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Summary 
This thesis primary aim is to investigate the applicability of the prohibition 
of purchase loans, stated in the Swedish Company Act, on securities issued 
after the time of the purchase. The majority of doctrine on the subject is in 
agreement that at least so called minute loans, is embraced by the 
prohibition, the closer criterions necessary for such applicability is however 
unclear. A praxis used in the practical legal life is that the loan agreement 
includes an obligation for the lender to provide further securities, in the 
future. This is a way to get around the prohibition by moving the time for the 
issuing of the security until after the time of the purchase of the company. 
The argument for the legality of such securities is primary based on Rodhe’s 
arguments regarding serious credit grant, and real credit risk. In conversation 
with practicing lawyers it almost seems like there is no doubt about such 
securities validity.  
 
The question of the applicability of the principle of legality arose as a 
consequence of the adoption of an invalidly sanction. It is plausible to 
believe, considering the case law, which shows a tendency to use both 
analogy and extensive interpretation, the difference in process control 
between the civil law and the criminal law, and the purpose of the principle 
of legality, that the principle is not to be used in the civil law context of the 
prohibition of purchase loans.  
 
Considering that the limits for when a minute loan is at hand are not 
specified, that the Supreme Court, in the Framnäs-case1, has opened for the 
including of securities, if they constitutes a part of the financing of the 
purchase, and that the principle of legality is not applicable on a prohibition 
in the civil law, there is reason to question the validity of securities issued 
according to such obligations in the loan agreements as above mentioned, 
especially if the creditor would not have granted the credit, or would have 
done so only on material different loan terms, in the absent of the obligation 
of future securities in the loan agreement. In such cases, a court may deem 
the future securities in the purchased company’s property, or the property of 
subsidiary, as so closely attached to the possibility of raising the financing of 
the purchase in the first case, that it is seen as a part of the finance, in 
controversy with the prohibition of purchase loans. There is no certain 
answer and it is still up to the court to take a final stand in this matter, but 
there is considerable factors speaking in favor of the invalidity of securities 
issued in accordance with such obligations in the loan agreement. Quite 
another thing is that the question will not be put on edge, until the eventual 
aspect of material financial distress within the purchased company, or 
bankruptcy. Presumably the actors of the business life will continue sticking 
to their opinion of the legality of whitewash periods, until the courts provide 
a final judgment in the matter, telling them otherwise. 

                                                
1 NJA 1992 s. 717.  



 2 

Sammanfattning 
Det primära syftet med uppsatsen är att utreda om det aktiebolagsrättsliga 
förvärvslåneförbudet är tillämpligt på säkerheter som är ställda efter 
förvärvstidpunkten. Att sådana säkerheter i vissa fall kan träffas av 
förvärvslåneförbudet verkar man i stort sett vara överens om i doktrinen, 
åtminstone vad gäller s.k. minutenlån. Däremot råder oenighet exakt om vad 
som krävs. Ett upplägg som används i praktiken är att i låneavtalet avtala om 
att låntagaren först vid ett senare angivet tillfälle ska ställa ytterligare 
säkerheter för lånet. Upplägget går ut på att man avtalstekniskt försöker 
undvika att förvärvslåneförbudet blir tillämpligt genom att flytta tidpunkten 
för ställande av säkerheten till efter det att förvärvet är genomfört. 
Giltigheten av avtalstekniska upplägg som det nu nämnda har motiverats 
med Rodhes rekvisit om seriös kreditgivning och reell kreditrisk och i samtal 
med praktiserande jurister får man närmast intrycket av att lagligheten i 
dylika upplägg är given.  
 
En fråga som är av stor betydelse för tillämpningen av förvärslåneförbudet är 
spörsmålet kring legalitetsprincipens tillämplighet i den civilrättsliga 
kontexten. Mot bakgrund av att praxis tycks använda analogier, de 
processuella skillnader som finns mellan straff- och civilrätten samt de 
ändamål som ligger bakom den straffrättsliga legalitetsprincipen blir 
slutsatsen enligt min mening att principen inte ska användas vid 
tillämpningen av det civilrättsliga förvärvslåneförbudet.   
 
Mot bakgrund av att gränserna för ett minutenlån inte har fastställts närmare, 
att HD i Framnäs-målet2 öppnat upp för att vissa efterfinansieringar omfattas 
av förvärvslåneförbudet, samt att legalitetsprincipen inte bör tillämpas på det 
civilrättsliga förbudet, finns det anledning att ifrågasätta giltigheten av dylika 
efterfinansieringskonstruktioner. Detta gäller särskilt i de fall köparen inte 
skulle ha beviljats kredit, eller beviljats kredit endast på väsentligen andra 
villkor, utan det obligationsrättsliga löftet om framtida säkerheter. 
Säkerhetens anknytning till förvärvet kan då antagas vara sådan att den utgör 
ett led i finansieringen. Något säkert svar på i vilken utsträckning säkerheter 
ställda efter förvärvstidpunkten är ogiltiga kan inte ges, men det finns 
åtskilligt som talar för att sådana säkerheter är ogiltiga. En annan sak är att 
frågan i princip endast aktualiseras vid eventuella betalningssvårigheter eller 
konkurs i bolaget vilket har ställt säkerheten, och att man i det praktiska 
rättslivet förmodligen kommer att hålla fast vid sin uppfattning fram till dess 
att ett klart besked ges genom rättstillämpningen.  
 

                                                
2 NJA 1992 s. 717.  



 3 

Förord 
En god vän till mig sade en gång att nyckeln till framgång ligger i förmågan 
att kunna agera och föra sig som en fransyska. Det står bortom allt tvivel att 
jag genom författandet av denna uppsats och genom min stundande 
juristexamen har kommit en god bit på vägen att nå en milstolpe i livet.  
 
Jag vill med detta rikta ett stort tack till de personer som har gjort allt slit 
möjligt och uthärdligt:  
 
Niklas Arvidsson för all den uppmuntran och förtroende du har visat och för 
att du i din handledarroll har lockat fram glöd och skärpa även i stunder av 
tvivel; 
 
Frukostklubben: Carro, Sara, Sara och Mia (och givetvis Jenny, Josefin, 
Karin, Linda och Hanna), för att ni är de bästa vänner man kan ha; 
 
Oscar Coronel för ovärderlig hjälp med korrekturläsningen. Du kommer att 
leverera Sveriges mest välformulerade domar;  
 
Ett särskilt tack till Niklas, mamma och pappa för all kärlek, ovillkorlig 
tilltro och omtanke.   
 
Slutligen vill jag rikta ett särskilt stort tack till Lunds juridiska fakultet för 
fyra och ett halvt år av fantastiska studier. En bättre utbildningstid kunde jag 
inte ha önskat mig.  
 
Pergite!  
  
 
Stockholm 2012  
 
 
Anna Eriksson  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion   
Förvärvslåneförbudet3 i 21 kap 5 § ABL har vuxit fram som en reaktion på 
en rad uppmärksammade konkursfall vilka förorsakades av att ett aktiebolag 
förvärvats med dess egna medel.4 Reglerna utgör en del av ABL:s kapital- 
och borgenärsskyddsregler och är viktiga att beakta vid varje 
företagsförvärv5, då det ligger i såväl det bolags som förvärvas – målbolagets 
- som kreditgivarens intresse att försäkra sig om att transaktionen inte träffas 
av förbudet. Den ogiltighetssanktion som infördes 2005 innebär att en 
säkerhet som omfattas av förvärvslåneförbudet förlorar sin förmånsrätt vid 
en eventuell konkurs. Det har således blivit betydligt viktigare för 
kreditgivaren att försäkra sig om att ställda säkerheter inte omfattas av 
förbudet. Ogiltighetssanktionen medför även ett behov av att i större 
utsträckning än tidigare precisera vilka säkerheter som omfattas av 
bestämmelsen.  
 
