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Summary 
Conducting a new share issue is a common way to attract new funds to a 
joint-stock company in need of it. By guaranteeing the new share issue the 
company wants to make sure that the shares are subscribed for to the largest 
possible extent. Guarantees play an important role as they assure the 
involved parties that the issue will be successful, and the using of guarantors 
can be crucial for several reasons. The knowledge that the expected capital 
investment will reach the company gives the management an easier task of 
planning the future of the company. But the most important reason for using 
guarantors is the fact that a guarantee ensures the existing shareholders with 
priority to the new shares that there are other investors believing in the 
future of the company, and this will hopefully relieve them of doubts about 
their own participation in the new share issue. 
 Guarantees as a phenomenon has existed for a long time and the law ex-
plicitly talks about acting as a guarantor on a professional basis. They also 
have legitimacy from customs on the market. Despite this, the agreement 
between the issuer of the shares and the guarantor brings up several legal 
issues. Considering that subscription for new shares is an agreement which 
for its validity requires certain form, it is a valid question to ask whether the 
agreement can be considered legally binding for the guarantor. When 
studying the literature on the subject, one finds contradicting opinions, and 
the only precedent that deals with promises of future subscription of shares 
– NJA 1918 page 394 – states that a promise of such kind can not be 
considered legally binding for the party who have given the promise. 
However, the precedent is ninety years old and a lot has happened since. 
Furthermore, the problem has not been discussed to any larger extent during 
the work proceeding later years’ Swedish companies acts (Swe. Aktie-
bolagslagen, ABL), thus making the question whether or not these 
agreements are to be considered legally binding appear alarmingly unclear. 
 The rules regulating subscription for shares in connection with a new 
share issue are found in chapter 13, paragraphs 13-14 of the Swedish 
companies act. Paragraph 13 states that the subscription for the shares is to 
be conducted on a certain list containing certain information necessary in 
order to allow the subscribers of the new shares to get a good image of the 
company. If this procedure is neglected, paragraph 14 states that the 
subscription for shares is not legally valid, unless it has been registered at 
the Swedish Companies Registration Office (Swe. Bolagsverket) before a 
complaint has been filed. 
 In accordance with the views that are represented in most of the literature 
on the subject, I am of the opinion that the discussion whether or not these 
agreements are to be considered legally binding, is a discussion of whether 
or not it is possible to make an analogy from the form prescribed by law 
when subscribing for new shares. In the early literature, Swedish legal 
scholar Hjalmar Karlgren argued that promises of future subscription of 
shares was to be considered not binding.  
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 Karlgren was of the opinion that an analogy should be made from the 
form prescribed by law when subscribing for new shares, thus making such 
promises not binding. He based his view on an assumption of what had been 
the original legislators’ motives for stating the form prescribed by law. 
Karlgren argued that he had found one motive, standing above all others, 
and this motive would be missed if promises of future subscription for 
shares were to be considered legally binding. The motive that Karlgren 
argued was of utmost importance was the investing public’s need for 
protection from unsound companies. 
 The views of Hjalmar Karlgren have lately been criticized, mainly by 
another legal scholar, Erik Nerep. Nerep has argued that there are no 
grounds on which an analogy can be allowed and therefore there are no rea-
sons why promises of future subscription of shares should not be considered 
legally binding. On my part, I am of the opinion that there are certain legis-
lative motives to the form prescribed by law, and these makes it impossible 
to exclude the possibility that the Supreme Court would come to the conclu-
sion that guarantee commitments are to be considered legally not binding, if 
the matter would be laid before it. My conclusion on this matter is therefore 
that the question whether or not promises of future subscription for shares is 
to be considered legally binding is not solved to a satisfying degree, and I 
would therefore like to raise a warning concerning the insecurity that occurs 
when a guarantee commitment is agreed upon with a guarantor. The 
company issuing the shares ought to be aware that it is not certain that it is 
possible to claim for indemnity if a guarantor decides not to honour his side 
of the agreement. 
 However, it is of utmost importance that the using of guarantors work 
smoothly and properly and the insecurity that, I mean, is connected to this 
should therefore as soon as possible be eliminated. Solving the problem 
through a precedent is neither likely nor to wish for. Instead, the legislator 
should cast all doubts aside by stating, in connection to chapter 13, para-
graph 13 of the Swedish companies act, that agreements that aim to ensure 
that a new share issue is successful are allowed and legally binding.  
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Sammanfattning 
Emissionsgarantier är vanligt förekommande på den svenska marknaden och 
fyller en viktig funktion då de syftar till att försäkra att en stundande ny-
emission kommer att fulltecknas. Detta kan vara avgörande av flera orsaker. 
För bolagsledningen är det viktigt att kunna planera arbetet utifrån givna 
förutsättningar. Den viktigaste anledningen till varför man använder garan-
ter är dock att det signalerar att det emitterande bolaget har investerare 
bakom sig som tror på bolagets framtid och detta ska bl.a. säkerställa att det 
inte sprids en oro att emissionen inte kommer att fulltecknas bland de be-
fintliga aktieägarna med företrädesrätt till de nya aktierna. 
 Fenomenet med emissionsgarantier har existerat under lång tid och expli-
cita lagregler reglerar yrkesmässig garantigivning. Det legitimeras också av 
sedvana på marknaden. Garantiavtalen väcker dock ett flertal juridiska frå-
gor. Mot bakgrund av det formkrav som ABL uppställer vid aktieteckning 
bör man fråga sig huruvida en utfästelse att i framtiden teckna aktier kan 
anses rättsligt förbindande för garanten. I doktrinen finns motstående åsikter 
representerade och det enda prejudikatet som har behandlat problemet med 
löften om aktieteckning – NJA 1918 s. 394 – anger att sådana löften inte är 
bindande för avgivaren. Rättsfallet är dock nittio år gammalt och mycket har 
hänt sedan dess. Vidare har problemet berörts mycket sparsamt vid till-
komsten av senare års aktiebolagslagar. Problemet med tecknings-
utfästelsers eventuellt bindande verkan framstår därför som oroväckande 
oklart. 
 Formen för aktieteckning i samband med nyemission regleras i ABL 13 
kap. 13 § där det sägs att aktieteckning ska ske på en teckningslista i sam-
band med vilken viss specifik information ska hållas tillgänglig i syfte att ge 
aktietecknaren möjlighet att göra sig en god bild av bolaget. Om kravet i 13 
kap. 13 § inte har uppfyllts är teckningen enligt 13 kap. 14 § ogiltig, såvida 
inte kapitalhöjningen har hunnit registrerats hos Bolagsverket innan en 
invändning har gjorts.  
 Jag menar, i likhet med den diskussion som har förts i doktrinen, att 
diskussionen huruvida en utfästelse att i framtiden teckna aktier i form av en 
emissionsgaranti ska anses giltig måste ta sin utgångspunkt i ett analogi-
resonemang. I den tidiga doktrinen argumenterade Hjalmar Karlgren för att 
teckningsutfästelser inte borde anses bindande. Det kom han fram till genom 
att dra ett analogislut genom vilket han menade att formkravet skulle 
utsträckas till att även gälla löften om aktieteckning. Detta grundade 
Karlgren på en utredning av den ursprunglige lagstiftarens motiv till 
formkravet, och Karlgren menade sig ha funnit ett ”förhärskande” motiv, 
vilket var den investerande allmänhetens behov av skydd mot osunda bolag.  
 Karlgrens slutsatser har på senare tid kritiserats och framför allt Erik 
Nerep anser att det inte finns några bärande skäl för att göra ett analogislut 
av det slag som Karlgren gjorde, och därmed finns heller inga skäl till att 
inte tillmäta teckningsutfästelser bindande verkan. Jag menar att det finns 
ändamålsskäl som gör att det inte går att utesluta att en rättslig instans skulle 
underkänna ett garantiavtal med hänvisning till att detta strider mot form-

 3



kravet vid aktieteckning. Min slutsats är således att rättsläget inte kan anses 
tillfredsställt utrett och därmed vill jag flagga för det osäkerhetsmoment som 
uppstår i samband med att garantiavtal upprättas, och det emitterande bola-
get bör vara medvetet om att det är osäkert huruvida det är möjligt att kräva 
ersättning från en garant som väljer att inte fullfölja sitt åtagande. 
 Det är dock av stor vikt att användandet av emissionsgarantier fungerar 
smidigt och den osäkerhet som jag anser råder i samband med detta bör där-
för snarast möjligt undanröjas. Att problemet löses genom ett prejudikat är 
kanske varken sannolikt eller önskvärt. Istället bör lagstiftaren undanröja 
alla tvivel genom att i samband med 13 kap. 13 § ABL klargöra att det är 
tillåtet för aktiebolag som avser att genomföra en nyemission, att i avtal med 
en eller flera garanter säkerställa emissionens fulltecknande. 
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Förord 
Med hänsyn till att detta med största sannolikhet är det enda ”verk” jag 
någonsin kommer att få publicerat någonstans vore det dumt att inte ta till-
fället i akt och utnyttja detta förord. Jag vill därför passa på att tacka min 
familj, som på alla tänkbara sätt har hjälpt mig att ta mig igenom den här 
utbildningen och som alltid stöttar mig i allt jag gör. Även min sambo, 
Linnéa, som stöttar mig när jag som minst förtjänar det, och pressar mig när 
jag som mest behöver det, har stor del i att det faktiskt har gått så bra som 
det har gjort. Slutligen vill jag rikta mitt allra varmaste tack till min 
handledare, Torsten Sandström, som har uppmuntrat mitt ämnesval, försett 
mig med goda synpunkter och råd, och framför allt därför att han har varit 
en föredömlig handledare hela vägen in i mål. Tack för det! 
 
Lund den 17 februari 2009 
 
Daniel Prawitz 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
I syfte att attrahera nytt kapital är det vanligt att bolag genomför nyemis-
sioner. Det kan vara av helt avgörande betydelse för ett bolag i ekonomiskt 
behov att emissionen blir fulltecknad, men viljan hos de befintliga aktie-
ägarna att teckna nya aktier i en emission är avhängigt flera faktorer. Det 
kan framstå som riskfyllt att satsa ännu mer pengar i ett företag som är på 
fallrepet. Vidare kan en svajig aktiemarknad eller en marknad på nedgång 
på ett negativt sätt påverka den allmänna viljan att satsa mer kapital i aktie-
marknadsbolag. Framför allt i sämre tider finns en risk att en oro sprider sig 
hos aktieägarna att övriga aktieägare inte kommer att delta i nyemissionen. 
Om endast ett fåtal ägare tecknar nya aktier kan det innebära att tillräckligt 
kapital inte tillskjuts och konkursen kan vara nära förestående, vilket i sin 
tur medför att de som faktiskt har deltagit i nyemissionen förlorar mer 
pengar än nödvändigt. Om en rädsla för att detta kan hända sprider sig bland 
aktieägarna finns risk att emissionen inte fulltecknas. 
 För att råda bot på detta använder sig emittenter ofta av s.k. garanter. Mot 
ett visst bestämt belopp lovar dessa att träda in och teckna de aktier som inte 
tecknas av befintliga aktieägare med företrädesrätt. Oavsett om garanterna 
måste infria sitt löfte om teckning eller inte erhåller de det avtalade belop-
pet. Garantin signalerar till marknaden att emittenten har investerare bakom 
sig som tror på bolagets framtida utveckling och därmed är beredda att satsa 
kapital i verksamheten oavsett hur marknaden i övrigt agerar. På detta sätt 
ges befintliga aktieägare lugnande besked om riskerna med en nyinvestering 
och kan känna sig något tryggare i sin uppfattning att nyemissionen kommer 
att fulltecknas och tillräckligt kapital kommer att flyta in till bolaget. Att 
emissionen fulltecknas är också viktigt ur bolagsledningens synvinkel då 
den kan planera verksamheten utifrån förutsättningen att beräknat kapital-
tillskott inflyter. Om det emitterande bolaget anlitar garanter talar man om 
att det kommer att genomföras en garanterad nyemission.  
 Dessa garantiavtal är vanligt förekommande och allmänt accepterade på 
marknaden. Garantiutfästelsen kan dock ses som ett föravtal om aktie-
teckning och väcker som sådant en del juridiska frågor. Aktieteckning är 
nämligen en rättshandling som enligt ABL kräver viss form för att vara bin-
dande. Det kan därför ifrågasättas om garanten verkligen kan anses rättsligt 
bunden vid sin utfästelse mot bakgrund av formkravet. 
 Det kan dock även ur marknadens synvinkel finnas anledning att fundera 
över användandet av dessa avtal. Efter en misslyckad nyemission i flyg-
bolaget FlyMe – som bottnade i att de garanter som garanterat nyemis-
sionens fulltecknande inte kunnat fullgöra sina åtaganden – gick bolaget i 
konkurs och blev som första, och hittills enda, bolag avnoterat från 
marknadsplatsen First North mot sin vilja.1 Under hösten 2007 när 

                                                 
1 Se bl.a. http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article280551.ece, 2008-11-23, kl. 
20.32, samt http://sydsvenskan.se/ekonomi/article221731.ece, 2008-11-23, kl. 20.32. 
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bredbandsbolaget Labs2 genomförde en nyemission skedde en liknande in-
cident. Strax innan nyemissionen dumpade en av garanterna aktier på mark-
naden och gjorde på det sättet att börskursen på aktierna i Labs2 sjönk under 
emissionskursen. På grund av detta fulltecknades inte emissionen och flera 
av garanterna togs på sängen då de inte hade räknat med att behöva infria 
sina garantier och i praktiken inte heller hade ekonomisk möjlighet att 
teckna de olika belopp de garanterat.2

 Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på finans-
marknaden och det faktum att emissionsgarantier normalt används för att 
höja förtroendet för det emitterande bolaget hos investerare, är ämnet intres-
sant att studera närmare. Det är sannolikt ingen vågad gissning att månget 
bolag kommer att drabbas av ekonomiska bekymmer under den kommande 
perioden, varför det finns anledning att tro att nyemission kommer att nytt-
jas i större utsträckning än tidigare. Som exempel kan nämnas att flera 
svenska banker har offentliggjort planerade nyemissioner under tiden för 
skrivandet av denna uppsats. Bl.a. kan sägas att Swedbank planerar en ny-
emission som omfattar 12,4 miljarder kronor och som i sin helhet är garan-
terad av befintliga aktieägare.3 Även Nordea planerar en stor nyemission 
som omfattar 2,5 miljarder Euro, vilket motsvarar knappt 30 miljarder 
kronor, och som till 100 procent är garanterad.4

 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna framställning är att diskutera huruvida emissions-
garantier kan anses vara en för garanten bindande rättshandling trots det 
formkrav som föreligger i samband med aktieteckning. För att undersöka 
detta krävs att flera delmoment genomförs. 
 Grundläggande är att först och främst utreda exakt vad formkravet vid 
aktieteckning innebär. Den första frågeställningen kan därför formuleras på 
följande sätt: 
 

• Var regleras formkravet vid aktieteckning, vad innebär det i 
praktiken och vad blir följderna om formkravet negligeras? 

 

                                                 
2 Se bl.a. http://sydsvenskan.se/ekonomi/article291992.ece, 2008-11-23, kl. 20.41, 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D200
8/01/08/264293, 2008-11-23, kl. 20.41. 
3 http://www.va.se/nyheter/2008/10/26/stor-nyemission-i-swedbank/, 2008-11-23, kl. 20.56. 
Nyemissionen har aktualiserats på nytt under skrivandet av den här uppsatsen då börsvärdet 
på Swedbanks aktier har fallit under emissionsvärdet vilken i sin tur har försämrat läget för 
garanterna. Se: 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D200
8/12/05/314916, 2009-01-13, kl. 13.05.   
4 De tre största aktieägarna, svenska staten, finländska Sampo och Nordeafonden, som 
tillsammans äger 36,1 procent av aktierna, kommer att utnyttja sin förköpsrätt, och Sampo 
har utöver det gått in som garant för ytterligare 13 procent. Återstående 51 procent 
garanteras av investmentbankerna JP Morgan och Merrill Lynch. Se bl.a.: 
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D200
9/02/10/323616, 2009-02-10, kl. 19.23.  
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När det är fastställt bör en utredning av fenomenet emissionsgaranti som 
sådant göras. Följande frågor bör därför utredas: 
 

• Vad är en emissionsgaranti, vad är dess syfte och finns det någon 
form av reglering av användandet av emissionsgarantier? 

 
När detta har gjorts bör man sedan fördjupa sig i själva formkravet som 
sådant och ställa följande frågor: 
 

• Varför uppställs ett formkrav vid aktieteckning, vad är bakgrunden 
till formkravet och vilka är motiven till formkravet idag? 

• Är det möjligt att utsträcka formkravet till att även omfatta 
utfästelser att i framtiden teckna aktier, och i så fall; på vilka 
grunder?  

 
Undersökningen av de ovanstående momenten mynnar sedan ut i själva 
kärnan i framställningen:  
 

• Kan ett aktiebolag ingå ett garantiavtal med bindande verkan 
gentemot garanten?  

 
Uppsatsen avser även att behandla frågan huruvida utfästelser att i framtiden 
teckna aktier riktat till någon annan än emittenten vore att bedöma 
annorlunda än en utfästelse riktat till emittenten.  
 

1.3 Metod och material 
Under arbetet med denna framställning har en traditionell juridisk metod 
tillämpats. Juridisk metod är en form av kvalitativ innehållsanalys, vilket 
innebär en kvalitativ studie av rättskällorna i syfte att försöka utreda vad 
som kan anses utgöra gällande rätt.  
 Materialet till uppsatsen har bestått av de sedvanliga rättskällorna. Lag-
förarbeten har en framträdande roll vilket beror på att den historiska diskus-
sionen i detta ämne till stor del har kretsat kring de ursprungliga lagstift-
ningsändamålen bakom formkravet. Just frågan huruvida utfästelser att i 
framtiden teckna aktier är att anse som bindande har dock i princip inte be-
handlats över huvud taget i några förarbeten. Doktrinen på området är inte 
särskilt omfattande, vilket har sin förklaring i att problemet inte har upp-
märksammats i någon större utsträckning. Floran av författare som på ett 
mer ingående sätt har behandlat ämnet är i praktiken endast en handfull. 
Samtliga dessa åsikter har tagits hänsyn till i denna uppsats. Antalet refere-
rade rättsfall är få vilket har sin förklaring i att HD endast tagit ställning till 
frågan en enda gång. Rättspraxis har dock behandlats något mer ingående i 
avsnitt 4.6 där en undersökning har gjorts i syfte att förstå hur HD har 
behandlat avtal i strid med formkrav i andra delar av civilrätten. 
 De statistiska fakta som redogörs för i kapitel 3 har hämtats från Finans-
inspektionens årliga rapport Kapitalbarometern. Avslutningsvis har en rad 
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tidningsartiklar använts, och då främst från branschtidningar. Hänvisningen 
till dessa artiklar gör inget anspråk på vetenskaplig korrekthet, och dessa har 
använts endast i syfte att bättre belysa hur emissionsgarantier används i det 
praktiska affärslivet och för att ge läsaren en större förståelse för fenomenet 
i allmänhet. 
 

