 
expandera och baseras på en analys av den egna rörelsens tillstånd och 
framtidsutsikter. Jämsides med den utveckling som sker inom den egna rö-
relsens ram utgör företagsförvärvet ett expansionsalternativ. I denna fråga 
kan säljarens motiv till en överlåtelse utgöras av att säljaren förutspår sämre 
framtidsutsikter. Ägarrelaterade motiv till en överlåtelse kan utgöras av att 
någon eller några ägare, som endast ser företaget som en förmögenhetstill-
gång, vid en viss tidpunkt bedömer marknadsläget för en försäljning som 
förmånlig. Säljarens ägarrelaterade motiv kan även vara orsakade av en 
ägarsplittring. Det kan innebära att tillräcklig kontroll och ansvar för företa-
gets skötsel saknas och att oenighet föreligger beträffande företagets drift 
och utveckling. Köparens ägarrelaterade motiv utgörs av att det företag som 
är föremål för överlåtelsen ses som en enskild inkomstkälla och som därmed 
på egen hand kan motivera överlåtelsesumman.4
 

                                                 
2 Knabe, s 7ff. Se även Hultmark, s 30f. 
3 Sevenius, s 17. 
4 Knabe, s 11ff. 
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2.2 Överlåtelseformer 

Ett företag kan i regel överlåtas på två sätt. Den mest förekommande överlå-
telseformen är aktieöverlåtelsen. Den utgörs av att köparen förvärvar allt-
ifrån en kontrollpost till samtliga aktier i målbolaget. Inkråmsöverlåtelsen 
utgör en annan överlåtelseform och innebär att köparen förvärvar en mängd 
enskilda objekt och tar över bolagets samtliga tillgångar och skulder. In-
kråmsöverlåtelsen kan även avse en viss del av bolagets tillgångar.5
 

2.2.1 Aktieöverlåtelse 

Aktieöverlåtelsen innebär att köparen förvärvar en juridisk person. Begrep-
pet juridisk person innebär att en association har förmåga att på samma sätt 
som en fysisk person förvärva förmögenhetsrättsliga rättigheter och ådra sig 
förpliktelser som belastar associationens egen förmögenhet.6 Genom förvär-
vet blir köparen indirekt ägare till bolagets tillgångar. Den överlåtna juridis-
ka personen behåller dock alla de skyldigheter som den drabbats av eller 
åtagit sig, vilket innebär att oväntade fordringsanspråk kan riktas mot aktie-
bolaget efter överlåtelsen.  
 
Aktiebolagsöverlåtelser kan karakteriseras av att parterna inte nödvändigtvis 
står i något långvarigt förhållande till varandra och att det rör sig om en 
kommersiell transaktion. Från köparens sida kan aktieförvärvet ha ett speku-
lativt moment, vilket innebär att köparen är osäker om ett visst förhållande, 
men bär en förhoppning om att detta förhållande skall visa sig förmånligt 
för honom. I de fall köparen endast önskar förvärva en andel i säljarens rö-
relse torde aktieöverlåtelsen i många fall, av praktiska skäl, vara att föredra 
framför inkråmsöverlåtelsen.7 Överlåtelsen kan ske genom avtal direkt mel-
lan säljare och köpare. Är det fråga om marknadsnoterade aktier äger köpet 
emellertid ofta rum genom mellanhänder. 
 

2.2.2 Inkråmsöverlåtelse 

Inkråmsöverlåtelsen innebär att det säljande bolagets tillgångar överlåtes till 
köparen. Av detta följer att det föreligger en skillnad i partsförhållandet i 
jämförelse med aktieöverlåtelsen. Inkråmsöverlåtelsen kan avse bolagets 
hela rörelse, vissa individuella rörelsegrenar eller endast vissa enskilda ob-
jekt.8 När köparen endast önskar förvärva en viss verksamhetsgren eller 
                                                 
5 Knabe, s 7ff. Se även Hultmark, s 30f. 
6 Nial, s 69. 
7 Hultmark, s 29ff., Huruvida en aktieöverlåtelse är att föredra framför en inkråmsöverlåtel-
se torde dock ofta vara beroende av förvärvarens intressen i det enskilda fallet. 
8 Exempel på tillgångar är fastigheter, maskiner, lager, inventarier, immateriella rättigheter 
och kundregister. 
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vissa enskilda objekt torde inkråmsförvärv vara att föredra framför aktieför-
värv. Den egendom som överlåtelsen avser anges i parternas överlåtelseav-
tal, vilket innebär att det är av stor vikt för parterna att de noggrant specifi-
cerar vilka tillgångar som omfattas av överlåtelsen. Genom denna specifika-
tion resulterar tillgångarna i ett sammanlagt ekonomiskt värde.9 Vid in-
kråmsöverlåtelsen står säljaren kvar som gäldenär till eventuella skulder och 
avtal. Förvärvaren kan överta dessa förpliktelser först efter samtycke av 
respektive medkontrahent.10  
 
Inkråmsöverlåtelsen kommer inte att behandlas ytterligare i denna fram-
ställning. Den fortsatta framställningen kommer således enbart att behandla 
aktieöverlåtelsen. 
 

2.3 Förvärvsprocessen 

Då företagsöverlåtelser ofta aktualiserar en mängd olika frågor och problem 
utgör överlåtelseavtalen ofta mycket omfattande rättsliga instrument. Den i 
AvtL använda modellen för avtalsslut, d.v.s. överensstämmande viljeför-
klaringar i form av anbud och accept, passar inte så väl in när avtalet avser 
ett företag. I de fall överlåtelseobjektet utgörs av ett företag, eller en andel 
därav, ingår parterna istället i regel avtalen successivt genom d
kommelser. 

elöverens-

                                                

11

 
Utifrån säljarens perspektiv kan den process som sker vid en företagsöverlå-
telse sägas involvera två faser: strategifasen och transaktionsfasen. Den in-
ledande strategifasen består av köparens och säljarens analyser som leder 
fram till att en kontakt mellan parterna etableras. Denna fas initieras med 
idén till överlåtelse och syftar till att resultera i en preliminär överenskom-
melse om att parterna skall försöka genomföra transaktionen. Nästa fas, 
transaktionsfasen, består till stor del av informationsöverföring från säljaren 
till köparen. Ett viktigt led i denna fas är den process som sker genom köpa-
rens due diligence undersökning. Due diligenceundersökningens huvudsak-
liga syfte är att kontrollera att köparens förväntningar beträffande överlåtel-
seobjektet stämmer överens med hur det faktiskt förhåller sig i verkligheten. 
Då due diligenceundersökningen kan avslöja omständigheter som kan vara 
av betydelse för säljarens eventuella dröjsmål, redogörs nedan översiktligt 
för vad som regelmässigt undersöks i due diligenceförfarandet. Transak-
tionsfasen avslutas med att parterna slutförhandlar och konfirmerar sin över-
låtelse i överlåtelseavtalet. Därefter ges köparen tillträde till överlåtelseob-
jektet.12

 

 
9 Hultmark, s 30f. 
10 Hultmark, s 235. 
11 Se även Due diligence, Jonsson & Liljegren, s 26f. 
12 Sevenius, s 12ff. 
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I syfte att åskådliggöra förvärvsprocessen kan den delas in i följande olika 
stadier:13

 
1. Strategi, val av förvärvskandidat 
 
2. Förhandlingar 
 
3. Enighet i huvudsak, principöverenskommelser, sekretessavtal 
 
4. Due diligence 
 
5. Kontrakt undertecknas 
 
6. Verkställighet av kontrakt 
 

2.3.1 Due diligence 

2.3.1.1 Innebörd och syfte 

Enligt traditionell terminologi är begreppet due diligence ett uttryck för en 
aktsamhetsplikt, tillbörlig omsorg. I detta sammanhang avser begreppet due 
diligence den procedur som köparen av ett företag genomför i syfte att un-
dersöka målbolagets ekonomiska ställning och andra förhållanden som är av 
central betydelse för att köparen skall fullgöra sin del av förvärvet.14 I regel 
är den due diligence som köparen genomför mycket omfattande och nog-
grann. Köparen kan förbehålla sig rätten att genomföra en due diligence. 
Det är inte ovanligt att säljaren avkrävs sedvanliga garantier med avseende 
på målbolagets förhållanden, även om köparen har genomfört en due dili-
gence. Det är heller inte ovanligt att köparen villkorar överlåtelseavtalets 
slutliga bindande verkan med en tillfredställande due diligence.15

 
Due diligenceförfarandet inleds ofta genom att köparen tidigt i förvärvspro-
cessen sänder en frågelista till säljaren angående den information han vill ta 
del av. Due diligenceförfarandet kan även inledas genom att säljaren erbju-
der köparen tillfälle till en sådan undersökning genom att säljaren iordnings-
täller ett rum där köparen får möjlighet att ta del av all relevant information 
under en begränsad period. Syftet med due diligenceundersökningen är att 
köparen skall få klart sig hur överlåtelseobjektet i realiteten är beskaffat. 
Genom denna undersökning kan köparen värdera de risker och möjligheter 
som är förknippade med förvärvsobjektet. Därigenom reduceras risken för 
att köparen efter förvärvet skall stöta på för honom ogynnsamma överrask-
ningar. En ytterligare anledning till att due diligence genomförs är att köpa-

                                                 
13 Adlercreutz, SvJT 1987 s 495. Se även Due diligence, Jonsson & Liljegren s 31. 
14 Innebörden av det köprättsliga begreppet due diligence är emellertid inte bestämt angiven 
i praxis eller doktrin, se bl.a. Svea Hovrätts dom, 2000-11-08 i mål nr T 8566-99. 
15 Due diligence, Gorton, s 3f., samt Due diligence, Jonsson & Liljegren, s 31ff. 
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ren enligt 20 § KöpL inte såsom fel får åberopa vad han måste antas ha känt 
till vid köpet.16

 

2.3.1.2 Omfattning 

Att ställa upp några generella regler avseende omfattningen på en due dili-
genceundersökning låter sig knappast göras. Omfattningen bör istället vara 
beroende av de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. I denna fråga 
kan säljarens beteende påverka undersökningens omfattning, t.ex. de upp-
gifter han lämnat eller om han avgett någon garanti. De poster som regel-
mässigt ingår i köparens frågelista och som är av intresse för denna fram-
ställning är följande:17

 
- Bolaget - Bolagsordning, organisationsplan över bolaget med angivande 
av personer i ledande ställning 
 
- Aktier m.m. - Förteckning över aktieägare, med angivande av respektive 
ägares innehav. Redogörelse avseende eventuella panträtter, krav, restrik-
tioner eller motsvarande avseende aktierna samt kopia av eventuella avtals-
handlingar. Redogörelse avseende förekommande optioner, teckningsrätter 
avseende aktierna. Uppvisande av aktiebok. Kopior av teckningslista för 
aktier utgivna sedan bolagets bildande, eventuella avtal/handlingar som ut-
färdats i samband med utgivandet av aktierna. Bolagets innehav av aktier i 
dotterbolag och övriga aktieinnehav. 
 
Av punkterna ovan framgår att köparen genom due diligenceundersökning-
en får vetskap om ägarförhållandena i målbolaget. Due diligenceförfarandet 
kan resultera i att köparen upptäcker en brist avseende en omständighet som 
han upplever som en väsentlig förutsättning för förvärvets fullgörande. Den 
omständigheten att säljaren saknar vetskap om var aktiebok och aktiebrev 
befinner sig kan utgöra en sådan väsentlig förutsättning för köparen. I de 
fall säljaren saknar vetskap om var alla aktiebrev befinner sig bör köparen 
således bli uppmärksammad om detta förhållande genom denna procedur. 
Därigenom har köparen en möjlighet att göra säljaren medveten om aktie-
brevens och aktiebokens betydelse för köparen. Saknas dessa handlingar bör 
köparen därmed ha en möjlighet att villkora överlåtelsen av att säljaren 
skaffar fram de saknade aktiebreven, eller att säljaren inleder ett s.k. död-
ningsförfarande avseende de saknade aktiebreven.18 Genom due diligen-
ceundersökningen reduceras således risken för att köparen erlägger betal-
ning utan att få tillgång till alla de aktiebrev förvärvet avser. Due diligen-
ceundersökningen medför därmed att köparen ges en möjlighet att värdera 
den risk som kan vara förenad med denna omständighet, d.v.s. att säljaren 
inte vet var alla utfärdade aktiebrev finns. 
 
                                                 
16 Relationen mellan köparens undersökningsplikt och säljarens felansvar behandlas inte 
närmare i denna uppsats. 
17 Se Due diligence, Jonsson & Liljegren, bilaga A II och III. 
18 Se nedan kap. 4.4. 
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Vad gäller due diligenceundersökningens möjlighet att förhindra att dröjs-
mål uppstår torde den ha störst betydelse för kupongbolag, eftersom det för 
avstämningsbolag inte är fråga om ett fysiskt överlämnande av aktiebrev då 
hanteringen av aktiebok och registreringen av aktieägarna utförs av VPC. 
Detta utesluter dock inte att dröjsmål kan aktualiseras även när överlåtelsen 
avser aktier i avstämningsbolag. I dessa fall kan dröjsmål inträffa vid regi-
streringen av aktierna som skall genomföras vid överlåtelser och förvärv. 
Köparen har dock samma möjlighet att genomföra en due diligenceunder-
sökning när överlåtelseobjektet utgör aktier i ett avstämningsbolag. Under 
vissa omständigheter sammanställer säljaren även ett s.k. prospekt där in-
formation som anses vara relevant för en bedömning av målbolagets eko-
nomiska ställning anges.19

 
Efter genomförd due diligence enas parterna i regel om det slutgiltiga över-
låtelsekontraktet. Due diligenceundersökningen kan ha föranlett köparen att 
avkräva säljaren vissa garantier avseende omständigheter som köparen har 
fått kännedom om genom due diligenceförfarandet. I de fall säljaren saknat 
vetskap om var aktieboken finns bör köparen förelagt säljaren att genast 
upprätta en ny. Vet inte säljaren var alla aktiebrev befinner sig bör det ha 
föranlett köparen att avkräva garantier av säljaren som innebär att säljaren 
skall hålla köparen skadeslös avseende framtida krav från okända aktieäga-
re. Köparen bör även kräva att säljaren inleder ett dödningsförfarande vilket 
skall styrkas av säljaren vid köparens tillträde.20

 

2.3.2 Tillträde 

En överlåtelse avseende aktier i kupongbolag utgör i regel en s.k. zug-um-
zug affär. Köparen erlägger således betalning mot att han erhåller aktiebre-
ven. Även överlåtelser avseende aktier i avstämningsbolag kan utgöra en 
s.k. zug-um-zug affär. Dessa överlåtelser kräver dock en viss medverkan av 
kontoförande institut. Avser överlåtelsen aktier i avstämningsbolag är såle-
des en tredje part alltid involverad och affärens fullgörande är beroende av 
att alla inblandade parter fullgör sina åligganden. Hur köparen ges tillträde 
till den aktuella aktieposten behandlas utförligare nedan.21

 

2.4 Aktieöverlåtelse - tillämplig lag 

2.4.1 Allmänt 

Normalt sett föranleder en företagsöverlåtelse en mycket omfattande avtals-
reglering. Denna avtalsreglering syftar till att ge parterna klarhet och förut-
                                                 
19 Se af Sandeberg, s 101ff., angående säljarens prospektansvar. 
20 Se nedan kap. 4.4. 
21 Se nedan kap. 4. 
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sebarhet beträffande de ekonomiska risker som är relaterade med överlåtel-
sen. Avtalsregleringen kan av naturliga skäl knappast reglera alla tänkbara 
situationer som praktiskt sett kan tänkas uppstå. För de fall avtalet inte re-
glerar en viss situation, såsom fallet ofta är vad gäller säljarens dröjsmål, 
skall denna situation lösas genom tillämpning av den för situationen tillämp-
liga lagen eller genom tillämpning av allmänna rättsprinciper. I svensk rätt 
kan innebörden av säljarens dröjsmålsansvar variera mellan olika reglering-
ar och är således beroende av vilken lag som anses tillämplig på den aktuel-
la överlåtelsen. Nedan redogörs för vad som gäller i frågan om tillämplig lag 
vid aktieöverlåtelser. 
 

2.4.2 Tillämplig lag 

För aktieöverlåtelsens vidkommande utgörs frågan om tillämplig lag i hu-
vudsak av huruvida KöpL eller SkbrL skall tillämpas. Vid tillkomsten av 
den nu gällande KöpL övervägdes att undanta dess tillämplighet vid köp av 
fordringar och andra rättigheter. I denna fråga anger propositionen till den 
nuvarande KöpL även att andra lagregler kan träda istället för eller komplet-
tera KöpL:s regler, varvid SkbrL ges som exempel.22 Denna framställning 
behandlar enbart om KöpL eller SkbrL skall tillämpas på aktieöverlåtelser.  
 
Såsom framgår av begreppet aktieöverlåtelse består överlåtelseobjektet av 
aktier. Aktier utgör lös egendom vilket framgår motsatsvis av JB:s första 
och andra kapitel. I enlighet med denna reglering utgör all egendom som 
inte är fast egendom lös egendom. Enligt KöpL:s 1 § är lagen tillämplig vid 
köp av lös egendom. Detta innebär att KöpL formellt sett är tillämplig på 
aktieöverlåtelser. Av förarbetena till KöpL framgår dock att lagen främst är 
utformad med hänsyn till köp av lösa saker. Ett köpeobjekts speciella karak-
tär kan emellertid motivera avsteg från KöpL i de fall denna reglering inte 
anses vara ändamålsenlig.23 KöpL är dispositiv vilket innebär att handels-
bruk och det som parterna avtalat om kan innebära att KöpL inte skall till-
lämpas. 
 
Definierar man aktien som en fordringsrätt för aktieägaren gentemot det 
utfärdande bolaget kan även SkbrL anses vara tillämplig på aktieöverlåtel-
ser. I motiven till SkbrL anges dock att ett skuldebrev är en ensidig, till det 
yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp.24 Oavsett 
om aktien ryms inom denna definition kan SkbrL anses vara relevant i den-
na fråga eftersom SkbrL är analogt tillämplig på åtskilliga fordringar som 
inte uppfyller rekvisiten för att vara ett skuldebrev i egentlig mening.25 Frå-

                                                 
22 Prop. 1988/89:76, s 61. 
23 Prop. 1988/89:76, s. 61. Se NJA 1998 s 792, som avsåg fel i bostadsrätt, där HD i sina 
domskäl betonade att KöpL:s regler i första hand var utformade med tanke på köp av lösa 
saker, vilket i det aktuella fallet tillsammans med övriga omständigheter innebar att KöpL 
tillämpades restriktivt. Jämförelser gjordes med JB:s reglering i den aktuella frågan. 
24 SOU 1935:14 s 41. 
25 Mellqvist & Persson, s 102. 
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ga är om analogin tillåts i detta fall. Definitionens krav på att skuldebrevet 
skall vara ensidigt samt kravet på att det skall avse en penningfordran utgör 
båda omständigheter som talar emot en analogi i den här aktuella situatio-
nen. Detta eftersom överlåtelseavtalet är ett ömsesidigt förpliktande kon-
trakt och köparens krav på säljaren initialt sett utgör en fordran på att få 
tillgång till aktierna för att därmed kunna utnyttja de till aktierna knutna 
rättigheterna. Vidare innehåller SkbrL inte någon uttrycklig reglering som 
kan anses vara direkt tillämplig på frågan om säljarens dröjsmålsansvar. 
Den reglering som eventuellt skulle kunna aktualiseras är regeln i SkbrL 5 
§. Denna regel tar emellertid sikte på gäldenärens infriande av betalning. 
För att kunna tillämpa denna reglering på den här aktuella situationen inne-
bär det att man tvingas betrakta säljaren som gäldenär. Säljarens prestation 
består i att tillse att köparen kommer i åtnjutande av aktierna samt de till 
aktierna knutna rättigheterna. För att säljaren skall anses vara gäldenär krävs 
även att köparen dessförinnan erlagt betalning. Av ovanstående tycks fram-
gå att SkbrL knappast kan anses vara möjlig att tillämpa på den här aktuella 
frågan, d.v.s. säljarens dröjsmål. 
 
Nedan redogörs för den praxis och doktrin som behandlar frågan om till-
lämplig lag vid aktieöverlåtelser.  
 

2.4.2.1 Praxis 
 
Den rättspraxis som behandlat frågan om tillämplig lag vid aktieöverlåtelser 
är relativt sparsam vilket kan förklaras med att de flesta tvister förliks eller 
avgörs i skiljenämnd. De rättsfall som finns att tillgå talar dock för att KöpL 
skall tillämpas i denna fråga. Inget av de nedan refererade rättsfallen har 
emellertid behandlat frågan om säljarens dröjsmålsansvar men de bör ändå 
vara av viss relevans eftersom frågan om tillämplig lag varit föremål för 
behandling. Med anledning av detta kommer det nedan att redogöras för den 
praxis och doktrin behandlat frågan om tillämplig lag, fastän med andra 
utgångspunkter. 
 
I rättsfallet NJA 1976 s 341 tillämpades KöpL vid en överlåtelse av ett ak-
tiebolags samtliga aktier. I detta fall var det fråga om KöpL:s preskriptions- 
och reklamationsregler var tillämpliga vid avvikelser från garantier som 
säljaren åtagit sig i anslutning till ett bokslut. Hovrättsavgörandet RH 
1999:138 är även av intresse i denna fråga. Målet rörde nedsättning av kö-
peskillingen av ett förvärv av aktier i ett fastighetsaktiebolag. Till dessa ak-
tier var nyttjanderätten till en bostadslägenhet knuten. Fråga i målet var om 
fel förelåg då ett sopnedkast var i direkt anslutning till lägenheten, vilket 
säljaren inte upplyst köparen om. HovR konstaterar i sina domskäl att 
KöpL:s reglering utgör utgångspunkt för prövningen av tvisten. Emellertid 
ansåg HovR att förvärvet hade en sådan likhet med ett fastighetsförvärv att 
frågan uppkom om inte JB:s regler borde tillämpas ensamt eller tillsammans 
med KöpL:s regler. I denna fråga konstaterade HovR att det saknades väg-
ledning i praxis och med hänsyn tagen till detta och då HovR inte kunde 
finna några sakliga skäl för annat tillämpades KöpL:s reglering. Av domskä-
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len går det att utläsa att HovR anger att det under vissa omständigheter bor-
de vara möjligt att tillämpa regler och principer utanför KöpL:s tillämp-
ningsområde genom analogier. Det finns även ett skiljeavgörande av intres-
se för frågan om tillämplig lag vid aktieöverlåtelser.26 Frågan i det målet 
gällde säljarens felansvar vid en överlåtelse av ett aktiebolags samtliga akti-
er. Skiljenämnden konstaterade att köprättsliga regler skulle tillämpas, vil-
ket motiverades med att överlåtelsen avsåg hela rörelsen och inte enstaka 
aktier. 
 

2.4.2.2 Doktrin 

I doktrin föreligger olika uppfattningar i frågan om KöpL eller SkbrL skall 
tillämpas vid aktieöverlåtelser. I denna fråga anser Hultmark att KöpL är 
direkt tillämplig vilket motiveras med att aktier utgör lös egendom.27 Enligt 
Hultmark skall KöpL tillämpas direkt oavsett om överlåtelsen avser samtli-
ga aktier eller endast ett fåtal av aktierna.28 Hon anser även att SkbrL inte 
kan vara direkt tillämplig vid aktieöverlåtelser. Detta motiverar hon genom 
en jämförelse mellan en aktie och ett skuldebrev varvid hon finner väsentli-
ga skillnader dem emellan. Hon anser att aktien snarare har karaktären av ett 
ägaranspråk än en fordringsrätt och konstaterar att aktieägarens anspråk inte 
är föremål för preskription vilket är fallet med en fordringsrätt. En annan 
skillnad är att avtalsvillkoren i fordringsförhållanden endast kan förändras 
vid båda parters samtycke medan aktieägarens anspråk kan förändras genom 
att aktieägarkollektivet röstar om utdelning eller likvidation. Hultmark anser 
dock att det kan finnas anledning att tillämpa SkbrL analogt, eftersom de 
principer som kommer till uttryck i SkbrL ger uttryck för allmänna rätts-
principer.29

 
Håstad konstaterar att KöpL är tillämplig vid köp av fordringar och rättig-
heter eftersom de utgör lös egendom. Håstad poängterar dock att de föremål 
som stod i centrum för lagstiftarens uppmärksamhet vid lagens tillkomst var 
lösa saker såsom råvaror, halvfabrikat och förädlade produkter m.m. Mot 
bakgrund av detta anser han att KöpL bör tillämpas med viss försiktighet 
beträffande sådan egendom som ligger utanför det tillämpningsområde som 
lagen i första hand var avsedd att tillämpas på.30 Av Håstads resonemang 
synes följa att KöpL bör tillämpas med större försiktighet när överlåtelsen 
avser aktier i avstämningsbolag, eftersom ifrågavarande aktier är demateria-
liserade.  
 
I diskussionen om tillämplig lag vid företagsöverlåtelser har vissa författare 
utgått ifrån att i de fall överlåtelsen ses som en helhet, det vill säga aktiebo-
lagsöverlåtelser, skall KöpL äga tillämpning medan SkbrL skall tillämpas 
om överlåtelsen ses som en aktieöverlåtelse. Ett sådant betraktelsesätt krä-

                                                 
26 Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, Årsskrift 1986, s 47. 
27 Hultmark, s 82. 
28 Hultmark, s 88f. 
29 Hultmark, s 82f. 
30 Håstad, s 29f. 
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ver således en fixerad gränsdragning mellan aktiebolagsöverlåtelser och 
aktieöverlåtelser.  
 
Karnells utgångspunkt i denna fråga är att SkbrL äger generell tillämpning 
vid överlåtelse av aktier. För att KöpL skall vara tillämplig krävs det enligt 
honom att överlåtelsen avser ett sådant antal aktier att ett praktiskt bestäm-
mande inflytande lämnar säljaren. En sådan aktiepost kan vara av mycket 
varierande storlek eftersom en faktisk minoritet kan utgöra en praktisk ma-
joritet genom övriga aktieägares osämja.31  
 
I enlighet med Johanssons uppfattning är det avgörande momentet om sälja-
ren vid tidpunkten för överlåtelsen hade insyn i företaget och utövade ett 
bestämmande inflytande däröver. Utövade säljaren ett sådant inflytande 
äger KöpL tillämpning, i annat fall skall SkbrL tillämpas. Gränsen för ett 
bestämmande inflytande drar Johansson genom analogi av koncerndefini-
tionen i 1 kap. 2 § ABL.32 I enlighet med denna uppfattning skall KöpL 
tillämpas då säljaren innehar mer än 50 % av rösterna. Således är det utan
egentlig betydelse hur stort antal aktier överlåtelsen avser.  

 

 

vid aktieöverlåtelser.
                                                

 
Åhman intar som utgångspunkt att SkbrL skall tillämpas. Han anser dock att 
KöpL skall tillämpas i de fall överlåtelsen avser större delen av det insatta 
kapitalet i företaget och köparen genom överlåtelsen får ett bestämmande 
inflytande i företaget.33

 

2.4.2.3 Diskussion 

Här nedan anges mina egna resonemang kring frågan om tillämplig lag mot 
bakgrund av den för denna fråga tidigare behandlingen av relevanta om-
ständigheter. Diskussionen nedan anger min uppfattning i denna fråga och 
viss analys av innebörden av detta ställningstagande. 
 
I enlighet med vad som föreskrivs i 1 § KöpL om lagens formella tillämp-
ningsområde kan man konstatera att KöpL omfattar aktieöverlåtelser. Emel-
lertid är lagen i första hand konstruerad med hänsyn till köp av lösa saker. 
Detta kan innebära att vissa överlåtelseobjekts speciella karaktär kan resul-
tera i att KöpL inte skall tillämpas direkt om lagen inte anses vara ända-
målsenlig för sådana objekt. Så kan det förhålla sig då överlåtelseobjektet 
utgörs av lös egendom som inte är rörlig t.ex. fordringar och rättigheter. Av 
intresse för säljarens dröjsmålsansvar är, förutom regleringen av 
dröjsmålsbegreppet, KöpL:s reglering kring avlämnandet av 
överlåtelseobjektet. Av denna reglering framgår att den inte är utarbetad 
med hänsyn till att överlåtelseobjektet utgörs av ett företag eller andelar av
ett företag. Därmed kan det ifrågasättas om denna reglering kan anses vara 
direkt tillämplig 34

 
31 Karnell, s 271. 
32 Johansson, s 92. 
33 Åhman, s 481f. 
34 Prop. 1988/89:76, s 68ff. 
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Vid aktieöverlåtelser kan även SkbrL vara generellt tillämplig. Detta förut-
sätter att aktien definieras som en fordringsrätt för aktieägaren gentemot det 
utfärdande bolaget. Den fråga som här är föremål för analys och diskussion, 
d.v.s. säljarens dröjsmål, är emellertid inte uttryckligen reglerad i denna lag. 
En alternativ möjlighet är att betrakta säljaren som naturagäldenär och ut-
ifrån detta synsätt försöka tillämpa SkbrL. Detta låter sig emellertid svårli-
gen göras då SkbrL varken reglerar frågan om när dröjsmål anses föreligga 
eller konsekvenserna därav. Det är således förenat med betydande svårighe-
ter att tillämpa SkbrL beträffande säljarens dröjsmålsansvar vid aktieöverlå-
telser. Relevant rättspraxis talar för en tillämpning av KöpL:s reglering vid 
aktieöverlåtelser. Detta gäller i vart fall då överlåtelsen avsett samtliga akti-
er. Har endast ett fåtal aktier varit föremål för överlåtelsen kan det dock 
ifrågasättas om ett företag överlåtits eller om det snarare rör sig om en ford-
ringsöverlåtelse. Då varken dröjsmålsbegreppet eller konsekvenserna av 
dröjsmål är föremål för reglering i SkbrL torde frågan om säljarens dröjs-
målsansvar inte finna sin lösning i denna lag.  
 
Enligt min uppfattning kan det även vara förenat med betydande svårigheter 
med en direkt tillämpning av KöpL:s regler vid aktieöverlåtelser. Anled-
ningen till detta ställningstagande utgörs av den omständigheten att överlå-
telseobjektet består av ett företag eller en andel därav och att KöpL:s regler 
om avlämnade i huvudsak synes vara avsedda för fysiska ting. Detta gäller i 
synnerhet när överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag, eftersom dessa 
aktier är dematerialiserade och det för dessa finns en särskild reglering av 
överlåtelserutinerna. En direkt tillämpning av KöpL:s avlämnandebestäm-
melser (6-11 §§) kan därmed utgöra en opraktisk ordning beträffande över-
låtelserutinerna. Avser överlåtelsen aktier i kupongbolag talar inte argumen-
ten emot en direkt tillämpning lika starkt, vilket bör kunna aktualisera en 
direkt tillämpning av KöpL:s reglering.  
 