Det finns relativt stor mängd doktrin kring låneförbudet, då reglerna 
överfördes i stort sett oförändrade från ÄABL till ABL. Det har även 
förekommit diskussioner om att Sverige borde införa en s.k. whitewash-
reglering för privata bolag liknande den som tidigare fanns i engelsk rätt. 
Fram till oktober 2008 fanns det i England ett generellt förbud mot 
förvärvslån och finansiellt stöd från målbolaget i förvärvssituationer,6 med 
undantag för privata bolag förutsatt att de garanterade att bolaget skulle 
kunna betala sina skulder i minst ett år efter förvärvet.7 I och med införandet 
av Companies Act 2008 upphävdes förbudet mot förvärvslån till privata 
bolag. Dessa är nu tillåtna förutsatt att de uppfyller ett antal i lagen 
uppställda krav, bl.a. att lånet eller säkerheten är till bolagets bästa m.m.8 
Trots den vidlyftiga litteratur som finns på området finns det enligt min 
mening ett behov av att med utgångspunkt i förvärvslåneförbudet diskutera 
dels legalitetsprincipens tillämplighet i den civilrättsliga kontexten, vilket 
blir av praktiskt intresse i och med den uttryckliga ogiltighetssanktion som 
införts, dels att utreda i vilken utsträckning säkerheter ställda efter 
förvärvstidpunkten är ogiltiga.  
 

                                                
3 I äldre doktrin har förbudet mot förvärv av bolag med dess egna medel kallats det särskilda 
utlåningsförbudet. Jag föredrar beteckningen förvärvslåneförbudet, då den kort och koncist 
tydliggör vilken bestämmelse det rör sig om. Jag har i framställningen valt att avvika från 
den tidigare benämningen och istället använt mig av förvärvslåneförbudet.  
4 Se NJA 1951 s. 6 I och II, och NJA 1966 s. 475.  
5 Med förvärv avses, om inte annat uttryckligen anges, köp av aktier i bolaget. Andra typer 
av förvärv såsom inkråmsöverlåtelser omfattas inte.  
6 Section 151 Companies Act 1985.  
7 Section 155 Companies Act 1985.  
8 Se section 171 - 177 Companies Act 2006.   
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Inspirationen till uppsatsen kommer delvis från en praktikerartikel vars 
utgångspunkt är säkerheters giltighet för en kreditgivare i en 
förvärvssituation.9 Ett fall hämtat från det praktiska rättslivet är att parterna i 
låneavtalet skriver att ytterligare säkerheter ska ställas först en tid efter 
förvärvet, vilket är ett avtalstekniskt försök att kringgå förvärvslåneförbudet. 
Argumentet för att en sådan säkerhet blir giltig är baserat på Rodhes rekvisit 
om reell kreditrisk, då kreditgivaren i tiden mellan förvärvet och lånet står en 
faktisk kreditrisk. I samtal med praktiker synes de flesta vara ense om att en 
sådan betalningskonstruktion inte faller under tillämpningsområdet av 21 
kap. 5 § ABL. Vid första anblick kan det tyckas självklart att 
förvärvstidpunkten bryter tillämpningen av förvärvslåneförbudet, men 
varken praxis eller doktrin ger en klar bild av om, och i så fall när, 
förvärvslåneförbudet blir tillämpligt på efterföljande finansieringar. Frågan 
om efterfinansiering i form av säkerheter är därför inte lika självklart ur ett 
juridiskt perspektiv som praktikerna vill låta påskina. Som exempel kan tas 
s.k. minutenlån,10 vilket innebär att köparen förvärvar aktierna för att 
omedelbart därefter ta ett lån från bolaget med vilket han betalar 
köpeskillingen. Den allmänna uppfattningen i doktrin är att ett sådant lån 
omfattas av förvärvslåneförbudet. Men någon närmare avgränsning av 
minutenlåns omfattning har inte gjorts. Det går givetvis inte heller att dra 
den generella slutsatsen att enbart för att minutenlån är ogiltiga medför det 
att andra former av efterfinansiering är giltiga. 
 
Frågan om hur säkerheter ställda efter förvärvstidpunkten skall bedömas har 
till viss del prövats i praxis. I Framnäsmålet11 ansågs en tilläggsköpeskilling 
vara ett led i förvärvet, och omfattades därför av förvärvslåneförbudet. I vad 
mån man utan risk för att förvärvslåneförbudet blir tillämpligt kan ställa 
säkerheter efter förvärvstidpunkten är oklart, vilket också återspeglas i den 
splittring man kan se inom den rättsvetenskapliga doktrinen. Däremot följer 
av Framnäsmålet12 att det inte längre går att utgå ifrån att efterställda 
säkerheter ställda efter förvärvstidpunkten aldrig omfattas av 
förvärvslåneförbudet.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Uppsatsen syftar till att närmare granska giltigheten av säkerheter ställda 
efter den formella förvärvstidpunkten, vid tillämpning av 
förvärvslåneförbudet. Omfattningen av överordnat bolag och innebörden av 
uttrycket skall förvärva kommer också att diskuteras och analyseras 
ingående. Framställningens fokus ligger på förvärvslåneförbudets materiella 
förutsättningar, men det kommer även att föras en kort diskussion om de 
obligationsrättsliga verkningarna av ogiltighetssanktionen.  
 

                                                
9 L. Isacsson (2010).  
10 Se bl.a. K. Rodhe (2002), s. 116, och J. Andersson (2010), s. 250.  
11 NJA 1992 s. 717.  
12 Ibid.  
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För att besvara frågan om finansiering efter förvärvstidpunkten är det 
nödvändigt att även granska legalitetsprincipens tillämplighet i den 
civilrättsliga kontexten. Bland annat utesluter legalitetsprincipen analogier 
och det finns skäl som talar för att också mer extensiva tolkningar av 
straffbestämmelser är uteslutet. Då framställningen rör säkerheters giltighet 
kommer även godtrosskyddet i 21 kap. 11 § ABL att utredas närmare. I 
anslutning till avsnittet om godtrosskyddet kommer även att föras en 
diskussion om huruvida en kreditgivares bristande kreditprövning kan 
påverka den goda tron.  
 
Följande frågeställningar kommer således att utredas i framställningen;  

1. Är förvärvslåneförbudet tillämpligt på säkerheter ställda efter 
förvärvstidpunkten?  

2. Är legalitetsprincipen tillämplig i den civilrättsliga kontexten?  
3. Omfattas systerbolag av begreppet överordnat bolag?  
4. Kan kreditgivarens bristande kreditprövning påverka godtrosskyddet 

i 21 kap. 11§ ABL?  

1.3 Avgränsning  
Som nämnts ovan väcker kapitalskyddsreglerna en mängd intressanta 
juridiska spörsmål som jag av tid- och utrymmesskäl inte kommer att 
behandla i den här framställningen. Uppsatsen kommer därför primärt att 
behandla ställande av säkerheter, inte penninglån, även om de förda 
resonemangen ofta är tillämpliga på dem bägge. Det generella låneförbudet 
kommer att beröras ytterst översiktligt i samband med den historiska 
bakgrunden, då de båda förbuden har samma ursprung och från början 
tillkom som en gemensam bestämmelse.  
 
Såväl ABL:s regler om olovliga värdeöverföringar som säkerheter ställda i 
strid med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är två juridiska 
frågeställningar vilka ligger det valda ämnesområdet nära. Då det är min 
åsikt att uppsatsen gynnas av en smalare och mer djuplodande diskussion har 
dessa områden lämnats utanför framställningen. Frågor kring ledningens 
förvaltningsbefogenheter och eventuellt jäv som kan aktualiseras vid 
ställande av säkerheter för bolagets räkning kommer inte heller att avhandlas 
närmare. Uppsatsen har ett aktiebolags- och avtalsrättsligt perspektiv och 
kommer således inte att beröra några skatterättsliga aspekter, som till 
exempel de skatteeffekter en transaktion i strid med 21 kap. 5 § ABL kan ge 
upphov till. Inte heller kommer sakrättsliga aspekter att beröras i någon 
större utsträckning. Framställningens övergripande fokus ligger med detta 
sagt på civilrätten men på grund av låneförbudets karaktär av en 
specialstraffbestämmelse kommer även vissa straffrättsliga frågeställningar 
att beröras. 
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1.4 Metod och material   
Jag har i uppsatsen använt den traditionella, rättsdogmatiska metoden, vilket 
innebär att författaren fastställer det rådande rättsläget baserat på de 
grundläggande rättskällorna: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.  
 