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar emissionsgarantier, dvs. garantigivning i samband 
med nyemissioner. Uppsatsen gör dock inget anspråk på att mer ingående 
redogöra för emissionsprocessen som sådan. Det förutsätts således att 
läsaren har grundläggande förståelse för emissionsförfarandet i stort och 
detta lämnas därför därhän. Vidare kan själva garantiförfarandet (vid 
ordinära garantiavtal) se ut på något olika vis. Detta beskrivs mer ytligt 
eftersom det är av mindre intresse för huvudsyftet med den här uppsatsen 
vilket förfarande som har använts, i vilken form arvodet betalas osv. Fokus 
ligger istället endast på huruvida avtalen i sig, oberoende av utformning, kan 
anses ha bindande verkan. 
 Vidare förekommer även andra situationer då frågan om tecknings-
utfästelser kan tänkas aktualiseras. Eftersom huvudsyftet är att studera emis-
sionsgarantiers bindande verkan är härvid regeln i ABL 13 kap. 13 § om 
aktieteckning vid nyemission av störst intresse. Andra situationer kommer 
därför inte att behandlas mer än mycket kortfattat och då endast om det är av 
intresse för huvudfrågan i uppsatsen. Detta avser bl.a. den, annars ganska 
vanliga, situationen att stiftare av ett aktiebolag tecknar avtal som anger 
varje stiftares skyldighet att teckna sin andel av aktierna i det sedermera 
nystartade bolaget. Det vore förstås intressant att utreda även denna fråga, 
men med hänsyn till denna framställnings primära fokus på emissions-
garantier kommer detta att beröras endast mycket kort.  
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för de regler i ABL som reglerar aktie-
teckning och det formkrav som uppställs samt vad som händer om form-
kravet inte är uppfyllt. I kapitel 3 sedan följer en genomgång av garanti-
institutet. Kapitlet inleds med en allmän genomgång av vad det innebär att 
anlita en garant i samband med en nyemission, i syfte att ge läsaren en bättre 
förståelse för de problem som kan uppstå när rättsverkningarna av garanti-
avtalet är osäkra. I kapitlet behandlas även den historiska framväxten av 
möjligheten att agera garant på en yrkesmässig basis samt vilka regler i 
lagstiftningen som idag reglerar detta. 
 Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på kapitel 4. Här angrips frågan på ett 
likartat sätt som gjorts tidigare i doktrinen, nämligen genom en utredning av 
vad ändamålen med formkravet vid aktieteckning egentligen är i syfte att 
försöka utreda huruvida formkravet kan utsträckas till att även omfatta ut-
fästelser att i framtiden teckna aktier. Här kommer den diskussion som har 
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förts i doktrinen särskilt att avhandlas. I kapitel 5 sedan följer en undersök-
ning kring hur en utfästelse att i framtiden teckna aktier som riktats till 
någon annan än emittenten bör bedömas. Oavsett vilka slutsatser som dras 
avseende det ordinära garantiavtalets bindande verkan, är det nämligen inte 
självklart att den situation som behandlas i kapitel 5 bör bedömas likadant. 
 Uppsatsen avslutas i kapitel 6 med en sammanfattning av de slutsatser 
som dragits under skrivandets gång samt ett försök att föreslå möjliga lös-
ningar på problemet de lege ferenda.  
 Det är min förhoppning att hela uppsatsen ska genomsyras av mina egna 
ställningstaganden och synpunkter, varför analyserande avsnitt återfinns där 
jag har ansett dem passa in bäst i förhållande till det ämne som avhandlas. I 
kapitel 2, 3 och 4 finns dock i slutet ett avsnitt benämnt ”kommentar” vari 
de viktigaste slutsatserna för respektive kapitel återfinns. Framställningen 
kommer av denna anledning inte att avslutas med ett analyserande avsnitt, 
så som annars är vanligt vid uppsatsskrivande av det här slaget.  
 

1.6 Terminologi 
Med teckningsutfästelse avses en utfästelse att i framtiden teckna aktier som 
ges i samband med en stundande nyemission, dvs. en emissionsgaranti. 
Termen avser inte teckningsutfästelser i någon annan typ av situation. 
 Med garantigivning avses alla typer av garantier i samband med en 
nyemission, dvs. både yrkesmässig sådan och sådan som faller utanför 
tillämpningsområdet för LVM. Exempel på den senare är när en redan be-
fintlig aktieägare agerar garant. 
 Med ordinära garantiavtal avses de avtal som tecknas mellan garanten 
och det emitterande bolaget. Garantiavtal som sluts mellan garanten och 
någon annan än det emitterande bolaget har istället kallats för helt privata 
garantiavtal. När endast termen garantiavtal har använts, utan prefix, syftar 
det på ordinära garantiavtal, om ingenting annat sägs. 
 Med formkravet avses endast det formkrav som uppställs i samband med 
aktieteckning om ingenting annat särskilt anges.  
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2 Aktieteckning – en 
formbunden rättshandling 

2.1 Regleringen i ABL 
Principerna för aktietecknings bindande verkan är väsentligen desamma vid 
bolagsbildning som vid utgivande av nya aktier. Eftersom aktieteckning vid 
nyemission är huvudfokus i den här uppsatsen kommer detta att behandlas 
utförligt, men principerna om bundenhet vid bolagsbildning är alltjämt av 
principiell betydelse även vid en diskussion av det slaget som är för handen 
här, varför det är av visst intresse att kort studera även det formkrav som 
föreligger vid bolagsbildning. 
 Reglerna om bolagsbildning finns i 2 kapitlet ABL. I 2 kap. 12 § sägs att 
aktieteckning ska ske i stiftelseurkunden.  
 

12 §  Aktieteckning skall ske i stiftelseurkunden. En aktieteckning som har gjorts 
på annat sätt kan göras gällande endast om bolaget registreras utan att 
aktietecknaren dessförinnan har anmält felet hos Bolagsverket. 

  Aktieteckningen blir bindande för aktietecknaren när stiftelseurkunden 
har undertecknats av samtliga stiftare. 
  

En aktieteckning som har gjorts på något annat sätt är ogiltig, och kan inte 
åberopas vare sig av eller mot en aktietecknare. Om betalning redan har 
erlagts för aktierna kan denna således återkrävas. Detta hindrar dock inte att 
teckningen görs på en särskild bilaga till stiftelseurkunden, om stiftarna fin-
ner detta lämpligare. Aktieteckning som har skett på fel sätt kan dock för-
klaras ogiltig endast om detta har anmälts hos Bolagsverket innan bolaget 
registrerats.5

 Om två eller flera stiftare på förhand träffar ett föravtal eller lämnar 
utfästelser till varandra om att i framtiden bilda aktiebolag, dvs. ett bildande 
som kräver aktieteckning, kan dessa överenskommelsers bindande verkan 
ifrågasättas mot bakgrund av att aktieteckningen och bolagsbildningen inte 
är bindande förrän stiftelseurkunden har färdigställts och slutligt har under-
tecknats av samtliga stiftare. Det står inte klart huruvida en stiftare kan 
tvingas fullgöra ett sådant åtagande och därmed tvingas att teckna sig för 
aktier och underteckna stiftelseurkunden.6

 Reglerna om nyemission återfinns i 13 kapitlet ABL. I 13 kap. 13 § 
regleras hur aktieteckningen vid nyemission ska gå till: 
 

13 §  Teckning av nya aktier med anledning av ett beslut om nyemission av 
aktier ska ske på en teckningslista som innehåller emissionsbeslutet. En 
kopia av bolagsordningen och, i förekommande fall, kopior av de 
handlingar som anges i 6-8 §§ skall vara fogade till teckningslistan eller 
hållas tillgängliga för aktietecknare på en plats som anges i listan. 

                                                 
5 Nerep & Samuelsson (2007) Del I, s. 128f. 
6 Nerep & Samuelsson (2007) Del I, s. 130. Se mer om detta under kapitel 5 nedan där 
utfästelser att teckna aktier riktade till någon annan än själva bolaget behandlas. 
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  Teckning får istället ske i stämmans protokoll, om alla aktierna tecknas 
av dem som är berättigade till det vid den stämma där emissionsbeslutet 
fattas. 
 I avstämningsbolag får det bestämmas i emissionsbeslutet att teckning i 
fråga om hela eller en viss del av emissionen i stället skall ske genom 
betalning. I så fall skall beslutet samt en kopia av bolagsordningen och, i 
förekommande fall, kopior av de handlingar som anges i 6-8 §§ hållas 
tillgängliga för tecknarna hos bolaget. 

 
I 14 § regleras vad som händer om aktieteckningen har gjorts på något annat 
sätt: 
 

14 § En aktieteckning som har gjorts på annat sätt än som anges i 13 § kan göras 
gällande endast om emissionsbeslutet registreras utan att aktietecknaren 
dessförinnan har anmält felet hos Bolagsverket 

 
Det står alltså klart att aktieteckningen ska ske enligt viss särskild form en-
ligt ovanstående. Kravet är att teckningen sker i viss ordning, men denna 
ordning kan se något olika ut beroende på om det rör sig om s.k. ordinär 
teckning (1 st.), simultanteckning (2 st.) eller teckning genom betalning (3 
st.). Helt grundläggande är dock att viss information hålls tillgänglig för 
aktietecknarna. Huruvida aktietecknaren faktiskt måste ta del av denna in-
formation framgår dock inte. I doktrinen har uttryckts att det torde förhålla 
sig så att formkravet är uppfyllt redan så länge informationen har hållits 
tillgänglig på det sätt som föreskrivs i 13 §. Att tecknaren faktiskt bibringas 
informationen är således inte ett krav.7  
  

2.2 Kommentar 
Aktieteckning vid både bolagsbildning och nyemission är en formbunden 
rättshandling och verkan av att formkravet inte är uppfyllt är ogiltighet. 
Ogiltigheten inträder dock inte automatisk utan förutsätter att den som har 
tecknat aktierna på felaktigt sätt anmäler detta till Bolagsverket innan 
bolagsbildningen eller emissionsbeslutet har hunnit registrerats. Det skydd 
som aktietecknaren åtnjuter utslocknar således i samma stund som registre-
ring sker. Frågan varför det över huvud taget existerar ett formkrav vid 
aktieteckning avser jag att återkomma till i kapitel 4 nedan. 
 

                                                 
7 Nerep & Samuelsson (2007) Del II s. 68f. 
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3 Garantiinstitutet 

3.1 Allmänt om emissionsgarantier 
Garantiavtalet som sådant utgörs av ett löfte om aktieteckning för det fall att 
den aktuella nyemissionen inte fulltecknas. Typiskt sett ingås avtalet mellan 
det emitterande bolaget och garanten, eller garanterna för det fallet de är 
flera. På detta sätt försäkrar sig emittenten om att emissionen kommer att 
tecknas åtminstone till den grad som framgår av garantiavtalet/-avtalen. 
Eftersom garantiavtalet i många fall är en ekonomiskt nödvändig förutsätt-
ning för att kunna genomföra en emission ingås därför inte sällan avtalet på 
ett tidigt stadium av styrelsen. Emittenten betalar i samband med detta ett 
arvode till garanten, och detta görs alltså oavsett om det visar sig att garan-
ten måste infria sitt löfte eller ej.8 Det finns aktörer som garanterar nyemis-
sioner på yrkesmässig basis, men det blir allt vanligare att befintliga aktie-
ägare agerar garanter. På senare tid kan en tendens skönjas att dessa befint-
liga aktieägare inte sällan är privatpersoner, och det är inte ovanligt att 
samma namn återkommer när olika emissionsprospekt offentliggörs.9

 Den ersättning som utgår till garanten varierar men det kan röra sig om 
betydande summor. Ofta erhåller garanten en viss andel av det totala emitte-
rade beloppet. Som exempel kan anges att garanterna som anlitades i sam-
band med nyemissionen i Labs2 som nämndes i inledningen fick dela på 8 
procent av det totala emissionsbeloppet.10 Kostnaden för att engagera garan-
ter är således inte försumbar från bolagens sida. 
 Att emissionsgarantier är vanligt förekommande på marknaden råder det 
heller inga tvivel om. Av statistik hämtad från FI framgår att år 2006 använ-
de 43 procent av aktieemittenterna garanter för att säkerställa hela eller delar 
av emissionsbeloppet. Av de garanterade emissionerna utnyttjades garantin i 
33 procent av fallen. Samma år tecknades aktieemissionerna till i genom-
snitt 95 procent, inklusive garantiåtagandena.11 År 2007 tecknades 
aktieemissionerna till i genomsnitt 97 procent och 21 procent av aktie-
emittenterna använde sig av garanter. Av dessa utnyttjades 58 procent.12 Det 
framgår också att användandet av garanter inte har någon koppling till 
emittentens lönsamhet.13 Det ska noteras att samtliga dessa siffror är 
hämtade från en period av kraftig högkonjunktur, och det finns anledning att 
tro att användandet av garanter kommer att öka i takt med att marknaden 
vänder nedåt. 
 

                                                 
8 Se Åqvist, JT 2004/05 häfte 3, s. 598f.  
9 Se t.ex. http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article265746.ece, 2008-11-23 kl. 20.18. 
10 Se t.ex. http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article280526.ece, 2008-11-23 kl. 
20.19. 
11 FI, Kapitalbarometern 2006, s. 1, 10f. 
12 FI, Kapitalbarometern 2007, s. 9f. 
13 FI, Kapitalbarometern 2006, s. 10f och FI, Kapitalbarometern 2007, s. 10. 
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3.2 Regleringen av garantierna 
Det kan tyckas paradoxalt att formulera ett syfte att studera huruvida emis-
sionsgarantier kan anses ha rättsligt bindande verkan och sedan konstatera 
att det finns uttrycklig lagreglering rörande desamma. Men faktum är att så 
är fallet. Lagregler om garantier vid nyemissioner fanns tidigare i LVR, men 
flyttades till LVM vid denna lags införande. I LVM 2 kap. 1 § 6 p. om-
nämns garantigivning som en tillståndspliktig verksamhet. Om man vill 
bedriva yrkesmässig garantigivning krävs alltså tillstånd.14 Tillstånd söks 
hos FI, och samma myndighet utövar även tillsyn av lagens efterlevande. 
Om någon bedriver yrkesmässig garantigivning utan tillstånd får FI före-
lägga denne att upphöra med verksamheten och ett sådant föreläggande får 
förenas med vite.15 Vid bedömningen huruvida garantigivning ska anses 
bedrivas yrkesmässigt tar FI hänsyn till om garanten är aktieägare i emitten-
ten sedan tidigare, vilka intäkter garantin genererar samt hur ofta personen 
eller företaget agerar garant.16 Det finns ingenting som hindrar att en privat-
person agerar garant, men detta får inte ske yrkesmässigt. En privatperson 
kan således inte medges tillstånd att bedriva garantigivning, och om FI be-
dömer att en privatpersons garantigivning ska betraktas som yrkesmässig 
ålägger FI denne att upphöra med detta. 
 Vid genomförandet av en nyemission är emittenten skyldig att upprätta 
ett prospekt. Detta framgår av LHF 2 kap. 1 §. Ett bolag kan vara skyldigt 
att upprätta prospekt i ett flertal olika situationer, men när prospektet upp-
rättas inför en stundande nyemission syftar det till att ge potentiella investe-
rare en fullständig och korrekt bild av de värdepapper som bolaget avser att 
ge ut. Prospektet ska enligt LHF 2 kap. 11 § innehålla all information som 
är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedöm-
ning av emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder. Även i 
LHF behandlas alltså garanter uttryckligt. LHF 2 kap. 11 § hänvisar till 
Prospektförordningen17 för ytterligare krav på innehållet i ett prospekt. 
Prospektförordningen anger att ett prospekt bl.a. ska innehålla uppgifter om 
de fysiska eller juridiska personer som garanterar emissionens genomfö-
rande samt hur stor del av emissionen som omfattas av åtagandet, om åta-
gandet inte omfattar hela emissionsbeloppet. Dessutom ska prospektet inne-
hålla uppgifter om när garantiavtalet slöts samt garantiprovisionens totala 
belopp.18

                                                 
14 I LVM omnämns denna verksamhet som ”garantigivning avseende finansiella instrument 
och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande.” Med yrkesmässig 
garantigivning menas vidare att garantigivningen sker som en del i en värdepappersrörelse. 
Motsatsvis krävs alltså inget tillstånd att agera garant så länge det inte sker på yrkesmässig 
basis. 
15 Se LVM 25 kap. 17, 29 §§. 
16 FI 2007:12, s. 9f. 
17 Kommissionens Förordning (EG) nr. 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande 
av Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, 
utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt 
och spridning av annonser. 
18 Prospektförordningen 5.4.3. 
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 Emissionsgarantier har även omnämnts i ett flertal av 
aktiemarknadsnämndens uttalanden.19 AMN har dock aldrig tagit ställning 
till garantiavtalens bindande verkan.  
 Det har inte alltid varit möjligt att agera garant på yrkesmässig basis. 
Före år 1909 hade affärsbanker möjlighet att förvärva aktier endast i syfte 
att skydda en fordran. Mellan åren 1909 och 1933 ägde bankerna en något 
större rätt att förvärva aktier. Förvärv fick då ske i andra bolag än kredit-
institut och bolag med ändamål att förvalta fastigheter för banklokalers 
inrymmande. Från 1933 gällde dock ett generellt förvärvsförbud. Motivet 
till det var ett önskemål att skilja kreditgivning från företagarverksamhet.20 
1967 lade Kreditinstitututredningen fram sitt betänkande och man menade 
att bankerna borde ha rätt att agera garanter vid aktieemissioner. På 
marknaden saknades aktörer som kunde tillhandahålla den typen av tjänster 
och detta medförde att emitterande bolag själva fick stå hela risken för att de 
emitterade aktierna inte tecknades. I syfte att minimera riskerna tvingades 
bolagen i princip att sätta emissionsvillkoren mycket attraktivt till 
aktietecknarnas favör och detta medförde att nyemissioner av aktier blev en 
onödigt dyr form av kapitalanskaffning.21 Utredningen betraktade således 
garantigivning som ett viktigt inslag på marknaden och i samband med 
ikraftträdandet av de föreslagna ändringarna 1969 fick banker för första 
gången rätt att agera garant vid nyemissioner.  
 I förarbetena till 1979 års fondkommissionslag sades i betänkandet att 
utredningen såg positivt på den typ av service som garantigivning innebär. 
Utredningen kunde dock inte bortse från den särskilt ömtåliga situation som 
fondkommissionären befinner sig i när den lämnar garantier. Utredningen 
påpekade att en affärsbank har de kapitalresurser som krävs för att fånga 
upp en misslyckad nyemission, medan detta inte med säkerhet kan sägas 
vara fallet när det gäller fondkommissionärer. För dessa vore denna typ av 
service alltför riskabel. Utredningen föreslog därför att bankernas rätt att 
agera garant skulle förbli oförändrad, men att fondkommissionärer inte 
skulle äga motsvarande rätt.22

 Utredningens förslag möttes dock av kritik under remissbehandlingen, 
och flera av remissinstanserna framhöll att den gällande ordningen, där 
affärsbanker ägde rätt att agera garant, inte hade lett till skada för någon 
aktör och att ett förbud för fondkommissionärer skulle leda till ett avsteg 
från principen om konkurrensneutralitet mellan skilda kategorier av fond-
kommissionärer.23 Kritiken hörsammades och i propositionen uttalade sig 
departementschefen positivt till möjligheten för fondkommissionärer att 
agera garant. Denna möjlighet omnämns i propositionen som ”Rätten att 
ställa garanti eller på annat sätt medverka vid emission av värdepapper på 
den allmänna marknaden […]”.24 Även fondkommissionärer hade alltså 
möjlighet att agera garanter sedan lagen trätt ikraft. 