Oavsett om KöpL skall anses vara direkt eller endast indirekt tillämplig, 
torde den omständigheten att KöpL anses ge uttryck för allmänna kontrakts-
rättsliga principer, samt dess dominans som källa för analogier innebära att 
KöpL bör utgöra utgångspunkt för bedömningen i de fall avtalet inte regle-
rar säljarens dröjsmålsansvar. Ovanstående bör gälla oavsett den överlåtna 
aktiepostens storlek samt oavsett om överlåtelsen avsett aktier i avstäm-
ningsbolag eller kupongbolag. 
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3 Säljarens dröjsmål 

3.1 Inledning 

Normalt sett upprättas det slutgiltiga överlåtelseavtalet efter genomförd due 
diligence och däri anges tidpunkten för köparens tillträde. Kan köparen av 
någon anledning inte tillgodogöra sig överlåtelseobjektet vid den överens-
komna tidpunkten för köparens tillträde kan det medföra vissa olägenheter 
för honom. I de fall köparen genom due diligenceundersökningen får kän-
nedom om att säljaren saknar vetskap om var alla utfärdade aktiebrev finns 
eller är osäker om detta förhållande bör köparen avkräva säljaren garantier. 
Dessa garantier utgör då en del av överlåtelseavtalet och reglerar därmed 
den uppkomna situationen. I de fall överlåtelseavtalet inte reglerar dessa 
frågor skall KöpL:s reglering tillämpas. Med anledning av detta sker en 
översiktlig redogörelse nedan beträffande KöpL:s reglering av säljarens 
dröjsmål. 
 
Av intresse att notera är att KöpL inte är tillämplig vid internationella köp. 
Enligt KöpL:s 5 § regleras dessa frågor istället genom lagen (1987:822) om 
internationella köp. KöpL är emellertid tillämplig i de fall köpare och säljare 
har sina affärsställen i olika nordiska länder. Enligt lagen (1987:822) om 
internationella köp skall artiklarna 1-13 och 25-88 i 1980 års konvention om 
internationella köp, CISG, i originaltexternas lydelse gälla som lag i Sveri-
ge. Noterbart är dock att köp av värdepapper inte omfattas av CISG:s till-
lämpningsområde. Detta undantag medför att företagsöverlåtelser liksom 
köp av enskilda aktier inte omfattas av CISG. Svensk och internationell IP-
rättslig reglering innebär dock att KöpL bör vara relevant vid internationella 
företagsöverlåtelser.35 Av intresse i detta sammanhang är emellertid att 
KöpL i stora delar bygger på CISG. Det föreligger dock vissa skillnader 
mellan KöpL och CISG, såsom att KöpL:s tillämpningsområde är större och 
att CISG till skillnad från KöpL saknar indelning av skadeståndsansvaret i 
direkta och indirekta förluster.36 Den fortsatta framställningen kommer en-
bart att behandla KöpL:s reglering av de här aktuella frågorna.  
 
 

                                                 
35 Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 
36 Se Ramberg & Herre, s 102 angående ytterligare skillnader mellan KöpL och CISG. 
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3.2 Köplagens reglering av säljarens dröjsmål 

3.2.1 Avlämnandet 

Avlämnandet är ett juridiskt samlingsbegrepp som används för att avgöra 
flera viktiga rättsverkningar. Enligt Rodhe tar begreppet sikte på den sista 
handling säljaren har att utföra för att köparen skall komma i besittning över 
förvärvsobjektet. Med ledning av denna definition kan man dra slutsatser i 
fråga om köparens betalningsskyldighet, övergång av risken för varan och 
därmed också frågorna om avlämnandet av varan skett i tid samt bedöm-
ningen av om varan vid denna tidpunkt varit avtalsenlig och hur kostnader 
för varan skall fördelas mellan parterna. 37 I praktiken kan problem upp-
komma för att avgöra om varan blivit avlämnad i enlighet med överlåtelse-
avtalets bestämmelser. Ofta förekommer bestämmelser som anger vilka om-
ständigheter som skall föreligga för att varan skall anses avlämnad, t.ex. att 
varan inte är avlämnad förrän köparen godkänt den efter vederbörlig kon-
troll.38

 
I KöpL behandlas frågan om avlämnandet i 6-11 §§. Av dessa regler går det 
att utläsa att KöpL främst är utformad med hänsyn till köp av lösa saker. 
Detta innebär att det kan ifrågasättas om KöpL:s reglering kan vara direkt 
tillämpliga vid aktieöverlåtelser. Regleringen i 9-10§§ bör dock vara av 
intresse och torde kunna aktualisera en direkt tillämpning. I KöpL:s 9 § an-
ges att varan skall avlämnas inom skälig tid från köpet i de fall inget annat 
har avtalats. KöpL:s 10 § ger uttryck för den köprättsliga samtidighetsprin-
cipen och reglerar säljarens rätt att hålla inne varan till dess köparen har 
erlagt betalning. Vid företagsöverlåtelser förekommer det emellertid relativt 
ofta att parterna kommer överens om avvikelser från samtidighetsprincipen 
och delar upp betalningen i två delar; en fast och en rörlig del. Den röliga 
delen är då ofta beroende av framtida resultatutfall, en s.k. tilläggsköpeskil-
ling.39

 
 

3.2.2 När föreligger dröjsmål? 

Säljarens dröjsmål regleras i 22 § KöpL. I enlighet med denna paragraf an-
ses dröjsmål föreligga på säljarens sida i de fall säljaren inte alls fullgör sin 
prestation eller fullgör sin prestation för sent.40 Dröjsmålsbegreppet avser 
ett ansvarsgrundande avtalsbrott. För att dröjsmål skall föreligga krävs att 

                                                 
37 Rodhe, Obligationsrätt, s 23f. Se även Hellner & Ramberg, s 77ff. 
38 Ramberg & Herre, s 176. 
39 Ramberg & Herre, s 202ff. Se även Knabe, s 83ff. 
40 Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 184, som laborerar med begreppen svävande dröjsmål, 
temporärt dröjsmål och definitivt dröjsmål. 
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den uppkomna situationen inte beror på köparen eller på något förhållande 
på köparens sida. Av detta följer motsatsvis att säljarens dröjsmålsansvar 
inträder när dröjsmålssituationen beror på säljaren, någon på säljarens sida 
eller om dröjsmålet varken kan hänföras till säljaren eller köparen.41 Vidare 
kan det tänkas att avtalet innehåller bestämmelser som ger säljaren rätt att 
skjuta upp den avtalade tidpunkten för avlämnandet inte bara p.g.a. omstän-
digheter hänförliga till köparen utan också andra hinder mot rättidigt avläm-
nande.42

 
Överlåtelseavtalet torde normalt innehålla bestämmelser om när och/eller 
under vilka förutsättningar köparens tillträde skall äga rum. Huruvida 
dröjsmål föreligger avgörs genom tolkning av dessa bestämmelser. En be-
dömning huruvida köprättsligt dröjsmål föreligger kräver således ett ställ-
ningstagande till frågan om den avtalade tiden för avlämnande har överskri-
dits. Avtalet kan vidare innehålla särskilda bestämmelser som förlänger ti-
den för avlämnandet när vissa händelser hindrar avtalsenligt avlämnande. 
Sådana bestämmelser får inte bara betydelse för säljarens förpliktelse att 
fullgöra köpet utan också för köparens möjlighet att häva avtalet och hans 
rätt till skadestånd. I de fall överlåtelseavtalet saknar en tydlig reglering 
angående tid, plats och villkor för tillträde skall avtalet fyllas ut med KöpL:s 
reglering om avlämnande. KöpL:s 9 § föreskriver att varan skall avlämnas 
”inom skälig tid från köpet”. Vad som är skälig tid bör vara beroende på vad 
som vid tillfället för det slutgiltiga avtalet är känt om säljarens möjlighet att 
avlämna överlåtelseobjektet i tid.43 Regleringen i 9 § förutsätter dock att 
köparen har erlagt betalning, vilket framgår av 10 § som anger att säljaren 
har rätt att hålla inne varan fram till dess att betalning sker.44  
 
Dröjsmål anses även föreligga i de fall säljaren vägrar att leverera p.g.a. att 
han inte anser sig skyldig till det men det i efterhand visar sig att säljaren 
saknat juridiskt giltig grund för sin ståndpunkt. Dröjsmål anses även vara 
för handen i de fall säljaren anser att något avtal inte har ingåtts eller när 
säljaren har förklarat sig häva köpet p.g.a. köparens avtalsbrott och det visar 
sig att säljaren bedömt de faktiska eller rättsliga situationerna felaktigt.45

 

3.2.3 Gränsdragning mellan dröjsmål och fel 

I 43 § KöpL regleras gränsdragningen mellan säljarens dröjsmål och fel. 
Denna reglering anger under vilka förutsättningar brist i varan är för handen 
samt när dröjsmål med en del av leveransen föreligger. Med brist i varan 
avses att en del av en fullgjord leverans saknas. I de fall brist föreligger blir 
bestämmelserna om fel tillämpliga. Enligt regleringen i 43 § KöpL är det 
avgörande förhållandet i denna gränsdragning om det kan antas att säljaren 
                                                 
41 Hellner & Ramberg, s 76f. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 184ff. 
42 Hellner & Ramberg, s 126f. 
43 Hellner & Ramberg, s 76f. Se även Ramberg & Herre, s 310f. 
44 Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 119. 
45 Hellner & Ramberg, s 126f. 
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anser sig ha fullgjort köpet i dess helhet trots att allt inte har avlämnats. Det 
avgörande är således säljarens avsikt, sådan den uppfattats eller bort uppfat-
tats av köparen. Det är en objektiv bedömning som skall ske. I denna be-
dömning skall störst vikt tillmätas hur situationen kunde uppfattas vid tid-
punkten för köparens mottagande av varan. Partiellt fel, det vill säga brist, 
föreligger således då säljaren anser sig ha fullgjort sin prestation trots att en 
viss mängd av någonting eller ett visst antal enheter ännu inte har avläm-
nats. Anser säljaren sig inte ha fullgjort köpet i dess helhet utan avser att 
komplettera leveransen med det som saknas föreligger i stället partiellt 
dröjsmål. Partiellt dröjsmål regleras i 43 § 1st.46

 

3.3 Påföljder vid säljarens dröjsmål 

I de fall dröjsmål föreligger på säljarens sida och överlåtelseavtalet inte re-
glerar denna situation, har köparen i enlighet med KöpL:s reglering rätt att 
under vissa förutsättningar kräva att säljaren vidtar vissa åtgärder. Nedan 
presenteras kortfattat de köprättsliga påföljderna som köparen kan åberopa i 
denna situation. 
 

3.3.1 Fullgörelse 

Köparens rätt att kräva fullgörelse regleras i 23-24 §§ KöpL. Köparens rätt 
till fullgörelse är av särskild betydelse i de fall köpet avser en icke-fungibel 
vara, d.v.s. en vara som inte kan ersättas med någon annan vara. Om det 
finns möjlighet att skaffa en likvärdig vara, har det mindre betydelse för 
köparen om säljaren eller han själv skaffar fram en sådan vara, under förut-
sättning att köparen hålls skadeslös för de extra kostnader han orsakats vid 
anskaffningen av ersättningsvaran.47 I denna framställning är dock utgångs-
punkten att ett aktiebolag, trots att vissa betydande likheter kan föreligga 
mellan olika företag i form av verksamhetsinriktning, personal och omsätt-
ning, inte är att betrakta som likvärdigt och substituerbart med något annat 
aktiebolag. Därmed är en företagsöverlåtelse i detta avseende att jämställa 
med en överlåtelse av en icke-fungibel vara, vilket således innebär att aktie-
posten utgör ett bestämt överlåtelseobjekt.48

 

                                                 
46 Ramberg & Herre, s 79f. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 187ff. 
47 Ramberg & Herre, s 313f. 
48  Jfr. den äldre KöpL:s s.k. specieköp. 1905 års KöpL delade in köp i genus- och specie-
köp. Genusköp avsåg ett föremål av en viss beskaffenhet som säljaren får välja ut från 
föremål av samma slag (genus). Vid specieköp har köparen valt ut ett visst bestämt köpeob-
jekt och säljaren kan inte utan köparens medgivande fullgöra avtalet med ett annat objekt. 
Se Hellner & Ramberg, s 20ff., samt Ramberg & Herre, s 46. 
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3.3.1.1 Säljarens rimliga uppoffring 

Utgångspunkten enligt KöpL:s reglering är att köparen har rätt att kräva att 
säljaren presterar i enlighet med vad som avtalats. Köparen kan dock förlora 
sin rätt till fullgörelse om han väntar orimligt länge med att framställa ett 
fullgörandekrav mot säljaren.49 Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet i 
de fall det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna, vilket ger ut-
tryck för kärnan i den s.k. omöjlighetsläran. Av omöjlighetsläran följer att 
säljaren inte är skyldig att fullgöra köpet i de fall fullgörelsen skulle förut-
sätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av 
att säljaren fullgör köpet.50 Vad som utgör en rimlig uppoffring skall således 
bedömas utifrån en samlad värdering med hänsyn tagen till båda parters 
intressen. I denna bedömning har orsaken till säljarens hinder inte någon 
betydelse utan det väsentliga är vilka möjligheter säljaren har att fullgöra 
avtalet. Det man skall ta fasta på är således själva prestationssvårigheten 
som sådan. I denna fråga kan bedömningen variera beroende på om den 
aktiepost säljaren skall leverera är svår eller jämförelsevis lätt att få fram.51 
Av intresse i detta sammanhang är att i de fall det är svårt eller dyrt för säl-
jaren att åstadkomma ett täckningsköp är det normalt sett lika svårt eller 
dyrt för köparen att åstadkomma detsamma.52 Av detta följer att köparens 
intresse av en fullgörelse ökar i motsvarande mån som säljarens svårighet 
till fullgörelse ökar. 
 

3.3.1.2 Tilläggsfrist 

Säljaren har i enlighet med 24 § KöpL en möjlighet att erhålla tilläggstid för 
sin fullgörelse. Inom denna tilläggstid har köparen inte rätt att häva. För 
detta krävs att säljaren frågar köparen och att köparen därmed godtar att 
överlämnandet sker inom en tilläggstid, s.k. interpellation. Säljaren kan 
även tillerkännas en tilläggsfrist i de fall säljaren meddelar köparen att han 
kommer att fullgöra köpet inom en viss tid och köparen inte inom skälig tid 
svarar efter det att han fått meddelandet. Försummar köparen att svara inom 
skälig tid förlorar han således den rätt att häva köpet som han annars hade 
kunnat utnyttja.53 Regleringen i 24 § KöpL tar enligt dess lydelse sikte på 
situationen när dröjsmål har aktualiserats. Enligt förarbetena anges dock att 
möjligheten till interpellation även skall föreligga när dröjsmål kommer att 
inträffa.54 Enligt Ramberg och Herre är en sådan tolkning inte förenlig med 
lagtexten. Istället menar de att köparen inom ramen för sin allmänna skyl-

                                                 
49 Med uttrycket ”orimligt länge” avses en längre tid än vad som krävs för förlust av häv-
ningsrätt p.g.a. utebliven reklamation enligt 29 § KöpL. Enligt 29 § KöpL bortfaller köpa-
rens hävningsrätt om han inte reklamerar ”inom skälig tid”. 
50 Hellner & Ramberg, s 130ff. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 348ff., samt Ramberg & 
Herre, s 314f. 
51 Hellner & Ramberg, s 130ff.  Se även Ramberg & Herre, s 350 samt NJA 1923 s 20 där 
ekonomisk force majeure accepterats som ansvarsbefriande omständighet.  
52 Ramberg & Herre, s 315. 
53 Av det anförda synes följa att 24 § KöpL tar sikte på förhållandevis speciella omständig-
heter.  
54 Prop.1988/89:76, s 102. 
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dighet att begränsa skadan enligt principerna i 70 §, skall anses vara skyldig 
att lojalt tillkännage hur han ämnar agera i händelse av säljarens dröjsmål.55 
I de fall köparen inte går med på en senare leverans har han att åberopa häv-
ning samt att yrka på skadestånd. 
 

3.3.2 Hävning 

Förutsättningarna för köparens rätt till hävning regleras i 25-26 §§ KöpL. I 
enlighet med 25 § har köparen rätt att häva köpet p.g.a. säljarens dröjsmål i 
de fall dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg 
eller borde ha insett detta. Enligt KöpL:s 43 § kan köparen häva köpet i dess 
helhet även vid partiellt avtalsbrott. Detta förutsätter dock att avtalsbrottet är 
av väsentlig betydelse för köparen i fråga om hela köpet och att säljaren 
insåg eller borde ha insett detta. Anledningen till säljarens dröjsmål saknar 
betydelse för frågan om förutsättningar för hävning föreligger, vilket inne-
bär att köparen har rätt till hävning oavsett om orsaken till dröjsmålet kan 
anses ha varit ursäktlig.56

 

3.3.2.1 Väsentlighetskrav  

I väsentlighetsbedömningen skall avseende i första hand fästas på dröjsmå-
lets betydelse för köparen. Köparens subjektiva uppfattning skall emellertid 
även objektivt sett anses vara väsentlig. I denna bedömning kan hänsyn tas 
till hur ett dröjsmål rent allmänt uppfattas på den marknad där det ifrågava-
rande avtalet förekommer, eftersom det därigenom kan framgå att köpet till 
sin karaktär är sådant att en uppfyllelse i tid alltid är av väsentlig betydelse 
för köparen.57 I sådana fall visar redan typen av avtal att köparen har ett 
intresse av att snabbt kunna frigöra sig från avtalet när köparen inte får full-
görelse i tid. Av detta följer även att köparens individuella intresse skall 
beaktas i högre utsträckning i de fall köpeobjektet är av mer individuell ka-
raktär. I många situationer anses väsentlighetsbedömningen även kunna 
vara beroende av en intresseavvägning mellan olika skäl för och emot en 
hävning.58 Utgångspunkten synes emellertid vara att väsentlighetsbedöm-
ningen sker med hänsyn till dröjsmålets betydelse för köparen. 
 

3.3.2.2 Säljarens insikt 

För att hävning skall kunna aktualiseras måste säljaren ha insett eller bort ha 
insett att dröjsmålet var av väsentlig betydelse för köparen. I denna fråga 
har köparen att bevisa att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köpa-
ren samt att göra sannolikt att säljaren haft möjlighet att inse detta. Avgö-
rande för bedömningen måste dels vara typen av köp, dels om bestämmel-

                                                 
55 Ramberg & Herre, s 319. 
56 Ramberg & Herre, s 331ff.  
57 Hellner & Ramberg, s 133f. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 431ff. 
58 Se Bengtsson, s 579ff. 
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serna i överlåtelseavtalet på något sätt indikerar att köparen varit beroende 
av uppfyllelse på exakt avtalad tid.59

 

3.3.2.3 Tilläggsfrist 

I de fall köparen i enlighet med 25 § 2 st KöpL förelagt säljaren en tilläggs-
frist har köparen under denna frist möjlighet att häva köpet endast i de fall 
säljaren meddelar att han inte kommer att fullgöra köpet inom tilläggstiden. 
Hävningsrätt inträder då om det står klart att säljaren inte kommer att av-
lämna aktieposten före den tidpunkt, då dröjsmålet blir av väsentlig betydel-
se för köparen. Denna rätt till hävning vid anteciperat avtalsbrott regleras i 
62 § KöpL.60 Meddelandet om tilläggstid skall vara tydligt och den utsatta 
tiden får inte vara oskäligt kort. Vad som utgör skälig tilläggstid kan vara 
svårt att bedöma i det enskilda fallet. I denna fråga har överlåtelseobjektets 
karaktär och beskaffenhet stor betydelse. Avser överlåtelsen börsnoterade 
aktier bör tilläggstiden sättas mycket kort då väsentlighetskravet i regel upp-
nås mycket snabbt.61

 
Om säljaren inte förmår avlämna aktieposten inom tilläggstiden har köparen 
rätt att häva köpet. Detta gäller även om det sammanlagda dröjsmålet inte 
skulle ha varit tillräckligt väsentligt enligt huvudregeln i 25 § 1 st KöpL. 
Således är det mycket viktigt att en säljare, som anser att den förelagda 
tilläggstiden är för kort, meddelar köparen detta. Det bör emellertid observe-
ras att köparen vid fristens utgång kan välja mellan att kräva fullgörelse 
eller att utnyttja sin rätt till hävning.62 Saknar säljaren vetskap om var alla 
utfärdade aktiebrev befinner sig vid tilläggstidens slut har köparen att välja 
mellan att häva köpet och kräva skadestånd eller att fullgöra förvärvet. I de 
fall köparen fullgör förvärvet bör köparen ha krävt och fått garantier om att 
säljaren skall hålla köparen skadeslös mot eventuella anspråk från okända 
aktieägare. Huruvida köparen väljer att häva eller fullgöra förvärvet synes 
vara en fråga om hur köparen bedömer säljarens ekonomiska situation och 
tillförlitlighet samt köparens intresse av att affären skall fullgöras.63

 

3.3.3 Skadestånd 

Oavsett om köparen valt att kräva fullgörelse eller valt att häva köpet kan 
han ha rätt att till skadestånd. P.g.a. de förhållandevis stränga kraven som 
uppställs för köparen att få igenom en fullgörelse kan säljaren hamna i den 
situationen att han befrias från skyldigheten att fullgöra men inte från skyl-
digheten att betala skadestånd.64  
 

                                                 
59 Ramberg & Herre, s 330ff. 
60 Ramberg & Herre, s 334ff. 
61 Hellner & Ramberg, s 134f. 
62 Hellner & Ramberg, s 136. 
63 Se nedan kap. 4.4 samt kap. 5. 
64 Ramberg & Herre, s 315. 
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Köparens rätt till skadestånd regleras i KöpL:s 27 § som ger uttryck för det 
s.k. kontrollansvaret. Kontrollansvaret bygger på principen om pacta sunt 
servanda och innebär att säljaren, för att undvika skadeståndsansvar, måste 
bevisa att vissa ansvarsbefriande omständigheter orsakat säljarens dröjsmål. 
Av lagtexten framgår även att det för befrielse från skadeståndsskyldighet 
inte är tillräckigt att fel eller försummelse bevisligen inte förekommit på 
säljarens sida. Kontrollansvaret är således nästintill ett strikt ansvar.65 Ut-
gångspunkten i regleringen är att säljaren är skadeståndsskyldig för den 
ekonomiska skada köparen har åsamkats genom säljarens dröjsmål. Säljaren 
kan dock undgå skadeståndsansvar genom att visa att dröjsmålet beror på ett 
hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde ha förväntats räk-
na med vid köpet samt vars följder han heller inte skäligen kunde ha undvi-
kit eller övervunnit. Av detta följer att bevisbördan för befrielse från ska-
deståndsskyldighet åvilar säljaren. Den bedömning som sker med utgångs-
punkt i 27 § KöpL skall utgöra en samlad värdering och bedömning av den 
föreliggande situationen. Nedan redogörs kortfattat för de centrala rekvisit 
som påverkar säljarens skadeståndsskyldighet. 
 

3.3.3.1 Kontrollansvarets omfattning 

För att avgöra säljarens skadeståndsskyldighet är det av avgörande betydel-
se att ta ställning till omfattningen av säljarens kontrollansvar. Mot bak-
grund av regleringens lydelse kan man fråga sig om kontrollansvaret mot-
svaras av den traditionella uppfattningen av force-majeure begreppet.66 I 
denna fråga bör det vara av avgörande betydelse om gränsen för säljarens 
ansvar skall dras vid händelser som till sin typ ligger utanför säljarens kon-
troll eller om ansvaret avser händelser som i det enskilda fallet varit inom 
säljarens kontroll och som säljaren därmed haft en möjlighet att undvika 
eller övervinna.67 Enligt KöpL:s förarbeten skall man först fastställa om 
händelsen till sin typ är sådan att den faller utanför säljarens kontrollsfär 
innan man går över till att bedöma förhållandena i det enskilda fallet. Hän-
delser som härrör från säljarens egen organisation faller inom kontrollansva-
ret eftersom säljaren då haft möjlighet att påverkat denna genom planering, 
styrning eller övervakning. Av detta följer att säljaren alltid blir ansvarig när 
orsakerna till dröjsmålet har nära samband med det sätt på vilket hans verk-
samhet bedrivs. I förarbetena anges att rena olyckshändelser normalt sett 
ligger utom säljarens kontroll. Detta gäller dock inte om orsakerna till 
olyckshändelserna är sådana som säljaren typiskt sett kunnat kontrollera. Av 
förarbetena följer även att man skall ta hänsyn till hur säljaren uppträtt i det 
enskilda fallet. Vidare framgår av förarbetena att dröjsmål till följd av strej-
ker vilka beror på att säljaren klart brutit mot bestämmelser i gällande lag 
eller kollektivavtal omfattas av säljarens kontrollansvar.68

                                                 
65 Ramberg & Herre, s 342ff. 
66 Se Hellner, Kontrollansvaret och annat skadeståndsansvar i den nya köprätten, s 146ff., 
angående förhållandet mellan KöpL:s kontrollansvarsregel och force majeure. 
67 Hellner & Ramberg, s 144. Se även Rodhe, s 711ff., samt Hellner, Kontrollansvaret, s 
124. 
68 Prop. 1988/89:76 s 110ff. Se även Hellner, Kontrollansvaret, s 125. 
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3.3.3.2 Hinder 

Som ovan nämnts bygger kontrollansvaret på principen om pacta sunt serv-
anda. Av detta följer att de hinder säljaren skäligen kunnat förutse vid köpet 
inte kan befria säljaren från ansvar. I denna fråga är det således avgörande 
att ta ställning till vilka hinder säljaren kunde förutse vid tidpunkten för av-
talets ingående.69 En annan fråga att ta ställning till är vad som krävs för att 
ett hinder skall anses föreligga. Det rör sig här om en värdering av vad som 
kan krävas av säljaren för att i det enskilda fallet undvika att hindret inträf-
far och, när det väl inträffat, att övervinna dess följder.70

 
I många fall kan en fullgörelse från säljaren vara förenad med högre kostna-
der även om den inte är praktisk omöjlig att genomföra. I dessa fall är ut-
gångspunkten att säljaren är skyldig att fullgöra avtalet trots att kostnaderna 
har blivit högre än vad han räknat med.71 Endast i de fall en fullgörelse från 
säljaren skulle vara extraordinärt betungande kan säljaren undgå ska-
deståndsskyldighet.72 Bedömningen av hindrets styrka påverkas även av 
tidsfaktorn eftersom ju tidigare hindret inträffat, desto större möjligheter har 
säljaren haft att välja andra alternativ att fullgöra sin förpliktelse i tid. Av 
detta följer att ju närmare leveranstidpunkt som hindret inträffar desto större 
möjligheter finns att anse hinderrekvisitet uppfyllt. I de fall hinderrekvisitet 
anses uppfyllt skall säljaren snabbt motverka konsekvensen av hindret.73 För 
att skadeståndsskyldighet skall kunna undgås krävs också att säljaren vid 
avtalet inte skäligen haft möjlighet att räkna med att ett sådant hinder skulle 
uppstå. Ett hinder anses även föreligga i de fall hindret inte kunde förutses 
vid tidpunkten för avtalets ingående men något senare och före tidpunkten 
för avlämnandet. I denna situation blir således säljaren skadeståndsskyldig 
under förutsättning att han kan göra något för att undvika eller övervinna 
hindret eller dess följder.74

 
KöpL:s 27 § 2 st reglerar de situationer där säljaren anlitat någon annan att 
fullgöra köpet eller delar därav. Enligt denna reglering undgår säljaren ska-
deståndsskyldighet endast i de fall också den som han har anlitat skulle vara 
fri enligt regleringen i första stycket. Den praktiska betydelsen av andra 

                                                 
69 Ramberg & Herre, s 351f. Se även Rodhe, s 711ff. 
70 Ramberg & Herre, s 356ff. 
71 Rättsfallet NJA 1923 s 20 belyser någorlunda var denna offergräns var placerad enligt 
1905 års KöpL.  
72 Hellner & Ramberg, s 146f. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 712ff.  Jfr. även Unidroit 
Principle of International Commercial Contracts, hardshipklausul, kap. 6, art 6.2, som an-
ger att skadelidande part vid händelse av ”hardship” har rätt att begära omförhandling. I 
denna förhandling skall parterna förhandla ”in good faith”. Enas inte parterna i omförhand-
lingen får båda parter hänskjuta ärendet till domstol eller skiljenämnd. Domstolen har då 
möjlighet att häva avtalet, rekonstruera avtalet eller uppmana parterna att återuppta för-
handlingarna.  
73 Se nedan kap. 3.3.4.1 ang. 28 §. 
74 Hellner & Ramberg, s 150ff. Jfr. Rodhe, Obligationsrätt, s 714f. 
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stycket är emellertid begränsat då säljaren normalt ansvarar för sina kon-
traktsmedhjälpare redan enligt första stycket.75

 

3.3.3.3 Culpaansvar  

I de fall säljaren anses ha agerat försumligt omfattar säljarens skadestånds-
ansvar både de direkta och indirekta förluster som köparen drabbats av ge-
nom säljarens dröjsmål.76 Med försummelse avses inte bara sådant säljaren 
gjort eller underlåtit att göra för att fullgöra sin förpliktelse (culpa in con-
tractu), utan också hans förfarande i samband med avtalets ingående (culpa 
in contrahendo). Även säljarens oriktiga upplysningar till köparen i sam-
band med köpet samt underlåtenheten att i förekommande fall fullgöra skyl-
digheten att lämna köparen upplysningar om sådant som köparen med fog 
räknar med att få reda på kan anses utgöra försummelse. Det räcker med att 
någon på ”säljarens sida” agerat försumligt för att säljarens culpaansvar 
skall aktualiseras. Det innebär att även de som anlitats av säljaren för att 
fullgöra avtalet omfattas i denna bedömning.77 Bevisbördan för att försum-
melse förekommit på säljarens sida åvilar köparen. Köparen behöver dock 
inte bevisa vem som har varit försumlig på säljarens, utan det räcker med att 
han bevisar att dröjsmålet beror på ett försumligt beteende. Beviskravets 
styrka torde vara beroende av köparens möjlighet att förebringa bevisning. 
Således kan beviskravets styrka variera p.g.a. omständigheterna i det enskil-
da fallet.78  
 