I och med införandet av ABL 2005 flyttades låneförbudsreglerna över från 
12 kap. till 21 kap. ABL. Den enskilt största materiella skillnaden i 
förvärvslåneförbudet i ABL och ÄABL är den uttryckliga 
ogiltighetssanktion som infördes 2005. I övrigt avsåg inte lagstiftaren att 
skapa någon större materiell förändring av låneförbuden. Jag har därför valt 
att även använda doktrin från tiden före 2005 i den mån den berör ämnet. 
Utöver de traditionella rättskällorna som nämnts ovan har jag, vid 
diskussionen om god sed för kreditgivning, också undersökt FI:s allmänna 
råd på område, vilka spelar en viktig roll i det praktiska rättslivet.  

1.5 Disposition  
Uppsatsen är uppdelad i tre delar där den första behandlar de materiella 
reglerna och rekvisiten kring förvärvslåneförbudet. Här kommer även 
legalitetsprincipens tillämplighet i den civilrättsliga kontexten att diskuteras. 
Trots att legalitetsprincipen är en rättstolknings- och tillämpningsprincip 
diskuteras den av framställningstekniska skäl i direkt anslutning till 
förvärvslåneförbudets materiella regler. I den andra delen presenteras den för 
frågeställningarna relevanta praxisen och i den avslutande delen diskuteras 
den för framställningen centrala frågan om säkerheter ställda efter 
förvärvstidpunkten är ogiltiga till följd av 21 kap. 5 § ABL. Anledningen till 
att jag har valt att diskutera den centrala frågeställningen sist är att det enligt 
mig finns ett värde för läsaren att först orientera sig i de materiella reglerna 
och därmed förknippade problem samt den praxis som finns på området, för 
att på så vis få en förståelse för förvärvslåneförbudets grundläggande 
struktur.  
 
Analysen sker löpande genom framställningen då det blir lättare och mer 
överskådligt för läsaren om problemen diskuteras och analyseras i anslutning 
till att de presenteras.  
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2 Förvärvslåneförbudet  

2.1 Historisk bakgrund  
Förvärvslåneförbudet bygger på det implementeringskrav på ett låneförbud 
som tidigare fanns i andra bolagsdirektivet,13 och är inte unikt för Sverige, 
även om de svenska reglerna är mer långtgående än jämförliga regleringar i 
andra länder. Fram till början av 70-talet fanns det inga hinder för en 
aktieägare eller annan närstående att låna pengar från bolaget. Det var då inte 
ovanligt att en aktieägare sköt upp beskattning genom lån från bolaget i 
konsumtionssyfte,14 vilket kan förklaras i den då stora skillnaden mellan 
beskattning av lön och beskattning av vinst på aktier.15 Låneförbudet tillkom 
primärt av två skäl; för att skydda borgenärerna och för att förhindra 
skatteflykt. Genom att införa ett principiellt förbud mot lån till aktieägare 
och bolagsledning skulle ägarna tvingas att ta ut pengar från bolaget genom 
utdelning alternativt lön, vilket ger upphov till beskattning.16 Det är i första 
hand det generella utlåningsförbudet som kan motiveras av skatteflyktsskäl 
då förvärvslån inte skapar något konsumtionsutrymme. Det 
skatterättspolitiska argumentet kom att bli väldigt hårt kritiserat i doktrin. 
Lindskog är bl.a. starkt kritisk mot att försöka förhindra skatteflykt genom 
civilrättslig lagstiftning.17 Även Nerep menar att det är betänkligt att söka 
förhindra skatteflykt genom associationsrättsliga regleringar i ABL och 
påpekar att det lagtekniskt är ovanligt med ett sådant upplägg.18  
 
I den aktiebolagsutredning som lades fram 1971 gjordes ingen distinktion 
mellan generella lån från bolaget och lån i förvärvssyfte. Lagförslaget 
syftade endast till att förbjuda penninglån till aktieägare och 
styrelseledamöter, vilka föreslogs vara ogiltiga i den utsträckning lånen 
inkränkte på det bundna kapitalet.19 I propositionen valde man däremot att 
frångå utredningens förslag och föreslog införandet av två separata 
låneförbud, ett generellt och ett särskilt, om än i samma paragraf. 
Låneförbuden föreslogs också, till skillnad från utredningen, att bli absoluta, 
bortsett från några undantag samt en möjlighet att söka dispens.20 
Låneförbuden straffsanktionerades medan frågan om förvärvslåneförbudets 
civilrättsliga verkan lämnades till rättstillämpningen. Dessa 
ställningstaganden får ses mot bakgrund av den diskussion kring avtal i strid 
med legala förbud som fördes av Nial redan på 1930-talet, där han 
diskuterade hur rättstillämpningen ska se på förbud som inte har försetts med 
en uttrycklig ogiltighetssanktion. Nial pekade på den presumtionsverkan som 

                                                
13 Artikel 23.1 Rådets direktiv 77/91/EEG.  
14 J. Andersson (2010), s. 246. 
15 S. Lindskog (1995), s. 153 (fotnot 3).  
16 Prop. 1973:93 s. 93.  
17 S. Lindskog (1995), s. 153 (fotnot 7).   
18 E. Nerep (1994 a), s. 278.  
19 SOU 1971:15 s. 322ff.  
20 Prop. 1973:93, s. 92.  
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fanns i bland annat tysk rätt, där en handling i strid med legala förbud var 
ogiltig om inget annat framgick av lagen. I Sverige använde man istället som 
utgångspunkt ett motsatsslut vilket innebar att en handling var civilrättsligt 
giltig om inte annat framgick av lagen. Nials slutsats blev att någon 
presumtion liknande den i Tyskland inte kan uppställas i svensk rätt. Istället 
får behovet av ogiltighet prövas för varje legalt förbud med hänsyn till syftet, 
effektiviteten, vad som kan anses som en rimlig fördelning mellan parterna, 
samt i vilken mån ond eller god tro spelar in.21  
 
Enligt Arvidsson utgör avtal i strid med lag avtalsförpliktelser som kolliderar 
med legala förbud, med andra ord att avtalet och lagen båda påför samma 
rättssubjekt plikter där den ena inte går att utföra utan att kollidera med den 
andra. En annan sak att en sådan legal handlingsnorm inte behöver vara 
explicit utformad som ett förbud eller ett påbud; tillräckligt är att handlingen 
eller underlåtenheten kan resultera i sanktioner som inte är kopplade till ett 
kontraktsbrott.22 Att avtal i strid med legala förbud kan vara ogiltiga står 
klart, däremot är det inte lika tydligt i vilka konkreta situationer ogiltigheten 
inträder.23 Även Andersson har diskuterat legala förbud och deras ogiltighet 
och konstaterar att inte ens en oaktsam ond tro hos mottagaren kan leda till 
att en säkerhet ställd i strid med förvärvslåneförbudet blir ogiltig.  En 
reservation görs för fall av kvalificerad ond tro, åtminstone om mottagaren 
uppsåtligen medverkat till den olagliga handlingen. Vad som gäller i fall av 
grov culpa är oklart.24 Av HD:s uttalande i NJA 1997 s. 93 framgår att ett 
avtals ogiltighet i de nu diskuterade situationerna ska bedömas med 
utgångspunkt i bestämmelsens syfte samt behovet av en ogiltighetssanktion. 
Resultatet blev att överträdelser av låneförbuden som huvudregel ansågs 
vara civilrättsligt giltiga. Undantag gjordes för de fall överträdelsen var 
allvarlig eller det fanns andra starka skäl som talade för ogiltighet. 
Sammantaget var rättsläget dock oklart då rekvisiten för att ett undantagsfall 
skulle vara för handen inte var klarlagda.25  
 