                                                 
19 Se t.ex. Aktiemarknadsnämndens uttalanden 2002:15 och 2005:6. 
20 SOU 1967:64, s. 111. 
21 SOU 1967:64, s. 112. 
22 SOU 1976:54, s. 12. 
23 NJA II 1979 nr. 11, s. 416f samt prop. 1978/79:9, s. 141. 
24 Prop. 1978/79:9, s. 142. 
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 Det ska påpekas att framväxten av möjligheten att agera garant på en 
yrkesmässig basis inte är synonymt med att fenomenet inte hade före-
kommit tidigare. I doktrinen från början av 1900-talet finner man att det var 
vanligt förekommande redan då.  
 

3.3 Kommentar 
Med hänsyn till redogörelsen i detta kapitel kan konstateras att det är tydligt 
att det har funnits ett behov av att underlätta aktiebolags kapitalanskaffning. 
Emissionsgarantier tycks vara ett av aktiemarknaden erkänt institut vars 
existens legitimeras av explicita regler. Det är dock uppseendeväckande att 
det vid tillkomsten av ovanstående regler inte har förts någon diskussion 
huruvida dessa avtal över huvud taget kan anses vara giltiga mot bakgrund 
av det formkrav vid aktieteckning som svensk aktiebolagsrätt har uppställt 
sedan länge. Det kan onekligen tyckas märkligt att lagstiftaren utan närmare 
diskussion har infört regler kring ett förfarande som kan anses direkt strida 
mot en av aktiebolagsrättens indispositiva lagregler. Vad beror då detta på? 
En möjlighet är att lagstiftaren inte har ansett det utgöra något problem i 
praktiken. Möjligheten föreligger dock att lagstiftaren helt enkelt underlåtit 
att beakta det. Att avtalen är flitigt förekommande på marknaden och där 
betraktas som giltiga medför dock inte att frågan huruvida dessa avtal är 
rättsligt bindande kan anses besvarad.  
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4 Formkravet i ABL och 
ordinära garantiavtal 

Av kapitel 2 ovan framgår att det är ostridigt att det föreligger ett formkrav 
vid aktieteckning och att aktieteckning som inte sker i enlighet med detta 
formkrav inte kan göras gällande såvida inte kapitalökningen har hunnit 
registrerats innan invändning har gjorts. Huvudfrågan för denna uppsats är 
dock huruvida utfästelser att i framtiden teckna aktier kan anses bindande 
trots detta formkrav. 
 Centralt vid bedömningen av huruvida utfästelser att teckna aktier vore 
giltiga är egentligen inte reglerna i ABL:s 2 kap. respektive 13 kap. utan 
regeln i AvtL 1 §, där den grundläggande avtalsrättsliga principen att av-
givna anbud ska hållas (pacta sunt servanda) kommer till uttryck. I AvtL 1 
§ 3 st. sägs vidare att ”I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras 
iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stadgat”, varvid de regler i 
ABL som uppställer formkrav aktualiseras. 
 Att utfästelser att i framtiden teckna aktier inte omfattas av den språkliga 
formuleringen som den angivits i 13 kap. 13 § ABL torde det inte råda 
någon oenighet om. Formkravet gäller således enligt lagtextens ordalydelse 
endast själva aktieteckningen som sådan. Något annat har heller aldrig gjorts 
gällande i doktrinen eller kommit till uttryck någon annanstans. I äldre 
doktrin där det har ansetts att formkravet bör gälla även sådana utfästelser 
har det istället argumenterats för att formkravet som gäller vid själva 
aktieteckningen bör ligga till grund för ett analogislut vid bedömandet av 
utfästelsers bindande verkan. Att använda sig av en analogisk 
tolkningsmetod innebär en radikal utvidgning av lagregelns tillämpnings-
område, och en ny mer generell regel tillskapas som överskrider lagregelns 
språkligt sett tänkbara tillämpningsområde.25

 Analogisk tolkningsmetod är ett uttryck för principen att lika ska behand-
las lika och ett krav är därför att lagbestämmelsen reglerar något annat fall, 
vilket väsentligen liknar det aktuella.26 I det sammanhanget blir det intres-
sant att studera vad lagstiftaren har ansett vara ändamålet med formkravet, 
för att se huruvida det kan anses stå i strid med detta ändamål att tillmäta en 
utfästelse att i framtiden teckna aktier rättsligt bindande verkan. 
 I detta fjärde kapitel följer av den anledningen ett försök att utreda vad 
det ursprungliga ändamålet med formkravet var och vilka ändamål som gör 
sig gällande idag samt, framför allt, att studera den diskussion som har förts 
kring formkravet och dess betydelse för utfästelser att i framtiden teckna 
aktier. 
 

                                                 
25 Peczenik (1995), s. 51. 
26 Peczenik (1995), s. 52f. 
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4.1 Formkravets uppkomst 
Formkravet vid aktieteckning tycks ha tillkommit i och med införandet av 
1895 års aktiebolagslag. I 1890 års förslag till lag om aktiebolag konstatera-
des att det är hög tid att i lag reglera de allmängiltiga normer som vid tiden 
hade utvecklats kring aktiebolag. Under fyrtio år hade man fått nöja sig med 
de knapphändiga bestämmelser om aktiebolag som återfanns i Kungl. För-
ordningen av den 6 oktober 1848. Utan tvivel, konstaterade kommittén, var 
den ursprungliga avsikten med aktiebolagsformen inte endast att bereda 
aktieägare och tredje man trygghet, utan också att ”[…] bereda Kongl. Maj:t 
tillfälle till pröfning, huruvida föremålet för bolagets verksamhet var sådant, 
att det påkallade medgifvande af den särskilda förmånen att bilda ett 
sjelfständigt rättssubjekt, för hvars förbindelser aktieegarne icke stode i 
personligt ansvar.”27  
 Denna prövning hade dock vid tiden för förslaget i princip förlorat sin 
betydelse (med undantag av vissa särskilda sorters aktiebolag, bl.a. bank-
aktiebolag), och bolagets ändamål torde inte vidare föranleda en vägran att 
upphöja en association till aktiebolag, såvida det inte stred mot sedlighet 
eller god ordning.28  
 I kommitténs förslag ingick bl.a. inrättandet av en för landet central myn-
dighet vilken hade till uppgift att kontrollera att den nya lagen följdes, och 
som skulle föra in aktiebolag i ett register när det konstaterats att samtliga 
regler kring bolagets bildande hade följts. Endast efter en sådan kontroll 
skulle bolaget få status som ett självständigt rättssubjekt i form av aktie-
bolag, med de förmåner för delägarna som följer därav i form av frihet från 
personligt ansvar.29 Behovet av kontroll av bolaget såsom fullständigt och 
korrekt bildat var således ett motiv till införandet av formkravet i 1895 års 
lag. Detta torde vara ett uttryck för behovet av skydd för tredje man, i första 
hand bolagets borgenärer. 
 Förslaget uttrycker också en vilja att förebygga allmänhetens ”inledande i 
osunda affärsföretag”. Kommittén menar att bittra erfarenheter från utlandet 
i form av missbruk som ”[…] undergräft tusendens välstånd och stundom 
skakat ett helt lands kredit […]”, inte får förbises vid författandet av en ny 
svensk lag. Största faran för att så sker föreligger vid bolagets bildande, 
konstaterade kommittén. Till följd av detta föreslog kommittén att varje 
teckningslista ska vara åtföljd av erforderliga uppgifter om företaget och 
särskilt stiftarnas ställning. Efter en genomgång av alla föreliggande om-
ständigheter skulle en potentiell aktietecknare ha rätt att avbryta sitt inträde i 
aktiebolaget.30 Skyddet för den enskilde investeraren i form av denna 
publicitet tycks alltså ha varit ytterligare ett motiv till formkravet. 
Kommittén tycks, åtminstone uttryckligt, tala endast om formkravet vid 
bolags bildande, men av uttrycket att varje teckningslista ska åtföljas av 
erforderliga uppgifter kan man gissa att motiven även avsåg aktieteckning 
vid en ökning av aktiekapitalet i form av nyemission. 

                                                 
27 1890 års förslag, s. 105. 
28 1890 års förslag, s. 105f. 
29 1890 års förslag, s. 107. 
30 1890 års förslag, s. 108. 
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 Redan 1910 trädde en ny aktiebolagslag ikraft och i 1908 års förslag till 
ny lag om aktiebolag sägs i inledningen att motiven till förändringarna i 
huvudsak är tre; 1) allmänhetens behov av ett kraftigare skydd mot osunda 
företag, 2) aktieägarnas behov av större trygghet mot att styrelsen miss-
brukar sin ställning, samt 3) aktieägarminoritetens behov av skydd mot för-
tryck från majoriteten.31 Avseende det förstnämnda motivet behövdes en 
mer effektiv kontroll över förfarandena vid bolagsbildningen och vid aktie-
kapitalets ökning. Kommittén menade att långtgående publicitetsföreskrifter 
var det bästa medlet att uppnå detta. Genom att kräva att de viktigaste rele-
vanta förhållandena rörande bolagets soliditet finns tillgängliga, kunde man 
på bästa sätt förhindra att allmänheten förleds till aktieteckning i osunda 
företag. Kommittén avslutade med stadgandet; ”På denna uppfattning är 
kommitténs förslag i dessa ämnen grundadt.”32

 I förslagets 7-10 §§ kom denna publicitet till uttryck. Där stadgades bl.a. 
vilka uppgifter stiftelseurkunden skulle innehålla och i 10 § sades bl.a. att 
aktieteckning ska ske på en teckningslista till vilken stiftelseurkunden är 
fogad. Teckning som har skett på annat sätt vore enligt 11 § ogiltig. 
 Detsamma gällde aktieteckning vid ökning av aktiekapitalet. I motiven 
till de aktuella paragraferna sägs att de regler som gäller vid bolagsbildning 
står i nära överensstämmande med reglerna vid ökning av aktiekapitalet. 
Om man inte gjorde reglerna vid nyemission lika stränga som de som gällde 
vid bolagsbildning såg kommittén en risk i att reglerna vid bolagsbildning 
kunde kringgås genom att bolag bildas med ett lägre aktiekapital för att se-
dan genom nyemission öka det till från början önskat belopp.33  
 Formkravet tycks alltså ha tillkommit i och med införandet av ABL 95 
och förstärkts genom ABL 10. Frågan hur utfästelser att i framtiden teckna 
aktier skulle bedömas diskuterades över huvud taget inte i lagmotiven till 
vare sig ABL 95 eller ABL 10. 
 Endast några år efter införandet av ABL 10 hamnade dock frågan hos 
Högsta Domstolens för prövning. NJA 1918 s. 394 är till dags dato det enda 
rättsfallet som behandlar föravtal om aktieteckning.  
 

G hade den 13 september 1913 tecknat 80 st. stamaktier à 100 kr i aktiebolaget S. 
Den 20 september hade G, enligt av styrelsen utfärdat kvitto, erlagt 8000 kr som 
betalning för aktierna. Aktieteckningen hade skett på teckningslista som utfärdats i 
samband med bolagets bildande, men det visade sig senare att teckningen hade 
fortsatt efter det att bolaget den 18 augusti 1913 hade registrerats och att det var un-
der denna fortsatta teckning som G hade tecknat sina 80 aktier. När inbetalningen 
från G sedermera skulle registreras kunde detta inte beviljas eftersom betalningen 
enligt lag skulle ha föregåtts av ett stämmobeslut om höjande av aktiekapitalet och 
detta hade inte skett. 
 Till följd av detta tecknade G och AB S den 9 februari 1914 ett avtal med inne-
börden att AB S vid nästkommande bolagsstämma, som skulle hållas senast i april 
samma år, skulle fatta beslut om en ökning av aktiekapitalet med 25,000 kr i stam-
aktier med rätt och skyldighet för G att teckna och omedelbart erhålla 74 av dessa 
stamaktier samt 6 preferensaktier med det nominella värdet 100 kr (De 6 preferens-
aktierna hade redan överlåtits till G av AB S). Samtliga aktier skulle anses till fullo 
betalade med hänsyn till de 8000 kr som G redan hade betalat in till bolaget. 

                                                 
31 1908 års förslag, motiven, s. 3. 
32 1908 års förslag, motiven, s. 3. 
33 1908 års förslag, motiven, s. 28f. 
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 G stämde sedermera AB S vid Stockholms Rådhusrätt sedan han inte längre öns-
kade teckna de 80 aktier han utfäst sig att teckna. G menade att han inte skulle anses 
bunden vid avtalet att teckna aktier på grund av att avtalet inte uppfyllt de formkrav 
som uppställdes i lagen, och yrkade därmed att återfå de 8000 kr han betalat in till 
bolaget. Bolaget bestred yrkandet och menade att bolaget självfallet hade varit skyl-
digt att återbetala pengarna när registreringen av de aktier som G tecknat den 13 
september inte kunde genomföras, såvida G hade begärt detta. Istället hade G varit 
den drivande parten och ihärdigt förmått styrelsen att på något annat sätt ombesörja 
att han blev delägare i bolaget. Det var till följd av detta som avtalet den 9 februari 
om framtida teckning träffades. Bolaget menade att det inte hade några andra för-
pliktelser än att se till att G fick de aktier han sedermera skulle teckna och redan 
hade betalat för. Bolaget uppvisade ett protokoll från bolagsstämman där beslut hade 
tagits om en ökning av aktiekapitalet med 25,000 kr. G menade att han inte kunde 
anses ha tecknat aktier endast med hänsyn till föravtalet och bolagets beslut om ök-
ning av aktiekapitalet eftersom aktieteckning är ett avtal som kräver viss form, och 
detta formkrav inte hade uppfyllts av ovan nämnda handlingar. 
 Rådhusrätten (vars dom HD senare fastställde) ansåg att det var ostridigt att part-
erna hade ingått avtal med rätt och skyldighet för G att teckna aktier. Det var dock 
även ostridigt att avtalet inte uppfyllt de formkrav som lagen om aktiebolag upp-
ställde och G kunde därför inte anses bunden vid det. På grund av detta, och då AB 
S inte kunnat visa på någon annan omständighet som berättigade bolaget att behålla 
beloppet förpliktades bolaget att återbetala 7,400 kr till G avseende den redan er-
lagda betalningen för de 74 nya stamaktier han hade utfäst sig att teckna. G:s yr-
kande att återfå även 600 kr avseende de 6 preferensaktierna avslogs dock. 

 
För frågan huruvida garantiavtal vid nyemissioner kan anses giltiga, är det 
olyckligt att detta rättsfall är det enda på området. Domen är kortfattad och 
tar tyvärr inte alls upp frågan om bakgrunden med formkravet och dess 
ändamål. Vidare är fallet 90 år gammalt vilket torde påverka dess 
prejudikatvärde när frågan diskuteras idag. Det ska dock noteras att form-
kravet har bestått under åren och det faktumet bör föranleda viss försiktighet 
i förringandet av domens prejudikatvärde. 
 Vidare är Rådhusrättens uttalande ”[…] alltså och då bolaget icke visat 
någon omständighet, som kunde berättiga bolaget att det oaktat behålla det 
belopp 7,400 kr., som av bolaget mottagits såsom betalning för ifråga-
komna. 74 stamaktier, […]”34 intressant då det väcker frågan om det är ett 
eventuellt skadeståndsansvar på grund av culpa in contrahendo som dom-
stolen syftar på. 
 Att konstatera är alltså att vid utgången av år 1918 tycks det ha varit 
mycket som talade för att utfästelser att i framtiden teckna aktier vore att 
anse som oförbindande då de inte uppfyllde de grundläggande formkraven 
som aktiebolagsrätten uppställde. Utan uttryckligt lagstöd får HD:s slutsats 
antas ha vilat på en analogisk tillämpning av formkravet.35 Viss försiktighet 
är dock påkallad då HD inte helt tycks stänga dörren för en diskussion kring 
möjligheterna till skadestånd för AB S gentemot G för dennes oaktsamma 
beteende under tillkomsten av föravtalet. Det ska dock noteras att detta inte 
gjordes trots att G varit den pådrivande parten när det gällde att få avtalet av 
den 9 februari 1914 till stånd. På det hela taget framstår NJA 1918 s. 394 
som ganska svårtolkat. 
 

                                                 
34 Se s. 396 i domen. 
35 Jfr Nerep (2003), s. 165. 
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4.2 Karlgrens ”förhärskande” motiv och 
analogiresonemanget 

En del av det stora rättsvetenskapliga arv som Hjalmar Karlgren lämnade 
efter sig, bestod i hans arbeten som berör aktiebolags bildande och aktie-
teckning. Karlgren studerade bl.a. formkravet vid aktieteckning och fann i 
sin framställning Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av 
aktiebolag enligt svensk rätt från 1930 att det fanns ett motiv till formkravet 
som stod framför de andra, och utifrån denna ståndpunkt drog han flera vik-
tiga slutsatser. 
 I sitt verk diskuterar Karlgren flera syften med formkrav i allmänhet. 
Bl.a., menar Karlgren, kan lagen vilja motverka förhastade beslut vid avtals-
slutet. Vidare kan ett formkrav syfta till att innehållet i avtalet klarare fram-
hålls. Även möjligheterna att i framtiden föra bevisning om avtalets till-
komst och innehåll kan utgöra motiv för att uppställa formkrav. En kontra-
hent ska med trygghet kunna känna sig förvissad om att inte behöva möta en 
invändning om att något slutligt avtal aldrig kommit till stånd. Detta gäller 
även omvänt i den bemärkelsen att ingen ska behöva bemöta ogrundade 
påståenden om att avtal har ingåtts.36

 När det gäller aktieteckning fastställer Karlgren att det knappast kan råda 
några tvivel om att det huvudsakliga motivet till formkravet är att lagstifta-
ren har velat förebygga att personer förhastat ansluter sig till aktiebolag utan 
att ha någon närmare insikt i bolagets beskaffenhet. Karlgren fastslår därvid 
detta motiv som det ”förhärskande”. Karlgren noterar vidare att den som står 
i begrepp att teckna aktier i bolaget ska delges vissa konkret utformade 
huvudgrunder för bolaget, och att dessa ska finnas tillgängliga just vid 
teckningstillfället. Vidare ska aktieteckningen bli ogiltig om inte stiftelse-
urkunden offentliggjorts genom kungörande i tidningar samt uppvisats för 
offentlig myndighet. Innan så har skett, eller som Karlgren uttrycker det; 
innan ”en offentlig kritik har hunnit utöva sitt inflytande” ska det inte vara 
medgivet att binda sig för delaktighet i bolaget. Detta ”förhärskande” motiv 
utesluter dock inte att det även finns andra syften med formkravet. Form-
kravet medför stora fördelar ur bevishänseende i det avseendet att det under-
lättar för landets domstolar att avgöra tvister i dylika frågor. Vidare, menar 
Karlgren, är det av stor vikt för tredje man, i synnerhet bolagsborgenärerna, 
att de förpliktelser och skyldigheter som följer med aktieteckningen fast-
ställs klart och tydligt i teckningslistor istället för att göras beroende av 
muntliga överenskommelser.37

 Av detta ”förhärskande” motiv följer, enligt Karlgren att en person som 
muntligen har inträtt i ett aktiebolag inte kan åläggas att betala det för teck-
ningen fordrade beloppet. Inte ens om personen ifråga medger de faktiska 
omständigheterna för aktieteckningen, och den skriftliga formen därmed är 
onödig ur bevissynpunkt, ska han anses bunden vid teckningen.38

 I sitt verk från 1930 behandlar Karlgren i stor utsträckning aktieteckning 
som sker vid bolags bildande, men berör även frågan huruvida utfästelser 
                                                 