Dröjsmål kan i vissa fall orsakas av att säljaren p.g.a. otillräckliga ekono-
miska resurser inte kan finansiera det som behövs för att fullgöra sin leve-
rans. I de fall avlämnandet försenas av en sådan orsak anses försummelse 
vara för handen.79 Säljaren kan även anses ha agerat försumligt i de fall han 
vägrat att leverera p.g.a. att han inte ansett sig vara skyldig att göra det, eller 
i vart fall inte vid den tidpunkt som köparen hävdar. Skulle det senare visa 
sig att säljaren bedömt den faktiska eller rättsliga situationen felaktigt an-
svarar han för det dröjsmål som uppkommer. Av denna reglerings innebörd 
följer att det för köparen i många fall kan vara betydelsefullt att träffa avtal 
med säljaren om vitesersättning vid försenat avlämnande.80

 

                                                 
75 Se Hellner, Kontrollansvaret, s 127ff. 
 
76 Se nedan kap. 5.2.5. 
77 I svensk avtalsrätt utgår man från att ansvaret för en avtalad prestation i princip inte kan 
förändras om prestationsskyldigheten helt eller delvis fullgöres av någon annan. Se Ram-
berg & Herre, s 345.  Jfr. dock motsatt utgång i NJA 1942 s 684. 
78 Lehrberg, s 58. Se även Ramberg & Herre s 364f. 
79 Se Ramberg & Herre, s 366. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 542. 
80 Hellner & Ramberg, s 158ff. Se även diskussionen i kap. 6. 
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3.3.3.4 Skadeståndets omfattning 

I 67-70 §§ KöpL anges vissa regler för skadeståndets omfattning i kon-
traktsförhållanden. Dessa regler är dock inte uttömmande utan kompletteras 
av allmänna skadeståndsrättsliga principer.81

 
En grundläggande förutsättning för att säljaren skall anses skyldig att utge 
skadestånd är att dröjsmålet orsakat köparens ekonomiska skada. Den köp-
rättsliga huvudprincipen vid beräkning av skadestånd innebär att köparen 
vid säljarens dröjsmål har rätt att göra anspråk på det ekonomiska utbyte 
som en avtalsenlig fullgörelse skulle ha medfört. Skadeståndet skall således 
försätta köparen i samma ekonomiska situation som om avtalet fullgjorts på 
ett korrekt sätt.82 Principen om ersättning enligt det positiva kontraktsintres-
set kommer inte till särskilt tydligt uttryck vare sig i KöpL eller i CISG. 
Enligt Herre är det emellertid klart att utgångspunkten i både KöpL och 
CISG är att ersättning skall utgå enligt det positiva kontraktsintresset.83 I 
enlighet med denna princip skall de utgifter som köparen besparats med 
anledning av dröjsmålet dras från skadeståndet så att endast köparens netto-
förlust ersättes.84 Principen om ersättning enligt det positiva kontraktsintres-
set gäller dock inte fullt ut i KöpL, eftersom den avtalsbrytande parten avse-
ende den skadelidandes indirekta förluster endast ansvarar med en lindrigare 
ansvarsgrund, byggd på försummelse eller utfästelse.85

 
Även om huvudprincipen är att det positiva kontraktsintresset skall skyddas 
har det ansetts nödvändigt att sätta en gräns för ansvaret. I annat fall skulle 
ansvaret kunna bli obegränsat och detta har av naturliga skäl inte ansetts 
önskvärt. Det är i detta sammanhang kravet på adekvat kausalitet aktualise-
ras.86 I KöpL:s förarbeten anges att ”mycket avlägsna, onormala och opå-
räkneliga följder av avtalsbrottet faller utanför skadeståndskyldigheten”.87 
Enligt svensk doktrin skall adekvansbedömningen generellt ske utifrån vad 
en i området väl insatt person, med beaktande av all kunskap som föreligger 
vid tidpunkten för bedömningen, skulle ha ansett som påräkneligt eller be-
räkneligt.88 I de fall en skada framstår som en osedvanlig och osannolik 
följd av dröjsmålet, att den inte skäligen bort tas i beräkning av säljaren, 
ansvarar säljaren således inte för den uppkomna skadan. I de fall köparen 
anses ha varit medvållande till den uppkomna skadan, kan det dock föranle-
da nedsättning eller bortfall av skadeståndet.89

 

                                                 
81 Se nedan kap. 5.4. 
82 Herre, s 304. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 479 samt Hellner & Ramberg, s 118. 
83 Herre, s 301ff. Se även Prop. 1988/89:76, s 193. 
84 Håstad, s 196. Se även Herre, s 547. 
85 Hellner & Ramberg, s 118ff. 
86 Herre, s 321f. 
87 Prop. 1988/89:76, s 193. 
88 Herre, s 337ff. Se även Ramberg & Herre, s 639ff. 
89 Herre, s 546ff. Se även Håstad, s 215ff. 
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3.3.3.4.1 Direkt förlust 

I KöpL definieras begreppet direkt förlust endast negativt. 67 § 2st KöpL 
definierar vad som utgör indirekt förlust och denna definition är enligt fö-
rarbetena uttömmande. Övriga förluster anses således vara direkta förlus-
ter.90 Enligt förarbetena avses med direkt förlust en sådan förlust som är en 
typisk och förutsebar följd av avtalsbrottet. De direkta förlusterna skall även 
vara näraliggande samt till sin typ och omfattning vara vanliga och förutse-
bara vid det aktuella avtalsbrottet. Vidare anges att direkt förlust endast om-
fattar sådana förluster som till sin förekomst och omfattning är en normal 
och beräknelig följd av avtalsbrottet.91 Enligt förarbetena utgör de kostnader 
som uppstått med anledning av dröjsmålet såsom post-, telefon-, logi- och 
transportkostnader samt kostnader hänförliga till utredningar i anledning av 
avtalsbrottet direkta förluster. Direkt förlust avser även den förlust som upp-
står för köparen genom oförmånliga förändringar i prisnivån. I de fall där 
det av någon anledning inte varit möjligt att genomföra en täckningstransak-
tion kan även ersättning för utebliven vinst aktualiseras. Denna förlust utgör 
då enligt förarbetena en direkt förlust för köparen. Enligt förarbetena utgör 
även den kostnad som uppstår till följd av att köparen p.g.a. säljarens dröjs-
mål tvingats ersätta sin avtalsparts direkta förlust en del av köparens direkta 
förlust.92 I denna fråga anser dock Ramberg & Herre att köparens ersättning 
till tredje man utgör en indirekt förlust.93 Denna framställning ansluter sig 
till Rambergs och Herres uppfattning med de skäl som anges nedan i kap. 
5.4. 
 

3.3.3.4.2 Indirekt förlust 

I 67 § 2st KöpL definieras indirekt förlust och denna definition är enligt 
förarbetena uttömmande. Enligt regleringens lydelse och uppräkning avser 
indirekt förlust den förlust som uppstår till följd av minskning eller bortfall 
av produktion eller omsättning. Till indirekt förlust räknas även annan för-
lust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt. Till denna förlust 
hör att köparen inte kan genomföra vissa planerade åtgärder p.g.a. dröjsmå-
let. I förarbetena anges som exempel en leveransförsening av en maskin 
som innebär att rationaliseringsvinster inte uppnås. Indirekt förlust avser 
även att den skadelidande till följd av dröjsmålet inte kunnat sluta avtal med 
tredje man, eller därför att avtal kunnat slutas först vid en senare tidpunkt 
när priserna är mindre förmånliga.94 Vidare omfattar indirekt förlust utebli-
ven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har 
blivit riktigt uppfyllt samt annan liknande förlust om den varit svår att förut-
se. I förarbetena anges avtalsvite som en köpare måste utge till avtalspart i 
senare led som exempel på annan liknande förlust som varit svår att förutse. 
Att denna förlust utgör en indirekt förlust motiveras med att köparen haft 
                                                 
90 Prop. 1988/89:76, s 199. Se även Herre, s 418ff. samt prop. 1988/89:76, s 43ff. angående 
skälen för en uppdelning mellan direkt och indirekt förlust. 
91 Prop. 1988/89:76, s 47ff. Se även Herre s 422f. 
92 Prop. 1988/89:76, s 49 samt s 200. Se även Håstad, s 212. 
93 Ramberg & Herre, s 671ff. Se även Herre, s 437ff samt nedan kap. 5.4.2. 
94 Prop. 1988/89:76, s 199.  
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möjlighet att trygga sin egen ställning mot säljaren genom att betinga sig 
motsvarande vitesklausul i avtalet med säljaren.95

 
I KöpL:s 67 § 3 st regleras den konflikt som kan tänkas uppstå mellan den 
skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada enligt 70 § 1 st och uppdel-
ningen mellan direkta och indirekta förluster. Genom regleringen i 67 § 3 st 
har den skadelidande rätt till ersättning för en indirekt förlust som om den 
vore en direkt förlust, under förutsättning att den indirekta förlusten uppstått 
i syfte att begränsa en direkt förlust.96 Regleringen innebär att när köparen 
undvikit eller begränsat en direkt förlust genom att ta på sig en indirekt för-
lust, skall köparen få ersättning enligt reglerna om direkt förlust. Syftet med 
denna regel är således att köparen inte skall hamna i ett sämre läge när han 
med anledning av säljarens dröjsmål valt ett handlingsalternativ som resul-
terat i en indirekt förlust och dennes syfte därvid varit att begränsa sin direk-
ta förlust. 
 

3.3.3.4.3 Jämkning av oskäligt skadestånd 

I 70 § 2st KöpL anges att skadestånd kan jämkas i de fall skadeståndet är 
oskäligt med hänsyn till den skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse 
och hindra skadans uppkomst samt omständigheterna i övrigt. I princip skall 
köparen genom skadeståndet försättas i samma ekonomiska situation som 
han skulle ha varit i om han fått avtalsenlig prestation. Ersättningen skall 
således motsvara det positiva kontraktsintresset. Denna princip modifieras 
av att endast sådana förluster som står i adekvat orsakssamband till avtals-
brottet är ersättningsgilla. Härigenom utesluts de förluster som varit särskilt 
svåra att förutse för säljaren.97

 

3.3.4 Övrig relevant köprättslig reglering 

3.3.4.1 Säljarens underrättelseskyldighet 

Säljarens underrättelseskyldighet regleras i 28 § KöpL. Innebörden av denna 
reglering är att säljaren kan bli ansvarig för den förlust som uppkommit 
p.g.a. hans underlåtenhet att underrätta köparen om att säljaren p.g.a. ett 
hinder inte kan fullgöra köpet i tid. Skadeståndet omfattar i detta fall både 
direkta och indirekta förluster som kunde ha undvikits om säljaren uppfyllt 
sin skyldighet att meddela köparen om dröjsmålet. Skadeståndsansvaret 
enligt denna paragraf är helt oberoende av regleringen i 27 § KöpL.98

  

                                                 
95 Prop. 1988/89:76, s 202. Se även Herre, s 447ff. 
96 Se Herre, 1996, s. 456 ff. och s. 592 f. och Ramberg & Herre, s 678 ff. Jfr med prop. 
1988/89:76 s 201f. 
97 Ramberg &Herre, s 697ff. Se även Herre, s 674ff. 
98 Hellner & Ramberg, s 160f. Se även Herre, s 56. 
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3.3.4.2 Köparens möjlighet att hålla inne betalningen 

Av intresse för frågan om säljarens skadeståndsansvar är att i de fall köpa-
ren har skadeståndskrav på säljaren kan köparen i enlighet med 42 § KöpL 
hålla inne köpeskillingen. Köparen får hålla inne så mycket av betalningen 
som motsvarar kravet på skadestånd. Köparen har således att uppskatta stor-
leken av sina befogade krav och bestämma det belopp han skall hålla inne. 
Hur mycket köparen i det enskilda fallet får hålla inne beror på avtalsbrot-
tets art och omfattning. Om köparen gör en felbedömning beträffande kra-
vets existens eller omfattning och därmed felaktigt håller inne betalningen 
begår han ett avtalsbrott. I de fall köparen håller inne mer än vad som mot-
svarar kravet på skadestånd medför det att köparen själv kan drabbas av 
påföljder. De påföljder som kan komma ifråga är inte bara skyldighet att 
erlägga dröjsmålsränta, utan avtalsbrottet kan även ge säljaren rätt till ska-
destånd och rätt att häva köpet. Någon felmarginal lämnas således inte en-
ligt bestämmelsen.99

                                                 
99 Herre, s 51f. Se även Ramberg & Herre, s 456ff. 
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4 Överlåtelse av aktier 

Det finns två olika regelsystem avseende tekniken för överlåtelse och regi-
strering av aktier. Det ena regelsystemet är skapat för aktiemarknadsbola-
gens och värdepappersmarknadens behov och avser i regel bolag med ett 
stort antal aktieägare. De bolag vars aktier hanteras och regleras av detta 
system benämns avstämningsbolag. Det andra regelsystemet tar sikte på 
aktiebolag i allmänhet och är anpassat för aktiebolag som har ett litet eller 
ett måttligt stort antal aktieägare. De bolag som tillämpar detta system be-
nämns kupongbolag. 100 I kap. 4.3 – 4.4 nedan redogörs för överlåtelseruti-
nerna avseende aktier i båda dessa typer av bolag. 
 

4.1 Allmänt om rättigheter knutna till aktier 

Genom aktieinnehavet tillerkänns aktieägaren ekonomiska rättigheter och 
vissa förvaltningsbefogenheter. Bland de ekonomiska rättigheterna märks 
främst möjligheten att få vinstutdelning. Denna rättighet utgör i många fall 
det dominerande intresset för aktieägare. Övriga ekonomiska rättigheter kan 
bestå i en rätt att inlösa aktier som överlåtits till annan. Vidare kan en aktie-
ägare ha en företrädesrätt att delta i emission av aktier eller konvertibla 
skuldebrev samt att vid nedsättning av aktiekapitalet åtnjuta en rätt till åter-
betalning.101 Bland de förvaltningsbefogenheter som är förknippade med 
aktieinnehavet märks främst rätten att närvara och deltaga i bolagsstämma. 
Denna rätt är givetvis central i de fall köparen förvärvat en majoritet eller 
kontrollpost av det överlåtna bolagets aktier. Genom denna förvaltningsbe-
fogenhet kan aktieägaren påverka bolagets inriktning och viktiga beslut av-
seende det förvärvade bolaget. Aktieinnehavet innebär även en rätt för dess 
ägare att i vissa fall begära extra bolagsstämma och framställa någon mino-
ritetsrättighet såsom att länsstyrelsen skall förordna om minoritetsrevisor.102

 
Även tidpunkten för sakrättsligt skydd är knuten till aktieinnehavet. Det 
sakrättsliga momentet för kupong- och avstämningsbolag skiljer sig dock åt. 
För kupongbolag utgör besittningen över aktiebreven det sakrättsliga mo-
mentet medan det sakrättsliga momentet för avstämningsbolag utgörs av 
registreringen.103

 

                                                 
100 Rodhe, Aktiebolagsrätt, s 136. 
101 Nial, s 77ff. 
102 Se 9 kap. samt 10 kap. 9 § ABL. 
103 LKF 6 kap. 2 §. 
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4.2 Överlåtelseförfaranden 

Aktieöverlåtelser kan äga rum genom olika förfaranden. De i praktiken mest 
förekommande är försäljning över börs eller auktoriserad marknadsplats, 
överlåtelse med anledning av ett lämnat offentligt erbjudande om aktieför-
värv eller aktieförsäljning samt överlåtelse som sker utanför de etablerade 
marknadssystemen.104

 

4.2.1 Överlåtelse över börs eller auktoriserad marknadsplats 

Överlåtelser över börs eller auktoriserad marknadsplats avser marknadsno-
terade aktier och kännetecknas av att köparen lämnar en köporder till ett 
värdepappersinstitut, fondkommissionär, som för köparens räkning genom-
för affären. En fondkommissionär får utföra kundens uppdrag antingen ge-
nom avtal med annan för kundens räkning men i eget namn, d.v.s. i kom-
mission, eller genom att själv inträda som köpare eller säljare s.k. självinträ-
de. Vid dessa överlåtelser utgör således fondkommissionären köparens mot-
part. För köparen kan detta överlåtelseförfarande vara ett tidskrävande och 
kostsamt sätt att förvärva kontrollposter. Kontrollposter erbjuds även sällan 
över börs eller auktoriserad marknadsplats. Detta beror i stor utsträckning 
på att säljaren vid en sådan försäljning går miste om den s.k. kontrollpremi-
en som ofta är förknippad med kontrollposter. En utbjudning av kontrollpos-
ter på börsen kan även ha en för säljaren negativ kursinverkan. Med anled-
ning av detta samt att det vid försäljning av kontrollposter i regel finns en 
köpare för hela posten ter sig oftast en försäljning utanför de etablerade 
marknadssystemen mer ändamålsenlig. Är köparens avsikt att förvärva 
mindre poster kan dock en affär genom marknadsköp vara ändamålsenlig.105

 

4.2.2 Överlåtelse med anledning av ett offentligt erbjudande 

Överlåtelser kan äga rum med anledning av ett offentligt erbjudande om 
aktieförvärv. Vid offentliga erbjudanden om aktieförvärv lämnar budgiva-
ren, det vill säga köparen, ett riktat erbjudande till aktieägarna att på angiv-
na villkor överlåta deras aktier till köparen. Någon reell förhandlingsmöjlig-
het kring dessa villkor förekommer inte. Erbjudandet anger hur många akti-
er det avser och till vilket pris. Budgivaren träder fram offentligt och skall 
även ange avsikten med budet och hur det skall finansieras.106 Denna infor-
mation skall lämnas i ett prospekt.107

 
Vid dessa överlåtelser uppträder i regel ett stort antal mindre aktieägare på 
säljarsidan. Överlåtelserna avser ofta marknadsnoterade aktier och köparens 
                                                 
104 af Sandeberg, s 13. 
105 Sacklèn, s 813ff. 
106 Afrell m. fl., s 238. 
107 4 kap. 18-26 §§ ABL. 
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avsikt är i regel att förvärva samtliga utestående aktier för att därigenom 
säkra full kontroll över verksamheten. Ersättning för de överlåtna aktierna 
utgörs ofta av aktier i det erbjudande företaget.108 Överlåtelse med anled-
ning av ett offentligt erbjudande är en relativt komplicerad procedur vilket 
framgår av att ett eller flera värdepappersinstitut ofta medverkar med råd-
givning i ekonomiska och juridiska frågor. Dessa institut brukar också för 
sin uppdragsgivares räkning sköta den praktiska hanteringen och verkställa 
betalningen för aktierna.109 Ett offentligt erbjudande villkoras ofta av att 
vissa villkor blivit uppfyllda. Vanligt är att överlåtelsen villkoras av att det 
köpande bolaget skall erhålla minst 90 % av aktierna eller rösterna i målbo-
laget. Köparen kan emellertid förbehålla sig rätten att fullfölja budet även 
om vissa villkor inte blivit uppfyllda. I de fall erbjudandet villkorats tiller-
känner NBK:s rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktie-
förvärv en rätt för målbolagets ägare att återkalla sin accept.110 Denna rätt 
gäller fram till dess att köparen offentliggör att det uppställda villkoret upp-
fyllts eller, då ett offentliggörande inte sker, till sista anmälningstidpunkten 
för erbjudandet. I de fall köparen lämnat ett ovillkorligt bud föreligger dock 
inget utrymme för säljaren att återkalla sin accept av erbjudandet.111 Sälja-
rens accept utgörs normalt sett av en i förväg tryckt anmälningssedel och 
avser säljarens registrerade aktieinnehav på aktuell avstämningsdag. I de fall 
säljaren accepterar erbjudandets villkor överförs regelmässigt säljarens akti-
er till ett spärrat s.k. apportkonto. Genom dessa rutiner torde säljaren för-
hindras att acceptera avseende ett större antal aktier än han vid tidpunkten 
för erbjudandet hade tillgång till. I de fall säljaren ändå accepterat avseende 
fler aktier eller lyckats förena accepten med ett löfte om att han skall levere-
ra ytterligare aktier bortser i regel budgivaren eller dess kontoförande insti-
tut från denna överskjutande del. Ett annat alternativ är att de betraktar ac-
cepten som oren och därmed bortser från den i dess helhet. Dessa rutiner 
torde förhindra att säljaren hamnar i dröjsmål.  
 
Genom dessa rutiner förhindras säljaren även att dubbeldisponera över 
”sina” aktier. Med anledning av att dröjsmål sällan torde aktualiseras när 
överlåtelsen kommit till stånd genom ett offentligt erbjudande om aktieför-
värv, behandlas säljarens dröjsmålsansvar i dessa situationer inte ytterligare 
i denna framställning. 
 

4.2.3 Överlåtelse utanför de etablerade marknadssystemen 

Överlåtelser utanför de etablerade marknadssystemen, s.k. privata köp, kan 
avse både marknadsnoterade och icke marknadsnoterade aktier. Vid dessa 
                                                 
108 Samuelsson, s 128f. Se även Sacklèn, s 814. 
109 Afrell m. fl., s 231ff. Se även Moberg & Samuelsson, s 154ff. 
110 Rekommendationen skall tillämpas när en svensk eller utländsk, juridisk eller fysisk, 
person, offentligt erbjuder aktieägare i ett svensk bolag med aktier noterade vid en börs 
eller en auktoriserad marknadsplats att på generellt angivna villkor överlåta sina aktier till 
budgivaren. 
111 Se NBK:s rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv, II:3. Se 
även Lundblad, s 327ff, beträffande lojalitetsplikten vid offentliga erbjudanden.  
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överlåtelser involveras således ingen mellanhand, i form av fondkommis-
sionär, utan säljaren utgör köparens motpart. Båda parter biträdes dock ofta 
av advokat vid dessa affärer. I dessa fall har således säljare och köpare nor-
malt sett blivit kända för varandra genom att överlåtelseavtalets närmare 
villkor förhandlats fram och utmynnat i ett detaljerat överlåtelseavtal. Över-
låtelsens fullbordande är dock vad gäller avstämningsbolag beroende av att 
ett kontoförande institut vidtar erforderliga och rättidiga registreringsåtgär-
der.  
 
Då detta överlåtelseförfarande i regel är förenat med höga transaktionskost-
nader företräds säljarsidan oftast av en liten grupp aktieägare och avser i 
regel större aktieposter. En annan anledning till att detta förfarande tilläm-
pas vid överlåtelser av större aktieposter är att dessa affärer ofta verkar 
kursdrivande. Förvärv av kontrollposter i bolag med en starkt koncentrerad 
ägarbild, vanligen marknadsnoterade aktier, sker av praktiska skäl ofta ge-
nom privata köp. Är köparens avsikt att förvärva kontrollposter kan överlå-
telsen även ske genom en kombination av marknadsköp, privata köp 
och/eller offentliga erbjudanden.112  
 

4.3 Avstämningsbolag 

Överlåtelser av aktier i avstämningsbolag omfattas av LKF.113 Denna lag är 
utformad i syfte att effektivisera masshanteringen av finansiella instrument 
men är även tillämplig när två parter gör en affär avseende aktier i avstäm-
ningsbolag utanför börsen. Grundprincipen i detta system är att det i de ak-
tuella aktiebolagen inte finns några aktiebrev som bärare av aktierätten. De 
till aktieinnehavet knutna rättigheterna kommer endast till uttryck genom 
registrering i bolagets avstämningsregister.114 De aktiebolag vars aktier är 
noterade vid Stockholmsbörsen är skyldiga att vara avstämningsbolag, vil-
ket innebär att alla aktier som är föremål för allmän handel i Sverige är de-
materialiserade. Det finns dock ingenting som hindrar ett bolag utanför ak-
tiemarknaden från att vara avstämningsbolag.115  
 
För att ett aktiebolag skall bli avstämningsbolag krävs att bolaget tar in en 
bestämmelse härom i bolagsordningen. Därefter skall ett avtal ingås med 
VPC om att VPC skall upprätta ett avstämningsregister för bolaget. VPC för 
således avstämningsregister för alla avstämningsbolag. Avstämningsre-
gistret består av avstämningskonton för bolagets aktieägare och innehåller 
bland annat uppgifter om aktieägarens namn och personnummer. På av-

                                                 
112 Sacklén, s 814f.  
113 Lagen om kontoföring av finansiella instrument ersatte den 1 januari 1999 den tidigare 
gällande aktiekontolagen (1989:827). 
114 4 kap. 5 § LKF. Genom införandet av denna lag upphörde VPC:s legalmonopol. Detta 
innebär att även andra företag kan, efter auktorisation av FI, fungera som central värdepap-
persförvarare med behörighet att kontoföra finansiella instrument. I fortsättnigen anges 
dock VPC då auktorisation för något annat företag ännu inte är känt. 
115Rodhe, Aktiebolagsrätt, s 152.  
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stämningskontona registreras aktieägarnas aktieinnehav.116 För varje av-
stämningsbolag en person äger aktier i existerar det således ett avstämnings-
register.117 Parallellt med avstämningsregistret för VPC bolagets aktiebok i 
enlighet med regleringen i 3 kap. 7-8 §§ ABL. 
 
Genom att bolaget ingår ett anslutningsavtal med VPC blir bolaget bundet 
av VPC:s Regelverk för emittenter. Enligt detta regelverk är bolaget skyldigt 
att anlita ett emissionsinstitut, vilket i regel utgörs av en bank eller värde-
pappersbolag som av VPC fått tillstånd att vara s.k. kontoförande institut.118

 

4.3.1 Aktörer på värdepappersmarknaden 

Nedan sker en kort och övergripande genomgång över de aktörer på värde-
pappersmarknaden som är av intresse för denna framställning. Detta görs i 
syfte att identifiera de olika aktörernas funktion på marknaden samt vilka 
krav som uppställs på de olika aktörerna. Genomgången syftar även till att 
illustrera hur det går till när aktier byter ägare. I denna genomgång behand-
las de grundläggande kraven för börser och marknadsplatser, innebörden av 
clearing samt tillståndskraven för att få vara clearingorganisation och cen-
tral värdepappersförvarare. Vidare behandlas de kontoförande institutens 
uppgifter och de krav som uppställs på dem samt värdepappersinstitutens 
funktion. Övriga inblandade aktörer såsom revisorer, advokater, skattekon-
sulter etc. kommer inte att behandlas.  
 

4.3.1.1 Börser och marknadsplatser 

En börs är ett företag som driver verksamhet i syfte att åstadkomma regel-
bunden handel med finansiella instrument mellan till verksamheten anslutna 
medlemmar.119 I LBC 2 kap. anges förutsättningarna för auktorisation som 
börs. Auktorisation får meddelas svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk 
förening. Auktorisation kan även ges till utländskt företag att i Sverige driva 
verksamhet som börs från avdelningskontor med självständig förvaltning. 
De företag som meddelats auktorisation som börs är underkastade ett sund-
hetskrav. Detta krav innebär i korthet att verksamheten skall bedrivas på ett 
sätt som gör att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upp-
rätthålls och att enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras. Sund-
hetskravet innebär även att en börs skall präglas av fritt tillträde, neutralitet, 
god genomlysning, säkra tekniska system samt regler om betalnings- och 
leveransrutiner.120 En skillnad mellan börs och auktoriserad marknadsplats 
är att kravet för medlemskap för tillträde endast gäller börser. Medlemmarna 
skall vara juridiska personer och får delta i handeln för egen räkning. Efter 

                                                 
116 Rodhe, Aktiebolagsrätt, s 152f. 
117 4 kap. 1-2§§ LKF. 
118 Se nedan kap 4.3.1.4 beträffande kontoförande institut. 
119 LBC 1 kap. 4§ p. 1. 
120 LBC 2 kap. Se Afrell m.fl., s 121ff. beträffande den närmare innebörden av sund börs-
verksamhet. 
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särskilt tillstånd av börsen får börsmedlem delta i handeln för annans räk-
ning.121

 
Auktoriserad marknadsplats utgör en alternativ auktorisationsform till börs 
för företag som driver verksamhet som syftar till att åstadkomma handel 
med finansiella instrument mellan andra parter. En auktoriserad marknads-
plats är inte föremål för en lika omfattande reglering som en börs och kan 
därigenom ge utrymme för ett större mått av flexibilitet. Inregistrering av 
aktier kan endast göras på en börs medan de noteras på en auktoriserad 
marknadsplats. Denna skillnad innebär att de till inregistreringen hörande 
reglerna om börsprospekt och halvårsrapporter inte gäller vid notering.122

 

4.3.1.2 Clearingorganisation 

Clearingverksamhet får endast bedrivas av företag som fått tillstånd av FI 
och ett sådant företag kallas clearingorganisation. VPC är i egenskap av 
clearingorganisation underkastad liknande sundhetskrav som en börs och 
skall bland annat tillämpa principerna om fritt tillträde och neutralitet.123

 
Med clearing avses arbetet med att sammanställa och räkna ut en parts 
sammanlagda betalnings- och leveransskyldighet vid ett visst avvecklings-
tillfälle. Det avslutande ledet i en aktieaffär som utgörs av leverans av och 
betalning för aktierna benämns avveckling. Clearing och avveckling utgör 
således de avslutande momenten av en affär på finansmarknaden och de 
syftar till att säkerställa att säljaren erhåller sina pengar och att köparen får 
tillgång till de förvärvade aktierna.124

 

4.3.1.3 Central värdepappersförvarare 

VPC är för närvarande det enda företag som av FI tilldelats auktorisation 
som central värdepappersförvarare. I egenskap av central värdepappersför-
varare har VPC som huvudsaklig uppgift att kontoföra finansiella instru-
ment i avstämningsregister. Denna verksamhet är underkastad höga krav på 
säkerhet och effektivitet. För verksamheten uppställs även liknande sund-
hetskrav som riktas mot börs och clearingorganisation.125 Den centrala 
värdepappersförvararens kunder utgörs således av de avstämningsbolag so
emitterar aktier och andra finansiella instrument. 

m 

                                                

 
I VPC:s affärssystem finns tre centrala begrepp. Dessa begrepp är daglig 
journal, huvudregister och historisk journal. I den dagliga journalen registre-
ras alla uttag och insättningar och där lagras samtliga innehavsändringar 

 
121 LBC 3 kap. 1 § -1a §. För att delta för annans räkning krävs dock tillstånd enligt 1 kap. 
3 § LVR. 
122 LBC kap. 6-7. Se även Afrell m.fl., s 125. 
123 LBC. 8 kap. 1 §. Övriga som fått tillstånd att bedriva clearingverksamhet är Bankgiro-
centralen BGC AB och Stockholmsbörsen AB (för derivatclearing). 
124 Afrell m.fl., s 136f. 
125 LKF 2 kap. Se även Beckman m.fl., s 319ff. 
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som registrerats men ännu inte bokförts på något vp-konto. Innehavet i den 
dagliga journalen bokförs i huvudregistret när samtliga villkor för registre-
ringen uppfyllts. På bokföringsdagen bokförs således insättningen i huvud-
registret och det innehåller både vp-kontouppgifter och uppgifter om inne-
havsförändringar. Samtidigt företas motsvarande ändringar i den historiska 
journalen, som därmed innehåller historik om vp-kontouppgifter och inne-
havsförändringar.126

 

4.3.1.4 Kontoförande institut 

Enligt 3 kap. 1 § LKF får en central värdepappersförvarare som kontoföran-
de institut anta juridiska personer i syfte att vidta registreringsåtgärder i av-
stämningsregister.  
 