Oklarheten kring den civilrättsliga rättsföljden uppmärksammades i 
förarbetena till ABL och det föreslogs att en tydlig ogiltighetssanktion skulle 
införas.26 Lagstiftaren valde att helt byta fot jämfört med tidigare 
överväganden och införde en ogiltighetssanktion knuten till både 
förvärvslåneförbudet och det generella låneförbudet.27 Straffsanktionen 
behölls dock, trots att kommittén ansåg att det var tillräckligt med en 
civilrättslig ogiltighetssanktion. En avkriminalisering vore också mer 

                                                
21 H. Nial (1936), s. 4ff.   
22 N. Arvidsson (2010), s. 236f.  
23 R. Dottevall och K. Grönfors (2010), s. 197.  
24 J. Andersson (1999), s. 570ff.  
25 I NJA 1992 s. 717 ansågs betalningsutfästelse ogiltig då käranden medverkat till den 
olovliga dispositionen på sådant sätt att han inte hade något befogat anspråk att få sin rätt 
skyddad. I NJA 1999 s. 426 ansåg HD att företagshypoteket inte var ogiltigt och pekade då 
särskilt på att ogiltighet skulle tillämpas väldigt restriktivt, och kunde därför inte komma 
ifråga mot utomstående tredje mans anspråk om inte denna tillskansat sig särskilda 
förmåner.  
26 Prop. 2004/05:85 s. 435f.  
27 Se 21 kap. 11 § ABL.  
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konsekvent i förhållande till sanktioneringen av andra kapitalskyddsregler i 
ABL, det vill säga civilrättslig ogiltighet kombinerat med ett godtrosskydd.28 
Beslutet att behålla straffsanktionen motiverades med att respekten för 
låneförbuden kräver en kraftig sanktion för att understryka deras betydelse. 
En civilrättslig sanktion ansågs inte tillräckligt.29   
 
I och med inträdet i EU 1995 blev Sverige bundet av EU:s andra 
bolagsdirektiv, vilket antogs 1976, med övergripande syfte att skydda 
borgenärskollektivets och minoritetsägarnas intressen. Värt att notera är att 
andra bolagsdirektivet endast är tillämpligt på publika bolag och att det 
följaktligen inte finns något EU-rättsligt krav på ett förvävslåneförbud vad 
gäller privata aktiebolag.30 Inledningsvis formulerades det EU-rättsliga 
förvärvslåneförbudet som ett absolut förbud mot lån, förskott eller säkerheter 
från bolaget i syfte att förvärva aktier i detsamma.31 I det förslag till ändring 
som presenterades 2004 modifierades förbudet till att tillåta förvärvslån 
under vissa förutsättningar.32 De föreslagna ändringarna syftade till att 
förenkla reglerna i det andra bolagsdirektivet, för att främja effektiviteten 
och konkurrensen i näringslivet utan att försämra skyddet för borgenärerna 
och aktieägarna. Förslaget gick i stora drag ut på att tillåta förvärvslån från 
bolaget under förutsättning att lånet ges på marknadsmässiga villkor efter en 
tillfredsställande kreditprövning. Vidare krävs att bolagets tillgångar uppgår 
till en viss lägsta nivå efter lånet.33 Det infördes även ett krav på att 
förvärvslån inte sker i strid med målbolagets bästa i de fall då köparen är 
med i ledningen i målbolaget eller i dess moderbolag eller är person som 
handlar på uppdrag åt person i den ställningen.34 Förslaget antogs, med vissa 
justeringar, i september 2006.35 Villkoren är obligatoriska och uttömmande, 
vilket innebär att en medlemsstat som väljer att införa regleringen och tillåta 
förvärvslån måste ställa upp de angivna villkoren och är förhindrad att 
utöver dem ställa upp ytterligare krav.36 2009 års SOU avseende 
förenklingar av aktiebolagslagen föreslog utökade möjligheter till 
förvärvslån för privata aktiebolag. Enligt förslaget skulle förbudet utformas 
enligt modellen med olovliga värdeöverföringar och straffsanktionen 
avskaffas.37 Lagstiftaren har i skrivande stund inte vidtagit några åtgärder i 
den riktningen.  

2.2 Lagstiftningens syfte och motivering  
Låneförbudens tillkomst får ses mot bakgrund av de uppmärksammade 
konkursfall som föranletts just av att ett målbolag köpts med egna medel.  

                                                
28 SOU 1997:168, s. 105f.  
29 Prop. 2004/05:85, s. 435.  
30 SOU 1997:22, s. 164.  
31 Andra bolagsdirektivet (77/91/EEG), artikel 23.  
32 Kommissionens förslag till ändring av direktiv 77/91/EEG, 52004PC0730 
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/68/EG, artikel 2 p. 6.  
34 Andra bolagsdirektivet (77/91/EEG), artikel 23 a.  
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/68/EG, artikel 2 p. 6.  
36 SOU 2009:34, s. 245.  
37 A.a., s. 246ff  
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Ett illustrativt exempel är Suecia-fallet.38 Det nuvarande 
förvärvslåneförbudet motiverades i propositionen på två grunder: skyddet för 
borgenärerna och EU-rättens krav på en sådan reglering.39 Ur ett 
borgenärsperspektiv är betänkligheterna med att låna bolagets medel till 
förvärv i stort sett desamma som avseende närståendelån. Det är liten 
skillnad för borgenärskollektivet om pengarna går direkt till aktieägaren 
genom ett lån från bolaget eller om lånet istället hamnar hos den gamla 
aktieägaren via händerna på den blivande aktieägaren. I båda fallen står 
bolaget med fordringar istället för reella tillgångar och borgenärsskyddet blir 
då beroende av betalningsförmågan hos den enskilda individen. I 
propositionen till ÄABL påpekas att en disposition av ett bolags tillgångar 
genom lån till förvärv eller till aktieägare står i strid med grundtanken bakom 
aktiebolagets utforming. Att utöver förmånen att slippa åläggas personligt 
ansvar för bolagets skulder, låta aktieägaren låna pengar från bolaget så att 
dess tillgångar, helt eller delvis, består utav fordringar på låntagaren skulle i 
praktiken resultera i en urholkning av borgenärsskyddet. Även om bolagets 
borgenärer kan ta fordran i anspråk är det en betydligt osäkrare tillgång och 
dessutom skapar det nära förhållandet mellan långivare och låntagaren en 
överhängande risk att det inte görs en ordentlig kreditprövning.40  
 
Lindskog är kritisk till argumentet att en aktieägare som med bolagets medel 
finansierar köpet av detsamma inte skulle ha rätt att driva rörelse i 
aktiebolag. Utgångspunkten för kapitalskyddet ska ligga i borgenärernas 
ställning mot bolaget och huruvida den försämras eller inte, inte i ett 
aktieägarperspektiv.41 Jag instämmer med Lindskog så långt att fokus vid 
tillämpningen av förvärvslåneförbudet bör ligga på borgenärernas ställning 
gentemot bolaget. Däremot ser jag problem med att som Lindskog tycks 
göra, så snävt avgränsa vad som faktiskt kan anses utgöra 
borgenärskollektivets intresse i förevarande fall. Låneförbudet, precis som 
andra bestämmelser i ABL, måste läsas i ljuset av kontexten som de befinner 
sig i; i detta fall aktiebolagsrätten och dess grundprinciper i allmänhet och 
kapitalskyddet i synnerhet. Tanken bakom att driva rörelse i aktiebolag är att 
ägarens möjligheter till att direkt disponera över verksamhetens vinst 
begränsas och regleras, men att verksamheten i gengäld kan bedrivas utan 
personligt ansvar.42  
 