36 Karlgren (1930), s. 55. 
37 Karlgren (1930), s. 56f. 
38 Karlgren (1930), s. 57. 
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om att i framtiden teckna aktier kan anses bindande. Han menar att även i 
denna fråga blir grunden för formkravet utslagsgivande. Om syftet med 
formkravet uteslutande, eller åtminstone i övervägande grad vore att 
undanröja bevissvårigheter eller att möjliggöra för tredje man att pröva 
aktietecknarnas viljeförklaringar och innehåll anser Karlgren att det inte 
rimligen ligger några hinder i vägen för att tillåta att sådana avtal sluts 
formlöst. Men om huvudsyftet med formkravet istället är det som Karlgren 
menar är det ”förhärskande” måste, för att detta syfte inte ska förfelas, en 
analog tillämpning av 10 § ABL 10 ge till följd att sådana utfästelser inte 
kan anses bindande. Följden av detta blir att en underlåtenhet att uppfylla en 
sådan utfästelse inte kan medföra skadeståndsskyldighet. Karlgren hänvisar 
även till NJA 1918 s. 394 som stöd för sin uppfattning att utfästelser av den 
här typen principiellt inte är giltiga.39

 Karlgren uttalar sig sedan uttryckligen om kärnämnet för den här upp-
satsen – emissionsgarantier. Då Karlgren anser att huvudsyftet med form-
kravet är att förebygga förhastade beslut om delägarskap menar han att en 
analogisk tillämpning av 10 § ABL 10 är utesluten för de fall syftet med 
aktieteckningen inte är att förvärva delägarskap och de förmåner som följer 
därmed. Så torde ofta vara fallet vid utställandet av garantier om aktie-
teckning då det främsta syftet istället är att överta risken att tvingas investera 
kapital i bolaget mot ett visst på förhand bestämt vederlag. Karlgren menar 
att det inte föreligger samma behov av skydd vid den här typen av avtal när 
garantiutställaren utfäster sig att svara för en eventuell ”skada” i den me-
ningen att garantins utfall är något som han har fördel av att undvika eller 
åtminstone inte eftersträvar. Om omständigheterna istället är så att garanten 
i första hand avser att förvärva aktier är läget annorlunda menar Karlgren. 
Så kan t.ex. vara fallet om läget är sådant att det i praktiken inte är möjligt 
att placera aktierna på annat sätt än hos garanten. Det förhållandet att ga-
ranten får ett vederlag för sin utfästelse spelar i det fallet ingen roll eftersom 
skyddsintresset inte torde vara satt ur spel bara av den anledningen att den 
som utfäster sig att i framtiden teckna aktier får ett vederlag för detta. 
Snarare, menar Karlgren, kan skyddsintresset anses vara högre för denna 
situation.40

 I en samtida recension av Karlgrens ovannämnda verk har Carl 
Ljungholm uttalat att mycket talar för Karlgrens uppfattning men att hans 
argumentation varken är uttömmande eller övertygande. Tyvärr avslöjar 
                                                 
39 Karlgren (1930), s. 59f. Intressant att notera är att Karlgren i en fotnot till denna slutsats 
dock inte helt vill utesluta möjligheterna att en skyldighet att ersätta det negativa 
kontraktsintresset uppstår till följd av allmänna kontraktsrättsliga principer om culpa in 
contrahendo. Denna ”brasklapp” kan tänkas följa av HD:s oklara uttalande i NJA 1918 s. 
394, där det sägs att AB S inte kunna visa någon annan omständighet som föranleder att 
bolaget behåller den av G redan inbetalade summan. 
40 Karlgren (1930), s. 61ff. Med detta resonemang torde man kunna argumentera för att 
många av de garantiavtal som tecknas i dagens affärsliv inte skulle anses vara bindande. 
Dessa garantiavtal är nämligen ofta mycket förmånliga för garanterna. Tvingas de teckna 
sig för aktier i en nyemission innebär det i regel att de får teckna nya aktier till ett 
förmånligt pris. Man kan därför fråga sig huruvida dessa garanter lider skada i den 
bemärkelse som Karlgren anför. Man kan också ifrågasätta om situationen idag över huvud 
taget är sådan att garanternas avsikt med garantin inte är att förvärva aktier i bolaget. Det är 
nämligen mycket vanligt att redan befintliga aktieägare agerar garanter och dessa torde ha 
ett intresse av att dryga ut sitt innehav gentemot övriga ägare. 
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Ljungholm inte vad som enligt hans uppfattning saknas i Karlgrens 
argumentation.41

 Det kan tänkas att Ljungholm bl.a. har reagerat på den omständigheten 
att Karlgren, något överraskande, nämner det faktum att en fullmakt till 
aktieteckning inte kräver särskild form. Karlgren fortsätter nämligen och 
konstaterar att ”såsom en allmän regel synes nämligen gälla, att den form-
bundenhet, som är stadgad för en viss avtalstyp, icke utan särskilt stöd i lag 
får utsträckas till att avse jämväl fullmakt till ingående av sådana avtal.” 
Vidare kan en giltig aktieteckning ske om en person tecknar en annan per-
sons, huvudmannens, namn på teckningslistan utan att detta syns utåt. Dess-
utom förhåller det sig även så i praktiken, poängterar Karlgren, att 
registreringsmyndigheten inte begär att få se skriftliga fullmakter vid ansö-
kan om bolagets registrering.42  
 Vad som är överraskande är inte att Karlgren tar upp detta, utan att han 
gör det helt utan intention att bemöta det med motargument. Att det är möj-
ligt att teckna aktier för någon annans räkning kan nämligen onekligen anses 
ha en försvagande effekt på Karlgrens tes om det ”förhärskande” motivet. 
   

4.3 Nial och ABL 44 & 75 – Karlgrens 
slutsatser befästs 

I inledningen till betänkandet inför 1944 års ABL sades att aktiebolag, i 
dagens ekonomi (läs: dåtidens ekonomi) intar en sådan ställning att befräm-
jandet av deras soliditet och utveckling måste anses vara en viktig 
samhällelig angelägenhet. Vidare konstaterades att det är av stor, ibland helt 
avgörande vikt för en rad olika intressenter att aktiebolagen består och ut-
vecklas, och överlag menade utredningen att folkförsörjningen i stort vilar 
på det faktum att aktiebolagen i samhället drivs på ett starkt och sunt sätt.43 
Det antyds i utredningen att syftet med formkravet vid aktieteckningen vore 
att skapa större trygghet genom att publicitet ifråga om grunderna för 
bolagsbildningen främjas. Utredningen menade vidare att det är av stor vikt 
att den offentliga kritiken ges utrymme att göra sin röst hörd.44  
 Skyddet för tredje man betonades särskilt i utredningen och det föreslogs 
att ogiltighet till följd av att aktieteckningen inte har skett i rätt ordning eller 
på grund av avvikande villkor, inte ska kunna göras gällande efter att 
bolaget har registrerats. Det vore nämligen betänkligt ur rättssäkerhets-
synpunkt om en aktietecknare kunde utträda ur bolaget eller skiljas därifrån 
under åberopande av aktieteckningens ogiltighet sedan en längre tid för-
flutit. Följderna av detta skulle kunna medföra en påtaglig olägenhet för 

                                                 
41 Ljungholm, C. Litteraturnotiser, SvJT 1931 s. 530. Det framgår inte heller med önskvärd 
tydlighet om Ljungholm, när han säger att mycket talar för Karlgrens uppfattning, syftar på 
Karlgrens ståndpunkt att utfästelser om aktieteckning generellt inte är bindande eller 
ståndpunkten att utfästelser att garantera en nyemission torde vara giltiga. 
42 Karlgren (1930), s. 63. Jfr Vahlén (1963), s. 50f, angående förbudet mot analog 
tillämpning på fullmakter vid fastighetsköp. 
43 SOU 1941:9, s. 12. 
44 SOU 1941:9, s. 101. 
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bolaget men framför allt dess borgenärer.45 I övrigt diskuterades inte de 
rättspolitiska skälen för formkravet och utredningen ger således inte något 
besked om det huvudsakliga eller ursprungliga syftet med formkravet. 
 1958 publicerades en utredning vilken hade till syfte att föreslå vissa 
förenklingar av ABL 44. Utgångspunkten var att den rådande regleringen 
var alltför snårig och oklar, samt att vissa bestämmelser med materiellt inne-
håll var i behov av revision. Utredningen tillför dock en del med avseende 
på syftet med lagstiftningen kring aktiebolag. Det konstaterades nämligen 
att lagstiftaren, i all sin välvilja, tyvärr har utvecklat en lagtext som är alltför 
invecklad och detaljerad, och att över huvud taget torde utvecklingen 
påkalla en viss ändring i lagstiftarens inställning gentemot aktie-
bolagsväsendet. Tidigare hände det inte sällan att en ekonomiskt oerfaren 
och naiv allmänhet satsade sina besparingar i aktiebolag som lockade med 
stora vinster, men i verkligheten var osunda företag. Huvuduppgiften för 
den ursprunglige lagstiftaren blev därför att tillgodose allmänhetens skydds-
behov. Numera (läs: under mitten av 1950-talet) är aktiebolag en helt vanlig 
bolagsform som snarare måste kämpa med finansieringen av sin verksamhet 
i sådan mån att vårt näringslivs utveckling äventyras. Även om allmän-
hetens behov av skydd fortfarande bör beaktas bör detta inte längre sättas så 
långt i förgrunden att aktiebolagens bildande, dess verksamhet och dess ut-
veckling försvåras genom alltför invecklade och rigorösa lagregler.46  
 Utredningen gick så långt att den ifrågasatte själva utgångspunkten för 
det då rådande systemet som ”verklighetsfrämmande”, i den meningen att 
bolag i huvudsak inte längre bildas genom en appellation till en större all-
mänhet. Istället bildas de allra flesta bolag genom en överenskommelse 
mellan ett begränsat antal personer. Utredningen föreslog därför en radikal 
förenkling av förfarandet i de fall då bildandet sker inom en begränsad 
krets.47

 Utredningen behandlade även aktieteckning som sker vid kapitalökning 
och konstaterade att aktiebolagslagen utgår från att samma behov att skydda 
allmänheten som föreligger vid bolagsbildning även gäller vid aktieteckning 
i samband med ökningar av aktiekapitalet. Utredningen föreslog därför prin-
cipiellt samma förenklingar som vid bolagsbildning, dvs. vid nyemissioner 
som riktar sig endast till en sluten krets personer (genom möjligheten till 
simultanteckning). Vid nyemissioner som vänder sig till en större allmänhet 
bibehölls ”principiellt det nuvarande, på publicitet byggda systemet […]”48

 I flera fall är utredningens uttalanden allmängiltiga och kan läggas till 
grund för en diskussion kring en stor del av reglerna i aktiebolagslagen. De 
delar som särskilt behandlar aktieteckning rör dessutom främst aktie-
teckning vid bolagsbildning. Samtidigt indikerar utredningens uttalande en 
förändring i attityden gentemot aktiebolag och den risk som kan anses följa 
med en investering i allmänhet, och det torde gälla även den risk en inve-
sterare tar när denne tecknar aktier vid en nyemission. Överlag tycks 1958 
års förslag vara något av en vändpunkt i synen på aktiebolag som sådana, 

                                                 
45 SOU 1941:9, s. 102f. 
46 SOU 1958:27, s. 164. 
47 SOU 1958:27, s. 169f. 
48 SOU 1958:27, s. 177f 
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men också på de olika intressen som gör sig påminda i samband med 
kapitaltillförseln till dessa.  
 Betänkandet till 1975 års ABL anknöt till 1958 års förenklingsförslag i 
den meningen att den attitydförändring gentemot aktiebolagsväsendet som 
uttryckts i 1958 års förslag befästes genom uttalandet att det över huvud 
taget måste ”nu anses vara en föråldrad uppfattning att aktiebolaget som 
företagsform är ett särskilt farligt instrument, genom vilket en lättlurad 
allmänhet kan lockas att satsa sina besparingar i mindervärdiga företag.” 
Problemet är snarare det motsatta, nämligen hur aktiebolagen ska kunna 
attrahera kapital i tillräcklig mängd för att tillgodose den utveckling av 
näringslivet som samhället är i behov av. Med gillande hänvisades också till 
slutsatsen i 1958 års förslag att bolag numera allt som oftast bildas genom 
en överenskommelse mellan ett begränsat antal personer som, om de ville, 
istället formlöst hade kunnat bilda ett handelsbolag eller kommanditbolag, 
varvid det inte längre föreligger samma risker att en naiv allmänhet luras att 
satsa pengar i osunda företag.49

 Det kan alltså tyckas att i och med 1958 års förändringsförslag och för-
arbetena till ABL 75 en ny inställning till aktiebolagsväsendet har trätt fram, 
där fokus snarare ligger på bolagets behov av finansiering. Något över-
raskad blir man därför när man fortsätter läsa i utredningen inför ABL 75 
och får veta att ogiltigheten som följer på bristande uppfyllelse av form-
kraven bygger på ”[…] den nu gällande principen (min kursiv.) att ingen 
skall kunna med bindande verkan förplikta sig att delta i en bolagsbildning 
förrän under stiftelseförfarandet de åtgärder vidtagits som föreskrivs i lagen 
i syfte att ge aktietecknaren underlag för bedömning av bolaget.” Detsamma 
sägs i propositionen.50  
 Förarbetena anger alltså uttryckligen att syftet med de särskilda åtgärder 
som måste företas i samband med aktieteckning är att tillse att aktie-
tecknaren kan göra en bedömning av bolaget. Detta skulle enligt förarbetena 
dessutom vara ”den nu gällande principen”. Någon närmare utredning kring 
denna då gällande princip står dock inte att finna i vare sig betänkandet eller 
propositionen. 
 Frågan är då var denna princip är hämtad ifrån med tanke på att någon 
diger domstolspraxis på området knappast fanns att tillgå att hämta stöd 
från. Att notera är att utredningarna till både ABL 44 och ABL 75, samt 
förändringsförslaget 1958 till stor del utfördes av Håkan Nial, och han tycks 
härröra principen från sin egen monografi Aktiebolagsrättsliga studier från 
1935,51 vilket i sig inte vore att betrakta som något märkvärdigt. Detta verk 
har dock kritiserats av både Nerep och Karlström som båda menar att Nial 
inte tycks ha genomfört någon självständig studie av motiven till form-
kravet, utan helt förlitat sig på de studier som Karlgren genomfört några år 
tidigare, och som redogjorts för ovan.52 Huruvida detta stämmer är av natur-
liga skäl svårt att avgöra, men det kan ligga en del i kritiken. Nial konsta-

                                                 
49 SOU 1971:15, s. 110 och 127ff. 
50 SOU 1971:15, s. 138 och prop. 1975:103, s. 298. 
51 Nial (1935), s. 181. Nial hänvisar härvid till ”[…] regeln att en utfästelse att teckna aktier 
icke är bindande.” 
52 Se Nerep (2003), s. 161, samt Karlström, JT 2002/03, s. 61f. 
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terar nämligen utan omsvep att det föreligger en princip av detta slag och de 
enda källor han hänvisar till är Karlgrens verk och NJA 1918 s. 394.53  
 Om den hypotes som Nerep och Karlström uppställer stämmer, dvs. att 
Nial okritiskt har anammat Karlgrens slutsatser, har därmed Karlgrens slut-
satser genom Nials försorg förlänats rättskällestatus i och med förarbetena 
till ABL 75, dvs. 45 år efter det att Karlgren formulerade dem.54 På detta 
sätt har Karlgrens slutsatser fått en stark ställning genom överförandet till 
Nial, som i sin tur har haft ett stort inflytande på svensk aktiebolagsrätt 
under 1900-talets mitt och andra hälft. 
 Att konstatera är alltså att i förarbetena till ABL 75, dvs. den lag som 
gällde fram till utgången av år 2005, stipuleras en princip som säger att 
ingen vore att anse som bunden vid en utfästelse att inträda i ett aktiebolag 
förrän samtliga de formella kraven som ABL uppställer i syfte att ge aktie-
tecknaren en god grund att bedöma bolaget på, är uppfyllda. I brist på annan 
doktrin på området än Karlgrens och Nials verk och med hänsyn till NJA 
1918 s. 394 kan man gissa att detta vore att anse ha utgjort gällande rätt vid 
tiden för ikraftträdandet av ABL 75.  
 Det framgår dessvärre inte om Nial är av samma uppfattning som 
Karlgren beträffande uppdelningen mellan olika typer av utfästelser där 
syftet med utfästelsen blir utslagsgivande. Nial uttrycker sig emellertid så att 
han anser att skyddet mot ogenomtänkta investeringar förutsätter ”[…] att 
varje utfästelse att övertaga aktier mot vederlag blir ogiltig, om den sker 
innan den offentliga kritiken fått den tid och de förutsättningar att verka som 
lagen avsett att bereda vid en aktieteckning.”55 ordvalet ”varje utfästelse” 
kan anses tyda på att Nial inte ansett syftet med utfästelsen relevant vid 
bedömningen av en utfästelses giltighet, utan att alla typer av utfästelser bör 
anses ogiltiga. Om detta stämmer ansluter sig Nial således inte till Karlgrens 
uppfattning enligt vilken en emissionsgaranti, där syftet i första hand inte 
varit att vinna inträde i bolaget, torde vara giltig.56 Att avgöra detta 
påståendes riktighet är dock svårt och frågan får anses oklar. 
 

4.4 ABL 2005 
I förarbetena till den nu gällande ABL behandlas över huvud taget inte pro-
blemet med utfästelsers bindande verkan. I propositionen nämns dock något 
om syftet med formkravet varvid det sägs att skyddsintressena är i princip 
desamma oavsett om aktieteckningen sker vid bolagsbildning eller vid ny-
emission, nämligen att skapa garantier för att villkoren för emissionen är 
kända för aktietecknarna inför teckningen och att säkerställa att det inte i 
efterhand uppkommer oklarheter kring de villkor på vilka teckningen har 
skett.57 Propositionen säger dock ingenting om i vems intresse detta i första 
hand är uppställt. Frågan är således om lagstiftaren menar att formkravet 
avser att skydda aktietecknaren, bolaget eller tredje man i första hand, eller 
                                                 
53 Nial (1935), s. 181. 
54 Jfr Karlström, JT 2002/03, s. 64. 
55 Nial (1935), s. 182. 
56 Jfr Åqvist, JT 2005/06 häfte 3, s. 609.  
57 Prop. 2004/05:85, s. 346. 
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om det är så att propositionen inte avser att ställa något av dessa intressen 
framför de andra. Det kan å andra sidan tyckas att uttalandet i propositionen 
uttrycker att formkravet snarare syftar till att upprätthålla ordning och reda i 
rättsförhållandena och ett undvikande av onödiga tvister.  
 Under remissbehandlingen uttalade Svenska Advokatsamfundet kritik 
mot upprätthållandet av formkravet. Advokatsamfundet poängterade särskilt 
att köp av aktier kan ske helt formlöst varför det kan ifrågasättas varför 
formkravet, vars praktiska effekter är oklara, ska upprätthållas vid aktie-
teckning. Advokatsamfundet menade att det kan diskuteras huruvida 
skyddsbehovet är större vid aktieteckning än vid aktieköp.58 Jag menar att 
det finns vissa fundamentala skillnader mellan rättshandlingarna aktieköp 
och aktieteckning, och jag får anledning att återkomma till detta nedan. 
 