4.3.1.4.1 Krav 

Det uppställs höga krav på ekonomiska, tekniska och juridiska resurser på 
de företag som ska få tillstånd att vara kontoförande institut. Detta beror 
främst på de stora summor som hanteras i systemet samt det antal personer 
som berörs av verksamheten. Eftersom systemet är datoriserat måste institu-
tet även ha en teknisk utrustning som kan samordnas med VPC:s system.127

 
I 3 kap. 2 § LKF anges de subjekt som av VPC får medges rätt att vidta re-
gistreringar även för annans räkning. I enlighet med denna reglering kan en 
sådan rätt medges Riksbanken eller annan centralbank, svensk eller utländsk 
clearingorganisation, central värdepappersförvarare eller utländskt företag 
som bedriver motsvarande verksamhet, värdepappersinstitut eller utländskt 
företag som i sitt hemland får bedriva värdepappersrörelse. De kontoförande 
instituten utgörs i huvudsak av banker och värdepappersbolag, vilka utövar 
värdepappersrörelse i dess egenskap av värdepappersinstitut.128

 

4.3.1.4.2 Uppgifter 

VPC-systemet bygger på en decentraliserad ordning, som något förenklat 
innebär att registreringsåtgärderna inte utförs av VPC utan av de kontofö-
rande instituten. Det kontoförande institutet har till uppgift att kontrollera 
aktieboken och ansvarar för överföringen av aktierna till ägarnas vp-
konton.129 Ett kontoförande institut ansluts formellt till VPC genom att det 
undertecknar ett anslutningsavtal varigenom det blir bundet av VPC:s Re-
gelverk för kontoföring & Clearing. De kontoförande instituten och VPC är 
skyldiga att genast utföra registreringar på uppdrag av ägaren till värdepap-
peren i systemet. De har även till uppgift att kontrollera att de formella för-
utsättningarna för registrering av överlåtelsen föreligger.130 Det anses emel-

                                                 
126 Regelverk för Kontoföring och Clearing B. 4. 
127 Prop. 1997/98:160, s 113ff. 
128 Prop. 1997/98:160, s 113ff. 
129 Se kap. 4.3.3. beträffande de kontoförande institutens ansvar. 
130 Regelverk för Kontoföring och Clearing B. 3. 
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lertid inte ankomma på dem att undersöka det bakomliggande materiella 
rättsförhållandet mellan köpare och säljare.131 Innehavarens kontoförande 
institut skall endast på innehavarens begäran utföra registreringar. Med stöd 
av en fullmakt från vp-kontohavaren kan dock ett annat kontoförande insti-
tut än det som öppnat ifrågavarande vp-konto ges rätt till insyn och vidta 
registreringsåtgärder på kontot.132

 

4.3.1.5 Värdepappersinstitut 

De värdepappersinstitut som agerar som kontoförande institut verkar även 
regelmässigt som mellanhänder på värdepappersmarknaden. I denna för-
medlande verksamhet bedriver värdepappersinstitutet kommissionshandel, i 
dess egenskap av fondkommissionär. Det bör dock noteras att alla de värde-
pappersinstitut som agerar mellanhänder, inte antagits som kontoförande 
institut. Kommissionshandel innebär att en fondkommissionär ingår avtal 
om köp och försäljning av fondpapper i eget namn men för annans räkning 
med en tredje man. Kommissionshandeln kan ske i två olika former. Den 
första formen består i att värdepappersinstitutet i eget namn men för kun-
dens räkning genomför en affär på en marknadsplats. På kundens avräk-
ningsnota anges därvid att affären har skett i kommission. Om det istället på 
avräkningsnotan anges att affären har skett i fast räkning har affären genom-
förts genom självinträde av värdepappersinstitutet. Självinträde innebär så-
ledes att värdepappersinstitutet utnyttjat sin rätt att själv träda in som säljare 
eller köpare vid uppdrag från en kund att köpa respektive sälja.133 Vid all 
kommissionshandel har värdepappersinstitutet en skyldighet att agera på ett 
sådant sätt att ett så fördelaktigt resultat som möjligt uppnås för 
uppdrags 134givaren.

                                                

 
 
 

4.3.2 Aktieöverlåtelsen 

4.3.2.1 Avslut och matchning 

I de fall överlåtelsen har ingåtts utanför de etablerade marknadssystemen 
utgörs säljarens prestation av att meddela sitt kontoförande institut om över-
låtelsen samt att ge det kontoförande institutet fri dispositionsrätt till de ak-
tier överlåtelsen avser. För överlåtelsens fullbordande krävs det att säljarens 
kontoförande institut medverkar till att registrering sker i den dagliga jour-
nalen och på parternas avstämningskonton.135

 

 
131 Pettersson, s 31. 
132 Regelverk för Kontoföring och Clearing B. 3. 
133 KommL 40-43§§. Se även Afrell m. fl., s 83f. 
134 KommL 7-8§§. Se även Afrell m. fl., s 83f. 
135 6 kap. 1 § lagen LKF. Se även Hultmark, s 50.  
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I de fall överlåtelsen äger rum över Stockholmsbörsen sker aktiehandeln 
genom det datoriserade handelssystemet SAXESS.136 Det är ett orderbaserat 
system där de flesta affärer sker med hjälp av automatisk matchning, vilket 
innebär att köp- och säljorder automatiskt sammanförs till avslut när köp- 
och säljkurs stämmer överens. Systemet innebär att mäklaren inte behöver 
kontakta motparten eftersom inlagda order matchas automatiskt. Principen i 
handelssystemet är att order som skickas från arbetsstationen registreras och 
tidstämplas av SAXESS vid mottagandet. Resultatet blir antingen att ordern 
leder till affär, p.g.a. att dess villkor möter de inneliggande ordernas villkor, 
eller läggs in i orderboken och därmed blir tillgänglig för kommande affä-
rer. Ordern kan matchas delvis, varvid resterande volym läggs in i orderbo-
ken. För stora poster, där affären oftast görs upp via telefon, rapporteras 
avslutet manuellt till systemet.137

 
I de fall att köp- och säljorder matchar varandra sker ett avslut. Efter avslu-
tet sker en kontroll av att aktörerna är överens om villkoren. Efter match-
ningen skall leverans och likvid ske. Det är i detta skede clearing och av-
veckling kommer in i förfarandet. 
 

4.3.2.2 Registrering och clearing 

De rättigheter och skyldigheter som uppkommer genom affärer på aktie-
marknaden sammanställs och kontrolleras i VPC:s clearingsystem. I syste-
met fastställs antalet värdepapper som skall levereras från och till de inblan-
dade clearingmedlemmarna samt vilka belopp som skall betalas respektive 
erhållas. Därefter verkställs leverans och betalning.138  
 
Merparten av den avveckling som sker beträffande aktier i avstämningsbo-
lag hanteras i den s.k. Garanticlearingen.139 När en affär gjorts på markna-
den avvecklas den i ett s.k. avvecklingsschema som löper på tre dagar. Kort-
fattat går det till på följande sätt. Både köpare och säljare registrerar affären 
genom sina kontoförande institut. Vid en försäljning gör säljarens kontofö-
rande institut ett uttag från säljarens vp-konto och registrerar en leverans till 
köparen. Säljarens kontoförande institut noterar affären i den dagliga jour-
nalen. Köparens kontoförande institut registrerar en motsvarande beställning 
och gör en insättning på köparens vp-konto. Under förutsättning att registre-
ringarna matchar varandra avvecklas affären på likviddagen. Det krävs såle-
des att säljarens kontoförande institut har tillgång till det antal aktier affären 
avser. Genom avvecklingen förs de uppgifter som registrerats i den dagliga 
journalen över till huvudregistret. Därigenom bokas aktierna på köparens 
vp-konto och säljaren får betalt genom sin clearingmedlem genom att netto-
likviden samtidigt avvecklas i RIX. Notering i aktieboken sker först när 
köpeskillingen erlagts och köpets övriga villkor uppfyllts.140 Det krävs såle-

                                                 
136 För att värdepappersinstitut ska få handla i SAXESS måste de vara börsmedlemmar. 
137 Afrell m.fl., 79ff. 
138 VPC:s regelverk för kontoföring och clearing 2003:1. 
139 Se VPC:s regelverk för emittenter. 
140 Prop. 1997/98:160, s 128ff samt Beckman m.fl., s 374. Se även 5 kap. 1 § LKF. 
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des att en matchning sker av de registrerade uppgifterna. Alla matchade 
registreringar är föremål för kontroll av leveranskapacitet. Denna kontroll 
pågår fram till sista tidpunkten för registrering av affären.141

 

4.3.3 VPC:s och de kontoförande institutens ansvar 

4.3.3.1 Kontrollansvar 

Som ovan angivits är tidpunkten för registrering angående de förhållanden 
som skall framgå av avstämningsregistret av fundamental betydelse för att 
köparen skall kunna tillgodogöra sig de till aktierna knutna rättigheterna. Av 
detta följer att det är av väsentlig betydelse för köparen att registreringen 
sker så snabbt och effektivt som möjligt. Enligt regleringen i 5 kap. 1 § LKF 
skall VPC eller det kontoförande institutet genast registrera en anmälan om 
sådana förhållanden som skall framgå av avstämningsregistret.142 VPC:s och 
de kontoförande institutens ansvar i detta avseende regleras i 7 kap. LKF. I 
enlighet med 7 kap. 2 § LKF är VPC ansvarig för den skada som tillfogats 
en ägare av ett finansiellt instrument till följd av en oriktig eller missvisande 
uppgift i ett avstämningsregister eller i annat fall genom fel i samband med 
uppläggning eller förande av ett sådant register.143

 
Det tycks vara av central betydelse att avgöra under vilka omständigheter 
fel i samband med uppläggning eller förande av avstämningsregister anses 
föreligga. Enligt förarbetena till 7 kap. 2 § LKF skall anmälningar vara fö-
remål för omedelbar registrering.144 Det innebär att det ställs höga krav på 
att hanteringen sker snabbt och effektivt och att det därmed inte kan förflyta 
särskilt lång tid för att det skall vara fråga om ett dröjsmål. Vid bedömning 
av om dröjsmål är för handen bör hänsyn tas till de omständigheter som 
påverkar möjligheten till en omedelbar registrering. Det kan exempelvis 
föreligga omständigheter som kan motivera ett visst anstånd med registre-
ringen. Exempel på en sådan omständighet är att en onormalt stor mängd 
ärenden skall registreras och att det därmed blir praktiskt omöjligt att upp-
fylla kravet på omedelbarhet. Regleringen i 7 kap. 2 § LKF skall äga till-
lämpning när en anmälan inte blir registrerad i tid p.g.a. ett tekniskt fel hos 
VPC eller det kontoförande institutet. Regleringen skall även tillämpas om 
dröjsmål med registreringen orsakats av den mänskliga faktorn.145

 

                                                 
141 Svenska Fondhandlareföreningens regler för handel och avveckling av värdepapper.  
Kap. 3. 
142 Se även Regelverk för Kontoföring och Clearing B.3. 
143 Denna reglering tar emellertid enbart sikte på den verksamhet som omfattas av LKF. I 
praktiken förekommer det även att VPC i dess egenskap av clearingorganisation i systemet 
hanterar och registrerar andra uppgifter än sådana som skall ingå i avstämningsregistret. 
Inte heller omfattas fel eller misstag som sker hos banker och fondkommissionärer när de 
agerar i annan egenskap än kontoförande institut. Se Beckman m.fl., s 385. 
144 Prop. 1997/98:160, s 135f.  
145 Prop. 1997/98:160 s 135f. 
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I de fall felet kan hänföras till ett kontoförande institut åvilar ansvaret insti-
tutet. Både VPC och de kontoförande instituten ansvarar i enlighet med ett 
kontrollansvar. Kontrollansvaret omfattar det sätt på vilket verksamheten 
bedrivs. Av detta följer att VPC och de kontoförande instituten ansvarar för 
att man har säkrat tillgången till sådan datakapacitet som behövs för att regi-
streringen skall kunna fullgöras. Med tanke på den mängd transaktioner som 
dagligen sker till betydande belopp i denna verksamhet bör det krävas 
långtgående åtgärder för att gardera systemen mot risker av olika slag.146 Av 
det ovan nämnda följer att VPC och de kontoförande instituten har ett rela-
tivt långtgående skadeståndsansvar för skador som uppstår p.g.a. fel och 
dröjsmål i kontoföringen. Kontrollansvaret innebär att VPC och de kontofö-
rande instituten ansvarar för den ekonomiska skada som uppstått oavsett om 
VPC eller det kontoförande institutet varit vårdslösa. 147

 
Skadeståndsansvaret i LKF är begränsat på liknande sätt som i KöpL, vilket 
innebär att VPC och de kontoförande instituten undgår skadestånd i de fall 
de kan visa att felet berott på en omständighet utanför deras kontroll vars 
följder inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits.148 I likhet med 
regleringen i KöpL, begränsas skadeståndsansvaret i LKF genom att VPC:s 
och de kontoförande institutens kontrollansvar endast omfattar de direkta 
förluster som orsakats av den felaktiga hanteringen. Har den felaktiga upp-
läggningen eller kontoföringen orsakat en indirekt förlust ersätts denna för-
lust endast i de fall VPC eller det kontoförande institutet har varit 
vårdslös.149

 
I förarbetena diskuterades dock om VPC:s ansvar även borde omfatta köpa-
rens indirekta förluster. Som argument mot en sådan konstruktion anfördes 
att VPC saknar vetskap om de bakomliggande förhållandena och att VPC 
därigenom inte har någon möjlighet att bedöma vilka risker som är förenade 
med en viss registreringsåtgärd. Man konstaterade dock att systemet bör 
vara utformat på ett sätt att det kan användas med förtroende och att det 
därmed bör vara i det närmaste riskfritt att anmäla en överlåtelse för regi-
strering i systemet. Med anledning av dessa argument ansåg man att indirek-
ta förluster endast skulle ersättas vid försummelse.150

 

4.3.3.2 Solidariskt ansvar 

I de fall en skada kan hänföras till ett kontoförande institut svarar VPC soli-
dariskt med institutet. I detta avseende är dock VPC:s ansvar begränsat till 
fem miljoner kronor för varje skadefall och VPC har rätt till ersättning av 
det kontoförande institutet för det belopp VPC utbetalat med anledning av 
det solidariska ansvaret. Syftet med denna regel är att enskilda investerares 

                                                 
146 Se 2-3 kap. LKF. Se även Prop. 1988/89:152 s 115f. 
147 Prop. 1997/98:160, s 132ff. 
148 Se även Prop. 1997/98:160 s 132ff. 
149 7 kap. 1 § 1st LKF. I dessa frågor råder således överensstämmelse mellan KöpL och 
LKF. 
150 Prop. 1997/98:160, s 134f. 
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möjligheter att få ersättning inte skall försämras genom uppdelningen av 
ansvaret mellan VPC och de kontoförande instituten.151 I de fall ersättning-
en överstiger fem miljoner kronor ansvarar det kontoförande institut, dit 
felet kan hänföras för den överskjutande delen. 
 

4.3.4 Köparens kontraktspart 

4.3.4.1 Dröjsmål med registreringsåtgärderna 

Av den ovan anförda redogörelsen och diskussionen framgår att säljarens 
dröjsmål kan aktualiseras av i huvudsak två olika anledningar. En orsak kan 
bestå i dröjsmål och brister med registreringsåtgärderna av VPC eller av 
anlitat kontoförande institut. I dessa fall är dröjsmålet således i regel hänför-
ligt till det kontoförande institutet. Har dröjsmål uppstått av denna anled-
ning är det av intresse att avgöra om säljaren eller det kontoförande institu-
tet är ansvarigt för dröjsmålet i förhållande till köparen. Denna omständig-
het är av betydelse för frågan om köparen endast kan vända sig direkt mot 
det kontoförande institutet eller om han skall rikta sitt anspråk mot säljaren 
som därigenom får ett regresskrav mot det kontoförande institutet och/eller 
VPC. Denna fråga torde vara av störst intresse i de fall överlåtelsen kommit 
till stånd genom privata förhandlingar utanför de etablerade marknadssy-
stemen. Har parterna inte reglerat denna situation i överlåtelseavtalet skall 
frågan lösas genom tillämpning av KöpL. I den aktuella situationen är sälja-
ren i dröjsmål ur ett köprättsligt perspektiv, vilket gäller oavsett om säljaren 
har vidtagit alla de åtgärder som ankommer på honom. Säljaren, liksom 
VPC och de kontoförande instituten, ansvarar i enlighet med ett kontrollan-
svar för den uppkomna skadan. I de fall hindret legat inom VPC:s eller det 
kontoförande institutets kontroll synes detta utifrån ett köprättsligt perspek-
tiv kunna tillräknas säljaren i enlighet med regleringen i KöpL 27 § 1-2 st. I 
enlighet med detta synsätt kan köparen således rikta sitt anspråk mot sälja-
ren. I de fall köparens ekonomiska skada anses ersättningsgill har säljaren i 
enlighet med regleringen i 7 kap. 2 § LKF ett regresskrav gentemot VPC 
och det kontoförande institut vars bristande åtgärder orsakade dröjsmålet.152

 
I denna fråga kan det även diskuteras om köparen även skall ha möjlighet 
att rikta anspråk direkt mot berört kontoförande institut och/eller VPC. En-
ligt min uppfattning kan köparen enbart vända sig till säljaren. Som argu-
ment för att köparen även skall kunna rikta sitt anspråk direkt mot VPC kan 
dock anföras att köparen i egenskap av kontohavare står i ett avtalsförhål-
lande med VPC och att VPC ansvarar enligt 7 kap. 2 § LKF solidariskt upp 
till fem miljoner kronor för fel eller dröjsmål som orsakats av ett kontofö-
rande institut. De argument som kan anföras mot att köparen skall kunna 
vända sig direkt mot VPC och/eller berört kontoförande institut utgörs i 
huvudsak av att köparen förhandlat fram överlåtelsens närmare villkor med 

                                                 
151 Se prop. 1995/96:50 s 112 och s 133. 
152 Prop. 1997/98:160, s 132ff., samt s 179f. Se även prop. 1988/89:76, s 113ff. 
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säljaren och att det därmed är säljaren som utgör köparens kontraktspart. 
Har parterna, d.v.s. köparen och säljaren, avtalat om att säljaren skall levere-
ra aktierna vid en viss tidpunkt men leverans ej sker vid denna tidpunkt, är 
säljaren i dröjsmål. I detta sammanhang är det även av intresse att det i regel 
enbart är säljarens kontoförande institut som kan avregistrera aktierna från 
säljarens vp-konto. Köparen har enbart ett avtal med säljaren och står inte i 
något avtalsförhållande med säljarens kontoförande institut. För köparen 
torde orsaken till dröjsmålet heller inte ha någon betydelse. I de fall köparen 
drabbats av skador med anledning av dröjsmålet och därmed vill rikta er-
sättningsanspråk mot sin kontraktspart är köparen således hänvisad till sälja-
ren. I de fall dröjsmålet anses vara hänförligt till VPC eller kontoförande 
institut, har säljaren sedermera att rikta en regressfordran mot dem för de 
krav köparen riktade mot säljaren med anledning av dröjsmålet.  
 
I de fall överlåtelsen skett över börs eller auktoriserad marknadsplats utgör 
anlitad fondkommissionär köparens kontraktspart. I enlighet med kommis-
sionsstrukturen har köparen således enbart att rikta anspråk mot fondkom-
missionären. I de fall fondkommissionären inte är ett kontoförande institut, 
är det kontoförande institutet som orsakat dröjsmålet ansvarigt i förhållande 
till fondkommissionären. Fondkommissionären har därmed i enlighet med 7 
kap. 2 § LKF att rikta ett regressanspråk mot ifrågavarande kontoförande 
institut. 
 

4.3.4.2 Bristande medverkan från säljaren 

Dröjsmål kan även aktualiseras med anledning av bristande medverkan från 
säljarens sida. Säljarens bristande medverkan kan bestå i att säljaren inte i 
tid givit sitt kontoförande institut fri dispositionsrätt över de aktier överlå-
telsen avser. Vidare kan dröjsmål ha aktualiserats p.g.a. att säljaren, av nå-
gon anledning, valt att dra sig ur affären och därmed inte fullgör sin förplik-
telse. Denna situation torde i regel endast avse överlåtelser som kommit till 
stånd utanför de etablerade marknadssystemen, eftersom det vid affärer över 
börs och auktoriserad marknadsplats krävs att säljarens fondkommissionär 
har dispositionsrätt över aktierna för att matchning och avslut skall kunna 
ske. Saknar säljarens fondkommissionär dispositionsrätt över aktierna kan 
således inget avtal avseende säljarens aktier komma till stånd.153  
 

4.4 Kupongbolag 

4.4.1 Aktiebrev 

Det regelsystem som gäller för kupongbolag är anpassat för bolag med en 
relativt liten ägarspridning. Vid överlåtelse av aktier i dessa aktiebolag be-
                                                 
153 Fondkommissionären kan dock utnyttja sin rätt till självinträde. I detta fall blir det såle-
des ett avtal mellan köparen och fondkommissionären.  
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står säljarens huvudsakliga prestation i att överlämna aktiebreven till köpa-
ren.154 Aktiebrev är ett av aktiebolag utfärdat bevis om en eller flera aktier. 
Aktiebrev skall ställas till viss man och skall undertecknas av bolagets sty-
relse. Vidare skall aktiebrevet ange bolagets firma, ordningsnummer på den 
eller de aktier brevet avser, aktiens nominella belopp samt dagen för utfär-
dandet. I de fall bolagsordningen tillåter olika slag av aktier skall aktieslaget 
anges på aktiebrevet.155

 
I syfte att möjliggöra snabbhet och säkerhet vid aktieöverlåtelser har aktie-
brevet genom regleringen i 3 kap. 6 § ABL jämförd med 13,14 och 22 §§ 
SkbrL gjorts till löpande innehavarskuldebrev. Aktierätten är knuten till 
aktiebrevet vilket innebär att innehavet av aktiebrevet är av avgörande bety-
delse när det gäller att avgöra vem som är aktieägare. Innehavet av aktie-
breven är av betydelse både för förvärvarens rätt i förhållande till överlåta-
rens borgenärer samt för förvärvaren i förhållande till bolaget. Även aktie-
ägarens legitimation för rätt till fastställd vinstutdelning är knuten till aktie-
brevet.156

 
I de fall det kan antagas att aktiebrev har försvunnit eller har förstörts kan 
ifrågavarande aktiebrev enligt DödnL bli föremål för s.k. dödning. Detta kan 
ske efter ansökan till tingsrätt av den som har förlorat handlingen. Har sö-
kanden gjort sannolikt att aktiebrevet kommit bort eller förstörts skall rätten 
enligt 6 § DödnL utfärda en offentlig stämning som genom rättens försorg 
skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Stämningen skall innehålla en 
beskrivning av aktiebrevet samt uppgift om att sökanden har gjort sannolikt 
att handlingen förstörts eller kommit bort. Vidare skall stämningen innehålla 
en uppmaning till den som innehar aktiebrevet, eller i övrigt kan lämna upp-
lysningar av intresse i ärendet, att anmäla detta till rätten senast en viss an-
given dag. Denna dag skall bestämmas så att minst ett och högst två år 
kommer att ha förflutit från dagen för kungörelsen. När tiden för anmälan 
gått ut skall rätten enligt 8 § DödnL avgöra ärendet. I de fall rätten finner att 
det inte har förekommit någon omständighet som visar eller ger skälig an-
ledning till antagande att handlingen finns i behåll, skall handlingen dödas 
genom beslut av rätten. Rättens beslut om aktiebrevets dödande kan enligt 
9-10 §§ ersätta uppvisandet av aktiebrevet.  
 
Av det ovan anförda följer att dödningsförfarandet framstår som relativt 
tidskrävande vilket kan riskera att fördröja överlåtelseprocessen. Detta bör 
dock kunna undvikas i de fall säljaren varit införd i aktieboken.157 Därige-
nom bör köparen kunna upptas som legitimerad aktieägare under dödnings-

                                                 
154 Hultmark, s 50. 
155 Nial, s 272ff. Se även Lind, s 111f. 
156 Rodhe, Aktiebolagsrätt, s 136f. Se även Hult, s 165ff. Till aktiebrevet är ofta vinstutdel-
ningskuponger kopplade. Utdelningskupongerna är avsedda att underlätta uppbärande av 
vinstutdelning. Se Nial s 275 angående denna fråga. 
157 Se nedan kap. 4.4.2. 
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förfarandet med stöd av överlåtelseavtalet och den stämning som rätten skall 
utfärda med anledning av dödningsansökan.158

  

4.4.2 Aktiebok 

Skyldigheten att lägga upp aktiebok inträder när det på den konstituerande 
stämman fattats beslut om att bilda bolaget. Aktiebreven får enligt 3 kap. 4 § 
ABL endast lämnas ut till aktieägare som är införd i aktieboken. Denna be-
stämmelse syftar till att aktiebrevets och aktiebokens uppgifter om aktieäga-
ren skall stämma överens med varandra. Föreskrifter om vad aktieboken 
skall innehålla anges i 3 kap. 7 § ABL. Enligt denna reglering skall aktiebo-
ken innehålla en förteckning över aktierna och aktieägarna med deras post-
adress, yrke eller titel. Aktierna införs i nummerordning med uppgift om 
aktietecknarna. Finns aktier av olika slag skall det i aktieboken anges till 
vilket slag varje aktie hör. Anmälda förändringar av uppgifterna skall regi-
streras i aktieboken och vid varje införing skall dagen för införingen an-
tecknas.  
 
Aktieboken kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem men kan 
även föras med hjälp av dator. Oavsett vilken metod som används bör den 
säkerställa att innehållet inte utan vidare kan ändras av obehöriga. Enligt 
regleringen i 3 kap. 13 § ABL skall aktieboken hållas tillgänglig hos bolaget 
för envar och skall därmed fungera som ett medel för bolagets intressenter 
att avgöra vem som är aktieägare. Det är dock inte ovanligt i mindre bolag 
att någon aktiebok inte läggs upp och även om aktiebok förs är det inte sä-
kert att den ger en korrekt bild av bolagets ägarförhållanden. En aktiebok 
som inte stämmer överens med verkligheten kan medföra problem både för 
bolaget, aktieägarna och presumtiva nya ägare. Bolagets ledning vet inte var 
makten i bolaget ligger och kan därför bli osäker på hur den förväntas hand-
la, medan en presumtiv förvärvare kan bli osäker på om han lyckas förvärva 
bolagets samtliga aktier.159

 
I enlighet med regleringen i 3 kap. 14 § 1st ABL kan förvärvare av aktie 
inte utöva de rättigheter som tillkommer aktieägare förrän han blivit införd i 
aktieboken. Registrering i aktieboken är således en förutsättning för att ak-
tieägaren skall få delta i bolagets förvaltning. Anmäler inte förvärvaren sig 
för registrering kan den tidigare ägaren således fortsätta utöva f
rätten. Denna regel är dock försedd med ett undantag som anger att detta 
inte gäller ”sådan ur aktie uppkommen rätt som utövas mot företeend
avlämnande av aktiebrev, kupong eller annat särskilt bevis som utges av 
bolaget”.

örvaltnings-

e eller 

r lyfta ut-

                                                

160 Således kan förvärvaren under dessa omständighete
delning utan att vara införd i aktieboken. 

 
158 Se 3 kap. 7 § ABL.  
159 Sandström, s 400f. 
160 Regleringen i 3 kap. 14 § 1 st. ABL innebär att de aktieägare som endast ser sitt aktiein-
nehav som förmögenhetsplacering inte behöver anmäla sitt förvärv för införing i aktiebo-
ken. 
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Då införing i aktieboken krävs för att aktieförvärvaren skall kunna utöva 
vissa rättigheter, är det av väsentlig betydelse att fastställa under vilka förut-
sättningar styrelsen har rätt och skyldighet att anteckna en aktieägare i ak-
tieboken. I denna fråga anger ABL 3 kap. 7 § 3st att när någon företer ett 
aktiebrev och styrker sitt förvärv, skall införing av denne genast ske. Aktie-
ägarens förvärv skall styrkas genom att förvärvaren skall åberopa en överlå-
telsekedja som leder tillbaka till den för vilken aktiebrevet utfärdats eller 
åtminstone till en tidigare införing i aktieboken. Dagen för införing i aktie-
boken skall aktiebrevet förses med en påskrift. Är aktieägaren formellt legi-
timerad kan han kräva att bli införd i aktieboken. Regleringen anger även att 
om den sista överlåtelsen på aktiebrevet är tecknad in blanco, så skall aktie-
ägarens namn sättas ut i överlåtelsen innan införing i aktieboken sker. Sty-
relsen är dock varken skyldig eller berättigad att verkställa införing av en 
formellt legitimerad person om det är uppenbart att giltigt förvärv inte före-
ligger.161 För att aktieförvärvaren skall kunna utöva alla de rättigheter som 
är förenade med aktieinnehavet krävs det således att han har fått aktiebrevet 
i sin besittning. Har aktieförvärvaren inte aktiebrevet i sin besittning kan 
han därmed inte registreras i aktieboken eller utöva de rättigheter som är 
knutna till aktierna. I de fall aktieförvärvaren endast förvärvat en andel in-
nebär detta att han inte kan göra gällande sin legitimation mot bolaget förrän 
aktiebrevet kommit i förvärvarens besittning. 
 