För att aktiebolag ska fungera krävs att dess självständighet som juridiskt 
rättssubjekt respekteras och att bolagets kapital skyddas mot urholkning av 
ägarna. En aktieägares lån till förvärv av bolaget innebär att bolaget istället 
för likvida medel får nöja sig med en fordran på den nya ägaren, vars värde 
är knutet till aktieägarens betalningsförmåga. Dels är en fordran en betydligt 
mer osäker tillgång för bolaget än en reell tillgång, dels får anknytningen till 
ägarens betalningsförmåga förmodas vara något som en borgenär avser att 
undvika genom att handla med ett aktiebolag.  En aktieägares inflytande över 

                                                
38 T. Sandström (2010), s. 321.  
39 Prop. 2004/05:85, s. 433.  
40 Prop. 1973:93, s. 90f.  
41 S. Lindskog (1995), s. 152.  
42 Vilket framgår uttryckligen av 1 kap. 3 § ABL.  
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bolaget får antas innebära en risk för att inte lånet ges/säkerheten ställs på 
marknadsmässiga villkor, vilket påverkar borgenärskollektivets - både det 
nuvarande och det framtida - berättigade intresse av att bolagets tillgångar 
inte urholkas. Mot bakgrund av att en aktieägare genom utdelning eller 
försäljning av aktierna kan tillgodose sitt ekonomiska intresse, finns det inte 
någon anledning att möjliggöra dispositioner där bolaget blir beroende av 
aktieägarens betalningsförmåga. Också aktiebolagets ställning som ett 
självständigt rättssubjekt och skyddet för minoritetsägarna talar emot sådana 
lån och säkerheter.  
 
Vad gäller EU-rätten ställer som tidigare nämnts det andra bolagsdirektivet 
inte något krav på att privata aktiebolag omfattas av förbudet mot 
förvärvslån, och innehåller numera inte heller något absolut förbud mot 
förvärvslån från publika bolag. Den nuvarande ordningen tillåter således att 
ett målbolags tillgångar används vid finansiering av förvärv av aktier i 
detsamma under förutsättning att transaktionen sker på marknadsmässiga 
villkor, vilket ledningen och ägarna ansvarar för, att samtliga parters 
kreditvärdighet undersöks på ett tillfredsställande sätt samt att 
nettotillgångarna i bolaget aldrig understiger en viss nivå.43 Som nämnts 
ovan har EG-rättens krav på ett förvärvslåneförbud används som ett motiv 
till den svenska regleringen. Det bör här noteras att det EG-rättsliga kravet är 
begränsat och är inte i närheten av så omfattande eller långtgående som det 
förbud den svenska regleringen ställer upp.  
 
Enligt Lindskog är ett av skälen till förvärvslåneförbudet att en köpare som 
måste låna pengar från bolaget för att finansiera förvärvet normalt sett får 
förmodas ha en relativt svag återbetalningsförmåga, då han inte har lyckats 
ordna finansiering av förvärvet på annat sätt. Sett ur det perspektivet borde 
en tillfredsställande säkerhet från ägaren eller annan vara tillräckligt för att 
bolagets prestation ska vara giltig.44 Även om jag instämmer med Lindskog 
att det i många av de uppmärksammade konkursfall som prövats just med 
anledning av förvärvslåneförbudet rört sig om finansiellt svaga köpare som 
utnyttjat bolaget för att lura till sig pengar på borgenärernas bekostnad, är 
uttalandet i min mening aningen kategoriskt. Förvisso syftar lagstiftningen 
primärt till att komma åt den sortens transaktioner, men lagtexten kom att 
omfatta långt fler transaktioner än endast de mest flagranta kringgåendena. 
Som kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen är det aktuellt att 
undersöka om förvärvslåneförbudet drabbar vissa avtalstekniska upplägg 
vilka används för att komma runt reglerna i 21 kap. 5 § ABL. I de fallen rör 
det sig inte nödvändigtvis, och typiskt sett inte, om en köpare som saknar 
finansieringsmöjligheter. Inte heller i Framnäs-målet45 var köparens 
bristande finansieringsförmåga skälet till upplägget, som snarare var 
motiverat av praktiska skäl. Lindskogs uttalande framstår mot bakgrund av 
det sagda mer som ett de lege ferenda-uttalande. 
 

                                                
43 Andra bolagsdirektivet (77/91/EEG), artikel 23 a. 
44 S. Lindskog (1995), s. 154.  
45 NJA 1992 s. 717.  
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Argumenten för och omfattningen av förvärvslåneförbudet har till viss del 
ifrågasatts i doktrinen. En återkommande invändning är att förbudet är 
undantagslöst, även om tillfredsställande säkerhet har ställts.46 Nerep är 
kritisk till argumentet att kreditbedömningen vid en modell där förvärvslån 
tillåts mot fullgod säkerhet riskerar att ske allt för lättvindigt. Han menar att 
en säkerhet som i realiteten inte visade sig vara fullgod skulle medföra att 
transaktionen skulle stå i strid med förvärvslåneförbudet.47 Även Lindskog 
anser att riskerna med ett förvärvslån kan undanröjas genom ställande av en 
säkerhet, vilket skulle innebära att köparen de facto visade 
finansieringsförmåga, och han ifrågasätter om lagstiftaren inte här har gått 
lite väl långt.48 Det går även att ifrågasätta varför lagstiftaren inte har valt 
samma konstruktion som för olovliga värdeöverföringar, vilka är tillåtna om 
de täcks av det fria kapitalet. I båda fallen har borgenärernas ställning inte 
försämrats mer än vad som redan tillåts enligt ABL, i vilken ägarna ges en 
rätt att, om man ser det hårddraget, slösa bort det fria kapitalet så länge man 
inte rubbar täckningen av det bundna kapitalet eller på annat sätt bryter mot 
reglerna i ABL. Även Kleineman pekar på att om det bundna kapitalet i 
bolaget förblir täckt kan man inte tala om någon skada för borgenärerna och 
därför inte heller motivera låneförbudet med ett borgenärsskyddsargument.49 
Ett annat argument för förbudet mot förvärvslån är att det har en preventiv 
verkan vad gäller vissa sorters ekonomisk brottslighet.50  
 
Sacklén har undersökt funktionen av borgenärsskyddet och granskat 
argumenten för att motivera kapitalskyddsreglerna med ett 
borgenärsskyddsresonemang. Sacklén menar att om skyddsbehovet för 
borgenärer ska utgöra ett hållbart argument för lagstiftning torde det krävas 
att borgenärsgruppen som sådan är i behov av skydd. Han ifrågasätter att det 
skulle vara fallet då borgenärskollektivet inom näringslivet får förmodas ha 
en bättre möjlighet än lagstiftaren att bedöma och gardera sig mot riskerna i 
en viss affär.51 Detta är också vad som i stor utsträckning händer i praktiken, 
näringslivet har ett väl utvecklat system av avtalsmässiga skyddsmekanismer 
och förlitar sig i liten utsträckning på det skydd som det bundna kapitalet 
avser att skapa. Säkerheter har dels den fördelen att de skapar en 
företrädesrätt vid konkurs, och dels att de blockerar möjligheten att andra 
kreditgivare tillskansar sig en sådan förtur medan man själv står med en 
oprioriterad fordran. Ställt mot detta framstår ABL:s borgenärsskydd som 
otillräckligt och otympligt. Det går i och för sig att invända att de grupper 
som ofrivilligt ingår i borgenärskretsen (staten och skadeståndsborgenärer) 
inte har en motsvarande möjlighet att skydda sig på en avtalsrättslig grund, 
men å andra sidan finns det inget som talar för att ABL är avsett att skydda 
den gruppen specifikt.52  
 