4.5 Diskussionen under senare år 
Karlgrens antagande om existensen av ett ”förhärskande” motiv (vilket får, 
om det ovan förda resonemanget är riktigt, anses utgöra grundstenen även i 
Nials slutsatser) har på senare tid kritiserats, och den som varit mest aktiv i 
detta är Erik Nerep. En av Nereps främsta angreppspunkter i Karlgrens re-
sonemang är det faktum att Karlgrens ”förhärskande” motiv står i dålig 
samklang med de övriga, vid aktieteckning, tillämpliga reglerna. Nerep syf-
tar främst på 13 § i 1910 års lag som talar om aktietecknings ogiltighet, t.ex. 
på grund av formfel. Enligt 13 § kan nämligen inte ogiltighet påkallas på 
grund av formfelet om detta inte har anmälts hos registreringsmyndigheten 
innan bolagets registrering. Motivet till detta är skyddet för tredje man, dvs. 
främst bolagets borgenärer. Den enskildes intresse av att inte behöva inträda 
i ett aktiebolag väger här lätt jämfört med tredje mans intresse av skydd för 
sina fordringar. Vidare får aktietecknarens intressen stå tillbaka till förmån 
för tredje man när aktieteckningen har villkorats på ett oriktigt sätt. Villkoret 
blir i sådant fall ogiltigt men aktieteckningen består (11 och 7 §§ 1910 års 
lag). Detta, menar Nerep, rimmar illa med Karlgrens uppfattning om det 
”förhärskande” motivet. Men skyddet mot förhastade och obetänksamma 
aktieteckningar som ett ”förhärskande” motiv blir som mest illusoriskt när 
man konstaterar att avtalslagens svaga ogiltighetsgrunder inte kan göras 
gällande av aktietecknaren. Om aktietecknaren svikligen förletts till teck-
ning, tecknat aktier under lindrigt tvång eller om teckningen i något annat 
avseende har skett under bristande förutsättningar kan denne inte göra 
ogiltighet gällande av hänsyn till skyddet för bolagsborgenärerna.59  
 För egen del anser sig Nerep ha klarlagt att det aldrig har funnits något 
”förhärskande” motiv (eller i vart fall har detta utraderats i och med uttalan-
den i senare års lagförarbeten bl.a. rörande synen på aktiebolag som feno-
men), och därmed faller även det av Karlgren gjorda analogislutet då det har 
byggt på detta antagna ”förhärskande” motiv. Nereps slutsats är således att 
utfästelser om att i framtiden teckna aktier är bindande då dessa inte omfat-
tas av något uttryckligt förbud i vare sig lagtexten eller lagförarbetena och 

                                                 
58 R 7607/2001, Remissyttrande från Advokatsamfundet, p. 2.1.4. 
59 Nerep (2003), s. 152f. 
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något analogislut inte får göras eftersom det inte finns några bärande 
ändamålsskäl för detta. Snarare får det numera anses att det finns ett behov 
av att underlätta bolagens anskaffning av riskkapital. Den allmänna avtals-
rättsliga principen att löften ska hållas ska därför gälla utfästelser att teckna 
aktier.60 Viktigt att poängtera är att Nerep inte på något sätt menar att en 
utfästelse ersätter själva aktieteckningen. I själva verket kan det vara mycket 
svårt, för att inte säga omöjligt, att inom teckningstiden förmå en garant till 
att uppfylla sitt löfte och teckna de aktier denne åtagit sig att teckna. 
Incitamentet får istället vara risken att tvingas utge skadestånd eller ett 
eventuellt avtalat vite.61

 Nerep har visst fog för sin kritik gentemot Karlgren. Om det primära 
motivet med formkravet vore att skydda aktietecknare från att inträda i 
aktiebolag under felaktiga förutsättningar och utan tillräcklig information, 
finner inte heller jag någon anledning till varför en aktieteckning inte skulle 
kunna ogiltigförklaras utan att hänsyn tas till tredje man.  
 Personligen har inte heller jag, i likhet med Nerep,62 funnit att det skulle 
vara något motiv som uppenbart träder framför de övriga i förarbetena till 
ABL 95 och ABL 10. Skyddet för aktietecknaren omnämns vid upprepade 
tillfällen, men även andra motiv är omtalade. Dessutom talar andra uttalan-
den i de tidiga motiven samt vissa av lagreglerna i ABL 95 och ABL 10, 
som redogjorts för ovan, mot att skyddet för aktietecknaren vore att anse 
som primärt vid diskussionen kring vilka skyddsintressen som gör sig gäl-
lande. Inte heller omtalas några särskilda motiv med formkravet i den prin-
cipiellt viktiga domen NJA 1918 s. 394. Det kan således tyckas att Karlgren 
stack ut hakan väl långt när han deklarerade att han funnit ett 
”förhärskande” motiv till formkravet och på detta sätt egenhändigt formule-
rade det rättspolitiska motivet bakom formkravet. Med detta inte sagt att 
Karlgren nödvändigtvis hade fel i sin uppfattning att utfästelser att teckna 
aktier normalt sett inte vore att anse som bindande, men i vart fall torde 
Karlgren ha grundat sin uppfattning på felaktiga förutsättningar.  
 Christina Åqvist har i en artikel kritiserat Nereps argument som ”pragma-
tiska” då hon menar att Nerep i allt för hög grad argumenterar för dessa ut-
fästelsers bindande verkan med hänsyn till den funktion de fyller på mark-
naden och de konsekvenser som skulle följa om emittenten inte kunde för-
lita sig på en utfästelse från en garant. Åqvist menar därvid att sådana prak-
tiska hänsynstaganden visserligen är intressanta men att de inte kan tas till 
intäkt för hur en rättslig instans skulle bedöma frågan, då ett sådant argu-
ment är irrelevant för domstolen.63 Åqvist kan ha en viss poäng i sitt påpe-
kande att ett sådant argument vore utan intresse för domstolen, men återigen 
torde det vara en fråga om ändamålet med formkravet som sådant, och bero-
ende på vad detta ändamål ska anses vara kan Nerep ha visst fog för sina 
argument. Åqvists kritik bärs dock upp av det faktum att Nerep själv inte för 

                                                 
60 Nerep (2003), s. 163f. 
61 Nerep & Samuelsson (2007) Del II, s. 76. 
62 jfr även Karlström, JT 2002/03, s. 63. 
63 Åqvist, JT 2005/06 häfte 3, s. 611, 618. Åqvist hänvisar härvid till ett uttalande av Nerep 
i vilket han uttrycker att ”Förfarandet med riktade nyemissioner skulle oftare förfelas om 
förhandsavtal eller teckningsutfästelser icke vore rättsligt bindande.” (Nerep (2003), s. 
147). 
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någon övertygande argumentation om vilka ändamålen med formkravet är 
idag. 
 Åqvist ifrågasätter vidare själva analogiresonemanget då hon skriver att 
”det är dock tveksamt om ett analogiresonemang har sin plats i diskussionen 
med hänsyn till att formkravets existens i sig bör vara stöd för att frånkänna 
utfästelsers verkan. Jag menar att distinktionen snarare är att en utfästelse 
inte är bindande på grund av att ett formkrav existerar och att minimikraven 
inte är uppfyllda (e contrarioslut), alternativt att formkravet inte är tillämp-
ligt överhuvudtaget. […] Enligt min mening finns det till och med utrymme 
för frågan om någon form av rättshandling överhuvudtaget kommit till stånd 
när en formbrist föreligger.”64 Detta plötsliga och något oväntade ifrågasät-
tande av den diskussion som förts sedan 1930-talet är i min mening 
obefogad. Åqvist finner inget stöd för en åsikt av detta slag i doktrinen, som 
istället pekar i motsatt riktning65, och HD har uttryckligen uttalat i NJA 
1992 s. 66 (se nedan under 4.6) att utgångspunkten vad gäller annan 
egendom än fast egendom måste vara att utfästelser är att anse som 
bindande. För att göra motsatsen gällande måste man finna särskilda skäl 
som motiverar detta. Jag är av den åsikten att det är nödvändigt att föra ett 
analogiresonemang om man vill argumentera för att utfästelser att i 
framtiden teckna aktier inte är bindande, eftersom det inte kan härledas 
någon princip från AvtL 1 § 3 st. som anger att vad som där sägs om 
formkrav även avser att omfatta utfästelser eller andra typer av föravtal.66 
Även HD:s uttryckliga uttalanden talar för denna ståndpunkt. 
 Föga överraskande mot bakgrund av ovan citerade uttalanden är Åqvist 
mycket kritisk till all uppluckring av formföreskrifter och hon anser inte att 
det är motiverat att tillerkänna skriftliga utfästelser om aktieteckning någon 
bindande verkan – såsom rättsläget ser ut idag när formföreskrifter alltjämt 
existerar.67

 

4.6 Behandlingen av andra typer av 
formkrav i praxis 

Formkrav finns inte endast inom aktiebolagsrätten utan återfinns även inom 
andra rättsområden. Det mest välkända är kanske formkravet vid 
överlåtelser. Om överlåtelsehandlingen inte har upprättats i den ordning som 
stipuleras i JB 4 kap. 1 § är överlåtelsen ogiltig. Ett i princip identiskt 
formkrav föreligger vid överlåtelse av bostadsrätt. Då denna framställning 
behandlar hur föravtal i strid med formkravet vid aktieteckning bör bedömas 
kan det vara av intresse att undersöka hur liknande utfästelser har behandlats 
i andra delar av civilrätten varför detta ska göras i detta avsnitt. 
 Formkravet vid fastighetsköp i JB har sedan länge haft en stark ställning i 
svensk rätt, och alla utfästelser att överlåta eller överta fastigheter har 

                                                 
64 Åqvist, JT 2005/06 häfte 3, s. 612. 
65 Jfr bl.a. de av Karlgren och Nerep förda resonemangen som har redogjorts för ovan.  
66 Jfr. Nerep (2003), s. 165. 
67 Åqvist, JT 2005/06 häfte 3, s. 613ff. 
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traditionellt ansetts oförbindande.68 Trots detta har HD i ett flertal fall 
medgivit undantag från denna princip och godkänt föravtal om fastighets- 
och bostadsrättsöverlåtelse.  
 I NJA 1973 s. 175 rörde det sig om köp av en tomt med ett hus som var 
under uppförande. Under förhandlingarna förmådde köparen säljaren att 
genomföra vissa ej obetydliga förändringar av husets inredning, bl.a. med 
hänsyn till den läkarpraktik köparen avsåg att driva i huset. Båda parterna 
förutsatte under förhandlingarna att köpet skulle komma till stånd. Så 
skedde dock inte och fråga uppstod huruvida köparen var skyldig att ersätta 
säljaren dennes kostnader med anledning av köparens önskade ändringar av 
inredningen. HD besvarade den frågan nekande med hänvisning till form-
kravet vid fastighetsköp. HD uttalade att köparen inte kunde ådra sig några 
förpliktelser enbart på den grunden att hon avgivit ett löfte att köpa fastig-
heten och omständigheterna kunde heller inte sägas vara sådana att köparen 
kunde anses ha åtagit sig att stå för kostnaderna för förändringsarbetet även 
om köpet inte kom till stånd. 
 Redogörelsen för sakomständigheterna i fallet är lång och detaljerad, 
men HD:s domskäl är kortfattade. Någon särskild motivering återfinns inte 
utöver att det stipulerade formkravet inte varit uppfyllt. Det ska noteras att 
HD särskilt poängterar att den tilltänkta köparen inte kunde anses ha åtagit 
sig att svara för säljarens kostnader för ombyggnationen för det fallet köpet 
aldrig kom till stånd. 
 Även i NJA 1974 s. 526 rörde det sig om ett fastighetsköp. Fallet skiljer 
sig dock från NJA 1973 s. 175 då köparen i detta fall hade erlagt hand-
penning till säljaren. När köparen sedermera bestämde sig för att avbryta 
köpet krävde denne att säljaren återbetalade handpenningen med hänvisning 
till att säljaren inte hade rätt att behålla handpenningen eftersom formkravet 
inte var uppfyllt. Säljaren å sin sida menade att hon hade rätt att behålla 
handpenningen då hon haft kostnader till följd av att köparen dragit sig ur 
köpet. HD konstaterade att det i handpenningsavtalet inte fanns något 
förbehåll om att handpenningen skulle anses förverkad för det fall något köp 
aldrig kom till stånd. Syftet med handpenningsavtal skulle dock knappast 
uppnås om inte beloppet vore att anse förverkat om slutligt köpeavtal aldrig 
träffades. HD menade därför att det fick antas att parterna varit överens om 
att handpenningen skulle vara förverkad för det fall slutligt avtal inte 
träffades. Köparen hade heller inte kunnat visa att säljaren utfäst sig att 
återbetala handpenningen. Säljaren ägde dock endast rätt till ersättning för 
de kostnader denne haft till följd av att köparen dragit sig ur köpet inom 
ramen för handpenningen. Någon rätt till ersättning utöver handpenningen 
kunde det inte bli tal om och säljaren var dessutom skyldig att återbetala den 
del av handpenningen som översteg den skada hon lidit. 
 Domskälen är relativt utförliga och vad som är särskilt intressant är att 
HD nämner att syftet med handpenningsavtal vore förfelat om det inte vore 
att anse som underförstått mellan parterna att handpenningen vore förverkad 
för det fall köp aldrig kom till stånd, när detta inte uttryckligen har reglerats 
i handpenningsavtalet. 

                                                 
68 Se t.ex. NJA 1973 s. 175 och NJA 1992 s. 66. 
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 I NJA 1981 s. 897 behandlades en gåva av fast egendom från en far till 
dennes tre barn varvid gåvogivaren i samband med gåvan angivit i gåvo-
brevet att mottagarna var skyldiga att hembjuda sin andel av fastigheten till 
de övriga delägarna för det fallet att någon av dem önskade sälja sin andel. 
Skyldigheten gällde även gentemot de övriga delägarnas rättsinnehavare. 
Vid begäran om inskrivning av detta förbehåll i fastighetsboken vägrade 
emellertid inskrivningsmyndigheten att godta en sådan bestämmelse. 
Myndigheten menade att skyldigheten för gåvotagarna att hembjuda sin 
andel till de övriga delägarna innefattade ett avtal om förköpsrätt till fast 
egendom. Eftersom ett sådant enligt svensk rätt inte kan ingås med bindande 
verkan, vägrade myndigheten att skriva in detta villkor i fastighetsboken. 
Även HovR var av samma mening. 
 HD poängterade dock att vid gåva vore ett överlåtelseförbud i princip 
giltigt mot både gåvotagaren och tredje man. Det i målet aktuella förbehållet 
vore att anse som mindre inskränkande mot gåvotagarnas förfoganderätt än 
ett generellt överlåtelseförbud, och kunde inte anses som mer ogynnsamt än 
ett sådant förbud. Förbehållet skulle därför anses giltigt. 
 I NJA 1984 s. 673 var omständigheterna snarlika de i 1981 års fall. Den 
aktuella fastigheten hade dock sålts av en far till dennes två barn till ett pris 
som något översteg taxeringsvärdet, men inte oväsentligt understeg 
marknadsvärdet. I köpekontraktet upptogs en hembuds- och förköps-
bestämmelse av liknande slag som i 1981 års fall. När den ena sonen ville 
sälja sin andel ansökte han om att få göra detta vid offentlig auktion enligt 
reglerna i Samäganderättslagen,69 utan att först behöva hembjuda sin andel 
till sin bror. Som stöd för detta anfördes att överlåtelsen från fadern vore att 
anse som ett köp och som sådant kunde man inte lagligen tillmäta förköps-
förbehållet någon giltig verkan med hänsyn till formkravet vid fastighets-
köp. 
 Brodern bestred ansökan om försäljning och menade att förvärvet skulle 
anses ha varit en gåva, då det funnits tydliga gåvoinslag i överlåtelsen. Som 
stöd för sin ståndpunkt hänvisade han till 1981 års fall. 
 HD diskuterade formkravet mot bakgrund av 1981 års fall. Klart var att 
den här typen av förköpsavtal kunde anses giltiga när fastigheten hade 
överlåtits genom gåva. HD menade dock att denna princip inte borde utvid-
gas till att även omfatta förvärv som delvis är av benefik karaktär men som 
också har sådana onerösa inslag att förvärvet inte kan betraktas som en klar 
gåvotransaktion. Då detta varit typiskt för den aktuella överlåtelsen ansåg 
HD att förköpsavtalet inte kunde anses vara giltigt. Inget hindrade därför att 
fastigheten såldes enligt reglerna i Samäganderättslagen. 
 Genom NJA 1981 s. 897 och NJA 1984 s. 673 kan man dra slutsatsen att 
förbehåll om förköpsrätt av fast egendom är giltiga för de fall överlåtelsen 
varit av benefik karaktär, men ogiltiga när överlåtelsen varit onerös. Sett till 
HD:s domskäl i 1984 års fall torde inte det faktum att det förekommit vissa 
onerösa inslag per automatik medföra att denna typ av förbehåll blir ogil-
tiga. Avgörande torde vara om överlåtelsen förlorar sin karaktär av ”klar 
gåvotransaktion”.70

                                                 
69 Lag (1904:48) om samäganderätt. 
70 Se bl.a. Grauers (2005), s. 266f, för kritik mot HD:s synsätt i frågan. Grauers menar att 
om man ändå ska bortse från formkravet bör inte gränslinjen i första hand dras mellan 