Trots att aktieboken har betydelsefulla verkningar följer av ABL:s utform-
ning att den inte är ett värdepapper. Av detta följer att det inte är möjligt att 
döda en förkommen aktiebok. För det fall aktieboken saknas skall styrelsen 
upprätta en ny aktiebok.162 I den nya aktieboken bör det då anges att den 
ersätter den äldre aktieboken. 
 

4.4.3 Aktieöverlåtelsen 

När överlåtelsen avser kupongbolagsaktier sker i regel överlämnandet av 
aktiebreven i samband med att köparen erlägger betalning. Parterna kan 
själva komma överens om var och när betalning och överlämnande av aktie-
breven skall äga rum. I vissa situationer kan tolkningsproblem uppstå i den-
na fråga. Exempel på detta ges i det amerikanska rättsfallet, Murphy v 
Keil,163 där fråga var om köp av ett mindre antal aktier i ett bolag. Vid tid-
punkten för avtalets ingående hade säljaren inte tillgång till de aktuella ak-
tiebreven. Med anledning av detta angav inte överlåtelseavtalet någon be-
stämd tidpunkt för avlämnande, i stället föreskrevs att säljaren skulle levere-
ra ifrågavarande aktiebrev ”as soon as same is received by me from said 
company”. Då avtalet inte angav tidpunkt för avlämnande konstaterade 
domstolen att säljaren var skyldig att leverera ifrågavarande aktiebrev 

                                                 
161 Se Nial, s 276f. samt Rodhe, Aktiebolagsrätt, s 142ff. 
162 3 kap. 7 § ABL. 
163 337 N.Y.S.2d 450 (1972). 
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”within a reasonable time”. Då två år förflutit mellan avtalets ingående och 
leveransen av aktiebreven, ansågs säljaren ha överskridit denna tidpunkt. En 
tillämpning av KöpL på den aktuella situationen skulle med största sanno-
likhet innebära en rätt för köparen att häva avtalet.164

 
I de fall överlåtelseavtalet inte reglerar frågan om parternas utväxlande av 
prestationer får ledning sökas i KöpL. Vid överlåtelser av aktier i kupongbo-
lag skall utväxlingen av parternas prestationer ske så snart endera parten det 
begär.165 Vid aktieöverlåtelser har säljaren ett intresse av att inte lämna ifrån 
sig aktiebreven om inte köparen samtidigt erlägger betalning och vice versa. 
I regel löses detta genom att aktiebrev och köpelikvid byts mot varandra 
vilket även är utgångspunkten i KöpL:s reglering.166 I enlighet med KöpL:s 
48 § skall betalning ske där överlämnandet äger rum i de fall betalning skall 
ske mot överlämnande av varan eller dokument avseende varan. Aktieöver-
låtelsen är i regel en förhållandevis snabb affär då avtalet undertecknas 
samma dag som köparen får tillträde och säljaren får betalning. Aktieöverlå-
telsen utgör således normalt sett en s.k. zug-um-zug affär. Det innebär att 
betalning skall erläggas hos säljaren eller, i de fall överlåtelsen sker med 
hjälp av mellanhand, hos den som administrerar överlämnandet av aktiebre-
ven. I praktiken torde detta normalt ske genom att säljaren anvisar köparen 
ett institut till vilken betalning skall ske.167 När aktieöverlåtelsen är fullbor-
dad och köparen fått aktiebrevet i sin besittning åligger det köparen att regi-
strera sitt innehav hos bolaget. Mot bakgrund av vad som ovan angetts har 
köparen rätt att bli inregistrerad i aktieboken om han företer aktiebrevet och 
därmed styrker sitt förvärv.168  

                                                 
164 Se nedan kap. 5.3.4. 
165 9 § KöpL., ”inom skälig tid efter köpet”. 
166 Rodhe, s 158. 
167 Hultmark, s 50f. 
168 Se ovan kap. 4.4.1. 
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5 Säljarens dröjsmålsansvar vid 
aktieöverlåtelser 

5.1 Inledning  

Som ovan nämnts föreligger dröjsmål när säljaren fullgjort sin förpliktelse 
för sent samt i de fall säljaren inte alls fullgör sin prestation. I de fall sälja-
ren inte presterar rätt antal aktier kan det råda tveksamhet i frågan om leve-
ransen skall betraktas som felaktig p.g.a. brist eller om säljaren skall anses 
vara i dröjsmål. Beträffande denna gränsdragning se ovan i kapitel 3.2.3. 
Detta kapitel skall undersöka och redogöra för vilka påföljder köparen kan 
göra gällande med anledning av säljarens dröjsmål. I detta sammanhang är 
det av särskilt vikt att överlåtelseobjektet utgörs av ett företag, eller åtmin-
stone av en andel därav. Som ovan redogjorts för skiljer sig överlåtelseruti-
nerna åt beroende på om överlåtelseobjektet utgörs av ett avstämningsbolag 
eller ett kupongbolag. Denna olikhet kan påverka risken för att dröjsmål 
skall aktualiseras. Likaså kan denna olikhet även ha betydelse för hur 
dröjsmålet aktualiseras. 
 

5.2 Avstämningsbolag 

5.2.1 Allmänt 

I de fall överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag är tidpunkten för regi-
streringen av överlåtelsen det avgörande momentet för frågan om dröjsmål 
är för handen. Huruvida dröjsmål med registrering är för handen skall i för-
sta hand besvaras utifrån överlåtelseavtalets bestämmelser. I de fall registre-
ring inte ägt rum inom avtalad tid föreligger således dröjsmål. Reglerar inte 
överlåtelseavtalet tidpunkt för överlåtelse och registrering skall ledning sö-
kas i KöpL:s reglering.  
 
I de fall köpet ägt rum via fondkommissionär kan köparen drabbas av eko-
nomisk förlust i de fall hans fondkommissionär, som då agerar säljare, inte 
lagt in köpordern i tid. Denna situation kommer dock inte att behandlas i 
denna framställning. 
 

5.2.2 Dröjsmål 

Som framgått ovan av kap. 4.3 är aktieöverlåtelsens genomförande beträf-
fande avstämningsbolag beroende av att det kontoförande institutet vidtar 
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registreringsåtgärderna på ett korrekt sätt och i rätt tid. I denna transaktions-
process kan således säljarsidan anses vara representerad av två subjekt, vil-
ket innebär att dröjsmål kan orsakas både av säljaren och av det av säljaren 
anlitade kontoförande institutet. Säljarens prestation består i att meddela sitt 
kontoförande institut om affären samt att ge institutet fri dispositionsrätt till 
de aktier överlåtelsen avser. Därefter är överlåtelsens fullbordande beroende 
av att det kontoförande institutet registrerar affären. Mot bakgrund av de 
rättsverkningar som är förenade med tidpunkten för registrering uppställs 
stränga krav på att anmälda affärshändelser är föremål för en snabb registre-
ring.169 Brister av säljaren eller det kontoförande institutet i något av dessa 
avseenden kan innebära att dröjsmål aktualiseras. 
 
De överlåtelser som äger rum över börs eller auktoriserad marknadsplats 
avser normalt sett mindre aktieposter. Den lagstiftning och den självre-
glering som existerar på det börs- och finansrättsliga området beträffande 
överlåtelse- och registreringsrutinerna torde innebära att risken för att 
dröjsmål skall aktualiseras är förhållandevis liten. Då överlåtelsens fullbor-
dande är beroende av att säljarens kontoförande institut på ett korrekt sätt 
och i rätt tid registrerar överlåtelsen, kan dröjsmål emellertid uppstå i de fall 
det kontoförande institutet vidtar felaktiga åtgärder eller registrerar överlå-
telsen alltför sent.170 Vid dessa köp är säljare och köpare vanligtvis anony-
ma för varandra. Deras sälj- respektive köporder matchas och avvecklas i 
SAX-systemet genom deras fondkommissionärer. Vid dessa överlåtelser 
utgör således en fondkommissionär motpart till köparen. Aktualiseras 
dröjsmål vid dessa köp, p.g.a. dröjsmål med registrering eller av någon an-
nan anledning, har köparen således att rikta anspråk gentemot sin fond-
kommissionär.171

 
I de fall överlåtelseavtalet ingåtts utanför de etablerade marknadssystemen, 
kan dröjsmål aktualiseras av i huvudsak två olika anledningar; brister hän-
förliga till säljaren samt brister hänförliga till VPC eller de kontoförande 
instituten. Aktualiseras dröjsmålet p.g.a. brister hänförliga till säljaren kan 
dröjsmålet ha orsakats av säljarens bristande medverkan till avtalsenlig 
överlåtelse, p.g.a. att säljaren ansett att överlåtelsen skulle fullbordas vid en 
senare tidpunkt än den i avtalet överenskomna tidpunkten. Vidare kan 
dröjsmål aktualiseras p.g.a. att säljaren av någon anledning inte presterar 
över huvudtaget. Rör det sig om en större affär, t.ex. en kontrollpost, har 
köparen i regel ett starkt intresse av att reducera risken för att dröjsmål skall 
aktualiseras av dessa orsaker. För att reducera denna risk kan köparen vid 
avtalsingåendet tillse att han av säljaren erhåller väl dokumenterade instruk-
tioner, vederbörligen undertecknade av säljaren, vilka ger köparen rätt att 

                                                 
169 Se 5 kap. 1 § LKF. 
170 Prop. 1997/98:160, 135f, Se även Beckman m.fl., s 385f. samt ovan kap 4.3.2 Av intres-
se att notera i denna fråga är att VPC ytterst sällan fått skadeståndsanspråk riktade mot sig 
med anledning av felaktigheter med registerhanteringen. Av detta torde följa att VPC:s 
system fungerar tryggt och säkert. Vad gäller frekvensen av anspråk mot kontoförande 
institut saknas källmaterial. 
171 Afrell m. fl., s 83f. samt Hultmark, s 35. 

 54



genom sitt värdepappersinstitut verkställa överföringen på ett smidigt sätt. 
Köparen kan därmed erhålla en fullmakt att vidta registreringsåtgärder vid 
tidpunkten för tillträdet. Det torde heller inte finnas något hinder mot att 
köparen direkt efter avtalets ingående vidarebefordrar dessa instruktioner 
till sitt värdepappersinstitut. I de fall säljaren vidtar några åtgärder med ak-
tierna som står i strid med instruktionerna bör vederbörande värdepappers-
institut göra köparen uppmärksam om detta förhållande, vilket bör föranleda 
köparen att hålla inne köpeskillingen. De av köparen vidtagna åtgärderna 
torde emellertid inte förhindra att dröjsmål aktualiseras, utan de avser snara-
re att reducera konsekvenserna därav.  
 
Säljarens icke-uppfyllelse kan kompliceras av att säljarsidan representeras 
av fler än en part och en av dessa parters prestation uteblir. Uppstår denna 
situation kan frågan om säljarnas gemensamma eller individuella ansvar 
aktualiseras. Ett alternativ är att ansvaret skall vara solidariskt, ett annat att 
ansvaret skall vara individuellt. I de fall säljaren representeras av flera par-
ter är det således av betydelse att säljarsidan, innan de ingår avtal med köpa-
ren, reglerar de inbördes ansvarsförhållandena.172

 
Vid de ovan nämnda situationerna är dröjsmålet att härleda till säljaren och 
inte till VPC eller säljarens kontoförande institut. Dröjsmål kan dock ha 
orsakats av brister och dröjsmål vid överlåtelse- och registreringsrutinerna 
hos VPC eller det av säljaren anlitade kontoförande institutet. En orsak till 
att dröjsmål uppstår kan vara att en anmälan p.g.a. tekniskt fel inte blivit 
registrerad samt att en anmälan p.g.a. den mänskliga faktorn blir registrerad 
för sent och därmed leder till skada för köparen. I dessa situationer kan kö-
paren endast rikta anspråk direkt mot säljaren, som i sin tur får en regress-
fordran gentemot VPC eller det kontoförande institutet. VPC:s solidariska 
ansvar är dock begränsat till fem miljoner kronor.173

 
Nedan behandlas den köprättsliga påföljdsregleringen på de ovan anförda 
situationerna.  
 

5.2.3 Fullgörelse 

Utgångspunkten i KöpL är som ovan nämnts att köparen har rätt till fullgö-
relse. Köparens principiella rätt till fullgörelse modifieras dock när det har 
uppstått ett hinder som säljaren inte kan övervinna, i vart fall inte utan orim-
liga uppoffringar. Vad som utgör en rimlig uppoffring skall bedömas utifrån 
en samlad värdering med hänsyn tagen till båda parters intressen.174 Den 
omständigheten att säljaren av någon anledning undgått sin fullgörelseskyl-
dighet innebär inte att han därmed även undgår sitt skadeståndsansvar. Säl-
jarens skadeståndsansvar behandlas nedan i kap. 5.2.5. 

                                                 
172 Se nedan kap. 5.2.4.2. och kap. 5.3.4.  
173 Se ovan kap. 4.3.4. 
174 Hellner & Ramberg, s 130f. 
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5.2.3.1 Överlåtelse över börs eller auktoriserad marknadsplats 

Vid överlåtelser över börs eller auktoriserad marknadsplats kan dröjsmål 
aktualiseras till följd av dröjsmål eller fel med registreringsåtgärderna av 
säljarens kontoförande institut. I dessa fall utgör således köparens fond-
kommissionär motpart till köparen. Köparens fondkommissionär bör vid 
dessa situationer inte ha några problem att fullgöra överlåtelsen genom att 
tillse att berört kontoförande institut vidtar en rättelse av det aktuella felet 
eller dröjsmålet. Kan det kontoförande institutet, av någon anledning, inte 
vidta en sådan rättelse åligger det fondkommissionären att köpa upp aktier-
na på marknaden. I denna situation skall det kontoförande institutet ersätta 
fondkommissionären för den prisskillnad som eventuellt uppstått med an-
ledning av fondkommissionärens täckningsköp. I de fall fondkommissionä-
ren inte lyckas komma över en motsvarande aktiepost kan köparen rikta 
skadeståndsanspråk mot kommissionären, som därmed får rikta anspråk mot 
det kontoförande institut som orsakade dröjsmålet.175

 

5.2.3.2 Överlåtelse utanför de etablerade marknadssystemen 

I de fall överlåtelsen avser en post marknadsnoterade aktier och överlåtelse-
avtalet omfattar ett större antal aktier än säljarens aktieinnehav vid tiden för 
avtalets ingående bör säljaren ha relativt goda möjligheter att tillgodose kö-
parens krav på fullgörelse. Köparens krav på fullgörelse kan då tillgodoses 
genom att säljaren köper upp aktier på marknaden. Säljarens skyldighet att 
fullgöra köpet skall normalt sett inte påverkas av att börskursen stigit eller 
att han tvingas köpa en så stor aktiepost att kursen stiger. Att ett köp blir 
kostsamt för säljaren skall i princip endast beaktas i de fall den ekonomiska 
uppoffringen anses orimlig i förhållande till köparens intresse av att säljaren 
fullgör köpet. I denna fråga bör det även beaktas att i de fall värdet på akti-
erna har stigit, har i regel köparens intresse av att säljaren fullgör avtalet 
stigit i motsvarande mån. För att säljaren skall undgå sin fullgörelseskyldig-
het krävs således att han är praktiskt förhindrad att komma över det reste-
rande antalet aktier. I denna situation står säljaren risken, vilket innebär att 
om säljaren haft en praktisk reell möjlighet att övervinna dessa hinder utan 
orimliga uppoffringar skall han således fullgöra genom att köpa upp aktier 
på marknaden.176 Har säljaren endast möjlighet att komma över en viss del 
av det resterande antalet aktier skall han dock vara förpliktigad att fullgöra 
denna del. Detta torde i synnerhet vara fallet när köpet avser marknadsnote-
rade aktier. Säljaren bör dock inte vara skyldig att fullgöra till en viss del i 
de fall dessa aktier endast är till salu till en kurs som anses orimligt hög. 
Vad som anses vara en orimligt hög kurs torde inte vara möjligt att ange 
generellt. Klart är emellertid att det ställs mycket stränga krav på säljaren i 
denna situation.177 Säljarens fullgörelseskyldighet skall bland annat bedö-
mas utifrån prestationssvårigheten som sådan. Det innebär att i de fall sälja-
                                                 
175 Se ovan kap 4.3.3-4.3.4. samt nedan kap. 5.2.5. och kap. 5.4. 
176 Hellner & Ramberg, s 130ff. Se även Hultmark, s 63. 
177Hellner & Ramberg, s 130ff. 
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rens ekonomiska situation omöjliggör en fullgörelse kan det resultera i att 
hans fullgörelseskyldighet bortfaller. Ett sådant förhållande kan dock aktua-
lisera hans culpaansvar.178 Även i de fall dröjsmålet orsakats av säljarens 
bristande medverkan till följd av säljarens felaktiga uppfattning av avtalsin-
nehållet eller om säljaren gett klart uttryck för att han inte kommer att pres-
tera, skall säljarens skyldighet att fullgöra bedömas utifrån vad som kan 
anses utgöra en rimlig uppoffring för honom. I de fall säljaren gett klart ut-
tryck för att han inte kommer att prestera och överlåtelsen avser en mindre 
aktiepost har köparen troligtvis mer att vinna på att försöka genomföra en 
täckningstransaktion och kräva säljaren på skadestånd för eventuell pris-
skillnad.179 I de fall överlåtelsen avser aktier i ett bolag som ägs av ett fåtal 
ägare, kan köparen emellertid få svårt att genomföra en täckningstransak-
tion, vilket torde resultera i att köparen istället kräver att säljaren skall full-
göra i enlighet med avtalet. 
 
I situationer där köparen har slutit avtal med flera säljare, innebärande att 
köparen erhåller aktier motsvarande en kontrollpost i bolaget och en säljare 
hamnat i dröjsmål kan detta förhållande medföra att köparens innehav inte 
når upp till den nivå som motsvarar en kontrollpost. En liknande situation 
uppstår i de fall köparens tidigare aktieinnehav tillsammans med den aktie-
post som säljaren hamnat i dröjsmål med skulle medföra att köparen kom 
upp till en aktienivå motsvarande en kontrollpost. I dessa situationer har 
köparen i regel ett starkt intresse av att komma över ifrågavarande aktiepost. 
Köparens intresse torde förstärkas i de fall han saknar möjlighet att genom-
föra en täckningstransaktion motsvarande den aktiepost som skulle ge köpa-
ren en kontrollpost. I denna situation bör köparens intresse av en fullgörelse 
vara ännu starkare i de fall avtalet slutits innan en nära förestående bolags-
stämma, eller i de fall köparen haft för avsikt att utlysa extra bolagsstämma.  
Föreligger det inte några omständigheter som omöjliggör en leverans av 
aktieposten har köparen som ovan angetts rätt till fullgörelse. Frågan om 
säljaren är skyldig att fullgöra skall bedömas utifrån en samlad värdering 
med hänsyn tagen till båda parters intressen. I dessa situationer bör således 
köparens starka intresse av en fullgörelse påverka bedömningen av vad som 
utgör en rimlig uppoffring för säljaren. I dessa situationer kan även ett 
mindre dröjsmål innebära att även hävning aktualiseras.180 Har köparen ett 
långsiktigt intresse för denna aktiepost bör han emellertid föredra en förse-
nad fullgörelse framför att häva köpet. Har säljaren insett köparens syfte 
med förvärvet, och därigenom lovat att fullgöra så att köparen kan påverka 
utfallet på nästkommande bolagsstämma, bör säljarens agerande vara att 
betrakta som en garanti. Ett sådant agerande påverkar emellertid inte sälja-
rens skyldighet att fullgöra men det har betydelse för säljarens skadestånds-
ansvar.181

 
                                                 
178 Se Ramberg & Herre, s 366. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 320 samt Hellner & 
Ramberg, s 160. 
179 Se nedan kap 5.4 beträffande skadeståndets omfattning.  
180 Se nedan kap. 5.2.4. 
181 Se nedan kap. 5.4.4 
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5.2.4 Hävning 

Som ovan angetts saknar anledningen till säljarens dröjsmål relevans för 
frågan om förutsättningar för hävning föreligger. Det relevanta i denna fråga 
är dröjsmålets betydelse för köparen och säljarens insikt härom.  
 

5.2.4.1 Väsentlighetskrav 

Vid säljarens dröjsmål skall enligt 25 § KöpL en väsentlighetsbedömning 
göras. I denna väsentlighetsbedömning skall avseende i första hand fästas på 
dröjsmålets betydelse för köparen. Köparens subjektiva uppfattning skall 
emellertid även objektivt sett anses vara väsentlig. I denna bedömning kan 
hänsyn tas till hur ett dröjsmål allmänt uppfattas på den marknad där det 
ifrågavarande avtalet förekommer. Härigenom kan det framgå att köpet till 
sin karaktär är sådant att en uppfyllelse i tid alltid är av väsentlig betydelse 
för köparen. I de fall överlåtelsen sker över börs eller auktoriserad mark-
nadsplats är en uppfyllelse i tid ofta av väsentlig betydelse för köparen, ef-
tersom kursförändringar som sker under dröjsmålet drastiskt kan förändra 
förutsättningarna för en affär.182 Dröjsmålet kan även resultera i att en över-
enskommen affär, t.ex. en vidareförsäljning, helt och hållet går om intet. 
Under sådana förhållanden bör dröjsmålet vara att betrakta som väsentligt 
för köparen, vilket torde innebära att hävningsförutsättningar föreligger.183

 
En intressant fråga är om även de överlåtelser som avser en kontrollpost, en 
majoritetspost eller samtliga aktier i målbolaget bör bedömas på detta sätt. 
Av intresse att notera i denna fråga är att köparen i regel får betala extra 
mycket för dessa aktieposter. Vid dessa överlåtelser är det tveksamt om kö-
parens möjlighet att vidareförsälja aktieposten generellt sett kan anses vara 
av central betydelse för honom. I denna fråga anser Hultmark att man med 
ledning av överlåtelseavtalet i varje enskilt fall skall tolka hur långt ett 
dröjsmål skall vara för att det skall anses vara väsentligt.184 I de fall överlå-
telsen utgör en del av ett större förvärv där kontrollposten skall vidareförsäl-
jas bör, enligt min uppfattning, ett kortare dröjsmål vara av väsentlig bety-
delse för köparen, om köparens möjlighet att vidareförsälja aktierna till ett 
förmånligt pris har påverkats negativt, eller till och med omöjliggjorts, med 
anledning av dröjsmålet. Även i de fall köparen haft för avsikt att utöva in-
flytande i en nära förestående bolagsstämma eller haft för avsikt att utlysa 
extra bolagsstämma bör en leverans i tid vara av väsentlig betydelse för kö-
paren. I den förra frågan anser Hultmark att det avgörande för dröjsmålets 
väsentlighet för köparen är hans avsikt att påverka utfallet på stämman, och 
att det i denna bedömning även skall beaktas i vilken mån köparen kunnat få 

                                                 
182 Hellner & Ramberg, s 133f. Se även Ramberg & Herre, s 326. 
183 Se även Hultmark, s 69, som anför stöd för denna uppfattning. 
184 Hultmark, s 68f. Så skedde i Södra Roslags tingsrätts dom DT 151 (Ahlsell AB mot 
Reefat el-Sayed, meddelad 1985-12-13) som rörde köp av en stor post marknadsorienterade 
aktier. Se även SOU 1976:66, s 238. 
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lierade genom fullmakter eller röstavtal.185 I de fall köparens avsikt med 
förvärvet varit att utlysa extra bolagsstämma bör det krävas, för att ett 
dröjsmål skall vara att anse som väsentligt, att köparen saknat denna möj-
lighet utan den aktuella aktieposten.186 I denna fråga anser Hultmark, gene-
rellt sett, att köparen bör tåla ett dröjsmål på några veckor. I de fall köparens 
avsikt med förvärvet varit att omedelbart förändra styrelsens sammansätt-
ning eller föremålet för bolagets verksamhet, vilket ofta torde vara köparens 
avsikt, bör emellertid även ett kortare dröjsmål vara väsentligt för köpa-
ren.187  
 
Väsentlighetsbedömningen tar som ovan nämnts sikte på dröjsmålets bety-
delse för köparen. Bedömningen är således densamma oavsett om säljaren 
valt att inte alls prestera, s.k. icke-prestation, eller om dröjsmålet orsakats av 
säljarens bristande medverkan till följd av villfarelse beträffande avtalsinne-
hållet.188 Av intresse att notera i denna fråga är även köparen kan uppleva 
ett dröjsmål som väsentligt i de fall köparen har ingått avtal med flera sälja-
re och en av dessa säljare hamnat i dröjsmål. Hur denna situation skall be-
dömas behandlas nedan.189

 

5.2.4.2 Säljarens insikt 

För att köparen skall kunna häva köpet krävs det att säljaren har insett eller 
borde ha insett att dröjsmålet var av väsentlig betydelse för köparen. Vid 
bedömningen av säljarens insikt kan hänsyn tas till hur ett dröjsmål rent 
allmänt uppfattas på den marknad där överlåtelseavtalet förekommer.190

 

5.2.4.2.1 Överlåtelse över börs eller auktoriserad marknadsplats 

Har överlåtelsen ägt rum över börs eller auktoriserad marknadsplats bör 
man vid bedömningen av säljarens insikt ta hänsyn till hur ett dröjsmål rent 
allmänt uppfattas på värdepappersmarknaden. Förvärv av aktier över börs 
eller auktoriserad marknadsplats är i regel till sin karaktär sådana att en upp-
fyllelse i tid alltid är av väsentlig betydelse för köparen, vilket anlitade 
fondkommissionärer måste anses vara införstådda med.191

 

5.2.4.2.2 Överlåtelse utanför de etablerade marknadssystemen 

I de fall överlåtelseavtalet kommit till stånd genom privata förhandlingar 
utanför de etablerade marknadssystemen torde det normalt sett framgå av 
överlåtelseavtalet om köparen av en kontrollpost har ett starkt intresse av att 
                                                 
185 Hultmark, s 67. 
186 I enlighet med ABL 9 kap. 8 § krävs det att ägarna av minst 10 % av aktierna skriftligen 
begär extra bolagsstämma. 
187 Se även Hultmark, s 67f. 
188 Ramberg & Herre, s 329ff. 
189 Se nedan kap. 5.2.4.2.2. 
190 Hellner & Ramberg, s 133f. 
191 Hellner & Ramberg, s 133f. Se även Ramberg & Herre, s 327ff. Det torde vara av denna 
anledning överlåtelse- betalnings- och registreringsrutinerna är så rigorösa som de är.  
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säljaren utför sin prestation på den i avtalet angivna tidpunkten. När det 
framgår av överlåtelseavtalet att köparen har ett sådant starkt intresse av 
avtalsenlig leverans bör således även ett litet dröjsmål vara att betrakta som 
väsentligt. I de fall köparens starka intresse av avtalsenlig leverans ej fram-
går av överlåtelseavtalet har man att beakta att det rör sig om en överlåtelse 
i form av en kontrollpost, en majoritetspost eller målbolagets samtliga akti-
er. Mot bakgrund av det som anfördes ovan kan man troligen inte generellt 
anta att köparens vidareförsäljningsmöjlighet är av väsentlig betydelse i 
dessa fall. I denna fråga har köparen således att åberopa och bevisa sådana 
omständigheter som resulterat i att dröjsmålet var av väsentlig betydelse. 
Köparen bör därmed göra sannolikt att dessa omständigheter varit möjliga 
för säljaren att iaktta genom viss information som köparen givit säljaren 
eller som anses ha framgått genom köparens beteende. Säljaren kan dock 
göra sannolikt att han likväl inte borde ha insett dröjsmålets väsentliga be-
tydelse för köparen. Omständigheter som säljaren i detta skede kan åberopa 
är erfarenheter från liknande dröjsmålssituationer samt hävningsfrekvens 
vid företagsöverlåtelser p.g.a. dröjsmål och icke-uppfyllelse.192 Har köparen 
informerat säljaren om att hans avsikt med den aktuella aktieposten var att 
den skulle vidareförsäljas eller utgöra en del i ett annat förvärv som det var 
brådskande med bör säljaren därmed ha insett att även ett litet dröjsmål var 
av väsentlig betydelse för köparen.  
 
Huruvida säljaren bör ha insett dröjsmålets väsentlighet i de fall säljaren 
representerats av flera parter och en eller flera av dessa inte uppfyller sin 
prestation överhuvudtaget bör i regel bedömas på liknande sätt. Av intresse i 
denna situation är om köparen skall göra sannolikt att alla säljare borde ha 
insett dröjsmålets väsentliga betydelse för att hävning skall kunna aktualise-
ras gentemot samtliga säljare. Uppstår denna situation, och överlåtelseavta-
let inte reglerar denna fråga, bör ett av de avgörande momenten för köparens 
rätt till hävning utgöras av vad som sades mellan parterna vid avtalets ingå-
ende. Denna fråga bör även vara beroende av om köparen förhandlat med 
säljarna var för sig eller om säljarsidan utsett en gemensam representant 
som företrätt samtliga säljare gentemot köparen. I de fall säljarsidan varit 
representerad av en gemensam utsedd representant, som agerat för samtliga 
säljares räkning, bör det räcka med att säljarnas representant borde ha insett 
att ett dröjsmål från någon av säljarna var av väsentlig betydelse för köpa-
ren. Säljarrepresentantens vetskap om detta förhållande tillräknas således 
övriga säljare. Köparen kan vid avtalsingåendet ha uppmärksammat säljar-
sidans representant om att det för köparen utgjorde en väsentlig förutsätt-
ning att köparen genom förvärvet kom över det totala antalet aktier som 
säljarsidan tillsammans representerade. Har köparen uppmärksammat säljar-
sidan om detta förhållande och någon av säljarsidans representanter hamnar 
i dröjsmål med sin prestation bör köparen därmed ha en rätt att häva avtalet 
gentemot alla parter på säljarsidan, även gentemot de säljare som presterat 
avtalsenligt. Har köparen ingått enskilda förvärvsavtal med samtliga säljare 
bör det åligga köparen att göra sannolikt att var och en av säljarna borde ha 

                                                 
192 Jfr. Ramberg & Herre, s 331ff. 
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insett att ett dröjsmål från någon av säljarna var av väsentlig betydelse för 
köparen. Avgörande torde i första hand vara vad de separata överlåtelseav-
talen anger i denna fråga. Reglerar inte de separata avtalen denna situation 
bör det avgörande vara huruvida köparen uppmärksammat säljarna om be-
tydelsen av avtalsenlig leverans från samtliga säljare. Hävningsförutsätt-
ningar kan således föreligga i förhållande till några säljare, medan de inte är 
uppfyllda i förhållande till andra.193 Av detta följer att köparen bör tillse att 
denna förutsättning utgör avtalsinnehåll och att köparen därmed har en 
ovillkorlig rätt att häva gentemot alla säljare för det fall någon säljare ej 
presterar. 
 