                                                
46 Se S. Lindskog (1995), s. 154, och E. Nerep (1994 a), s. 326.   
47 E. Nerep (1994 a), s. 325f.  
48 S. Lindskog (1995), s. 154.  
49 J. Kleineman (1997/98), s. 711.  
50 Prop. 2004/05:85, s. 433.  
51 M. Sacklén (1993/94), s. 152f.  
52 A.a., s. 159ff.  
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Sammanfattningsvis ifrågasätter Sacklén rimligheten och hållbarheten i att 
motivera kapitalskyddsreglerna med skyddet för bolagets borgenärer, särskilt 
då de flesta aktiebolag väljer att endast ha minimikravet av bundet kapital, 
vilket knappast är avgörande för ett beslut om kredit och på vilka villkor den 
ges. Borgenärsskyddssyftet framstår i det ljuset främst som en 
papperskonstruktion utan förankring i verkligheten.53  
 
Nerep har i en kommentar till artikeln starkt ifrågasatt vissa av Sackléns 
resonemang.54 Bland annat ifrågasätts rimligheten i påståendet att 
borgenärsskyddet vilar på antagandet att borgenärerna är en grupp som inte 
själva kan tillgodogöra sig skydd. Istället anser Nerep att tanken, vilken han 
också tillskriver lagstiftaren, är att stärka och komplettera det skydd som 
borgenärerna skaffar sig på annat sätt. Dessutom påpekas att det inte går att 
se borgenärsskyddet som en egen del, utan istället ska ses tillsammans med 
bland annat sakrättsliga principer och reglerna om brott mot borgenärer. 
Diskussionen kring borgenärsskyddets vara eller icke vara har inte heller 
någonting att göra med utredningen av vad som är funktionen med 
borgenärsskyddet.55 Även Lindskog är kritisk till att juridiska personer 
genom kapitalskyddsreglerna åläggs en tvingande skyldighet att ta vara på 
bolagets kapital. Han ifrågasätter den nuvarande ordningen där borgenärer 
tillskansas ett extra skydd genom ABL vid sidan av straff- och 
insolvenslagstiftningen, jämfört med en fysisk person vars skyldigheter 
endast regleras av de två senare regelverken.56  
 
Syftet med den här uppsatsen är inte att diskutera kapitalskyddets vara eller 
icke vara i svensk aktiebolagsrätt, men som en kommentar till Lindskogs 
uttalande anser jag att det finns en viktig skillnad mellan en fysisk persons 
ansvar gentemot sin motpart och ett aktiebolags förpliktelser. Ett aktiebolag 
bedriver sin verksamhet utan personligt ansvar för ägarna, till skillnad från 
en fysik person och andra bolagsformer som handelsbolag. Därmed finns 
inte samma incitament för bolagets ägare att vårda bolagets kapital och hålla 
ned risktagandet. Vid ekonomiska åtaganden riskerar en fysisk person eller 
ägaren till en företagsform med personligt ansvar att gå i personlig konkurs 
om ekonomin i verksamheten havererar och drabbas därmed av ytterst 
kännbara konsekvenser. Det finns då ett naturligt incitament i att i bästa 
möjliga mån bedriva verksamheten på ett sådant sätt att ekonomin går ihop. I 
aktiebolag utsätter sig ägarna inte för samma risk och det finns därför en 
anledning att i större utsträckning än för fysiska personer värna om 
borgenärernas mest grundläggande skydd genom den bolagsrättsliga 
lagstiftningen. Vidare bidrar kapitalskyddsreglerna till att avveckla 
aktiebolag vars verksamhet inte längre är ekonomiskt hållbar.  
 
Med hänsyn till dubbelsanktionen är det enligt mig berättigat att lyfta frågan 
om motiven bakom regleringen och om de verkligen står i proportion till 
rättsföljden. Sacklén har en poäng i det att han ifrågasätter på vilka grunder 
                                                
53 A.a., s. 178. 
54 E. Nerep (1994 b).  
55 A.a., s. 550f.  
56 S. Lindskog (2008), s. 16f.  
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det är legitimt att grunda en förbudsreglering, särskilt en straffsanktionerad 
sådan. Förvisso är det, som Nerep har påpekat, inte troligt att ABL:s 
borgenärsskyddsregler är tänkta som en ”allt eller inget”-konstruktion i syfte 
att skydda ”försvarslösa” grupper, och de kan många gånger istället vara ett 
väl befogat komplement. Aktiebolagskommittén verkar närmast ha menat att 
skyddet för det bundna kapitalet bygger på tanken att ett aktiebolag alltid ska 
ha tillgångar som täcker dess skulder.57 Diskussionen rörde skyddet av det 
bundna kapitalet, men då även de reglerna är uppställda i 
borgenärsskyddssyfte borde resonemanget vara tillämpligt även på andra 
borgenärsskyddsregler. I lagutskottets betänkande till nuvarande ABL 
uttrycks en liknande syn på aktiekapitalets roll, då det ska utgöra en viss 
marginal mellan bolagets tillgångar och skulder, och skapa en garanti för 
bolagets borgenärer.58 Det får förmodas att ABL:s krav på 50 000 kr i 
aktiekapital i de allra flesta fall inte förmår att täcka de utomstående 
fordringar som bolaget har, beroende givetvis på vilken verksamhet bolaget 
bedriver. Detta särskilt som majoriteten av de i Sverige registrerade 
aktiebolagen väljer att ha minsta möjliga aktiekapital. Det är förmodligen 
inte heller så man uppfattar borgenärsskyddsreglerna idag. Istället får det 
bundna kapitalet ses som en form av garant för bolagets generella soliditet 
och förmåga att fortsätta driva verksamheten och som en riskindikator för de 
bolag som inte lyckas upprätthålla täckningen vilket verkar i skyddande 
riktning för bolagets borgenärer.  
 
Att borgenärsskyddet måhända inte räcker som motiv till låneförbuden 
fråntar inte heller nödvändigtvis borgenärsskyddet sin viktiga roll i den 
aktiebolagsrättsliga lagstiftningen som helhet. Med Nereps resonemang om 
att läsa förvärvlåneförbudet mot ABL:s kapitalskyddsregler i sin helhet, 
framstår det – med hänsyn till den koppling som finns mellan olovliga 
värdeöverföringar och låneförbudet - som anmärkningsvärt att lagstiftaren 
har valt att avvika från det mönster som ligger till grund för reglerna i 17 
kap. ABL, vilket innebär att utdelning inte får ske med rubbning av det 
bundna kapitalet.59  Hade man läst förbudsreglerna rakt av mot resterande 
kapitalskyddsregler i ABL hade det varit naturligare att, som föreslogs i 
utredningen, begränsa förbudet till att gälla det bundna kapitalet, i 
kombination med en försiktighetsregel. Istället valde lagstiftaren att gå 
längre vilket lämnar två alternativ – antingen ansåg man att 
borgenärsskyddsaspekten var starkare i låneförbudsfallet eller så vägdes 
andra motiv också in.  
 
Regeringens ansåg att respekten för låneförbudet, då särskilt beaktande den 
roll förbuden spelar för att motverka ekonomisk brottslighet vid handel med 
lagerbolag, krävde en kraftigare sanktion än vad som normalt används vid 
ABL:s kapitalskyddsregler.60 Det bör noteras att respekten för en viss regel i 
sig normalt inte räcker som motiv till en straffsanktion, om inte regeln är 
sådan att straffet framstår som rimligt och proportionerligt. Det finnas många 
                                                
57 SOU 1997:22, s. 234.  
58 Bet. 2004/05/LU23, s. 14f. 
59 17 kap. 3 § ABL.  
60 Prop. 2004/05:85, s. 435. 
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regler vars efterlevnad, och därmed också respekten för dem, skulle ha höjts 
avsevärt vid införandet av en straffsanktion, vilket inte är samma sak som att 
säga att sådan sanktion borde införas.  
 