 32



 Det ska noteras att domen fattades med en majoritet om endast tre mot 
två. Den skiljaktiga minoriteten menade att rättsläget fick ses som oklart och 
frågan är om man utan stöd i lagstiftning – vilken dessutom får ses som ut-
förlig och relativt modern – bör underkänna en förköpsklausul i en 
överlåtelsehandling, när förbehållet tjänar en praktisk nytta. Det bör då 
heller inte spela någon roll om överlåtelsen betecknas som köp eller gåva. 
Minoriteten ansåg därmed att förbehållet vore att anse som giltigt. 
 Även i NJA 1990 s. 18 rörde det sig om en fastighetsöverlåtelse. Skill-
naden var att den skett i samband med bodelning och arvskifte. I en arv-
skifteshandling tilldelades en dödsbodelägare ett antal fastigheter mot att 
han till två av de övriga delägarna erlade ett visst belopp. Som villkor 
uppställdes en skyldighet att hembjuda fastigheterna till samma delägare i 
händelse av försäljning. Klausulen gällde i tio år och priset skulle närmare 
anges vid tillfälle efter vissa närmare angivna grunder. Vid inskrivningen 
medgavs lagfart men inskrivningsmyndigheten nekade att i fastighetsboken 
skriva in hembudsförbehållet mot bakgrund av att en sådan utfästelse stred 
mot formkravet vid fastighetsköp. HovR gick på inskrivningsmyndighetens 
linje och lämnade besvären utan bifall. 
 Redan i NJA 1981 s. 897 konstaterades att dylika förbehåll som görs i 
benefika överlåtelser är giltiga. Frågan HD hade att ta ställning till var där-
för hur man bör se på en överlåtelse som skett i samband med ägarens bort-
gång, dvs. som har karaktären av ett familjerättsligt fång istället för rent 
förmögenhetsrättsligt. 
 HD konstaterade att familjerättsliga fång ofta har tydliga benefika inslag, 
och det kan vara av stor praktisk betydelse för dödsbodelägare att kunna 
genomföra ett arvskifte med vissa benefika inslag för vissa delägare, men i 
anslutning till det komma överens om vissa framtida scenarios. Som exem-
pel anger HD det förhållandet att en av dödsbodelägarna bor på en fastighet 
som är föremål för skifte. De övriga delägarna kan då tänkas vilja medverka 
till att denne tillskiftas fastigheten för ett lågt skiftesvärde, utan att för den 
sakens skull godta att denne delägare får behålla hela vinsten vid en eventu-
ell försäljning. 
 HD godtog av dessa skäl förbehållet och återförvisade ärendet till 
inskrivningsmyndigheten. 
 Det tycks ha legat praktiska skäl bakom HD:s ståndpunkt och vid flera 
tillfällen poängteras att dessa klausuler fyller en viktig funktion i dessa 
sammanhang. Intressant att notera är även HD:s konstaterande att det vore 
enkelt för dödsbodelägarna att kringgå ett förbud mot förköpsavtal vid den 
här typen av fång. Det hade nämligen räckt om fastigheten först tillskiftas 
övriga delägare, och sedan genom gåva skänkts till den tänkte delägaren, 
och att man i samband med gåvan uppställt en förköpsklausul. Ett sådant 
förfarande vore godtagbart i linje med NJA 1981 s. 897. HD säger särskilt 
att detta talar för att delägarna bör tillåtas åstadkomma samma resultat på ett 
enklare och smidigare sätt.  
 Gemensamt för de ovanstående fallen är att de alla rör fastighets-
överlåtelser. Det kan också konstateras att HD i samtliga fall har poängterat 
den starka ställning som formkravet vid fastighetsöverlåtelser har och att 
                                                                                                                            
benefika och onerösa överlåtelser, utan man bör istället avgöra frågan med hänsyn till de 
intressen (främst hos överlåtaren) som motiverat förköpsklausulen. 
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utfästelser i strid med detta normalt är att betrakta som oförbindande. De 
undantag som har gjorts har omfattat tre situationer; 1) i syfte att underlätta 
familjerättsliga fång där parterna ändå hade kunnat uppnå samma resultat, 
men med större besvär, 2) vid gåvotransaktioner där ett hembudsförbehåll är 
att anse som mindre inskränkande än ett överlåtelseförbud, vilket är tillåtet, 
samt 3) avseende rätten för en tilltänkt säljare att behålla så stor del av er-
lagd handpenning att han undgår skada till följd av att köparen dragit sig ur 
affären. Syftet med att erlägga handpenning vore nämligen förfelat om en 
sådan rättighet inte medgavs. I situationerna 1) och 3) har HD således tagit 
hänsyn till praktiska betänkligheter som motiverat avsteg från den annars så 
starka principen att utfästelser i strid med formkravet inte är bindande när 
det rör sig om fastighetsöverlåtelser. 
 I NJA 1992 s. 66 rörde det sig om ett optionsavtal att köpa en bostadsrätt. 
Liksom vid överlåtelser av fast egendom är överlåtelse av bostadsrätt ett 
avtal som kräver viss form.  
 Det var ostridigt att optionsavtalet utgjorde en utfästelse från säljaren att 
vid en viss tidpunkt sälja sin bostadsrätt till köparen. Det stod även klart att 
optionsavtalet inte kunde anses innefatta ett förvärv av bostadsrätten. Frågan 
som uppstod var därför huruvida ett optionsavtal av det aktuella slaget hade 
bindande verkan. 
 HD konstaterade att utfästelser att köpa fast egendom inte är giltiga. Det 
följer visserligen inte av lagstiftningen men HD har i flera avgöranden fast-
slagit detta. Motivet är att sådana klausuler, som inskränker ägarens hand-
lingsfrihet, kan skapa osäkerhet i äganderätten med ogynnsamma verkningar 
bl.a. för fastighetsomsättningen och kreditgivningen.  
 HD konstaterade sedan att vad gäller annan egendom är dock utgångs-
punkten att optionsavtal är bindande. Det är en naturlig följd av den inom 
den allmänna avtalsrätten rådande principen om avtalsfrihet. Från den prin-
cipen kan undantag göras genom lagstiftning eller om särskilda omständig-
heter föranleder det. 
 Lagstiftningen upptar inte några förbud mot optionsavtal att förvärva 
bostadsrätt och förarbetena har inte ägnat frågan någon särskild uppmärk-
samhet. Formkravet vid köp av bostadsrätt infördes 1982 och det sades då 
att syftet var att skapa ordning och reda i rättsförhållandena och tillgodose 
kontrollaspekten vid realisationsvinstbeskattning.71 HD menade dock att det 
inte fanns tillräcklig anledning att anse att uppställandet av formkrav vid 
överlåtelse av bostadsrätt med självklarhet skulle innebära att optionsavtal 
under alla omständigheter blev ogiltiga. Det måste numera dock krävas att 
ett sådant avtal upptagits i skriftlig form. Att tillåta att muntliga utfästelser 
ges bindande verkan skulle medföra en oacceptabel urholkning av 
skriftlighetskravet eftersom ett muntligt avtal då skulle binda säljaren lika 
starkt som ett köpeavtal som uppfyller lagens formkrav. HD:s slutsats var 
således att optionsavtal beträffande överlåtelse av bostadsrätt är bindande 
om det är upprättat i skriftlig form.  
 Domen kan anses utgöra visst stöd för en uppfattning att emissions-
garantier vore giltiga. HD uttrycker klart att det inte finns anledning att utgå 
ifrån att uppställandet av formkrav per automatik medför att utfästelser vore 

                                                 
71 HD hänvisar här till prop. 1981/82:169 s. 61f. 
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att anse som ogiltiga. Lagen upptar inte några förbud mot dem och lag-
stiftaren har inte ägnat dem särskild uppmärksamhet. HD tycks därför mena 
att såvida inga särskilda skäl kan visas mot att erkänna utfästelsers bindande 
verkan, dessa vore att anse som giltiga för det fallet de inte uttryckligen för-
bjudits i lagen. En viktig begränsning är dock att utfästelser inte ska anses 
giltiga för det fallet de urholkar formkravet på ett icke godtagbart sätt. I det 
aktuella fallet krävdes sålunda att optionsavtalet upprättats skriftligen. 
 I en artikel skriven strax efter publiceringen av NJA 1992 s. 66 har Jan 
Kleineman uttryckt skepsis gentemot HD:s sätt att bedöma frågor om even-
tuellt skadeståndsansvar pga. culpa in contrahendo när det rör sig om avtal 
som kräver viss form. Han menar att det råder obalans i rättsordningen mot 
bakgrund av de två domarna NJA 1973 s. 175 och NJA 1992 s. 66. I det 
förra slog HD fast att något skadestånd över huvud taget inte kunde aktuali-
seras till följd av att den tilltänkte köparen dragit sig ur köpet, trots att denne 
varit pådrivande vad gäller att förmå säljaren att vidta ombyggnationer av 
fastigheten. I det senare medgavs sedermera ersättning t.o.m. för det s.k. 
positiva kontraktsintresset, då käranden tillerkändes ersättning för skillna-
den mellan köpeskillingen och bostadsrättens värde (vid den tidpunkt då 
optionen åberopades), samt flyttkostnader och utgifter för ett köksskåp som 
låtits sättas upp i lägenheten. Kleinemans kritik ligger i det faktum att HD:s 
angreppssätt inför frågor om bristande formuppfyllelse vid fastighetsköp 
tycks innefatta att argumenten ses som historiskt givna utgångspunkter 
istället för bärande ändamålsskäl. Särskilt som HD i den senare domen sär-
skilt uttrycker att utgångspunkten vad gäller annan egendom än fast egen-
dom, är att optionsavtal är giltiga.72

 Kleineman ansluter sig till den ståndpunkten att frågan huruvida utfästel-
ser i strid med formkravet vid fastighetsköp vore giltiga är en fråga om 
syftet med formkravet, och menar vidare att man måste fråga sig om ansvar 
för culpa in contrahendo över huvud taget kan avfärdas med det argument 
som har anförts; att inte urholka formkravets reella syfte och innebörd, sär-
skilt som dessa är synnerligen svaga i sig, varvid han hänvisar till det 
moderna samhället där andra ”dyrbarheter” än fastigheter kan överlåtas 
formlöst.73

 Angående 1973 års fall anser sig Kleineman kunna uttala att det 
visserligen är en indikator på hur obenägen HD har varit att erkänna ansvar 
för culpa in contrahendo, men att det knappast kan åberopas till stöd för att 
skadestånd inte skulle kunna utgå för den som oaktsamt vilseleder någon i 
samband med ett fastighetsköp som sedermera inte kommer till stånd.74 
Adlercreutz tycks vara av samma uppfattning75 och det faktum att HD nog-
grant utreder huruvida den tilltänkta köparen varit klandervärd då hon inte 
velat fullfölja köpet torde ge Kleineman och Adlercreutz visst belägg för 
sina åsikter. 

                                                 
72 Kleineman, JT 1993/94, s. 445. 
73 Kleineman, JT 1993/94, s. 436, 440. 
74 Kleineman, JT 1993/94, s. 443f. 
75 Adlercreutz uttrycker sig på det viset att: ”Skall formkravet genomföras effektivt, bör 
inte avtalsbundenhet upprätthållas på indirekt väg t ex genom möjligheter till skadestånd 
för att skriftligt avtal inte kommit till stånd efter muntlig uppgörelse (utom i särskilda fall 
av culpa in contrahendo).” Adlercreutz (2002), s. 134. 
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 Kleineman är alltså av den åsikten att formkravet vid fastighetsköp inte 
torde böra hindra att skadestånd pga. culpa in contrahendo kan utgå om den 
ena partens skada är en följd av den andra partens oaktsamma beteende i 
samband med köpet, eller en utfästelse inte fullföljs. Han menar dock att 
culpatröskeln får antas ligga högt då det inte får bli fråga om att övervältra 
ansvaret som båda parterna måste bära att ett slutgiltigt avtal aldrig kommer 
till stånd. Det ska dock poängteras att Kleineman endast vill medge 
skadestånd för det negativa kontraktsintresset då han menar att så länge den 
skadelidande inte får ersättning även för det positiva kontraktsintresset, kan 
ett åläggande av skadeståndskrav inte anses genombryta formkravets 
syfte.76  
 Nerep, som i övrigt åtminstone delvis tycks instämma i Kleinemans 
resonemang (fast vad gäller formkravet vid aktieteckning) skiljer sig på 
denna punkt och menar att det saknas argument för att låta ersättning utgå 
endast med det negativa kontraktsintresset. En sådan slutsats kräver 
nämligen även det att ett analogislut görs, vilket Nerep menar inte får göras 
då bärande lagstiftningsändamål som motiverar ett analogislut saknas.77  
 Vid första anblick kan tyckas att det ligger en del i Kleinemans resone-
mang. Om ersättning enligt det positiva kontraktsintresset skulle tillerkännas 
den skadelidande kan formkravet tyckas tämligen tandlöst. Å andra sidan 
förutsätter en sådan ståndpunkt att ett analogislut görs, som Nerep påpekar, 
och om man är av den åsikten att ett analogislut inte ska göras utifrån form-
kravet i den aktuella situationen kan det tyckas underligt att samtidigt anse 
att formkravet ska få effekt såtillvida att ersättningen begränsas till det 
negativa kontraktsintresset. Nereps ståndpunkt får även stöd av HD:s 
domslut i NJA 1992 s. 66. HD uttalar dock särskilt att det krävdes att det i 
fallet aktuella optionsavtalet var skriftligt för att det skulle kunna anses bin-
dande. Om muntliga optionsavtal godtogs hade det medfört en icke 
acceptabel urholkning av formkravet. HD har alltså trots att den ansett ett 
optionsavtal i strid med ett formkrav vara bindande – och därmed, enligt det 
i den här uppsatsen förda analogiresonemanget ansett att ett analogislut inte 
har kunnat göras – tagit hänsyn till optionsavtalets form för att undvika att 
låta denna utfästelse urholka formkravet. Rättsläget på den här punkten 
framstår därför som oklart. Att HD har utdömt skadestånd enligt det positiva 
kontraktsintresset talar naturligtvis för Nereps ståndpunkt. I samma domslut 
kan man dock även finna stöd för Kleinemans ståndpunkt. HD:s 
resonemang kring ett undvikande av urholkning av formkravet går nämligen 
stick i stäv med utdömandet av skadestånd enligt det positiva kontrakts-
intresset. Frågan som uppkommer är vilket syfte ett upprätthållande av ett 
formkrav över huvud taget har om skadestånd enligt det positiva kontrakts-
intresset kan utgå innan ett avtal som uppfyller formkraven har slutits. En 
sådan möjlighet tycks nämligen i allra högsta grad urholka formkravets 
funktion. 
  Även Nerep har kommenterat de i detta avsnitt behandlade rättsfallen 
och menar att tendensen i rättspraxis är tydlig. Han menar att utvecklingen i 
rättspraxis inom andra delar av civilrätten kan tas som intäkt för att 
förekommande formkrav ska tolkas restriktivt och en analogitillämpning ska 
                                                 
76 Kleineman, JT 1993/94, s. 458f. 
77 Nerep (2003), s. 163ff, samt Nerep & Samuelsson (2007) Del II, s. 76.  
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inte kunna ske utan starka skäl.78 Åqvist har kritiserat Nereps hänvisning till 
utvecklingen i praxis på andra områden inom civilrätten och menar att 
argumentet förvisso är relevant, men utfästelser bör bedömas i den miljö de 
verkar och inte endast på den gemensamma grunden att de utgör utfästelser. 
Vidare anser hon att konstruktionen aktieteckning och betalning mot 
erhållande av nyemitterade aktier är svår att placera in i kategorin ”köp” då 
förfarandet inte kan jämställas med köp av aktier på andrahandsmarknaden. 
Hon hänvisar därvid till 1997 års utredning om aktiebolagets kapital, där 
utredningen konstaterar att aktieteckningen endast skapar ett 
”kontraktsliknande förhållande”79 mellan aktietecknaren och bolaget, och 
menar att det därmed är än svårare att dra slutsatser från andra delar av 
civilrätten.80 Åqvist får visst stöd av Kleineman som, i sin behandling av 
fastighetsköp och köp av bostadsrätt, menar att det visserligen inte kan 
uteslutas att vissa överväganden kan ha bärighet utanför det avhandlade 
området, men att det knappast går att dra alltför långtgående slutsatser 
utifrån ett visst rättsområde och att inte ens likartade typer av 
formföreskrifter ger anledning att anta att några generella analyser kan 
göras.81

   

4.7 Kommentar 
Både Karlgren och Nerep har kommit fram till en av praktiker efterfrågad 
slutsats, nämligen att emissionsgarantier är att anse som bindande mellan 
parterna, om än genom olika resonemang. Karlgrens uppdelning mellan 
olika typer av utfästelser där syftet med utfästelsen är avgörande, är dock i 
min mening olämplig. Som har konstaterats ovan kan ett sådant synsätt få 
väsentligt andra konsekvenser i dagens affärsliv än vad som var fallet 1930. 
Sluter man sig till Karlgrens ståndpunkt torde man få anse att många 
garantiavtal som sluts idag inte vore att anse som bindande då syftet med 
dem ofta i inte obetydlig grad är detsamma som vid aktieteckning i 
allmänhet.82

 Erik Nerep å sin sida anser att frågan om emissionsgarantiers bindande 
verkan är avgjord. Han menar att dessa är att anse som bindande i den 
meningen att en garant som inte uppfyller sin utfästelse riskerar att tvingas 
utge avtalsvite eller skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset. Denna 
ståndpunkt grundar Nerep på att den åsikt som traditionellt har haft stort 
inflytande, Karlgrens, varit felaktig. Utifrån formkravet gjorde Karlgren ett 
analogislut baserat på vad han antog var det ”förhärskande” motivet och 

                                                 
78 Nerep (2003), s. 167. Det framgår dessvärre inte om Nerep menar att HD har haft fog för 
att anse att det föreligger sådana ”starka skäl” då den vid upprepade tillfällen har 
konstaterat att utfästelser att köpa fast egendom inte är bindande annat än i undantagsfall. 
Om så varit fallet vore det intressant att veta vilka ändamålsskäl Nerep anser ligger till 
grund för denna ståndpunkt. För egen del gissar jag att Nerep inte delar HD:s ståndpunkt, 
trots att han undviker frågan. 
79 SOU 1997:22, s. 227. 
80 Åqvist, JT 2005/06 häfte 3, s. 612, 615. 
81 Kleineman, JT 1993/94, s. 437f. 
82 Jfr not 40. 
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utökade därmed formkravets räckvidd till att även omfatta utfästelser om 
aktieteckning. Karlgren undantog dock emissionsgarantier eftersom syftet 
med dessa normalt sett inte är att förvärva delägarskap, och garanterna för-
tjänar därför inte det skydd som en normal aktietecknare gör. Nerep menar 
att Karlgren felaktigt har antagit vad lagstiftarens ändamål med formkravet 
har varit, och av den anledningen, och framför allt då de ändamål som en 
gång i tiden eventuellt kan ha gjort sig gällande idag inte kan anses ha 
bärighet, finns ingen grund att göra ett analogislut på. Nerep menar således 
att det inte finns några lagstiftningsändamål som motiverar att ett analogi-
slut görs.  
 Nereps undersökning av ämnet är mycket intressant och välskrivet, och 
han för ett övertygande resonemang. I min mening lyckas han med 
uppgiften att bryta ner Karlgrens argument, men därmed skapar han en för-
väntan hos läsaren om en redogörelse för de motiv till formkravet som gör 
sig gällande idag. Någon sådan redogörelse står dock inte att finna i Nereps 
verk. När Nerep väl har avfärdat Karlgrens argument om ett ”förhärskande” 
motiv nöjer han sig med detta, och tycks helt sakna ambition att ens disku-
tera möjligheten att även andra ändamål med formkravet skulle kunna ligga 
till grund för ett analogislut och därmed medföra att utfästelser bör betraktas 
som oförbindande. Nerep uttrycker inte huruvida han är en motståndare till 
formkravets upprätthållande eller inte, men oavsett vilket tycks hans 
argumentation färgad av en ovilja att acceptera att det faktiskt föreligger ett 
formkrav.  
 Vidare framhåller Nerep, som ett av sina främsta argument till varför ett 
analogislut är uteslutet, att tendensen i rättspraxis på andra områden inom 
civilrätten är tydlig. För egen del måste jag åtminstone delvis instämma i 
Nereps syn på utvecklingen i praxis, där HD har börjat mjuka upp de hi-
storiskt sett starka formkraven. Framför allt talar HD:s uttalanden i NJA 
1992 s. 66 utan tvekan för Nereps ståndpunkt. Att hålla i minnet är dock att 
berörda domar endast behandlar formkraven vid överlåtelser av fastigheter 
och bostadsrätter varför återhållsamhet i slutsatserna hur formkravet vid 
aktieteckning kan komma att bedömas är befogad. Aktiebolagsrätten är ett 
säreget rättsområde och utvecklingen inom fastighetsrätten och 
bostadsrätten bör inte anses kunna läggas till grund för att dra alltför 
långtgående slutsatser om hur en rättslig instans skulle bedöma utfästelser 
att teckna aktier. Det rör sig om väsensskilda rättshandlingar vars följder 
inte har mycket gemensamt annat än att det kan röra sig om betydande 
summor. Vad som är särskilt intressant att notera är dock att HD i flera av 
domarna tar särskild hänsyn till praktiska betänkligheter, och bl.a. har uttalat 
att en uppmjukning av formkravet varit motiverad av det faktum att parterna 
ändå på annat sätt haft möjlighet att uppnå samma resultat, men med större 
möda, samt att ett viktigt och vanligt förekommande avtal (i detta fall 
handpenningsavtal) annars vore förfelat. Detta ger visst stöd för Nereps 
”pragmatiska” resonemang, förutsatt att de praktiska betänkligheter han 
nämner ligger i linje med formkravets ändamål. 
 Den kritik mot detta argument som redogjorts för ovan är dock alltså 
relevant. Vidare ska noteras att Nerep inte alls påminner läsaren om att HD 
klart och tydligt vid flera tillfällen under de senaste decennierna har uttryckt 
principen att formkravet vid fastighetsköp medför att utfästelser att köpa 
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fastigheter inte är bindande annat än i undantagsfall. HD:s resonemang 
kring formkrav och hur utfästelser i strid därmed bör bedömas i andra delar 
av civilrätten är förstås av intresse, men jag menar att detta inte självständigt 
kan läggas till grund för hur en utfästelse att i framtiden teckna aktier bör 
bedömas.  
  Nerep för ett bra och bitvis mycket övertygande resonemang, men det 
faktum att han tycks vilja bortse från att det över huvud taget skulle finnas 
några lagstiftningsändamål bakom formkravet och det faktum att han tycks 
vilja mena att uttalandena i 1958 och 1971 års betänkande83 kan tas som 
intäkt för att anse att bolagens behov av finansiering är att anse som ett av-
görande argument till varför det inte ska vara möjligt att göra ett analogislut 
från formkravet, skapar luckor i hans resonemang. Mot bakgrund av att det i 
svensk rätt alltjämt uppställs ett formkrav vid aktieteckning måste man 
nämligen ställa sig frågan vad syftet med detta är. 
 Jag menar, i linje med den doktrin som har behandlat detta ämne, att 
diskussionen huruvida en emissionsgaranti ska anses bindande eller ej måste 
ta sin utgångspunkt i ett analogiresonemang. Formkravet i 13 kap. 13 § 
ABL träffar enligt sin ordalydelse endast själva aktieteckningen som sådan, 
och det går inte att ur AvtL 1 § 3 st. härleda en princip som anger att form-
krav även ska omfatta utfästelser. Något annat har heller aldrig gjorts gäl-
lande. Men vilka lagstiftningsändamål kan då idag anses motivera form-
kravet, och kan dessa motivera att formkravet utsträcks till att även omfatta 
utfästelser? Problematiskt för avgörandet av denna fråga är att lagstiftaren är 
tämligen lakonisk när det kommer till att motivera formkravet, och det får 
kanske anses att syftena med formkravet är något oklara. 
 Uttalandet i propositionen till ABL 2005 att formkravet syftar till att 
skapa garantier för att villkoren för emissionen är kända för aktietecknarna 
inför teckningen och att säkerställa att det inte i efterhand uppkommer 
oklarheter kring de villkor på vilka teckningen har skett,84 tycks enligt min 
mening i första hand ta sikte på en önskan om ordning och reda85, och detta 
bör kanske inte tas alltför lätt på. Att låta aktieteckning ske formlöst riskerar 
att inbjuda till tvister om villkoren för teckningen. Sådana tvister är av 
naturliga skäl inte önskvärda då de kan skapa osäkerhet hos investerare, 
långivare och övriga aktieägare, och därmed ha en negativ effekt på viljan 
att investera i bolag och att låna ut pengar, d.v.s. omsättningen och kredit-
givningen. Samma argument som har gjorts gällande för formkravet vid 
fastighetsköp är enligt min mening därför även giltiga när det gäller form-
kravet vid aktieteckning.86 Att det råder ordning och reda i rättsförhållan-
dena när ett aktiebolag ger ut nya aktier måste därför anses vara av stor vikt 
eftersom det riskerar att påverka även andra intressenter än de direkt 
                                                 