Överlåtes en kontrollpost eller samtliga aktier inför en nära förestående bo-
lagsstämma torde överlåtelsen till sin art vara sådan att säljaren bort inse att 
ett dröjsmål var av väsentlig betydelse för köparen. Detsamma gäller i de 
fall det av köparen framgått att han haft för avsikt att utlysa extra bolags-
stämma.194 I dessa fall bör köparen således ha goda möjligheter att häva 
köpet. Överlåtelsen kan även avse en mindre aktiepost som tillsammans 
med köparens tidigare innehav, eller med övriga förvärvsavtal, ger köparen 
en kontrollpost i målbolaget. I denna situation bör säljaren uppmärksammas 
om att köparen genom den aktuella överlåtelsen erhåller en kontrollpost i 
målbolaget och att köparen därför har ett starkt intresse av fullgörelse i tid. 
Har säljaren inte uppmärksammats om dessa förhållanden är det inte lika 
självklart att säljaren borde ha insett att ett mindre dröjsmål var av väsentlig 
betydelse för köparen, vilket innebär att det inte är lika säkert att köparen 
kan få till stånd en hävning i denna situation. Av intresse i denna fråga är att 
överlåtelseobjektet utgörs av aktier vilket innebär att även ett kortare dröjs-
mål normalt sett anses vara väsentligt, vilket de inblandade parterna förvän-
tas känna till. 
 

5.2.5 Skadestånd 

Vid aktieöverlåtelser ansvarar säljaren i enlighet med ett kontrollansvar. 
Säljarens dröjsmål kan innebära att köparen inte når upp till den nivå som 
ger köparen en kontrollpost i målbolaget. Den aktuella överlåtelsen kan så-
ledes avse en mindre aktiepost som tillsammans med köparens tidigare ak-
tieinnehav eller tillsammans med övriga förvärvsavtal avseende mindre ak-
tieposter, ger köparen en kontrollpost i målbolaget. Den aktuella överlåtel-
sen kan även avse målbolagets samtliga aktier eller en kontrollpost. I dessa 
situationer ställs köparen inför valet att kräva fullgörelse eller att häva. Oav-
sett vad köparen väljer i denna situation kan köparen ha rätt att erhålla ska-
destånd av säljaren p.g.a. dröjsmålet. En ofta avgörande fråga beträffande 
säljarens skadeståndsansvar är om dröjsmålet omfattas av säljarens kontroll-
ansvar. Vad gäller säljarens skadeståndsansvar är det, som ovan nämnts, 

                                                 
193 Adlercreutz, Avtalsrätt s 149ff. samt s 252ff. Se även Ramberg & Herre, s 331ff.  Jfr. 
diskussionen nedan i kap. 5.3.5.2. 
194 Se Hultmark, s 68, som anser att presumtion föreligger för säljarens insikt i dessa fall. 
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även av intresse att VPC och säljarens kontoförande institut under vissa 
förutsättningar ansvarar i enlighet med ett kontrollansvar för köparens di-
rekta förluster som uppkommit genom dröjsmålet. 
 

5.2.5.1 Säljarens kontrollansvar 

Mot bakgrund av vad som tidigare angetts i kap 3.3.3. torde säljarens kon-
trollansvar omfatta transaktioner där säljaren sålt aktier som han vid tid-
punkten för avtalet inte var ägare till. Säljaren torde inte kunna undgå ska-
deståndsskyldighet med anledning av att han varit förhindrad att köpa reste-
rande aktier p.g.a. börsstopp, strejk, datafel hos VPC eller av någon annan 
anledning. I denna situation hindras säljaren således att prestera avtalsenligt 
p.g.a. dessa hinder. Orsaken till att säljaren hindras härrör till viss del även 
från säljarens egen organisation, eftersom säljaren ingått avtal om försälj-
ning avseende aktier som han vid tidpunkten för avtalsingåendet inte var 
ägare till. Därmed har säljaren haft goda möjligheter att undvika hindret och 
dess följder genom att förvärva aktierna innan överlåtelseavtalet ingicks.195

 
Dröjsmål kan även aktualiseras med anledning av att säljaren inte i tid med-
delar sitt kontoförande institut om affären eller om säljaren inte ger institutet 
fri dispositionsrätt till den aktuella aktieposten. I denna dröjsmålssituation 
kan säljaren inte undgå ansvar om orsaken till säljarens dröjsmål i dessa 
avseenden har sin grund i att säljaren ansett att tiden för överlämnande var 
avtalad till en annan tidpunkt och denna uppfattning visar sig vara felaktig. 
Säljarens dröjsmål beror ju på att han missbedömt det rättsliga förhållandet 
vilket utgör en omständighet som rimligen bör omfattas av kontrollansvaret. 
Denna situation överensstämmer med den inom kontraktsrätten allmänna 
principen juris ignorantia nocet (okunnighet om rätten skadar).196 Enligt 
denna princip kan säljaren heller inte undgå ansvar i de fall säljaren hävt 
avtalet när hävningsgrund ej förelegat. Även i denna situation härrör orsa-
ken till hindret från brister i säljarens egen organisation. I dessa situationer 
kan säljaren således inte undgå skadeståndsansvar för den ekonomiska ska-
da dröjsmålet orsakat köparen. Säljarens agerande i dessa situationer torde 
även kunna aktualisera säljarens culpaansvar, vilket behandlas längre fram i 
uppsatsen.197

 
I de fall dröjsmålet enbart berott på oförutsebara datastopp hos VPC utgör 
emellertid det en omständighet som kan innebära att säljaren undgår ska-
deståndsskyldighet, eftersom hindret inte legat inom säljarens kontroll och 
det är tveksamt om säljaren kunnat undvika eller övervinna hindret eller 
dess följder.198 I denna situation torde säljaren således ha vidtagit de åtgär-
der som ankommer på honom. I denna situation bör dock VPC vara att be-

                                                 
195 Se även Hultmark, s 71. 
196 Se Hellner & Ramberg, s 127f.  Jfr. dock Håstad, s 69f.  
197 Se nedan kap 5.2.5.2. 
198 Jfr stycket ovan där dröjsmålet hade sin orsak i att säljaren avtalat om försäljning av 
aktier som han vid avtalsingåendet inte hade tillgång till samt att börsstopp, strejk eller 
datafel hos VPC aktualiserades. 
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trakta som medverkande på säljarens sida i enlighet med regleringen i 27 § 
2st KöpL, vilket innebär att VPC:s beteende tillräknas säljaren. Huruvida 
köparen i denna situation kan rikta anspråk mot säljaren beror ytterst på om 
det oförutsebara datastoppet kan anses ha varit inom VPC:s kontrollansvar. 
Av intresse att konstatera i detta sammanhang är att det ställs mycket 
stränga krav på VPC att deras system är säkert, vilket omfattar långtgående 
krav på tillförlitliga reservsystem.199 Dröjsmålet kan även ha orsakats av 
datastopp hos det av säljaren anlitade kontoförande institutet. I dessa fall 
anser Hultmark att ett sådant hinder normalt sett bör rymmas inom säljarens 
kontrollsfär.200 En sådan generell regel kan i många fall anses vara alltför 
sträng mot säljaren. I denna fråga bör istället en självständig bedömning 
göras beträffande det kontoförande institutets möjligheter att förutse och 
förhindra datastoppet samt övervinna felet och dess följder. Det faktum att 
datafelet endast förelegat hos säljarens kontoförande institut bör således inte 
per automatik innebära att säljarens kontrollansvar aktualiseras. Även i den-
na situation skall man, enligt min uppfattning, undersöka om datastoppet 
varit inom kontrollansvaret hos det av säljaren anlitade kontoförande institu-
tet. Denna uppfattning synes även ha stöd av regleringen i 27 § 1-2 st 
KöpL.201

 
Dröjsmål kan även ha aktualiserats till följd av strejk hos VPC eller bank i 
deras egenskap av kontoförande institut. Av intresse i detta sammanhang är 
att ett dröjsmål p.g.a. strejk torde anses vara utanför VPC:s och de kontofö-
rande institutens kontrollansvar enligt regleringen i 7 kap. 2 § LKF. I de fall 
det rör sig om en strejk som utlösts av att VPC eller anlitat kontoförande 
institut klart brutit mot bestämmelser i lag eller kollektivavtal bör den emel-
lertid anses vara inom kontrollansvaret.202 I de fall strejken anses ha varit 
utanför VPC:s och de kontoförande institutens ansvar aktualiseras frågan 
om dröjsmålet skall anses ha varit inom eller utanför säljarens kontrollan-
svar. I denna fråga anser Hultmark att man skall göra skillnad mellan fall då 
strejken varit oförutsebar och fall då avtalet träffats när det förelegat strejk-
varsel. Hon anför att säljaren i det förra fallet kan undgå skadeståndsansvar, 
medan i det senare fallet, att hindret inte kan anses oförutsebart och att sälja-
ren då bör vara skadeståndsansvarig i enlighet med kontrollansvaret.203 I de 
fall avtalet har träffats när strejkvarsel förelegat bör det vara motiverat att 
beakta om säljaren gjort köparen uppmärksam om denna situation samt vil-
ken inverkan det kan få på säljarens möjlighet att prestera i tid. Visar det sig 
att säljaren inom skälig tid underrättat köparen om strejkvarslet och dess 
eventuella inverkan på säljarens förpliktelse att leverera, men köparen ändå 
ville fullfölja avtalet bör det utgöra en omständighet som kan befria säljaren 
från skadeståndsansvar. I detta fall har ju köparen givits en möjlighet att 
göra en riskbedömning av den aktuella situationen. Denna bedömning har 
då tjänat som underlag för köparens beslut att ändå försöka genomföra 
                                                 
199 Se ovan kap. 4.3.3. 
200 Hultmark, s 71. 
201 Hultmark, s 71. Se även Hellner, Kontrollansvaret, s 149f. 
202 Se Prop. 1997/98:160, s 134ff, jfr. med prop. 1988/89:76, s110f. 
203 Hultmark, s 71. 
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transaktionen, varför utgångspunkten bör vara att denna transaktion sker på 
köparens risk. 
 

5.2.5.2 Säljarens culpaansvar 

I de fall säljaren har agerat försumligt ansvarar säljaren både för köparens 
direkta och indirekta förlust med anledning av dröjsmålet. Omfattningen av 
skadeståndet behandlas nedan.204 Säljaren kan anses ha varit försumlig i fall 
där en privat överlåtelse kommit till stånd och säljaren ansett sig vara skyl-
dig att leverera aktierna först vid en senare tidpunkt än den i avtalet angivna 
tidpunkten.205 Huruvida ett sådant agerande skall konstituera försumlighet 
bör avgöras utifrån säljarens befogade uppfattning i det enskilda fallet. Säl-
jaren kan även anses ha varit försumlig i det fall han ingått avtal om försälj-
ning av aktier som han vid tidpunkten för avtalets ingående inte var ägare 
till och om han vid tidpunkten för fullgörelsen inte har möjlighet att genom-
föra transaktionen p.g.a. sin ekonomiska situation. Ett sådant agerande av 
säljaren bör anses som försumligt.206

 

5.3 Kupongbolag 

5.3.1 Allmänt 

Vid överlåtelse av aktier i kupongbolag är parterna inte beroende av med-
verkan från någon ytterligare part såsom det förhåller sig vid överlåtelse av 
aktier i avstämningsbolag. Avser överlåtelsen aktier i kupongbolag är i regel 
således endast säljare och köpare inblandade i affären. Kupongbolagsaktier 
existerar i fysisk form vilket innebär att aktiebreven måste traderas till köpa-
ren för att han skall komma i åtnjutande av rättigheter som är kopplade till 
aktieposten. 
 

5.3.2 Dröjsmål 

Överlåtelser av aktier i kupongbolag utgör i regel s.k. zug-um-zug-affärer, 
vilket innebär att köparen erlägger betalning mot att säljaren samtidigt över-
lämnar aktiebreven.207 I de fall affären sköts utan mellanhand skall, om ing-
et annat avtalats, betalning ske hos säljaren. I praktiken torde det innebära 
att betalningen skall ske till en av säljaren anvisad penninginrättning.208 I de 
fall affären sker med hjälp av mellanhänder skall betalning och överläm-

                                                 
204 Se kap. 5.5. 
205 Hellner & Ramberg, s 128.  Jfr. dock Håstad, s 69f. 
206 Hellner & Ramberg, s 159f. Se även Ramberg & Herre s 365f., samt diskussionen nedan 
i kap. 5.3.5.2 
207 Det kan även förekomma att säljaren medger kredit mot bankgaranti. 
208 Hellner & Ramberg, s 105. 
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nande ske hos den mellanhand som administrerar överlämnandet av aktie-
breven.209 För att reducera risken för att avtalade affärer inte fullgörs bör de 
som agerar mellanhänder i förväg kräva att köpare och säljare har kapacitet 
att fullfölja affären. Säljarens mellanhand bör därmed tillse att aktiebreven 
lämnas i förvar hos honom. I de fall köparen inte har fått tillgång till alla de 
aktiebrev överlåtelsen avser vid den avtalade tidpunkten, samtidigt som kö-
paren har erbjudit sig att erlägga betalning, anses säljaren vara i dröjsmål.210  
 
Normalt sett framgår det av förvärvsavtalet under vilka förutsättningar sälja-
ren är skyldig att avlämna aktiebreven till köparen. Efter det att parterna har 
förhandlat fram överlåtelsens närmare villkor ges köparen i regel möjlighet 
att genomföra en s.k. due diligenceundersökning av målbolaget.211 I de fall 
säljaren saknar vetskap om var alla utfärdade aktiebrev befinner sig bör 
denna omständighet framkomma under due diligenceundersökningen, vilket 
kan föranleda köparen att dra sig ur affären. Köparens rätt att frånträda avta-
let bör inträda vid den tidpunkt det står klart att säljaren inte känner till var 
alla utfärdade aktiebrev befinner sig.212 I de fall köparen ändå har ett intres-
se av att fullfölja affären bör han avkräva garantier av säljaren. Dessa garan-
tier bör då innebära att säljaren skall ta på sig fullt ansvar för alla eventuella 
framtida kostnader som köparen kan komma att drabbas av med anledning 
av att vissa aktiebrev kan finnas i okända händer. Köparen bör även kräva 
att säljaren inleder och bekostar ett dödningsförfarande avseende de för-
komna aktiebreven. Går säljaren inte med på att lämna sådana garantier och 
att inleda ett dödningsförfarande bör köparen noga överväga om han verkli-
gen skall fullgöra affären, eftersom säljarens huvudsakliga prestation just 
består i att överlämna överenskommet antal aktiebrev till köparen. Ett så-
dant agerande synes även tala för att köparen har att göra med en motpart 
som inte är seriös. 
 
Det kan även förekomma att affären inte villkorats av en tillfredställande 
due diligence. I de fall säljaren inte vet var alla aktiebrev finns bör emeller-
tid avsaknaden av ett sådant villkor inte ha någon större praktisk betydelse, 
eftersom säljarens huvudsakliga prestation går ut på att överlämna aktiebre-
ven till köparen mot betalning. Oavsett om köparen villkorat förvärvet med 
en tillfredställande due diligence eller inte kan säljaren således inte kräva att 
köparen skall erlägga betalning och fullgöra köpet om inte säljaren har möj-
lighet att fullgöra sin prestation.213

 
Mot bakgrund av de olika stadierna i förvärvsprocessen och den information 
avseende de relevanta omständigheter i målbolaget som köparen erhåller 

                                                 
209 Hultmark, s 50. 
210 Rodhe, Obligationsrätt, s 119. Att säljaren inte känner till var alla utfärdade aktiebrev 
befinner sig torde inte vara ovanligt i mindre bolag där säljaren tidigare inte insett betydel-
sen av aktiebreven.  
211 Due-diligence, Gorton, s 3f. 
212 Se nedan kap. 5.3.4. beträffande köparens rätt att häva köpet. 
213 Rodhe, Obligationsrätt, s 119. 
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genom due diligenceförfarandet, torde frågan hur dröjsmål kan aktualiseras 
vara beroende av parternas uppträdande efter due diligenceundersökningen.  
I de fall köparen vill fullfölja affären, trots att säljaren saknar vetskap om 
var alla aktiebrev befinner sig, torde parterna i regel enas om en tidpunkt för 
köparens tillträde. I denna situation bör köparen avkräva säljaren garantier 
avseende framtida krav mot köparen med anledning av de saknade aktiebre-
ven. Dessa garantier bör då innebära att säljaren skall hålla köparen ska-
deslös mot dessa krav. Köparen bör även kräva att säljaren vid tidpunkten 
för betalning kan styrka att han har inlett ett dödningsförfarande.214 Om inte 
säljaren vid den överenskomna tidpunkten för köparens tillträde kan styrka 
att han har inlett ett dödningsförfarande, samtidigt som köparen erbjuder sig 
att erlägga betalning, bör säljaren anses vara i dröjsmål.215

 
De ovan beskrivna dröjsmålssituationerna kan kompliceras av att säljarsidan 
företräds av flera parter och en av dessa säljare hamnat i dröjsmål. Det kan 
exempelvis förhålla sig på det sättet att köparen ingått avtal med sex olika 
säljare om förvärv av aktieposter motsvarande en kontrollpost. Dröjsmål 
kan ha aktualiserats genom att två av säljarna, efter det att parterna ingått 
och undertecknat kontrakt, valt att inte fullgöra sina delar av överlåtelsen. 
Dessa icke-prestationer kan då innebära att köparen inte erhåller aktier mot-
svarande en kontrollpost. Denna situation kan lösas på ett smidigt sätt om 
säljarna reglerat sina inbördes ansvarsförhållanden. I de fall säljarsidans 
inbördes ansvar inte är reglerat i överlåtelseavtalet och något ansvar inte 
framgår på något annat sätt torde de enbart ha att ansvara för sin egen pre-
station. Denna situation torde även komplicera skadeståndsberäkningen. 
Skadeståndets omfattning behandlas nedan.216

 
Om de ovan angivna dröjsmålssituationerna aktualiserats har köparen att 
åberopa vissa påföljder. I de fall överlåtelseavtalet inte reglerar vad som 
skall gälla i dessa situationer skall KöpL:s reglering tillämpas. I enlighet 
med KöpL:s reglering har köparen i regel två möjligheter att agera. Han kan 
antingen välja att genomföra affären och kräva skadestånd eller så kan han 
häva köpet och kräva skadestånd. De köprättsliga påföljderna behandlas 
nedan.  
 

5.3.3 Fullgörelse 

Vad gäller aktier i kupongbolag är det av intresse att konstatera att det i re-
gel inte finns någon etablerad marknadsplats. Med anledning av detta torde 
det vara förenat med betydande större svårigheter för köparen att företa ett 
täckningsköp i dessa fall i jämförelse med vad som gäller när överlåtelsen 
avser aktier i avstämningsbolag. Det kan således föreligga en betydande risk 
för att det inte finns några aktier till salu. Utgångspunkten i KöpL är emel-

                                                 
214 Se nedan kap. 6. 
215 Rodhe, Obligationsrätt, s 119. 
216 Se nedan kap. 5.4. 
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lertid att köparen har rätt till fullgörelse vid säljarens dröjsmål. Att parterna 
avtalat om att avtalets bindande verkan skall vara beroende av en tillfred-
ställande due diligenceundersökning torde inte påverka denna bedömning. 
Säljarens skyldighet att fullgöra avtalet torde vara förstärkt i de fall överlå-
telsen avser bolagets samtliga aktier. Detta gäller i synnerhet i de fall köpa-
rens avsikt varit att förändra målbolagets verksamhet eller inriktning, vilket 
ofta är fallet. I dessa fall torde köparen vara än mer angelägen om att få till-
gång till aktierna i enlighet med överlåtelseavtalet i stället för att erhålla 
ekonomisk kompensation. I vissa fall kan det även vara svårt för köparen att 
vid en skadeståndstvist bevisa de fördelar han räknat med att köpet skulle 
medföra, vilket i dessa fall torde förstärka köparens intresse av en fullgörel-
se.217

 
Som ovan redogjorts för i kapitel 3.3.1 är köparens möjlighet att kräva full-
görelse begränsad om säljaren blivit ställd inför ett hinder som han inte 
kunnat övervinna eller om en fullgörelse skulle ha inneburit orimliga upp-
offringar. Vid denna bedömning om en fullgörelse skulle kräva orimliga 
uppoffringar av säljaren kan, enligt förarbetena till KöpL, även hänsyn tas 
till i vilken mån säljaren haft möjlighet att påverka hindret för leveransen.218

 
Säljaren kan ha ingått ett avtal om försäljning av en aktiepost som det sena-
re visar sig att han inte är ägare till när avtalet skall fullgöras. Denna situa-
tion kan uppstå när säljaren saknar kännedom om var alla aktiebrev befinner 
sig avseende den aktiepost affären avser. I denna situation kan säljaren få 
svårt att fullgöra i enlighet med avtalet, eftersom det kan vara svårt att 
genomföra ett kompletteringsköp i de fall där det inte existerar en mark-
nadsplats där säljaren kan få tillgång till ifrågavarande aktier. Säljarens enda 
möjlighet i denna situation är att vända sig till andra aktieägare för att för-
söka få till stånd ett täckningsköp. Avser avtalet samtliga aktier är säljaren 
således skyldig att försöka köpa loss resterande aktier och leverera dem till 
köparen. Säljaren kan inte tvingas till att fullgöra köpet i de fall aktieägarna 
vägrat att överlåta sina aktier till säljaren. Säljaren skall emellertid förpliktas 
fullgöra köpet i de fall aktieägarna kan tänka sig att sälja aktierna även om 
ett sådant köp sker till ett överpris.219 Överpriset får dock inte vara så högt 
att ett fullgörande skulle innebära att säljaren tvingas till en orimlig uppoff-
ring. Vid bedömningen av vad som utgör en orimlig uppoffring bör man 
göra en samlad värdering med hänsyn tagen till både köparens och säljarens 
intressen.220 Utgångspunkten i denna bedömning är att säljaren skall bära de 
ökade kostnaderna för avtalets fullgörande eftersom köparen sällan kan 
kompenseras genom att få tillgång till ett identiskt köpeobjekt på annat håll. 
Vid förändringar av priset på aktierna torde säljarens intresse av att inte 
fullgöra motvägas av att köparens intresse av att en fullgörelse sker ökar i 
motsvarande grad. Prishöjningen i den här aktuella situationen kan även 
bero på att ägaren till aktierna utnyttjar säljarens skyldighet gentemot köpa-
                                                 
217 Se Hellner & Ramberg, s 130ff., samt Herre, s 128ff. 
218 Prop. 1988/89:76, s 99. 
219 Se Ramberg & Herre, s 315 samt s 351. 
220 Hellner & Ramberg, s 131. 
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ren att köpa aktierna. I en sådan situation anser Hultmark att den s.k. offer-
gränsen skall sättas lägre än då prishöjningar är orsakade av andra faktorer. 
Hon anser även att det bör beaktas om situationen uppstått till följd av om-
ständigheter inom säljarens kontroll eller till följd av omständigheter som 
säljaren borde ha beaktat vid avtalsslutet eller övervunnit därefter.221 Enligt 
Hultmark bör man, för att kontrollera rimligheten i säljarens uppoffring, 
fråga sig om köparen vore berättigad till skadestånd motsvarande kostna-
derna för täckningsköpet i de fall köparen hävt köpet och genom ett täck-
ningsköp kommit över aktierna till överpris.222 Jag tar avstånd från Hult-
marks uppfattning i denna fråga. I de fall en säljare ingått avtal om försälj-
ning avseende aktier som han vid tidpunkten för avtalets ingående inte var 
ägare till, bör denne säljare även bära ansvaret för sitt agerande. Det ställs 
således mycket stränga krav på säljaren för att han skall undgå sin fullgörel-
seskyldighet till följd av att fullgörelsen fördyrats.223

 

5.3.4 Hävning 

I enlighet med 25 § KöpL uppställs ett väsentlighetskrav för alla typer av 
köp. I denna väsentlighetsbedömning är orsaken till dröjsmålet utan bety-
delse. I första hand skall avseende fästas vid dröjsmålets betydelse för köpa-
ren.  Denna väsentlighetsbedömning bör enligt min uppfattning påverkas av 
att överlåtelsen avser kupongbolagsaktier och att köparen därmed kan ha 
betydande svårigheter att förvärva aktier i bolaget av någon annan aktieäga-
re. Vidare krävs det att säljaren borde ha insett att dröjsmålet var av väsent-
lig betydelse för köparen för att hävning skall aktualiseras.  
 
För köparen kan säljarens dröjsmål vara av väsentlig betydelse p.g.a. att 
aktieposten varit en del av ett större förvärv och denna affär inte gått ige-
nom med anledning av dröjsmålet. Kände säljaren till köparens avsikter med 
överlåtelseobjektet föreligger således hävningsförutsättningar. I de fall säl-
jaren anger att han varken kände till köparens avsikter eller att det var 
väsentligt med en leverans vid den avtalade tidpunkten, åligger det köparen 
att bevisa att dröjsmålet var av väsentlig betydelse för honom. Köparen bör 
inte ha någon svårighet att förebringa tillräcklig bevisning i denna fråga i de 
fall aktieposten varit en del av ett större förvärv som genom dröjsmålet gått 
om intet. Köparen skall även göra det sannolikt att säljaren bort inse 
dröjsmålets väsentliga betydelse för köparen. Faktorer som påverkar denna 
bedömning är bland annat den information säljaren fått av köparen samt hur 
väl säljaren satt sig in i köparens situation. Därefter ankommer det på 
säljaren att göra sannolikt att han likväl inte bort inse dröjsmålets väsentliga 
betydelse för köparen. I denna fråga torde det avgörande momentet 
beträffande säljarens insikt vara vad som föregick under processen fram till 

essa förhållanden är dokumenterade.avtalets ingående och hur väl d                                                
224  

221 Hultmark, s 64. Se även Herre, s 479ff., samt s 495ff. 
222 Hultmark, s 64f. Se även NU 1984:5, s 248. 
223 Se prop. 1988/89:76, s 109 som anger att det krävs extraordinärt betungande för att 
säljaren skall befrias från sin skyldighet att fullgöra. Se även Rodhe, Obligationsrätt, s 
713ff., och Hellner & Ramberg s 147ff., samt där refererade rättsfall.  
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hur väl dessa förhållanden är dokumenterade.224 Köparen kan även uppleva 
dröjsmålet som väsentligt p.g.a. att han inte får kontroll över bolaget vid en 
viss tidpunkt eller att aktierna inte kan pantsättas. Samma resonemang kring 
säljarens insikt som fördes ovan i detta stycke bör göra sig gällande även i 
dessa frågor. Dröjsmålet torde även vara att anse som väsentligt om köparen 
inte fått tillgång till aktiebreven inför en förestående bolagsstämma. Avsåg 
överlåtelseobjektet en majoritet eller en kontrollpost av bolagets aktier torde 
säljaren redan vid tiden för avtalet insett att köparen haft för avsikt att på-
verka resultatet av en omröstning på stämman.225  
 
I de fall köparen haft för avsikt att utlysa extra bolagsstämma för att därige-
nom förändra styrelsens sammansättning eller föremålet för bolagets verk-
samhet kan ett kortare dröjsmål vara av väsentlig betydelse. I de fall överlå-
telsen är känd har köparen emellertid ofta möjlighet att utöva indirekt på-
tryckning utan att han fått tillgång till aktiebreven och formellt sett saknar 
inflytande i bolaget. Det senare förhållandet torde således kunna påverka 
huruvida dröjsmålet är att betrakta som väsentligt eller inte.226 Huruvida 
köparen har möjlighet att utöva indirekt inflytande torde vara helt beroende 
av köparens relation till den sittande styrelsen, eftersom styrelsen i regel 
rekommenderar aktieägarna hur de skall agera och rösta på stämman. 
 