Om man först tittar på huruvida borgenärsskyddet gör sig särskilt starkt 
gällande vid förvärvslån kan konstateras att förvärvslån generellt sett rör 
stora belopp, vilket det inte nödvändigtvis gör vid till exempel olovliga 
värdeöverföringar. Detta hindrar dock inte att värdeöverföringar är av större 
storlek i vissa fall. Att storleken på beloppen skulle spela in ter sig också 
märkligt mot bakgrund av att stora belopp kan förfogas över genom olika 
sorters värdeöverföringar så länge inte det bundna kapitalet rubbas. Bolaget 
har rätt att fritt disponera över sina medel ned till täckningen av det bundna 
kapitalet, med reservation för andra materiella och formella skyddsregler i 
ABL. Inte heller borde det för borgenärerna spela någon roll hur pengarna 
används om det innebär en försämring av deras ställning. Möjligtvis har 
lagstiftaren tänkt sig att det är borgenärsskyddet i ett större perspektiv i form 
av omsättningsskyddet som gör sig gällande. Men det håller inte heller då 
samtliga former av oegentligheter i aktiebolagsformen kan sägas utgöra ett 
hot mot omsättningsskyddet. Uppenbarligen har man inom EG-rätten inte 
ansett att borgenärsskyddsaspekten är extra starkt vid den här sortens 
dispositioner, tvärtom har man lättat upp bestämmelserna vilka redan från 
början var mindre restriktiva än de svenska. Jag har med andra ord svårt att 
se att borgenärsskyddsaspekten är starkare vid förvärvslån än i andra 
kapitalsskyddssituationer i ABL. Som Nerep har påpekat framstår såväl 
utformningen av förbudet som den restriktiva hållning som intas mot 
undantag och dispenser som att lagstiftaren vinnlagt som om att utsträcka 
omfattningen i längsta möjliga mån.61  
 
En tanke skulle kunna vara att det är ett skattehänsynstagande som har spillt 
över, för som Lindskog påpekar skapar förvärvslån inga obeskattade 
konsumtionsutrymmen.62 En sådan missplacerad motivering borde dock ha 
åtgärdats vid reformen 2005, dessutom framhöll regeringen som nämnts 
ovan att skälen för låneförbudet fortfarande gör sig gällande i full styrka. 
Kanske ansåg lagstiftaren, i enlighet med tidigare nämnda 
förarbetsuttalanden, att aktiebolagsformen inte stödjer att aktieägaren utöver 
vinst och lön får utnyttja bolagets kapital och därför velat markera 
samhällets ogillande genom en dubbelsanktion. Varför samma ogillande inte 
skulle vara aktuellt vid andra former av olagligt använda av bolagets kapital 
är i så fall ytterst oklart. Sammanfattningsvis framstår motiven till det 
omfattande förvärvslåneförbudet som minst sagt dunkla och det går inte att 
komma ifrån att regleringens utformning känns mer som ett resultat av 
traditionsskäl snarare än rättspolitiska och samhällsfrämjande överväganden. 
Med hänsyn till att låneförbudets sanktioner, såväl ogiltigheten som straffet, 
är detta särskilt betänkligt att det inte står klart vad de underliggande 
anledningarna är, och vems intressen de gynnar.  

                                                
61 E. Nerep (1994 a), s. 326.  
62 S. Lindskog (1995), s. 154.  
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2.3 Legalitetprincipens tillämplighet  

2.3.1 Inledning   
Efter att förvärvslåneförbudet fick en civilrättslig sanktion vid 
aktiebolagsreformen 2005 är frågan hur man nu ska se på 21 kap. 5 § ABL – 
ett civilrättsligt sanktionerat strafförbud eller ett straffrättsligt och ett 
civilrättsligt förbud i samma paragraf? Närmare bestämt gäller det att avgöra 
om den straffrättsliga legalitetsprincipen ska inverka även på den 
civilrättsliga bedömningen. Legalitetsprincipen syftar till att skydda 
rättssäkerheten genom krav på tydlighet, förutsebarhet och en möjlighet att 
rätta sig efter lagen.63 Av legalitetsprincipen följer att analogislut är 
förbjudna. Förmodligen är inte heller extensiva tolkningar tillåtna.64 Dock 
råder om det senare en viss oklarhet i doktrin.  Frågan är av praktisk 
betydelse då den bl.a. inverkar på tolkningen av kriteriet överordnat bolag, 
bestämmandet av förvärvstidpunkten, och vad som är en säkerhet enligt 21 
kap. 5 § ABL. Till exempel är det möjligt att systerbolag omfattas av det 
civilrättsliga förvärvslåneförbudet om legalitetsprincipen inte är tillämplig.  

2.3.2 Diskussionen i doktrin   
Enligt Andersson finns det en etablerad uppfattning i doktrin att 
legalitetsprincipen ska användas även vid den civilrättsliga prövningen av 
förvärvslåneförbudet.  Själv anser han dock att det går att bortse från 
legalitetsprincipen vid den civilrättsliga tillämpningen av 
förvärvslåneförbudet.65 Vid en civilrättslig talan skulle det då vara möjligt att 
tillämpa förbudet med utgångspunkt i borgenärsskyddet, och i större 
utsträckning komma åt kringgåenden av förbudet.66 Lindskog menar att 
legalitetsprincipens restriktivitet är utgångspunkten för tolkning av 
låneförbudens tillämplighet, men att det i en civilrättslig kontext inte går att 
utesluta att en vidare tolkningsmetod används. Men då eventuella rättsföljder 
som regel inte ska beaktas i ett tolkningsförfarande anser han att ett sådant 
avsteg endast är motiverat om det finns särskilda skäl.67  
 
Rodhe tar sin utgångspunkt i att straffbestämmelser normalt ska tolkas 
restriktivt och han har tidigare ansett att något avsteg från straffrättsliga 
rättstillämpningsprinciper saknar stöd i praxis.68 Efter domen i Framnäs-
målet69 har Rodhe, och senare också Skog, reviderat sin uppfattning och 
framför att domskälen närmast ger intryck av att HD har öppnat för en 
relativt fri tolkning av låneförbudsreglerna.70 Posselius och Grosskopf anser 
att straffsanktionen medför att förbudet ska tolkas enligt ordalydelsen och är 
                                                
63 N. Jareborg (1984), s. 39f.  
64 L. Holmqvist, M. Leijonhufvud, P. Träskman och S. Wennberg (2007), s. 1:6.  
65 J. Andersson (2010), s. 247.  
66 J. Andersson (1995), s. 697.   
67 S. Lindskog (1995), s. 154.  
68 K. Rodhe (1989), s. 24.   
69 NJA 1992 s. 717.  
70 K. Rodhe (2002), s.122, samt R. Skog (2011), s. 119.  
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därför kritiska till att regeringsrätten i ett avgörande använt en extensiv 
tolkningsmetod.71 Regeringsrådet Petrén var skiljaktig i fallet med 
motiveringen att kriminaliseringen av låneförbuden medför att bestämmelsen 
måste tolkas mot bakgrund av straffrättsliga principer.72  
 
Nerep diskuterar endast tolkningen av det generella utlåningsförbudet, men 
resonemanget kan också appliceras på förvärvslåneförbudet. Inledningsvis 
påpekar han att det i den straffrättsliga doktrinen inte råder enighet om 
legalitetsprincipens innebörd. Att domstolen inte får gå utanför 
bestämmelsens ordalydelse skulle närmast innebära att en bestämmelse ska 
tillämpas restriktivt snarare än tolkas restriktivt.73 Oberoende av den 
diskussionen kommer Nerep fram till att straffbestämmelser endast med 
försiktighet får användas på handlingar som faller utanför den direkta 
ordalydelsen, och inte omfatta handlingar som ligger utanför den språkliga 
innebörden i lagregeln.74 Konsekvensen av resonemanget borde bli att 
legalitetsprincipen ska användas vid tillämpningen av låneförbuden i ABL. 
Nerep tycks inte öppna för någon skillnad i de fall förbudet används som en 
civilrättslig bestämmelse.75  
 
Mot bakgrund av dispensärendet RÅ 1984 90:1 påpekar Sten att 
förvärvslåneförbudet, trots sin straffrättsliga karaktär, har tillämpats både 
extensivt och analogt i vissa situationer.76 Sandström nämner närmast i 
förbigående att gränsen för vad som omfattas av förbudet får dras med 
försiktighet med hänsyn till att bestämmelsen är straffsanktionerad.77 
Sandström tar inte ett uttryckligt ställningstagande till om legalitetsprincipen 
ska användas på det civilrättsliga området men uttalandet tycks närmast ge 
stöd för åsikten att den ska vägas in i bedömningen.  