83 SOU 1958:27 samt SOU 1971:15, som referats ovan, vari sägs att det måste ”nu anses 
vara en föråldrad uppfattning att aktiebolaget som företagsform är ett särskilt farligt 
instrument genom vilket en lättlurad allmänhet kan lockas att satsa sina besparingar i 
mindervärdiga företag” I utredningarna sägs också att problemet snarare är det motsatta, 
nämligen hur aktiebolagen ska kunna attrahera kapital i tillräcklig mängd för att tillgodose 
den utveckling av näringslivet som samhället är i behov av. Se även Nerep (2003), s. 161f. 
84 Prop. 2004/05:85, s. 346. 
85 Jfr Karlström, JT 2002/03, s. 60 och 64, ang. lagstiftarens motivering av formkravet i 
ABL 95. 
86 Se s. 34 ovan. 
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inblandade, samt ha en negativ inverkan på förtroendet för aktiebolags-
väsendet. Jag menar i samband härmed att det lagstiftningsändamål som hi-
storiskt sett har ansetts vara mest framstående – aktietecknarens behov av 
skydd mot att behöva inträda i aktiebolag innan en välgrundad bedömning 
av bolaget har gjorts – visserligen har en plats i diskussionen, men kan 
knappast anses vara det mest framträdande mot bakgrund av de regler till 
skydd för bolagets borgenärer som finns i ABL. 
 Jag får därvid anledning att återkomma till den intressanta aspekt av pro-
blemet som Advokatsamfundet har påpekat, nämligen att köp av aktier inte 
kräver särskild form och en utfästelse att köpa aktier är bindande. Frågan 
som Advokatsamfundet ställer är vilket syfte ett formkrav vid teckning av 
aktier då fyller. För förvärvaren/tecknaren har dessa båda rättshandlingar 
identiska rättsverkningar i stor utsträckning. Båda resulterar i ett delägar-
skap och kräver att en summa pengar utges i utbyte mot aktierna. I det sist-
nämnda ligger dock en stor skillnad. Vid ett aktieköp ska betalning ske till 
säljaren, d.v.s. en fysisk eller juridisk person som varit ägare till aktierna 
och därmed delägare i det aktuella aktiebolaget. Kapitaltillskottet till bolaget 
har skett på ett tidigare stadium av den tidigare ägaren eller någon annan 
längre bak i ägarledet och rättshandlingen aktieköp påverkar således inte 
direkt någon annan än de två involverade parterna rent ekonomiskt.87 Rätts-
handlingen aktieteckning däremot har effekter inte endast för aktietecknaren 
och det utgivande bolaget, utan även för tredje man, i första hand för bola-
gets borgenärer och övriga befintliga aktieägare. Bolagets borgenärer torde 
ha ett stort intresse av att det inte råder några tvivel hos gäldenären om vem 
som är skyldig att tillskjuta kapital till bolaget. Vidare torde även de befint-
liga aktieägarna ha ett intresse av att det inte uppstår oklarheter kring aktie-
teckningen då detta kan påverka värdet av deras egna aktier negativt. I note-
rade bolag kan det ha effekt på börsvärdet, men även i privata bolag påver-
kar naturligtvis dylika problem de befintliga aktieägarnas ställning, då det 
riskerar att påverka bolagets ställning som sådant. Om min hypotes 
stämmer, dvs. att formkravet i stor utsträckning syftar till att upprätthålla 
ordning och reda i rättsförhållandena framför att skydda endera parten mot 
någon annan, är därför Advokatsamfundets invändning utan intresse. 
 Av samma anledning hamnar även Kleinemans synpunkt – att andra 
”dyrbarheter” kan överlåtas formlöst – i skymundan då jag menar att de 
huvudsakliga motiven till formkravet vid aktieteckning inte är behovet av 
skydd mot ogenomtänkta investeringar. Ur den aspekten är det nämligen i 
princip irrelevant hur stora belopp en aktieteckning omfattar. 
 Det har även diskuterats att synen på aktiebolagsväsendet har förändrats 
och att läget idag snarare är det att aktiebolagen får kämpa med finansie-
ringen av sina verksamheter. Med hänsyn till den ställning och betydelse 
som aktiebolagen har i det svenska näringslivet idag är det visserligen av 
stor vikt att det svenska aktiebolagsväsendet är friskt och har möjlighet att 
locka till sig kapital. Att okritiskt låta aktiebolagens intresse av att kunna 
knyta till sig riskkapital gå före att ordning och reda i rättsförhållandena 
kring aktiebolag upprätthålls är dock enligt min mening inte självklart. 
Därmed inte sagt att detta ändamål motiverar att ett analogislut görs i syfte 
                                                 
87 Att ägarstrukturen i bolaget ändras är en annan sak, men frågan hur detta påverkar 
bolaget är av naturliga skäl alltför olikartad från fall till fall och kan inte diskuteras här. 
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att utsträcka formkravet till att även omfatta utfästelser. Huruvida 
utfästelsers bindande verkan på ett menligt sätt skulle inverka på den ord-
ning och reda som förhoppningsvis råder i dagsläget står knappast klart. 
 Frågan är dock snarare rättspolitisk och en lång rad olika aspekter gör sig 
gällande, varför en sådan diskussion kan göras lång. Kort kan dock sägas att 
HD visserligen uttryckligen har uttalat att utgångspunkten vid andra rätts-
handlingar än fastighetsköp måste vara att optionsavtal är bindande, såvida 
inte särskilda skäl talar mot det, men jag menar att det i vart fall inte kan 
uteslutas att ett undvikande av osäkerhet kring villkoren för aktieteckning, 
vilket i sin tur kan leda till tvister och därmed ha en menlig påverkan på 
omsättningen och kreditgivningen, kan anses utgöra ett sådant särskilt skäl.  
 Min slutsats är därmed att, även om mycket talar för de slutsatser Erik 
Nerep har dragit, rättsläget inte kan anses tillfredsställande utrett. Jag vill 
därmed flagga för det osäkerhetsmoment som uppstår när garantiavtal upp-
rättas i samband med en stundande nyemission, och det emitterande bolaget 
bör ha i åtanke att det inte står klart huruvida det finns möjlighet att kräva 
skadestånd från en garant som väljer att inte fullfölja sitt teckningslöfte. 
Detta är i sig en olycklig slutsats med tanke på den viktiga funktion garanter 
fyller på marknaden. Möjliga lösningar på problemet diskuteras närmare 
nedan under kapitel 6, men först ska i kapitel 5 undersökas hur 
teckningsutfästelser riktade till någon annan än emittenten bör bedömas. 
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5 Garantiavtal mellan garanten 
och någon annan än 
emittenten 

Ovan har den slutsatsen dragits att det inte kan anses tillfredsställande utrett 
huruvida emissionsgarantier kan anses bindande för garanten. Oavsett hur 
man ställer sig i frågan huruvida garantiavtal mellan garanten och det 
emitterande bolaget är att anse som bindande, bör man dock även fundera på 
hur ett avtal mellan garanten och någon annan än det emitterande bolaget 
bör bedömas.  
 Det är nämligen möjligt att sluta ett garantiavtal där en annan part än det 
emitterande bolaget är inblandad. Man kan tänka sig att aktieägarna i det 
emitterande bolaget sluter ett avtal med en extern aktör vari denne utfäster 
sig att garantera emissionens fulltecknande och i utbyte mot garantin åtar sig 
aktieägarna att besluta om en riktad nyemission till den externe aktören. Det 
faktiska garantiavtalet har då träffats mellan aktieägarna och garanten, och 
det emitterande bolaget som sådant är inte part i avtalet. Vanligt idag är 
dock, som påpekats i inledningen, att redan befintliga aktieägare agerar 
garanter, och därför kan det tyckas mer näraliggande att reglera nyemis-
sionens fulltecknande i ett aktieägaravtal. Den kanske enklaste lösningen är 
då att aktieägarna förbinder sig att teckna sin andel i den kommande ny-
emissionen. Garantiavtalet har då slutits mellan aktieägarna i bolaget, och 
inte heller i denna situation är bolaget part i avtalet. När denna typ av 
garantiavtal sluts mellan aktieägarna i bolaget utgår normalt inget arvode, 
men man kan förstås tänka sig att det kan göra det även i denna situation.88 
Frågan som uppkommer är om dessa alternativa lösningar bör bedömas 
annorlunda än det traditionella garantiavtalet. 
 I det ovan berörda verket av Karlgren konstaterar författaren kortfattat att 
det är likgiltigt huruvida en teckningsutfästelse har riktats till bolaget eller 
till enskilda medkontrahenter.89 Karlgren ser härvid ingen anledning att göra 
någon skillnad mellan dessa situationer eftersom skyddet för allmänheten 
kan befaras kringgås i båda situationerna. De slutsatser som Karlgren drog 
rörande teckningsutfästelsers oförbindande verkan, vilka har redogjorts för 
ovan, gäller därför även garantiavtal mellan andra parter än bolaget. Således 
vore garantiavtal mellan två enskilda parter där syftet med avtalet inte vore 
att vinna delägarskap därför enligt Karlgrens uppfattning bindande. Andra 
utfästelser vore dock inte bindande.  
 Ovan i kapitel 4 har Karlgrens slutsatser visserligen kritiserats men 
samma åsikt återfinns i Knut Rodhes lärobok i aktiebolagsrätt från 2002, 
vari det sägs att ”Ogiltighetsregeln medför, att man inte med bindande 
verkan kan förplikta sig att gå med i ett tillämnat aktiebolag, innan en 
stiftelseurkund föreligger. Detta är värt att observera, därför att det inte är 
ovanligt, att man som led i en större affärstransaktion tar in en bestämmelse 
                                                 
88 Se FI 2007:11, s. 21. 
89 Karlgren (1930), s. 60. 
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i avtalet, att någon eller några av kontrahenterna skall teckna aktier i ett 
blivande bolag. En sådan utfästelse är inte bindande.”90

 Om man istället läser den senaste utgivna upplagan av den allmänna 
kommentaren till ABL (utarbetad av Sten Andersson, Svante Johansson och 
Rolf Skog) nämns inte problemet med utfästelser alls i samband med kom-
mentaren till 13 kap. 13 §. I kommentaren till 13 kap. 14 § hänvisas dock till 
kommentaren till 2 kap. 12 § där följande sägs: ”Obligationsrättsliga 
åtaganden. I 12 § regleras hur aktieteckning skall ske för att kunna åberopas 
av bolaget. Det framgår dock inte av ABL hur man skall betrakta ett åta-
gande att teckna aktier, som gjorts i avtal med någon annan än bolaget, t.ex. 
en annan potentiell aktieägare. Denna fråga får lösas enligt allmänna avtals-
rättsliga regler, vilket torde innebära att ett sådant avtal inte är ogiltigt per se 
utan tilläggs verkan mellan parterna i avtalet enligt samma förutsättningar 
som avtal i allmänhet.”91

 I dessa verk möts man således av två motstående ståndpunkter som läm-
nar läsaren i ovisshet avseende lösningen på problemet. Värt att notera är att 
samme Rolf Skog som har utarbetat den allmänna kommentaren till ABL 
har bearbetat det citerade verket av Knut Rodhe. Detta faktum kan kanske 
symbolisera hur oklart svaret framstår. 
 Frågan man ställs inför är huruvida den aktiebolagsrättsliga regeln om 
formkrav vid aktieteckning även gäller helt privata garantiavtal som strängt 
taget faller utanför aktiebolagsrätten, dvs. ett avtal mellan två avtalsparter 
där aktiebolaget inte är en av parterna. 
 I den av Henrik Karlström ovan refererade artikeln behandlas detta pro-
blem. Karlström tar sikte på ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag och en 
utomstående aktör, där dessa båda parter träffar ett avtal i vilket sägs att 
aktieägarna åtar sig att rösta igenom en riktad nyemission till den utom-
stående parten och denne åtar sig i sin tur att teckna dessa aktier och inbetala 
det aktuella beloppet till bolaget. Karlström resonerar därvid på samma sätt 
som har gjorts tidigare i denna framställning vad avser en möjlig utvidgning 
av formkravet, och finner att han inte kan uppställa någon hållbar hypotes 
om hur ett dylikt avtal kommer att bedömas av en rättslig instans. För egen 
del anser Karlström att det ter sig ganska främmande att utvidga formkravet 
i ABL till att även gälla teckningsutfästelser i avtal mellan två andra 
parter.92

 Jan Hellner har i en artikel behandlat frågan om aktiebolagsrättsliga 
reglers eventuella räckvidd även utanför rent aktiebolagsrättsliga situationer. 
Hellner menar att rättsfallet NJA 1972 s. 29 kan ses som ett stöd för att 
domstolarna kan låta aktiebolagsrättsliga principer få påverka tolkningen av 
avtal mellan andra parter än bolaget. I det aktuella fallet hade en överlåtare 
av aktier i köpeavtalet med förvärvaren förbehållit sig rätten att under åter-
stoden av sin livstid få förfoga över rösträtten kopplad till aktierna, vilket i 
praktiken skulle genomföras genom att förvärvaren enligt avtalet var skyldig 
att rösta i enlighet med överlåtarens vilja. Bröt förvärvaren mot överens-
kommelsen skulle aktierna återgå till överlåtaren. Ett sådant avtal är inte 
                                                 
90 Rodhe (2002), s. 29. 
91 Andersson, Johansson, & Skog (2007), s. 2:20, kommentaren till 12 kap. 12 §, punkten 5. 
92 Karlström, JT 2002/03 s. 57-67. Se särskilt s. 65ff för Karlströms skepsis mot en 
utvidgning av formkravet. 
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möjligt att genomdriva aktiebolagsrättsligt, då det är en grundläggande 
princip att det inte är tillåtet att skilja på äganderätten och rösträtten som 
följer med en aktie. Denna princip betecknas splittringsförbud och följer 
inte direkt av ABL.93

 Flera år efter förvärvet röstade sedermera förvärvaren vid två bolags-
stämmor emot överlåtarens vilja, och överlåtaren krävde då att aktierna 
skulle återgå till honom i utbyte mot det belopp förvärvaren tidigare hade 
erlagt för aktierna. 
 HD ansåg att avtalsvillkoret i princip var gällande mellan parterna.94 
Genom en avtalstolkning kom HD dock fram till att förvärvaren varit skyl-
dig att följa överlåtarens vilja endast om det kunde bedömas möjliggöra en 
ändring av den oroande utveckling som skett i bolaget. Med hänsyn till vissa 
i domen närmare beskrivna omständigheter hade inte förvärvaren kunnat 
rösta på något annat sätt än vad han gjorde och hans handlande kunde därför 
inte anses stå i strid med den förpliktelse som följde av överlåtelseavtalet.95  
 Eftersom villkoret ansågs bindande mellan parterna tog HD ingen hänsyn 
till splittringsförbudet i aktiebolagsrätten vid bedömningen av det aktuella 
villkorets principiella giltighet. Hellner menar dock att villkoret tolkades i 
ganska uppenbar strid med ordalydelsen på ett sådant sätt att hänsyn togs till 
aktiebolagsrättsliga förhållanden. Hänsyn togs nämligen till bolagets intres-
sen vid bedömningen av avtalsvillkoret. Därmed, menar Hellner, kan sägas 
att splittringsförbudet har ”smittat” av sig på tolkningen av avtalet. I reali-
teten rör det sig därför om en extern sanktion av den aktiebolagsrättsliga 
regeln.96

 Vad gäller principen om att fritt överlåta aktier är situationen annorlunda. 
Hellner menar att eftersom ABL tillåter att inskränkningar görs i form av 
hembudsklausuler i bolagsordningen, det från aktiebolagsrättslig synpunkt 
inte kan finnas något att invända mot att dylika frågor regleras i privata 
avtal, till exempel ett aktieägaravtal. Det saknas därför stöd att skydda den 
aktiebolagsrättsliga överlåtelsefriheten tolkningsvägen, på det sätt som 
skedde i NJA 1972 s. 29.97 I vissa fall kan dock 36 § AvtL tillämpas för att 
jämka villkor som på ett menligt sätt inverkar på de aktiebolagsrättsliga 
principerna. Hellner påpekar dock att detta endast kan göras i extrema fall.98