I de fall köparen har ingått avtal med flera säljare och en av dem hamnar i 
dröjsmål kan frågan om säljarnas insikt beträffande dröjsmålets betydelse 
för köparen aktualiseras. Denna situation skall initialt sett besvaras utifrån 
överlåtelseavtalets bestämmelser. Reglerar överlåtelseavtalet inte denna 
situation bör parternas beteende under överlåtelseprocessen utgöra ett av de 
avgörande momenten i denna bedömning. Hur denna situation skall bedö-
mas bör även vara beroende av om köparen förhandlat med de olika säljarna 
var för sig eller om säljarna varit representerad av en gemensam represen-
tant. I de fall köparen förhandlat med säljarna separat bör köparens möjlig-
het till att häva bedömas i förhållande till var och en av säljarna. Av detta 
följer att köparen kan vara berättigad till hävning i förhållande till en säljare 
men inte i förhållande till en annan. I de fall köparen har förhandlat med en 
av säljarna utsedd representant och köparen vid avtalets ingående har upp-
märksammat säljarsidans representant om att det var en väsentlig förutsätt-
ning att köparen genom förvärvet kom över det totala antalet aktier som 
säljarsidan tillsammans representerade bör säljarsidan anses ha insett dröjs-
målets väsentlighet. Har köparen uppmärksammat säljarsidan om detta f
hållande och någon part på säljarsidan hamnar i dröjsmål med sin pres
bör köparen därmed ha en rätt att häva avtalet gentemot alla parter på sä
sidan, även gentemot de säljare som presterat avtalsenligt. Köparen bör gi-
vetvis se till att denna förutsättning görs till avtalsinnehåll, och att han där-
med har en ovillkorlig rätt att häva gentemot alla säljare för det fall någon 
säljare ej presterar. I de fall köparen inte uppmärksammat säljaren om det

ör-
tation 

ljar-

ta 
                                                 
224 Ramberg & Herre, s 331f. 
225 Hultmark, s 66f. 
226 Det krävs att ägarna till minst en tiondel av aktierna skriftligen begär att extra bolags-
stämma skall hållas, se 9 kap. 8 § ABL. Se även Hultmark, s 67f. 
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förhållande, torde det för att köparen skall kunna häva avtalet krävas att 
säljarna eller deras representant ändå insåg eller borde ha insett att en icke-
uppfyllelse från någon av säljarna var av väsentlig betydelse för köparen. 
Omständigheter som påverkar denna bedömning bör utgöras av parternas 
ageranden och vad som utväxlades mellan parterna vid avtalets ingående.227

 
Har köparen villkorat förvärvet med utfallet av due diligenceundersökning-
en bör han ha möjlighet att häva, om det därigenom framkommit att säljaren 
saknar vetskap om var alla aktiebrev befinner sig. Då säljarens huvudsakliga 
prestation består i att överlämna det överenskomna antalet aktier till köpa-
ren, bör köparen ha rätt att häva avtalet även om förvärvet inte var villkorat 
av en tillfredställande due diligenceundersökning.228 I de fall köparen vill 
fullfölja köpet bör köparen kräva att säljaren vid köparens tillträde skall 
styrka att ett dödningsförfarande avseende de förkomna aktiebreven har 
inletts. I de fall ett dödningsförfarande aktualiserats bör parterna i överlåtel-
seavtalet reglera att köparens tillträde knyts till dels utfärdad stämning, dels 
införandet i aktieboken. Överlåtelseavtalet bör då föreskriva att säljaren på 
tillträdesdagen skall styrka att rätten utfärdat en offentlig stämning p.g.a. 
ansökan om dödning av de förkomna aktiebreven samt att köparen införts i 
bolagets aktiebok som ägare av de överlåtna aktierna. I denna situation kan 
köparen även försäkra sig mot eventuella framtida krav med anledning av de 
förkomna aktiebreven, genom att kräva att hela eller en del av köpeskilling-
en hålls inne eller sätts in på ett spärrat konto tills dess dödningsförfarandet 
är avslutat. Aktualiseras denna situation är det dock vanligt förekommande 
att köparen avkräver säljaren en garanti. Säljarens garantiutfästelse innebär 
att han skall hålla köparen skadeslös mot eventuella krav från tidigare okän-
da aktieägare. Värdet på en sådan garanti beror emellertid på köparens upp-
skattning av säljarens betalningsvilja och betalningsförmåga vid händelse av 
garantifall. I de fall köparen bedömer att en sådan garanti saknar värde bör 
han istället kunna avkräva säljaren en bankgaranti. Bankgarantin bör då 
avse ett belopp som kan anses motsvara de eventuella kraven från de okända 
aktieägarna. Bankgarantins längd bör utställas för en period motsvarande 
den tid det tar att genomföra dödningsförfarandet avseende de förkomna 
aktiebreven.229 Då denna fråga är beroende av att rätten meddelar ett beslut 
om dödning bör det anges att garantin förfaller inom viss tid efter lagakraft-
vunnet beslut.230 Tillgodoser säljaren inte alla dessa krav bör köparen kunna 
häva avtalet. Det bör noteras att de fördelar som uppnås med fullgörelsega-
rantin i princip kan uppnås genom att en del av köpeskillingen hålls inne i 

                                                 
227 Adlercreutz, Avtalsrätt I s 149ff. Ramberg & Herre, s 331ff. Se även resonemanget ovan 
i kap. 5.2.4. 
228  Jfr. Olsen, 1997, s 210f. 
229 Bertram, s 12f. Bankgarantin utfärdas av säljarens bank till förmån för köparen, i dess 
egenskap av s.k. beneficient, till säkerhet för att köparen skall hållas skadeslös med anled-
ning av de förkomna aktiebreven. Garantin preciserar under vilka villkor banken skall 
utbetala garantisumman. Dessa villkor härstammar från köparen, vilka i sin tur härstammar 
från det underliggande avtalet mellan säljaren (beneficienten) och kunden.  
230 Angående dödningsförfarandet, se DödnL samt kap. 4.4. ovan. 
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avvaktan på att dödningsförfarandet är avslutat.231 Av det ovan anförda sy-
nes följa, att i de fall köparen inte har villkorat förvärvet med att samtliga 
utfärdade aktiebrev skall överlämnas till honom vid tidpunkten för tillträdet, 
torde köparen i regel inte ha rätt att häva avtalet om säljaren kan styrka att 
ett dödningsförfarande har inletts och köparen av säljaren fått fullgod säker-
het för sin betalning och för eventuella framtida krav från okända aktieäga-
re.232  
 

5.3.5 Skadestånd 

Som ovan angetts kan köparen ha rätt att erhålla skadestånd oavsett om han 
valt att kräva fullgörelse eller valt att häva köpet. Beroende på orsaken till 
dröjsmålet kan säljaren undgå skadeståndsskyldighet.233 Säljaren ansvarar i 
enlighet med kontrollansvarsregeln för köparens direkta förlust som dröjs-
målet orsakat. Vid försummelse på säljarens sida ansvarar säljaren både för 
köparens direkta och indirekta förlust. Med anledning av denna konstruktion 
redogörs för vissa tänkbara hinder samt vad som bör aktualisera säljarens 
kontroll- respektive culpaansvar.  
 

5.3.5.1 Säljarens kontrollansvar 

I de fall dröjsmål uppstått p.g.a. att säljaren vid den avtalade tidpunkten för 
köparens tillträde inte vet var alla de aktiebrev överlåtelsen avser finns, tor-
de säljaren ha mycket svårt att undvika skadeståndsansvar. I dessa fall synes 
orsaken till hindret härröra från säljarens egen organisation och säljaren har 
således haft goda möjligheter att övervinna samt undvika hindret och dess 
följder. Samma resonemang bör vara relevant i de fall dröjsmål uppstått 
genom säljarens ovilja att leverera vid den avtalade tidpunkten p.g.a. att 
säljaren ansett att tiden för överlämnande varit avtalat till en annan tidpunkt 
och denna uppfattning visat sig vara felaktig. Denna situation kan även ak-
tualisera säljarens culpaansvar.234 Har aktiebreven försvunnit eller förstörts 
genom en brand kan det utgöra en omständighet som innebär att säljaren 
kan undgå skadeståndsskyldighet. Normalt sett torde dock aktieägare, i 
egenskap av säjare, vara ansvarig för att de aktiebrev som är föremål för 
överlåtelsen förvaras på ett betryggande sätt under överlåtelseprocessen 
vilket torde innebära att en brand i regel inte medför att säljaren undgår ska-
deståndsskyldighet. I förarbetena anges dock att om branden orsakats av en 
pyroman kan säljaren befrias från skadeståndsansvaret eftersom branden i 

                                                 
231 Bertrams, s 30f. En garanti av detta slag torde vara att betrakta som en form av fullgö-
relsegaranti. Fullgörelsegarantin skall säkra att köparen får betalt om säljaren inte presterar 
kontraktsenligt.  
232 I fall där överlåtelsen avsett målbolagets samtliga aktier och köparen ingått avtal om 
vidareförsäljning av aktieposten, där köparens kontraktspart villkorat sitt förvärv med att 
han vid sitt tillträde skall få tillgång till samtliga utfärdade aktiebrev, torde köparen dock ha 
rätt att häva köpet. 
233 Se ovan kap. 3.3.3. 
234 Se nedan kap. 5.3.5.2 
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regel härrör från en händelse utanför säljarens kontrollsfär.235 I denna situa-
tion torde dock säljaren ha en plikt att upplysa köparen om att aktiebreven 
troligtvis förstörts genom branden. Misstänker köparen att aktiebrev för-
svunnit, t.ex. genom brand, kräver köparen regelmässigt att säljaren skall 
inleda ett dödningsförfarande avseende de förkomna aktiebreven. I de fall 
säljaren underlåter att inleda ett dödningsförfarande och denna underlåten-
het senare resulterar i att okända aktieägare gör anspråk mot bolaget, ryms 
detta givetvis inom säljarens kontrollansvar. Denna situation skall dock inte 
behöva inträffa, eftersom köparen bör ha villkorat förvärvets fullgörande 
med att säljaren skall styrka att ett dödningsförfarande har inletts.236

 
I de fall säljaren drar sig ur affären innan köparens tillträde, s.k. icke-
uppfyllelse, synes mycket stränga krav uppställas på säljaren för att han 
skall kunna undgå ansvar. Reglerar inte avtalet denna situation torde sälja-
ren även kunna bli ansvarig enligt culpaansvaret, vilket behandlas nedan.237 
Har säljaren ingått avtal om försäljning avseende aktier som han vid tid-
punkten för avtalets ingående inte var ägare till, kan han knappast undgå 
skadeståndsskyldighet om han förhindrats att köpa till sig resterande antal 
aktier. Säljaren har kunnat ha undvikit att denna situation aktualiserats, ge-
nom att inte ingå avtal om försäljning avseende fler aktier än han hade till-
gång till. Säljaren står således risken för att han har tillgång till det i avtalet 
angivna antalet aktier. Denna situation bör även kunna aktualisera säljarens 
culpaansvar.238

 

5.3.5.2 Säljarens culpaansvar 

 
I de fall säljaren anses ha agerat försumligt ansvarar säljaren både för köpa-
rens direkta och indirekta förlust med anledning av dröjsmålet. Exempel på 
försumligt beteende från säljaren är att säljaren avtalat om en tidpunkt för 
överlåtelsen som han redan vid tiden för avtalets ingående visste om var 
osäker eller omöjlig att uppfylla.239

 
Har säljaren ingått avtal om försäljning avseende aktier som han vid tid-
punkten för avtalets inte var ägare till och det senare visar sig vara omöjligt 
för säljaren att köpa loss resterande aktier, utgör det ett förfarande som en-
ligt min uppfattning kan aktualisera ett culpaansvar.240 I denna fråga har 
säljaren 28 § KöpL även en upplysningsplikt i förhållande till köparen avse-
ende denna omständighet.241 Inleder säljaren en överlåtelseprocess med des-
sa förutsättningar och senare underlåter att upplysa säljaren om att han får 

                                                 
235 Prop. 1988/89:76 s 111. 
236 Se ovan kap. 5.3.4 angående hävning. 
237 Se nedan kap 5.3.5.2. 
238 Se nedan kap. 5.3.5.2. 
239 Prop. 1988/89:76, s 117. Se även Hultmark, s 72. 
240  Jfr. prop. 1988/89:76, s 117. Se även Hultmark, s 72. 
241 Regleringen i 28 § KöpL avser dock enbart en rätt till ersättning för den skada som 
kunde ha undvikits om köparen fått meddelandet i tid.  
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svårt att prestera kan det anses utgöra ett vårdslöst beteende, eftersom det 
kan äventyra köparens intressen och förväntningar, vilket säljaren bort ha 
varit medveten om. Detta torde i synnerhet vara fallet när ägarförhållandena 
i målbolaget utgörs av ett fåtal aktieägare och där säljaren inte tidigare fått 
någon indikation från övriga aktieägare om att de varit villiga att sälja sina 
aktier. Köparen bör emellertid under förvärvsprocessens gång få kännedom 
om det antal aktier säljaren äger vilket torde förhindra att denna situation 
aktualiseras.  
 
Säljaren bör även anses ha förfarit försumligt i de fall han givits möjlighet 
att komma över resterande aktier från övriga ägare men detta förhindrats 
p.g.a. säljarens otillräckliga ekonomiska resurser. Det synes dock vara möj-
ligt att betrakta säljarens tillkortakommanden något lindrigare i detta avse-
ende i de fall han inte kan komma över resterande aktier p.g.a. att priset för 
dem sätts orimligt högt. Det torde vara svårt att sätta upp generella kriterier 
för bedömningen av vad som utgör ett rimligt pris för att säljarens culpaans-
var skall aktualiseras. Som ovan angivits kan säljaren inte åberopa sina be-
gränsade ekonomiska resurser som befrielsegrund från kontrollansvaret. För 
att säljarens culpaansvar skall aktualiseras torde det generellt sett krävas att 
priset för aktierna anses ha varit rimligt men säljaren ändå underlåtit att 
genomföra denna täckningstransaktion. Om så varit fallet synes säljaren inte 
ha utnyttjat alla de till buds stående medel för att prestera i tid, vilket torde 
utgöra ett exempel på försumlighet vid avtalets fullgörande.242 Vad som 
utgör ett rimligt pris bör avgöras mot bakgrund av någon etablerad värde-
ringsmetod för aktieposten eller i de fall det finns en marknad mot bakgrund 
av det rådande marknadspriset.243

 
Säljarens culpaansvar synes även aktualiseras i de fall säljaren inte vinnlagt 
sig om när köparens tillträde enligt överlåtelseavtalet skall ske och därmed 
hamnar i dröjsmål. Vidare torde säljarens culpaansvar aktualiseras om 
dröjsmål uppstått p.g.a. att säljaren ansett sig vara skyldig att leverera vid en 
senare tidpunkt än den i avtalet angivna tidpunkten.244 Huruvida ett sådant 
agerande skall konstituera försumlighet bör, enligt min uppfattning avgöras 
mot bakgrund av säljarens befogade uppfattningar. 
 

5.4 Skadeståndets omfattning 

Här nedan redogörs och diskuteras skadeståndets omfattning. Redogörelsen 
och diskussionen behandlar både vad som gäller då överlåtelseobjektet ut-
görs av ett kupongbolag och när det utgörs av ett avstämningsbolag. Anled-
ningen till att behandla kupongbolag och avstämningsbolag gemensamt be-
träffande denna fråga är att de problem som aktualiseras i stora delar är av 
samma slag. Syftet är således att förhindra onödig upprepning. Nedan be-

                                                 
242 Se Hellner & Ramberg, s 160. Se även prop. 1988/89:76, s 117. 
243 Se Knabe, s 19ff., angående värderingsmetoder. 
244 Hellner & Ramberg, s 160f.  Jfr. dock Håstad, s 69f. 
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handlas inledningsvis köparens ekonomiska skada och principen om ade-
kvat kausalitet. Därefter sker en redogörelse kring innebörden av begreppen 
direkt och indirekt förlust i detta sammanhang. Vidare anges kortfattat bety-
delsen av utfärdade garantier samt några av de problem som kan aktualise-
ras när köparen ingått avtal med flera säljare.  
 
KöpL:s reglering av bedömningen och beräkningen av skadeståndets om-
fattning anges i 67-70 § §. Regleringen i KöpL är emellertid inte uttömman-
de utan kompletteras av vad som anses gälla enligt allmänna skadestånds-
rättsliga principer. I detta sammanhang aktualiseras principen om adekvat 
kausalitet samt principen om att skadelidande skall ersättas enligt det positi-
va kontraktsintresset.245

 

5.4.1 Adekvat kausalitet 

Skadeståndets primära uppgift, i den här aktuella frågan, är att bibehålla 
köparen på en oförändrad ekonomisk nivå. Skadeståndet skall således med-
föra ett för köparen obrutet intresse i vad gäller ekonomiska faktorer. Att 
skadeståndets syfte är att ge kompensation innebär också att den köparen 
inte i förhållande till säljaren skall tjäna på att avtalet inte fullgjorts enligt 
sitt innehåll. Skadeståndsbeloppet skall således vara så stort att köparens 
intresse skyddas och att kompensation ges för att intresset inte tillfredställts 
genom en avtalsenlig fullgörelse.246

 
För köparens möjlighet till skadestånd är det av avgörande betydelse att det 
föreligger adekvat kausalitet mellan säljarens dröjsmål avseende den aktuel-
la aktieposten och den förlust köparen drabbats av. Innebörden av denna 
adekvanslära är emellertid inte entydig. I förarbetena till KöpL anges att 
mycket avlägsna, onormala och opåräkneliga följder av avtalsbrottet faller 
utanför skadeståndsskyldigheten. I bedömningen huruvida adekvat kausali-
tet föreligger bör således hänsyn tas till om säljaren insett eller borde ha 
insett köparens avsikter med den överlåtna aktieposten.247 I denna bedöm-
ning skall hänsyn tas till vad en i området väl insatt person skulle ha ansett 
som påräkneligt eller beräkneligt.248 Denna bedömning torde även påverkas 
av omständigheter såsom aktiepostens storlek, vilket överlåtelseförfarande 
som använts samt om det rör sig om avstämnings- eller kupongbolagsaktier. 
I de fall en skada framstår som en osedvanlig och osannolik följd av dröjs-
målet, att den inte skäligen bort tas i beräkning av säljaren, ansvarar säljaren 
således inte för den uppkomna skadan. 
 
I de fall överlåtelsen avser marknadsnoterade aktier och köpet sker över 
börs eller auktoriserad marknadsplats kan dröjsmål aktualiseras p.g.a. brist-
fälliga registreringsåtgärder, vilka är att hänföra till VPC eller de kontofö-
                                                 
245 Prop. 1988/89:76, s 193f.  Se även Herre, s 304, samt Rodhe, Obligationsrätt, s 479.  
246 Se Herre, s 300ff. 
247 Prop. 1988/89:76, s 193. 
248 Herre, s 337ff. Se även Ramberg & Herre, s 639ff. 
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rande instituten. I dessa fall beror dröjsmålet inte på köparen vilket innebär 
att säljaren anses vara ansvarig. Utgör ifrågavarande aktiepost den sista pus-
selbiten för att köparen skall erhålla en kontrollpost kan dröjsmålet innebära 
att köparen inte når upp till denna nivå vid en viss tidpunkt. För frågan om 
adekvat kausalitet kan anses föreligga i dessa fall bör följande beaktas. När 
VPC och de kontoförande instituten planerar sin verksamhet, bör de ta i 
beaktande att det bland den stora mängd rättigheter som dagligen registreras 
typiskt sett förekommer sådana som är av väsentlig betydelse för att en kö-
pare skall kunna fullgöra sina åtaganden vid exempelvis en vidareförsälj-
ning. Det är även mot denna bakgrund de höga kraven på VPC och de kon-
toförande instituten existerar och upprätthålls.249 Av detta följer att adekvat 
kausalitet bör föreligga mellan den brist hos VPC eller det kontoförande 
institut som orsakat dröjsmålet och köparens skada. 
 
Avtal om aktieöverlåtelse kan även ha ingåtts genom direkta förhandlingar 
mellan köpare och säljare. I dessa fall kan aktiepostens storlek variera men 
de torde i regel avse kontrollposter. I de fall överlåtelsen avser aktier i av-
stämningsbolag kan dröjsmålet antingen vara hänförligt till säljaren eller 
VPC och de kontoförande instituten. I de fall dröjsmålet beror på dröjsmål 
med registrering av överlåtelsen svarar VPC och de kontoförande instituten, 
som ovan nämnts, i enlighet med ett kontrollansvar. Mot bakgrund av det 
resonemang som fördes ovan i detta kapitel beträffande VPC:s och de kon-
toförande institutens verksamhet torde adekvat kausalitet föreligga mellan 
dröjsmålet och köparens skada.  
 
I de fall dröjsmålet är hänförligt till säljaren genom hans bristande medver-
kan, synes frågan om adekvat kausalitet mellan dröjsmål och köparens för-
lust vara beroende av om köparens förlust utgörs av något som säljaren in-
sett eller borde ha insett.250 Har köparen avtalat om en vidareförsäljning av 
aktieposten eller förhindrats deltagande i målbolagets bolagsstämma, och 
dessa omständigheter inneburit en ekonomisk skada för köparen, bör ade-
kvat kausalitet anses föreligga mellan dröjsmålet och köparens skada. I des-
sa fall torde köparens ekonomiska skada därmed utgöra en adekvat skada 
till följd av köparens dröjsmål. Det kan dock vara svårt att fastställa köpa-
rens ekonomiska skada i de fall skadan utgörs av att han inte kunnat deltaga 
i bolagsstämman. I denna fråga betonar Håstad att en skada inte kan anses 
inadekvat bara p.g.a. att den till sitt belopp varit svår att förutse.251 En faktor 
som bör kunna påverka adekvansbedömningen är om köparen på något sätt 
uppmärksammat säljaren om att köparen har ett starkt intresse av att få till-
gång till de rättigheter i tid som är knutna till innehavet av aktiebreven re-
spektive registreringen. I de fall köparen på ett tydligt sätt angett betydelsen 
av en leverans i tid samt de eventuella konsekvenser ett dröjsmål skulle 
kunna resultera i, torde adekvat kausalitet kunna föreligga mellan dröjsmålet 
och köparens skada även i de fall där det kan ifrågasättas om köparens ska-
da objektivt sett kan anses vara påräknelig. I de fall överlåtelsen skett över 
                                                 
249 2-3 kap. LKF. Se även ovan kap. 4.3.1.3 samt 4.3.1.4. 
250 Se Herre, s 337ff.  
251 Håstad, s 203. 
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börs eller auktoriserad marknadsplats kan dröjsmålet även vara att härleda 
till VPC eller ett kontoförande institut. Mot bakgrund av det resonemang 
som fördes ovan i detta kapitel torde adekvat kausalitet föreligga mellan 
dröjsmålet och köparens skada. 
 

5.4.2 Direkt förlust 

Typiska direkta förluster är utgifter och kostnader i samband med dröjsmå-
let. I enlighet med regleringen i 67 § KöpL utgör förlust med anledning av 
prisskillnader en direkt förlust. Har köparen hävt och vidtagit ett täcknings-
köp utgör den förlust som uppstått med anledning av detta en direkt förlust. 
I de fall köparens tidigare aktieinnehav tillsammans med den aktuella över-
låtelsen skulle ge köparen en kontrollpost och köparen kommit över en 
identisk aktiepost utgör den eventuella förlust som uppstår med anledning 
av detta täckningsköp en direkt förlust. Avser köpet samtliga aktier i ett 
bolag kan täckningsköp av praktiska skäl inte genomföras.252 Även om det 
skulle finnas liknande bolag som köparen accepterar som likvärdigt torde 
bolag vara så unika att man inte kan göra en skadeståndsberäkning baserad 
på täckningsköp av ett likvärdigt bolag.253 Av detta följer att det inte är möj-
ligt att genomföra täckningsköp om förvärvet avser mer än 50 % av aktier-
na. Utgörs kontrollposten av mindre än 50 % av aktierna kan det dock vara 
praktiskt genomförbart att vidta ett täckningsköp. I de fall överlåtelsen avser 
en kontrollpost och köparen lyckats komma över en identisk kontrollpost 
avseende samma bolag utgör den eventuella förlust som uppstått genom 
prisskillnaden med anledning av täckningsköpet en direkt förlust. I dessa 
fall är det emellertid stor risk att aktiekursen pressats upp orimligt högt med 
anledning av köparens täckningsköp. Skadeståndets syfte vid prisskillnader 
är endast att kompensera köparen för den allmänna prisstegring som ägt 
rum.254 Av detta torde i regel följa att köparen inte kan vara berättigad till 
ersättning för prisskillnad i de fall köparens täckningsköp orsakat prissteg-
ringen. Detta kan även anses följa av köparens skyldighet att begränsa sin 
skada enligt 70 § KöpL.255 I de fall köparen genomfört täckningsköpet inom 
skälig tid och med tillbörlig omsorg samt med hänsyn tagen till sin skyldig-
het att begränsa skadan synes det vara orimligt att han skall bära risken för 
sådana prisstegringar. I denna situation är det säljaren som begått kontrakts-
brottet, varför säljaren även bör bära denna risk. 
 
Hur ersättning för prisskillnad i förhållande till den skadelidandes skyldighet att begränsa 
sin förlust regleras kan illustreras genom följande exempel. Säljare och köparen har avtalat 
om överlåtelse avseende en aktiepost om 20 000 aktier men säljaren levererar endast 10 
000 aktier avtalsenligt. Då köparen ingått avtal om vidareförsäljning avseende en aktiepost 
om 20 000 aktier hade han ett starkt behov av leverans i tid, varför köparen hävde resteran-
                                                 
252 Avser överlåtelsen samtliga aktier skulle dock täckningsköp kunna aktualiseras om 
säljaren ingått avtal om försäljning avseende fler aktier än vad han vid tidpunkten för avta-
lets ingående hade tillgång till. Denna situation behandlas ej här. 
253 Prop. 1988/89:76, s 203. Se även Herre, s 482ff.   
254 Se Ramberg & Herre, s 659. 
255 Hultmark, s 230f, Se även prop. 1988/89:76, s 203. 
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de del om 10 000 aktier och genomförde omedelbart ett täckningsköp. Priset för täcknings-
köpet var betydligt högre än priset i det ursprungliga avtalet.  
 
För att det skall räknas som en täckningstransaktion krävs att köparens 
transaktion genomförts inom ”skälig tid” från det att han hävt köpet. Det 
krävs även att köparen genomfört transaktionen med skälig omsorg. Om-
sorgskravet innebär att köparen inte får genomföra den dyrare av två likvär-
diga täckningsköpsmöjligheter. En bedömning av om omsorgskravet upp-
fyllts i det enskilda fallet skall ske med hänsyn till bl.a. pris, inköpsställen, 
kostnader vid köpet och den tid som köparen haft till förfogande.256 Har 
köparen haft behov av att komma över aktieposten så snart som möjligt för 
att därigenom begränsa annan skada, t.ex. utebliven vinst för vidareförsälj-
ning, kan ett högre pris än vad som hade varit möjligt att finna anses vara 
motiverat, om övriga alternativ inte erbjöd samma snabba leverans. Enligt 
Herre skall köparen i detta exempel söka välja ett handlingsalternativ som 
minimerar skadan, men som ändå försätter honom i ett läge som motsvarar 
det som skulle ha gällt om avtalet fullgjorts på riktigt sätt.257 I exemplet 
ovan synes tidsrekvisitet vara uppfyllt. Vad gäller omsorgsrekvisitet skall 
således köparens möjlighet att på annat sätt komma över ifrågavarande ak-
tiepost beaktas. I exemplet synes det viktigaste kriteriet för köparen bestå i 
att snabbt komma över aktieposten, vilket bör inverka på omsorgsbedöm-
ningen. Kravet på omsorg torde även variera beroende på om överlåtelsen 
avser noterade aktier eller aktier i kupongbolag. Avser köpet noterade aktier 
bör det finnas större möjligheter att genomföra täckningstransaktionen till 
ett pris som inte skiljer sig så mycket från priset i det ursprungliga avtalet, 
eftersom utbudet av säljare i dessa fall normalt sett är större. Det kan dock 
förhålla sig så att priset kraftigt har gått upp under denna period, vilket gi-
vetvis påverkar omsorgsbedömningen. Avser köpet aktier i kupongbolag 
torde aktieutbudet i regel vara sämre, vilket kan innebära att köparen pressas 
till att genomföra en täckningstransaktion till ett betydligt högre pris jämfört 
med priset enligt det ursprungliga avtalet. 
 
Kravet på omsorg företer stora likheter med det generella kravet enligt 70 § 
KöpL att den skadelidande skall söka begränsa sin skada. Denna skadebe-
gränsningsskyldighet kan innebära att köparens indirekta förlust i vissa fall 
ersätts som om den vore en direkt förlust, vilket kan aktualiseras i de fall 
köparen tagit på sig en indirekt förlust i syfte att undvika eller begränsa en 
direkt förlust. Denna situation kan aktualiseras i exemplet ovan då säljaren 
hamnat i dröjsmål avseende en stor aktiepost och köparen genom dröjsmålet 
riskerar att förlora en vinstgivande vidareförsäljning. Viktigt att konstatera i 
detta avseende är att den uteblivna vinsten utgör en indirekt förlust.258 I ex-
emplet ovan hade köparen en möjlighet att göra ett täckningsköp men hade 
då varit tvungen att betala en kraftig överkurs. Kostnaden för detta täck-
ningsköp hade varit att betrakta som en direkt förlust. Avstår köparen i detta 
fall från täckningsköpet, p.g.a. att vidareförsäljningen inte hade varit lönsam 
                                                 
256 Prop. 1988/89:76, s 203. Se även Herre, s 496 samt där angivna hänvisningar. 
257 Herre, s 496f. 
258 Ramberg & Herre, s 671ff. 
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med anledning av den kraftiga överkursen, begränsar köparen därmed ska-
deverkningarna av säljarens dröjsmål. I denna situation har köparen möjlig-
het att få ersättning för den vinst han gått miste om genom att han inte kun-
nat genomföra vidareförsäljningen, eftersom han begränsat sin direkta för-
lust genom att ta på sig en indirekt förlust.259 Den indirekta förlusten skall 
således ersättas som om den vore en direkt förlust i enlighet med reglering-
en i 67 § 3 st. Vid bedömningen om köparen uppfyllt omsorgsrekvisitet 
samt skadebegränsningsskyldigheten enligt 70 § skall således hänsyn tas till 
storleken på köparens uteblivna eller reducerande vinst. Storleken på denna 
eventuella förlust skall således jämföras med prisskillnaden mellan det ur-
sprungliga priset och priset på täckningstransaktionen. I de fall köparens 
förlust, i form av utebliven vinst, är mindre än skillnaden mellan det ur-
sprungliga priset och priset på täckningstransaktionen skall köparen avstå 
från täckningsköpet.260 Köparens möjlighet att begränsa skadan på detta sätt 
underlättas av att det finns ett s.k. gängse pris att ta hänsyn till vid denna 
bedömning. För marknadsnoterade aktier utgör den aktuella kursen vid tid-
punkten för hävning det gängse priset.261 Vid köp av kontrollposter får kö-
paren emellertid i regel betala ett extra pris i form av ett procentuellt 
påslag.262 Vid beräkning av skadeståndet är ett alternativ att samma procen-
tuella påslag görs på kursen vid tidpunkten för hävning i syfte att få fram ett 
gängse pris. Avser köpet aktier i kupongbolag, kan det vara förenat med 
svårigheter att bestämma ett gängse pris. I denna fråga torde köparen bära 
bevisbördan för att aktiens värde har stigit.263 Det gängse priset i dessa fall 
bör utgöras av vad övriga aktieägare kan förväntas erhålla vid en försälj-
ning, vilket kan vara svårt att föra bevisning om. I de fall övriga aktieägares 
aktieposter i målbolaget inte är till salu försvåras köparens möjlighet att föra 
bevisning i denna fråga ytterligare. 
 
I de fall värdet på aktieposten reducerats under dröjsmålsperioden och köpa-
rens vidareförsäljning därmed inbringar en lägre inkomst än vad den hade 
gjort om säljaren levererat avtalsenligt utgör även det, enligt min uppfatt-
ning, en direkt förlust för köparen.264 Det kan i vissa fall vara svårt att dra 
en skarp och tydlig gräns mellan direkt och indirekt förlust. En fråga det 
råder viss oenighet kring, är den förlust köparen drabbas av när han avtalat 
om en vidareförsäljning och säljarens dröjsmål resulterat i att köparens av-
talspart hävt köpet och krävt skadestånd innan köparen hunnit med att 
genomföra ett täckningsköp. I denna fråga anger förarbetena att denna för-
lust utgör en direkt förlust för köparen.265 Ramberg & Herre anser dock att 
ersättningen till tredje man utgör en indirekt förlust. De motiverar sitt ställ-
ningstagande med att en reducerad vinst är minst lika svår att förutse som 

                                                 
259 Prop. 1988/89:76, s 48. Se även Herre, s 456ff., samt s 545ff.  
260 Se 67 § 3 st KöpL jfr. med 70 § 1 st KöpL. Se även Herre s 457ff., samt 496f. 
261 Se Herre, s 506ff. 
262 Se ovan kap. 5.1. 
263 Se NJA 1917 s 256, där en av köparen erhållen offert om leverans av motsvarande varor 
under liknande betingelser godtogs som bevisning om marknadspris. 
264 Se Ramberg & Herre, s 668f. Jfr. dock med prop. 1988/89:76, s 201.  
265 Prop. 1988/89:76, s 194 samt s 200. 

 78



ett bortfall av köparens vinstmarginal i dess helhet, d.v.s. utebliven vinst, 
och att den därmed omfattas av 67 § 2 st 4 p. KöpL.266 I denna fråga är det 
även av intresse att beakta förarbetena till 67 § 3 st KöpL som anger att av-
talsvite p.g.a. dröjsmål som en köpare har att utge till sin avtalspart i nästa 
säljled i allmänhet betraktas som indirekt förlust.267 Enligt förarbetena skall 
således köparens ersättning till tredje man bedömas olika beroende på om 
ersättningen utgör skadestånd eller avtalsvite. I denna gränsdragningsfråga 
ansluter jag mig till Rambergs & Herres ståndpunkt. Enligt min uppfattning 
resulterar deras ståndpunkt i en mer konsekvent behandling av innebörden 
av begreppet utebliven vinst samt synen på köparens ersättning till tredje 
man. Begreppen utebliven vinst och reducerad vinst tycks endast skilja sig 
åt i kvantitativt hänssende, vilket innebär att det vore inkonsekvent att be-
handla dem på olika sätt i denna fråga. Av betydelse är även att en utebliven 
vinst och en reducerad vinst i många fall kan ha varit svåra att förutse. I 
enlighet med denna uppfattning skall således köparens ersättning till tredje 
man utgöra en indirekt förlust, oavsett om ersättningen utgår i form av av-
talsvite eller i form av skadeståndsersättning. Genom denna indelning torde 
en större konsekvens uppnås i fråga om behandlingen av köparens direkta 
och indirekta förlust.268

 

5.4.3 Indirekt förlust 

I de fall dröjsmål aktualiseras kan det resultera i att köparen förhindras att 
deltaga på målbolagets bolagsstämma.269 Den omständigheten att köparen 
inte kan deltaga på bolagsstämma kan innebära att beslut där fattas som 
måste rivas upp på en senare stämma. Detta förfarande kan medföra kostna-
der för bolaget i förhållande till bolagets avtalsparter i de fall bolaget börjat 
verkställa det först fattade bolagsstämmobeslutet, som senare upphävts vid 
den senare bolagsstämman.270 Dessa kostnader drabbar indirekt köparen i 
egenskap av aktieägare. Att köparen förhindras deltagande på bolagsstäm-
man kan därmed utgöra en indirekt förlust, i enlighet med KöpL 67 § 2 st, 
då köparen inte kunnat utnyttja överlåtelseobjektet på avsett sätt samt då 
den ekonomiska skadan varit svår att förutse. Detsamma bör vara fallet om 
köparen inte tillräckligt snabbt kunnat utlysa extra bolagsstämma för att 
därigenom ordna en styrelseplats i syfte att få insyn i bolagets affärer. I det 
senare fallet kan det emellertid ifrågasättas om köparen drabbats av någon 
ekonomisk skada. I båda dessa situationer torde det generellt sett föreligga 
betydande bevissvårigheter beträffande köparens ekonomiska skada. I dessa 
situationer aktualiseras även frågan om det föreligger adekvat kausalitet 

                                                 
266 Ramberg & Herre, s 671ff. Se även Herre, s 447ff.  
267 Prop. 1988/89:76, s 202. 
268 Se Ramberg & Herre, s 671ff., samt Herre, s 447ff. Se även Håstad, s 210ff. 
269 Avser överlåtelsen kupongbolagsaktier och säljaren var införd i aktieboken och ett död-
ningsförfarande har inletts bör dock köparen kunna tas upp som legitimerad aktieägare med 
stöd av överlåtelseavtalet och den av rätten utfärdade stämningen, se 3 kap. 7 § ABL. 
270 Hur dessa avtals- och bolagsrättsliga frågor har sin praktiska lösning behandlas inte 
ytterligare i denna framställning.  
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mellan dröjsmålet och den uppkomna skadan. I denna fråga bör särskild vikt 
läggas vid om säljaren bort inse att köparens avsikt varit att agera på bolags-
stämma eller påkalla extra bolagsstämma. I de fall köpet avsett en kontroll-
post utgör överlåtelseobjektet en omständighet som talar för att säljaren bort 
inse säljarens avsikt att utöva kontroll i det aktuella bolaget.271 Samma reso-
nemang torde gälla i de fall köpet avser bolagets samtliga aktier. Situationen 
är svårare att bedöma om köpet av den aktuella aktieposten innebär att kö-
paren tillsammans med sitt tidigare aktieinnehav uppnår en kontrollpost. I 
denna situation är inte överlåtelseobjektet någon som till sin art talar för att 
köparen borde ha insett köparens avsikt att påverka det aktuella bolaget. Har 
överlåtelsen kommit till stånd genom en privat överlåtelse utanför de etable-
rade marknadssystemen eller om överlåtelsen avser aktier i kupongbolag, 
torde det avgörande för frågan om adekvat kausalitet föreligger vara vad 
som sades vid avtalstillfället samt parternas ageranden.  
 
Den indirekta förlust som oftast torde aktualiseras är den som uppstår med 
anledning av att köparen avtalat om en vidareförsäljning av aktieposten men 
hamnat i dröjsmål i förhållande till sin avtalspart p.g.a. säljarens dröjsmål. I 
de fall dröjsmålet resulterat i att köparens avtalade vidareförsäljning gått om 
intet är den förlust köparen därmed drabbats av att betrakta som en indirekt 
förlust. Köparens dröjsmål i förhållande till sin avtalspart kan även innebära 
att köparens vinst reduceras vilket utgör en indirekt förlust för köparen. 
 
Säljarens dröjsmål kan även ha resulterat i att köparen tvingats utge vite i 
förhållande till sin avtalspart. Huruvida denna förlust skall utgöra en direkt 
eller indirekt förlust bör bero på innebörden av begreppet utebliven vinst. 
Enligt förarbetena avser utebliven vinst situationer där vinsten faller bort 
helt och hållet, vilket innebär att en ersättning till tredje man som reducerar 
vinsten utgör en direkt förlust.272 En annan tolkning, som förespråkas av 
Ramberg & Herre, är att utebliven vinst omfattar fall där hela vinsten faller 
bort samt fall då vinstmarginalen reduceras. Detta ställningstagande motive-
ras med att en reducerad vinstmarginal bör vara minst lika svår att förutse 
som ett bortfall av vinstmarginalen i dess helhet, vilket då innefattas i 67 § 
4p. ”annan liknande förlust, om den varit svår att förutse”. Jag ansluter mig 
till Ramberg & Herres uppfattning i denna fråga. I de fall köparen har tving-
ats att utge vite till tredje man p.g.a. dröjsmålet torde således denna ersätt-
ning utgöra en indirekt förlust.273

 

5.4.4 Betydelsen av utfärdade garantier 

Det kan i detta skede vara på sin plats att kortfattat redogöra för hur sälja-
rens skadeståndsansvar påverkas av utfärdade garantier.274 Som ovan 
nämnts bör köparen avkräva säljaren garantier, i de fall aktiebrev har kom-
                                                 
271 I denna fråga, se även Hultmark, s 74f. 
272 Prop. 1988/89:76, s 200. 
273 Ramberg & Herre, s 671ff. Jfr. dock med prop. 1988/89:76, s 194., samt s 200. 
274 Se Rodhe, Obligationsrätt, s 538f. 
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mit bort eller säljaren saknat vetskap om var alla utfärdade aktiebrev befin-
ner sig vid avtalets ingående. Garantin bör då innebära att säljaren skall hål-
la köparen skadeslös med anledning av osäkerheten beträffande de saknade 
aktiebreven. I de fall säljaren utfärdat en garanti med ett sådant innehåll 
anses han ansvara strikt för att denna utfästelse infrias. Det anses utgöra en 
allmän rättsgrundsats att den som utfärdat en garanti ansvarar i enlighet med 
ett strikt ansvar för att garantiutfästelsen infrias.275 I de fall köparen drab-
bats av en ekonomisk skada med anledning av de förkomna aktiebreven 
skall säljaren således ersätta denna ekonomiska skada fullt ut. Då säljaren 
har ett strikt ansvar i denna situation sker ingen adekvansbedömning. 
 

5.4.5 Fler säljare 

Köparens rätt till skadestånd kan kompliceras av att säljarsidan represente-
rats av flera parter. Säljarsidan kan exempelvis ha bestått av fyra olika sälja-
re och två av dessa hamnat i dröjsmål med sina prestationer vilket resulterat 
i att köparen orsakats ekonomisk skada. Reglerar inte avtalet hur denna situ-
ation skall hanteras och säljarnas inbördes ansvar är oreglerat, skall köpa-
rens rätt till skadestånd bedömas utifrån KöpL:s reglering. 
 
Vad gäller ansvaret för köparens direkta förluster torde köparen ha att upp-
skatta storleken av sin direkta förlust i förhållande till de båda säljarna var 
för sig. Detta kan illustreras genom följande mycket förenklade exempel.  
 
Köparen K har ingått avtal med säljare A,B,C och D om förvärv av deras aktier i bolaget M 
till ett pris om 10kr/aktie. Säljarna har inte reglerat sina inbördes förhållanden. Vidare 
anger förvärvsavtalet inte heller vad som skall gälla vid säljares dröjsmål. A innehar 10 000 
aktier. B 20 000 aktier och C och D innehar vardera 35 000 aktier. Genom detta förvärv 
erhåller K således 100 000 aktier i bolaget M, vilket utgör en kontrollpost i bolaget. Efter 
avtalets ingående låter A och B meddela att de inte kommer att fullgöra sina prestationer, 
en s.k. icke-uppfyllelse. Med anledning av detta dröjsmål genomförde K ett täckningsköp 
av 30 000 aktier. Genomsnittspriset på denna aktiepost uppgick till 12kr/aktie, vilket inne-
bar en direkt förlust i form av prisskillnad om 60 000 kr. Täckningsköpet för A:s dröjsmål 
innebar en merkostnad för K motsvarande 20 000 kr (10 000*12-10 000*10=20 000 kr). 
Täckningsköpet för B:s dröjsmål innebar en merkostnad för K motsvarande 40 000 kr. (20 
000*12-20 000*10=40 000 kr) 
 
I exemplet ovan drabbades köparen av en direkt förlust om 60 000 kr. För 
denna förlust skall således A ansvara för den ekonomiska skada A:s dröjs-
mål orsakade, d.v.s. 20 000 kr, och B ansvara för den del B:s dröjsmål orsa-
kade, d.v.s. 40 000 kr. 
 
Under andra omständigheter torde även den situationen kunna aktualiseras 
att en säljare ansvarar enligt kontrollansvarsregeln, medan en annan säljare 
ansvarar enligt culpaansvarsregeln. I en sådan situation skall köparens indi-
rekta förlust ersättas av den säljare som anses ha varit försumlig. För att 
ersättning skall utgå krävs det dock att adekvat kausalitet föreligger mellan 

                                                 
275 Se bl.a. NJA 1994 s 203. 
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säljarens försumliga beteende och köparens indirekta förlust.276 Vad gäller 
köparens direkta förlust torde säljarna ha att ansvara för den förlust respek-
tive säljares dröjsmål orsakat i den mån det är möjligt att fastställa en sådan 
uppdelning. Hur en sådan uppdelning skall göras i mer komplicerade fall än 
det som angavs i exemplet ovan kommer inte att behandlas ytterligare i 
denna framställning. 
 

                                                 
276 Herre, s 359ff. 
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6 Reglering av säljarens 
dröjsmål 

6.1 Allmänt 

Vid företagsöverlåtelser ligger det i alla inblandade parters intresse att ägar-
bytet sker så smidigt och friktionsfritt som möjligt. Med anledning av att 
den tidigare redogörelsen och diskussionen behandlat hur KöpL:s reglering 
skall eller bör tillämpas i de dröjsmålssituationer som kan aktualiseras är 
syftet med detta kapitel att försöka ange hur säljarens dröjsmål kan regleras 
i överlåtelseavtalet. En sådan avtalsreglering syftar till att utgöra en accep-
tabel lösning för både köpare och säljare.  
 
Oavsett om överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag eller kupongbolag 
förekommer det, i synnerhet vid större transaktioner, att parterna biträdes av 
advokat med juridisk expertis. Den praxis som därigenom utvecklats bör 
innebära att risken för att dröjsmål skall uppstå reduceras. Värt att notera är 
dock att parterna ytterst sällan reglerar vad som skall gälla i händelse av 
säljarens dröjsmål. Mot bakgrund av vad som angetts i föregående kapitel 
torde frågan om säljarens dröjsmålsansvar ha störst praktisk betydelse när 
den aktuella överlåtelsen avser aktier i kupongbolag. Med anledning av det-
ta tar detta kapitel i huvudsak sikte på överlåtelser av aktier i kupongbolag. 
Hur parterna i överlåtelseavtalet kan reglera denna fråga torde dock vara 
relevant även i de fall överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag. 
 

6.2 Dröjsmålsreglering 

Som ovan redogjorts för skall köparen inte erlägga betalning i de fall sälja-
ren inte kan utföra sin prestation vid den i avtalet överenskomna tidpunkten.  
I de fall köparen har ett starkt intresse av att tillträda på den i avtalet angiv-
na tidpunkten, men inte senare, har köparen till följd av dröjsmålet att göra 
påföljder gällande i enlighet med KöpL:s reglering. En sådan utveckling är 
emellertid inte önskvärd för någon av parterna. Av den redogörelse och dis-
kussion som förts i föregående kapitel framgår att KöpL i frågan om sälja-
rens dröjsmålsansvar kan utgöra ett osmidigt instrument att tillämpa vid 
företagsöverlåtelser. Detta gäller i synnerhet dess påföljdsreglering avseen-
de skadestånd. Att KöpL:s reglering av säljarens skadestånd kan utgöra ett 
trubbigt instrument, framgår bland annat av de problem köparen kan ställas 
inför vid köparens bevisbörda angående den skada som säljarens dröjsmål 
har orsakat. Även adekvansbedömningen som skall göras kan innebära att 
köparen inte erhåller skadestånd.  
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Säljarens dröjsmålsansvar synes således vara en fråga som båda parter bör 
ha ett intresse av att reglera i överlåtelseavtalet. En tänkbar lösning på 
dröjsmålsproblematiken kan vara att parterna avtalar om en schabloniserad 
ersättning, s.k. avtalsvite. För köparen är det av vikt att försäkra sig om att 
denna ersättning täcker all den förlust som dröjsmålet orsakat. I denna fråga 
har säljaren ett motsvarande intresse av att inte ersätta köparen för skador 
som denne bevisligen inte drabbats av. En balanserad vitesreglering kan då 
ange följande; Vid säljarens dröjsmål skall säljaren ersätta köparens för-
lust. Köparens förlust skall anses uppgå till X kronor om inte säljaren visar 
att förlusten är mindre eller köparen visar att förlusten är större. En sådan 
reglering om avtalsvite bör föranleda säljaren att försäkra sig om var aktie-
bok och aktiebrev befinner sig innan regleringen om avtalsvitet görs till 
avtalsinnehåll. Denna klausul reglerar även bevisbördan och besparar par-
terna från att ta ställning adekvansproblematiken. Klausulen torde inte vara 
att betrakta som alltför köparvänlig då säljarens huvudsakliga prestation 
utgörs av att leverera aktierna samt att en motsvarande reglering om avtals-
vite beträffande köparens dröjsmål med betalning även görs till avtalsinne-
håll. Det främsta syftet med en vitesreglering är att den skall utgöra ett på-
tryckningsmedel på säljaren att fullgöra avtalet i tid. Då vitesbeloppet be-
stäms i förväg undviks även tvister mellan parterna i fråga om skadeståndets 
storlek.277

 
En annan situation som kan bli besvärlig att lösa genom en tillämpning av 
KöpL:s reglering är den som kan aktualiseras när det finns mer än en sälja-
re. Uppstår dröjsmål och två eller flera säljare är ansvariga till dröjsmålet 
kan det vara förenat med svårigheter för köparen att härleda och bevisa vem 
som orsakat köparens skada. Köparen kan skydda sig mot följderna av en 
sådan situation genom att föra in en reglering i överlåtelseavtalet om a
vite. I denna situation bör köparen verka för att säljarna ansvarar solidar
gentemot köparen. I de fall säljarna inte accepterar en sådan lösning bör
köparen istället försöka få igenom någon form av kvotfördelni
tive säljares ansvar. 

vtals-
iskt 
 

ng av respek-

                                                

 
Då förvärvsprocessen i många fall är en utdragen process och kan involvera 
många olika aktörer, såsom revisorer och advokater, torde den även vara 
förenad med en del kostnader. Parterna står i princip risken för sina egna 
kostnader avseende tiden fram till avtalets ingående.278 Av detta följer att en 
del kostnader torde vara hänförliga till perioden mellan tidpunkt för upp-
rättande av principöverenskommelsen och det tänkta tillträdet. De kostnader 
köparen dragit på sig med anledning av förvärvsprocessens alla åtgärder får 
köparen således själv bekosta. I de fall affären gått om intet p.g.a. att sälja-
ren ändrat inställning och inte längre vill ingå avtal har de kostnader köpa-
ren ådragit sig under förvärvsprocessen således varit utan nytta. Anledning-
en till att dessa kostnader inte tillfört köparen någon motsvarande nytta står 

 
277 Hellner & Ramberg, s 158f. Se även Olsen, 1993, s 29f. 
278 Se Adlercreutz, SvJT 1987 s 511. 
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enbart att finna i säljarens bristande medverkan, s.k. icke-uppfyllelse. En 
vitesklausul bör kunna utformas på ett sätt som innebär att köparen får er-
sättning även för dessa kostnader. Parterna bör föra in en sådan vitesre-
glering vid tidpunkten för upprättandet av principöverenskommelsen och 
denna reglering skall då gälla från och med denna tidpunkt. Vitesreglering-
ens belopp avseende säljarens icke-uppfyllelse skall således syfta till att 
omfatta alla de kostnader som köparen ådragit sig efter det att vitesklausu-
len gjorts till avtalsinnehåll mellan parterna. I de fall säljaren är osäker på 
var alla de utfärdade aktiebrev som överlåtelsen avser finns torde säljaren 
emellertid inte acceptera en sådan vitesreglering. Ett initiativ till vitesre-
glering av säljarens dröjsmål i detta tidiga skede av processen bör dock 
kunna resultera i att säljaren, då han dessförinnan kanske inte insåg betydel-
sen av aktiebreven, på ett tidigare stadium inser aktiebrevens betydelse och 
därmed föranstaltar om ett dödningsförfarande. En vitesreglering kan såle-
des resultera i att parterna på ett tidigare stadium undanröjer risken för att 
dröjsmål skall aktualiseras samt reducerar konsekvenserna av ett eventuellt 
dröjsmål.  
 
Den ovan angivna vitesklausulen kan således nyanseras och ytterligare pre-
cisera säljarens ansvar enligt följande; Underlåter säljaren att avlämna ak-
tiebreven till köparen mot avtalad köpeskilling efter genomförd due diligen-
ceundersökning, skall säljaren ersätta köparens förlust. Köparens förlust 
skall anses uppgå till X kronor om inte säljaren visar att förlusten är mindre 
eller köparen visar att förlusten är större. 
 
Som ovan nämnts tar klausulen främst sikte på att förhindra att säljaren 
hamnar i dröjsmål av den anledningen att han väljer att inte fullgöra sin pre-
station. 
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7 Sammanfattande analys 

Av den ovan anförda genomgången synes framgå att de situationer där sälja-
rens dröjsmål kan aktualiseras kan skilja sig åt beroende på om överlåtelsen 
avser aktier i avstämningsbolag eller om överlåtelsen avser aktier i kupong-
bolag. Den huvudsakliga orsaken till de existerande skillnaderna i detta av-
seende utgörs av att aktier i avstämningsbolag inte existerar i fysisk form, 
till skillnad från aktier i kupongbolag, och att dessa aktier av denna anled-
ning hanteras genom VPC och de kontoförande institutens försorg. En an-
ledning till att dröjsmål uppstår kan utgöras av säljarens bristande medver-
kan, s.k. icke-uppfyllelse. Denna situation uppstår således när säljaren efter 
avtalets ingående inte fullgör sitt åtagande att leverera aktierna. Dröjsmål av 
denna anledning kan aktualiseras oavsett om överlåtelsen avser aktier i av-
stämningsbolag eller aktier i kupongbolag. En annan orsak till att dröjsmål 
uppstår kan utgöras av att säljaren saknar kännedom om var alla utfärdade 
aktiebrev befinner sig. Eftersom det i denna fråga rör sig om fysiska aktie-
brev, kan dröjsmål av denna orsak enbart uppstå när överlåtelsen avser akti-
er i kupongbolag. Vidare kan dröjsmål även aktualiseras till följd av brister 
vid registreringsåtgärderna. Då denna situation har att göra med de kontofö-
rande institutens hantering av dematerialiserade aktier, kan dröjsmål av 
denna anledning endast aktualiseras när överlåtelsen avser aktier i avstäm-
ningsbolag. 
 
Ett gemensamt drag mellan överlåtelser av aktier i avstämningsbolag och 
kupongbolag är att parterna ytterst sällan tycks reglera säljarens dröjsmåls-
ansvar i överlåtelseavtalen. Anledningen till att säljarens dröjsmålsansvar 
sällan regleras torde ej vara densamma när överlåtelsen avser aktier i av-
stämningsbolag som när överlåtelsen avser aktier i kupongbolag. I de fall 
överlåtelsen avser aktier i kupongbolag bör denna fråga ses mot bakgrund 
av den process som vanligtvis ägt rum fram till dess att parterna ingått ifrå-
gavarande avtal. Saknar säljaren vetskap om var alla utfärdade aktiebrev 
befinner sig torde köparen erhålla vetskap om detta förhållande genom due 
diligenceförfarandet. I denna situation har köparen att välja mellan att från-
träda avtalet eller att agera för ett fullgörande. Köparen bör även i denna 
situation kräva att säljaren inleder ett dödningsförfarande avseende de för-
komna aktiebreven. Vidare bör köparen avkräva säljaren garantier innebä-
rande att säljaren skall hålla köparen skadeslös med anledning av de för-
komna aktiebreven. Betvivlar köparen säljarens betalningsförmåga eller 
betalningsvilja vid händelse av garantifall, bör köparen istället avkräva säl-
jaren en bankgaranti. Köparen kan även försäkra sig mot risken att säljaren 
inte betalar genom att köparen innehåller viss del av köpeskillingen. Hur 
många av dessa åtgärder köparen bör avkräva säljaren samt omfattningen av 
säljarens garantiåtagande, torde vara beroende av köparens riskattityd. I de 
fall säljaren inte tillgodoser de villkor köparen ställt upp för affärens fullgö-
rande med anledning av säljarens dröjsmål, kan det föranleda köparen att 
frånträda affären. Mot bakgrund av hur förvärvsprocessen ser ut samt de 
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möjligheter köparen har att villkora förvärvet, synes köparen ha goda möj-
ligheter att bedöma och värdera de risker som är förenade med affären. 
Därmed kan köparen trygga sin ställning vid händelse av säljarens dröjsmål. 
Det nyss sagda kan utgöra en omständighet som innebär att köparen anser 
att säljarens dröjsmålsansvar inte utgör en fråga som med nödvändighet 
måste regleras mellan parterna. De åtgärder köparen har möjlighet att vidta i 
händelse av säljarens dröjsmål aktualiseras i regel när dröjsmålet är ett fak-
tum och torde därmed inte påverka risken för att dröjsmål faktiskt aktualise-
ras.  
 
Att dröjsmål aktualiseras torde i regel bero på att säljaren efter det att avtal 
om försäljning ingåtts, men före köparens tillträde, valt att inte fullgöra samt 
att säljaren saknat vetskap om var alla utfärdade aktiebrev befinner sig. Or-
sakerna till att dröjsmål uppstår utgörs i regel av en attitydförändring från 
säljaren efter avtalets ingående eller av slarv och/eller okunskap avseende 
aktiebrevens rättsliga betydelse. De ovan nämnda åtgärderna som köparen 
kan vidta torde således inte påverka orsakerna till att dröjsmål uppstår. 
 
Med anledning av att säljarens dröjsmål i vissa fall faktiskt kan riskera att 
orsaka en betydande förlust för köparen, t.ex. i de fall köpet utgör en del av 
ett större förvärv eller köparen avtalat om en vidareförsäljning, kan det tyck-
as vara aningen förvånande att köparen inte anser sig ha ett intresse av att 
reglera denna fråga. Köparen kan även ha ett starkt intresse av att vidta 
genomgripande förändringar i bolaget, vilket kan äventyras genom säljarens 
dröjsmål. Enligt min uppfattning bör det ligga i köparens intresse att tillse 
att parterna reglerar säljarens dröjsmålsansvar. Regleringen av denna fråga 
bör aktualiseras i samband med att parterna upprättar principöverenskom-
melsen. En sådan reglering kan ikläda sig formen av ett avtalsvite och bör ta 
sikte på säljarens icke-uppfyllelse. I de fall säljaren saknar vetskap om var 
alla utfärdade aktiebrev befinner sig torde han knappast acceptera en vites-
reglering, varför vitesregleringen endast bör kunna tillämpas vid säljarens 
icke-uppfyllelse. En vitesreglering syftar till att utgöra ett påtryckningsme-
del på säljaren att fullgöra avtalet i tid. Vitesbeloppets storlek skall anses 
motsvara köparens förväntade förlust och skall utgöra ett incitament för 
säljaren att prestera avtalsenligt. Vitesklausulen bör således ha den inverkan 
på säljaren att han inte på ett lättvindigt sätt kan dra sig ur ett avtal. Reglerar 
parterna säljarens dröjsmålsansvar genom en vitesklausul torde det således 
kunna utgöra en omständighet som i vissa fall kan förhindra att säljaren 
hamnar i dröjsmål. Den diskussion som förts i detta stycke, torde vara av 
samma relevans för överlåtelser av aktier i kupongbolag som för överlåtel-
ser av aktier i avstämningsbolag, eftersom diskussionen tar sikte på sälja-
rens icke-uppfyllelse, vilket kan aktualiseras oavsett aktietyp. 
 
I de fall säljaren inte vet var alla utfärdade aktiebrev finns, uppstår inte 
samma situation som aktualiseras vid säljarens icke-uppfyllelse. Såvitt jag 
förstår torde dröjsmål p.g.a. denna anledning i regel endast kunna uppmärk-
sammas, ej förhindras, av köparen genom due diligenceundersökningen. Det 
torde dock vara möjligt att förhindra säljarens dröjsmål genom due diligen-
ceundersökningen, om den föranlett säljaren att vidta efterforskningar avse-
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ende aktiebreven och dessa efterforskningar resulterat i att säljaren fått tag 
på alla utfärdade aktiebrev. I detta fall utgör således en noggrann due dili-
genceundersökning ett redskap för att hindra att dröjsmål aktualiseras. I 
annat fall, d.v.s. om säljaren hamnar i dröjsmål, bör köparen kräva att sälja-
ren skall vidta de åtgärder som ovan angetts i syfte att köparen skall hållas 
skadeslös med anledning av dröjsmålet. 
 
I de fall överlåtelsen avser aktier i avstämningsbolag som ägt rum utanför 
de etablerade marknadssystemen, kan dröjsmål ha orsakats av säljaren ge-
nom hans bristande medverkan till affärens fullgörande. I denna situation 
torde vad som ovan sades om vitesreglering, beträffande aktier i kupongbo-
lag, vara av samma relevans. En anledning till att säljarens dröjsmålsansvar 
inte heller regleras i detta fall kan bero på att parterna vid avtalets ingående 
sätter stor tilltro till varandra. Dröjsmål kan även aktualiseras till följd av fel 
eller dröjsmål vid överlåtelse- och registreringsåtgärderna. I dessa fall torde 
dröjsmålet i regel vara hänförligt till anlitat kontoförande institut. Inte heller 
denna situation tycks vara föremål för avtalsreglering parterna emellan. En 
anledning till att säljarens dröjsmålsansvar inte reglerar dessa fall kan vara 
att parterna har stort förtroende att VPC-systemet fungerar på ett tillförlitligt 
sätt samt att parterna har förtroende för det värdepappersinstitut som skall 
genomföra registreringsåtgärderna. För köparen torde emellertid anledning-
en till dröjsmålet sakna betydelse, vilket innebär att köparen i båda dessa 
fall har rätt att av säljaren kräva ersättning för den förlust köparen drabbats 
av med anledning av dröjsmålet. Aktualiseras dröjsmål p.g.a. brister hänför-
ligt till VPC eller kontoförande institut har säljaren dock genom regleringen 
i 7 kap. 2 § LKF ett regresskrav gentemot VPC eller berört kontoförande 
institut, motsvarande storleken på köparens förlust.  
 
Med anledning av redogörelsen i föregående kapitel kan slutligen konstate-
ras att säljarens dröjsmålsansvar inte utgör något av de moment parterna 
tillmäter någon egentlig relevans vid företagsöverlåtelser. En förklaring till 
detta kan vara att alla inblandade parter normalt sett har ett starkt intresse av 
att affären genomförs. Som redogörelsen visat har även köparen relativt 
goda instrument att tillämpa i de fall säljaren, av någon anledning, inte pres-
terar i tid. Redogörelsen har även visat att köparen sällan torde riskera att 
erlägga köpeskillingen, utan att han samtidigt, eller strax därefter, får till-
gång till ifrågavarande aktiepost. Övriga olägenheter som köparen riskerar 
att drabbas av med anledning av säljarens dröjsmål, synes utgöra en av flera 
risker som är kopplade till överlåtelsen som sådan och som köparen därmed 
bör ta med i sin sammanlagda riskbedömning av affären.  
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