 Hellners slutsats är dock att bestämmelserna i ABL har begränsad 
genomslagskraft på rent privata avtal.99 Torsten Sandström tycks dela denna 
uppfattning. Sandström uppmärksammar att meningarna i doktrinen går i 
sär, och att det finns företrädare för en uppfattning som utgår från de tving-
ande reglerna i ABL och därmed hävdar att avvikelser eller kringgåenden är 
ogiltiga. Sandström själv är dock av motstående uppfattning och menar att 

                                                 
93 I ABL 44 fanns dock en bestämmelse i 3 § 3 st. som gav stöd för aktiers odelbarhet. Vid 
utarbetandet av ABL 75 ansågs det olämpligt att lösa detta problem genom lagstiftning och 
regeln utrangerades. Någon ändring i den gällande rätten åsyftades dock inte genom att den 
uttryckliga regleringen togs bort. Se Hellner (1999), s. 261. 
94 Se s. 46 i domen. 
95 Se s. 48f i domen. 
96 Hellner (1999), s. 263f. 
97 Hellner (1999), s. 268. 
98 Hellner (1999), s. 275. 
99 Hellner (1999), s. 277. 
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helt privata avtal bör anses ha obligationsrättslig verkan mellan parterna, 
men att de inte kan få verkan gentemot bolaget.100

 Att konstatera är således att det finns ståndpunkter som talar för att ut-
vidga formkravet till att även omfatta utfästelser att teckna aktier riktade till 
någon annan än bolaget. Karlgren är av denna åsikt101 och Nial tycks, som 
redogjorts för ovan, vara av samma åsikt som Karlgren i frågan. Det har 
ovan i framställningen anförts att Karlgrens slutsatser idag bör ha en mer 
tillbakadragen roll i diskussionen och kanske snarare bör ses som en rätts-
historisk studie102, men att notera är att även en senare framstående 
rättsvetenskapsman, Rodhe, har uttryckt samma ståndpunkt. 
 Emot detta talar dock det faktum att en sådan regel helt saknar lagstöd, 
och det finns inga direkt tillämpliga prejudikat som talar för en analogivis 
utvidgning av formkravet till att även gälla rättsförhållanden där bolaget inte 
är part.103 Vidare talar flera företrädare för doktrinen för denna senare 
uppfattning. Den allmänna kommentaren förespråkar en lösning enligt van-
liga avtalsrättsliga principer, Hellner har uttryckt att aktiebolagsrätten torde 
ha en begränsad genomslagskraft på rent privata avtal och Sandström har 
uttryckt att praktiska skäl talar för att aktieägaravtal bör ges bindande ver-
kan mellan parterna och att dessa normalt inte bör kunna angripas med stöd 
av tvingande ABL-regler, i tvister parterna emellan. 
 För egen del finner även jag, i likhet med Karlström, att det är svårt att 
uppställa en hållbar hypotes om hur frågan skulle kunna komma att bedö-
mas. Karlström själv är dock av den personliga uppfattningen att en analog 
utvidgning inte ens bör övervägas då han anser att formkravet som sådant 
har ett mycket diskutabelt existensberättigande t.o.m. inom sitt ”primära 
målområde”.104 För egen del menar jag, som redogjorts för ovan, att det 
finns vissa bärande skäl till att upprätthålla formkravet, och kan av den an-
ledningen se varför en rättslig instans, med hjälp av ett analogislut skulle 
kunna anse att även ett helt privat garantiavtal skulle bedömas som icke 
bindande. Så kunde bli fallet om ett helt privat garantiavtal kunde anses 
utgöra ett direkt kringgående av formkravet och därmed kunde anses 
urholka detsamma och ett tillåtande av avtalet på ett menligt sätt kunde 
anses förfela syftet med formkravet. Samma resonemang som har förts ovan 
under 4.7 är därför relevant även här. 
 Jag är dock av tron att en rättslig instans skulle finna att ett helt privat 
avtal – exempelvis ett aktieägaravtal – som reglerar en emissionsgaranti 
                                                 
100 Sandström (2007), s. 82f. Att notera är att Sandström i en fotnot på s. 108 uttryckligen 
talar om just emissionsgarantier och därvid hänvisar till sin uppfattning om dessas bindande 
effekt om garantiavtalet har slutits som ett helt privat garantiavtal, i detta fall ett 
aktieägaravtal. Vad avser ordinära garantiavtal uttrycker Sandström dock att det, med 
hänsyn till formkravet, är mycket som talar för att dessa garantiavtal inte kan anses 
bindande. 
101 Karlgren undantar visserligen just emissionsgarantier, men jag hänvisar här till det 
resonemang som har förts ovan på s. 37f och i not 40.  
102 Jfr Nerep (2003), s. 160. 
103 Jfr vad som gäller det ordinära garantiavtalet där det finns prejudikat i form av NJA 
1918 s. 394 som anger att sådana utfästelser till bolaget inte är bindande, även om 
prejudikatvärdet idag kan ifrågasättas. Rättsfallet bör enligt min mening inte kunna ligga till 
grund vid avgörandet av frågan om utfästelser till någon annan än bolaget ska anses 
bindande.  
104 Karlström, JT 2002/2003, s. 67. 
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vore att anse som bindande. De argument som talar emot att låta de aktie-
bolagsrättsliga reglerna få räckvidd även utanför rent aktiebolagsrättsliga 
förhållanden, som redogjorts för ovan är starka och flera framstående före-
trädare för doktrinen, och framför allt företrädare för den senare doktrinen 
talar i denna riktning. Det gör även NJA 1972 s. 29 som uttryckligen anger 
att en aktiebolagsrättslig princip, i fallet det s.k. ”splittringsförbudet”, inte 
medför att ett avtalsvillkor som strider mot principen inte är giltigt parterna 
emellan, när det har kommit till uttryck i ett helt privat avtal. Viss restrikti-
vitet i att tillmäta rättsfallet alltför stor vikt är dock befogad mot bakgrund 
av de synpunkter Hellner har haft på HD:s tolkning av villkoret. Hellner 
själv har dock som nämnts trots detta uttryckt att aktiebolagsrätten torde ha 
en begränsad räckvidd utanför rent aktiebolagsrättsliga förhållanden.  
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6 Avslutning 

6.1 Avslutande sammanfattning och 
möjliga lösningar de lege ferenda 

I detta avslutande kapitel avser jag endast att, så att säga, ”knyta ihop 
säcken” och avslutningsvis diskutera möjliga lösningar på problemet med 
emissionsgarantiers eventuellt bindande verkan, de lege ferenda. 
 Att först kort sammanfatta resultatet av undersökningen kan vara på sin 
plats. Först och främst kan därför sägas att en emissionsgaranti typiskt sett 
utgörs av ett avtal mellan garanten och det emitterande bolaget, men man 
kan också tänka sig helt privata garantiavtal där bolaget inte är part. Själva 
garantin består av ett löfte att teckna de aktier som inte tecknas av någon 
annan aktieägare med företrädesrätt, och i utbyte mot detta erhåller garanten 
ett arvode vilket ofta motsvarar en procentandel av det totalt emitterade be-
loppet, men arvodet kan betalas i andra former. Att konstatera är vidare att 
det idag finns uttryckliga lagregler som reglerar yrkesmässig garantigivning 
och fenomenet som sådant är vanligt förekommande och användandet av 
garanter legitimeras av sedvana på marknaden. Den diskussion som trots 
detta har förts angående teckningsutfästelsers eventuellt bindande verkan 
har kretsat kring ett analogiresonemang där frågan har varit huruvida det är 
möjligt att analogivis utsträcka formkravet vid aktieteckning till att även 
omfatta utfästelser att i framtiden teckna aktier. Avgörande för detta har 
varit motiven till formkravet vid aktieteckning. Den mening som synes ha 
varit den rådande i Sverige under lång tid är den som Hjalmar Karlgren 
formulerade 1930, då han med hjälp av vad han kallade det ”förhärskande” 
motivet, vilket var den investerande allmänhetens behov av skydd mot 
osunda företag, konstaterade att teckningsutfästelser inte kunde anses vara 
bindande för löftesgivaren. Just emissionsgarantier undantog dock Karlgren 
från detta då en teckningsutfästelse av det slaget normalt inte syftade till att 
vinna delägarskap i bolaget i fråga. 
 Det har i uppsatsen konstaterats att Karlgrens slutsatser kanske mer bör 
ses som en rättshistorisk studie snarare än en studie i gällande rätt, då för-
hållandena på marknaden är väsentligt annorlunda idag än vad som var fal-
let 1930. Det kan till och med diskuteras huruvida Karlgrens antagande om 
ett ”förhärskande” motiv i själva verket var felaktigt redan på sin tid. 
Faktum kvarstår dock att Karlgrens slutsatser har fått stort inflytande i frå-
gan och det har under lång tid byggts upp av att det enda prejudikatet på 
området – NJA 1918 s. 394 – talat i samma riktning. 
 Idag är rättsfallet till åren kommet och samma prejudikatverkan kan 
knappast tillskrivas domen. Den diskussion som ska föras idag bör därför i 
första hand fokusera på de skäl till att uppställa ett formkrav vid aktie-
teckning som gör sig gällande idag. Denna framställning har kanske i första 
hand utvecklats till ett ifrågasättande av de slutsatser som Erik Nerep har 
dragit i denna fråga, och kritiken grundar sig framför allt på det faktum att 
denne i princip inte alls har fört någon diskussion kring de motiv som kan 
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anses göra sig gällande idag. Att i avsaknad av en sådan diskussion dra 
slutsatsen att det inte kan råda några tvivel om att emissionsgarantier är att 
anse som bindande är i min mening vanskligt. Med hänsyn till bl.a. 
uttalanden i förarbetena till ABL 2005 menar jag att formkravet idag kanske 
framför allt syftar till att upprätthålla ordning och reda i rättsförhållandena 
och att undvika att onödiga tvister uppstår kring villkoren för aktie-
teckningen – och detta ändamål bör kanske inte tas alltför lätt på. Jag menar 
därför att det finns sådana ändamålsskäl som gör att det inte är möjligt att 
helt utesluta att en rättslig instans skulle komma till den slutsatsen att en 
emissionsgaranti inte bör anses vara rättsligt förbindande för garanten. 
Härmed inte sagt att detta motiv med säkerhet kan motivera ett analogislut 
från formkravet, utan min ståndpunkt är snarare den att Nereps 
argumentation inte kan anses tillfredsställande uttömmande då han, i min 
mening, i viss mening missar målet genom att inte diskutera de motiv till 
formkravet som gör sig gällande idag. Min slutsats är därför att rättsläget 
bör anses oklart, och detta bör alla de parter som är inblandade i en 
emissionsprocess ha i åtanke. 
 Vad gäller garantiavtal med någon annan än det emitterande bolaget är 
det troligare att en rättslig instans skulle finna ett sådant avtal bindande för 
parterna. Det är flera faktorer som talar emot att låta de aktiebolagsrättsliga 
reglerna få räckvidd även utanför rent aktiebolagsrättsliga förhållanden. 
Hellner, Sandström och Andersson [et al.] är samtliga av åsikten att helt 
privata avtal bör anses giltiga och att de aktiebolagsrättsliga reglerna ska 
anses ha en begränsad räckvidd utanför renodlade aktiebolagsrättsliga 
förhållanden. Ytterst sätter dock 36 § AvtL gränsen för dessa avtal. 
 Att rättsläget måste ses som oklart när det gäller de ordinära garanti-
avtalen är en olycklig slutsats med tanke på vilken viktig funktion emis-
sionsgarantier fyller på marknaden. Att dessa fungerar på avsett vis och 
inger den trygghet de avser att göra är av största vikt för samtliga inblanda-
de parter och särskilt påtagligt blir detta i sämre tider, som är för handen i 
skrivande stund, då förtroendet för aktiemarknaden och dess möjligheter att 
generera vinst är som lägst. 
 Önskvärt vore därför ett klart besked huruvida emissionsgarantier är att 
anse som juridiskt bindande, och inte endast moraliskt. Ett sådant klar-
görande från HD:s sida är kanske varken realistiskt eller önskvärt. Att ett 
ärende av den typen drivs hela vägen till HD innan en förlikning nås, eller 
över huvud taget drivs i allmän domstol istället för att avgöras av en skilje-
nämnd, framstår inte som sannolikt. Anledningen till att det kunde anses 
icke önskvärt att HD avgjorde frågan är att det, beroende på utfallet, riskerar 
att få stora och plötsliga konsekvenser på marknaden. Bättre vore då att 
lagstiftaren en gång för alla klargjorde frågan för att undvika obehagliga 
effekter på marknaden. Detta kan, som jag ser det, göras på två olika sätt. 
Det ena vore att helt enkelt avskaffa formkravet vid aktieteckning och 
därmed göra det till en formlös rättshandling. Skulle detta göras skulle det 
inte råda några tvivel om att emissionsgarantier vore bindande. I min 
mening vore dock detta att gå ett steg för långt. Som konstaterats ovan fyller 
formkravet ett syfte och lagstiftaren hade, enligt min mening, goda skäl att 
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bibehålla formkravet vid införandet av ABL 2005 trots invändningar under 
remissbehandlingen.105

 Bättre vore istället att i anslutning till 13 kap. 13 § ABL särskilt stadga 
att det är tillåtet för ett aktiebolag att ingå ett föravtal med bindande verkan i 
syfte att garantera en nyemissions fulltecknande.106 Därvid bör också dessa 
avtals utformning noggrant regleras i syfte att ge samtliga inblandade och 
utomstående aktörer en god möjlighet att göra sig en uppfattning om det 
aktuella garantiavtalets praktiska effekter. Även i syfte att undvika att ur-
holka formkravet vore det att föredra att det uppställdes ett krav på att 
garantiavtalet upprättats skriftligt. I praktiken torde detta inte utgöra något 
problem då dessa avtal allt som oftast rör betydande summor och involverar 
vana avtalsparter. Denna typ av föreslaget stadgande finns t.ex. i 5 kap. 
Bostadsrättslagen (1991:614), där det i 5 kap. 1 § särskilt sägs att det är 
tillåtet för en bostadsrättsförening att ingå förhandsavtal om upplåtelse av 
lägenhet med bostadsrätt. På detta sätt får föreningen enligt 5 kap. 2 § ta 
emot ett förskott som högst motsvarar insatsen för lägenheten. I 5 kap. 3 § 
sägs emellertid att ett sådant avtal måste upprättas skriftligen, varför visst 
band trots allt läggs på avtalsfriheten. Ett stadgande av liknande typ kan 
diskuteras vid emissionsgarantier.  
 Om ett sådant stadgande skulle införas skulle det inte heller råda några 
tvivel om att även helt privata garantiavtal vore rättsligt bindande.107  
 Det kan också diskuteras huruvida garanten ska vara skyldig att avsätta 
det garanterade beloppet för att säkerställa att en eventuell aktualisering av 
garantiåtagandet i praktiken är ekonomiskt genomförbar. De situationer som 
uppstod i samband med nyemissionerna i FlyMe och Labs2, som beskrevs i 
inledningen måste naturligtvis i största möjligaste mån undvikas. Av prak-
tiska skäl bör det dock inte krävas att det garanterade beloppet deponeras, 
utan det bör räcka att garanten på något sätt kan visa att det är ostridigt att 
garantiåtagandets fullföljande är säkerställt.  
 

6.2 Andra frågor – förslag till vidare 
studier 

Under skrivandets gång har ett flertal andra frågor uppkommit utöver den 
helt centrala för uppsatsen. Den fråga som främst har aktualiserats är frågan 
huruvida ABL:s kapitalskyddsregler kan aktualiseras i samband med emis-
sionsgarantier. Om den slutsats som har dragits i denna framställning stäm-
mer, dvs. om det finns en möjlighet att en rättslig instans skulle bedöma ett 
ordinärt garantiavtal som icke bindande för garanten, framstår det nämligen 
som uppseendeväckande att bolaget i fråga kan sluta avtal med en garant 
och till denne utbetala ett arvode, för vilket en motprestation eventuellt inte 

                                                 
105 Se t.ex. R 7607/2001, Remissyttrande från Advokatsamfundet, p. 2.1.4, som har 
behandlats ovan. 
106 Huruvida alla typer av utfästelser att teckna aktier bör vara bindande är en större fråga 
som jag inte avser att diskutera närmare här. 
107 Jfr Hellners resonemang kring giltigheten av avtal som inskränker den fria 
överlåtbarheten av aktier som redogjorts för ovan på s. 44. Hellner (1999), s. 268. 

 49



kan utkrävas. Om bolagets prestation är större än garantens motprestation är 
det inte svårt att se gåvoinslaget i transaktionen, och betalningen till garan-
ten kan därmed komma att påverkas av reglerna om värdeöverföringar i 17 
kap. ABL.108 I 17 kap. 1 § 4 p. sägs att en värdeöverföring kan bestå i en 
”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och 
inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.” Det är inom denna i första 
paragrafens sista punkt stipulerade regel som en utbetalning till en garant 
kunde tänkas falla, om det kunde anses att utbetalningen till garanten varit 
av benefik karaktär.109 I 17 kap. 2 § 4 p. sägs att endast en sådan gåva som 
avses i 17 kap. 5 § är en tillåten värdeöverföring, och det rör sig då endast 
om gåvor till allmännyttigt ändamål. Att komma åt en utbetalning till en 
garant med hänvisning till dessa regler kräver dock som sagt att det går att 
påvisa ett gåvoinslag i betalningen till garanten. 
 Vidare bör den aktiebolagsrättsliga generalklausulen i 7 kap. 47 § kunna 
aktualiseras om det kan anses att en aktieägare eller någon annan, i det här 
fallet garanten, gynnas till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. 
Om garantin har ställts av någon befintlig aktieägare bör även den 
aktiebolagsrättsliga likabehandlingsprincipen kunna aktualiseras om det kan 
framkommer att någon annan aktieägare hade haft resurser att agera garant, 
och arvodet för garantin inte är försumbart. Vidare kan det för en befintlig 
aktieägare framstå som en tämligen liten skillnad mellan att agera garant 
och att få en emission riktad till sig, alternativt att få en aktieutdelning.110 
Ett beslut om riktad emission eller aktieutdelning hade dock krävt ett 
stämmobeslut, vilket alltså inte sker i samband med att ett garantiavtal sluts, 
då det, som påpekats i inledningen ofta sluts av styrelsen på ett tidigt 
stadium. Ett beslut om selektiv utdelning kan inte heller fattas. Särskilt i 
goda tider framstår det därför som en mycket god affär för en befintlig 
aktieägare att agera garant, och det framstår inte som otänkbart att en sådan 
transaktion skulle kunna angripas med stöd av generalklausulen eller lika-
behandlingsprincipen. 
 Beroende på hur garantiavtalet är utformat och hur processen som har lett 
fram till träffandet av garantiavtalet har sett ut bör det alltså finnas utrymme 
för ifrågasättande och ett eventuellt tillämpande av ABL:s regler, och frågan 
bör studeras närmare. 

                                                 
108 Jfr Åqvist, JT 2005/06, häfte 3, s. 616. 
109 Se t.ex. Nerep & Samuelsson (2007) Del II, s. 192ff. 
110 Se Åqvist, JT 2005/06 häfte 3, s. 616. 
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Rättsfallsförteckning 
NJA 1918 s. 394   
 
NJA 1972 s. 29    
 
NJA 1973 s. 175  
 
NJA 1974 s. 526  
 
NJA 1981 s. 897  
 
NJA 1984 s. 673  
 
NJA 1990 s. 18  
 
NJA 1992 s. 66  
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