2.3.3 Analys  
Inledningsvis kan påpekas att Anderssons påstående om att det finns en 
etablerad uppfattning i doktrin om legalitetsprincipen tillämplighet kan 
ifrågasättas. Lindskog företräder åsikten att legalitetsprincipen inte behöver 
tillämpas fullt ut vid en civilrättslig prövning, medan Nerep verkar stå fast 
vid att förvärvslåneförbudets straffrättsliga ställning går före den 
                                                
71 G. Grosskopf och E. Posselius, m.fl, (1993), s. 51 och 56.  
72 Se RÅ 1984 1:90.   
73 Nerep tycks, baserat på Jareborgs uttalande angående analogislut, se Jareborg (1984), s. 
103, göra en distinktion mellan en restriktiv tolkning – vilket han ifrågasätter att 
legalitetsprincipen kräver – och en restriktiv tillämpning – vilket domstolarna är 
underkastade till följd av analogiförbudet. Möjligheten till, och värdet av, en sådan 
distinktion kan ifrågasättas. Det är svårt att se att slutresultatet skulle bli annorlunda eller 
hur en sådan distinktion ska göras. Konsekvensen borde i båda fallen bli att endast de 
handlingar som ryms under den direkta ordalydelsen omfattas. Att domstolen tolkningsvis 
skulle kunna utvidga straffbestämmelsen till bristningsgränsen för den språkliga dräkten 
framstår som mindre troligt. Om inte annat skulle en sådan tillämpning bli oförutsebar, 
vilket då ända hindrar en sådan tillämpning.  
74 E. Nerep (1994 a), s. 287ff.  
75 A.a., s. 329.  
76 L. Sten (1993/94), s. 944f.  
77 T. Sandström (2010), s. 322.  
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civilrättsliga dimensionen. Vilket framgår av att Nerep inte gör någon 
reservation för den civilrättsliga tillämpningen av legalitetsprincipen 
liknande de Andersson och Lindskog gör i sina framställningar. Dessutom 
har såväl Rodhe som Skog medgett att HD tycks ha en förhållandevis fri syn 
på tolkningen av förvärvslåneförbudet, utan att närmare precisera sin åsikt 
kring det. Snarare än en väl etablerad uppfattning råder oenighet inom 
doktrinen, även om frågan inte har utretts särskilt ingående.  
 
Det är även värt att notera att majoriteten av den doktrin som har skrivits i 
ämnet är av äldre datum än ABL. Då det i ÄABL inte fanns någon 
ogiltighetssanktion kopplad till förvärvslåneförbudet fick en säkerhets 
giltighet bedömas utifrån diskussionen kring rättshandlingar i strid mot 
legala förbud. Det är därför tänkbart att åsikter om legalitetsprincipens 
tillämplighet delvis kan förklaras med att det tidigare var den straffrättsliga 
sanktionen vid överträdelser av förvärvslåneförbudet som stod i fokus. Enligt 
min mening finns efter införandet av ogiltighetssanktionen anledning att se 
21 kap. 5 § ABL som uppdelat i två förbud – ett straffrättslig och ett 
civilrättsligt. Det är svårt att se varför en straffrättslig princip ska tillämpas 
på ett civilrättsligt förbud. Det ovan sagda får visst stöd dels i den av 
Lindskog uttryckta uppfattningen att en vidare tolkning inte kan uteslutas i 
ett fall som rör andra rättsföljder än straff,78 och dels i hovrättens uttalande i 
SÖMÅ-fallet79 där hovrätten konstaterade att då målet rörde en påstådd 
brottslig gärning var analogislut i förevarande fall uteslutna.80  
 
I samband med diskussionen kring straffsanktionerade rättsliga förbud har 
det argumenterats för att en splittring mellan den straffrättsliga och 
civilrättsliga bedömningen medför betänkligheter ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv då det blir svårt att förutse huruvida ett förbud har 
både straff- och civilrättsliga sanktioner eller endast är straffsanktionerat. 
Andersson har dragit slutsatsen att en uppdelning mellan den civilrättsliga 
och den straffrättsliga bedömningen får göras med viss försiktighet.81 
Emellertid gör sig inte samma betänkligheter om förutsebarheten längre 
gällande vid tillämpningen av förvärvslåneförbudet. I och med införandet av 
en lagreglerad ogiltighetssanktion kan det inte längre uppstå någon oklarhet 
om vilka sanktioner som handlingar i strid mot 21 kap. 5 § kan medföra.  
 
Vidare kan det, sett till syftet med legalitetsprincipen, ifrågasättas om det är 
rimligt att använda en straffrättslig rättstillämpningsprincip inom civilrätten. 
Legalitetsprincipen brukar delas in i fyra delar; föreskriftskravet, 
retroaktivitetskravet, analogiförbudet och obestämdhetsförbudet, och syftar 
till att möjliggöra för den enskilda individen att förutse risken för ett 
straffrättsligt myndighetsingripande till följd av en viss handling eller 
underlåtenhet.82 Att tillämpningen är förutsebar är nödvändigt med hänsyn 
till den kränkning av den personliga integriteten som ett straffrättsligt 

                                                
78 S. Lindskog (1995), s. 154.  
79 NJA 1997 s. 418.  
80 Se NJA 1997 s. 418, näst sista stycket i HovR:s domskäl.   
81 J. Andersson (1999), s. 746.  
82 P. Asp, M. Ulväng, och N. Jareborg (2010), s. 62f.  
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myndighetsingripande innebär. Rättssäkerhetsaspekten har därför ett 
bestämmande inflytande över tolkningen och tillämpningen av en straffbud. 
Samma hänsyn gör sig inte gällande i civilrätten som kännetecknas av ett 
motpartsförhållande och därför inte ställer samma krav på förutsebarhet och 
tydlighet.83  
 
Vidare skiljer sig bevisningen åt mellan straffrätten och civilrätten. För det 
första bär åklagaren hela bevisbörden i ett brottmål medan den i ett tvistemål 
är fördelad på båda parterna, vilket bygger på ett försök att motverka oriktigt 
fällande straffdomar.84 Normalt sett brukar det också göras gällande inom 
olika forum att det krävs starkare bevis i brottmål än i tvistemål, tidigare 
talades det om att den åtalades skuld skulle vara uppenbar, numera brukar 
man tala om att skulden ska vara ställd bortom rimligt tvivel.85 För tvistemål 
återfinns bevisbördereglerna inte i RB utan i de olika civilrättsliga lagarna. 
Bevisningens styrka varierar som exempel kan nämnas att om något ska 
visas eller styrkas krävs det en full bevisning om det av bevisregeln 
omfattade förhållandet. Det är med andra ord ett högt ställt beviskrav, notera 
dock att beviskravet styrka är avsevärt lägre än det straffrättsliga kravet 
bortom rimligt tvivel. Andra vanligt förekommande beviskrav inom 
civilrätten är att göra något antagligt samt att göra något sannolikt.86 Att 
beviskraven skiljer sig mellan civilrätten och straffrätten har även bekräftats 
av HD i olika situationer.87  
 
Straffrätten genomsyras av skyddet för den åtalade, medan parterna i ett 
tvistemål själva bär risken för att man inte fyller sin bevisbörda. En sådan 
ordning ligger i sakens natur när det rör sig om tvistelösning då domstolen 
måste bedöma vad som kan antas ha förekommit mellan två oeniga parter. I 
den civilrättsliga kontexten framstår legalitetsprincipen därför som en udda 
fågel vilken inte går att förena med nödvändiga ställningstaganden och 
bedömningar i civilrätten. Till exempel finns det i en civilrättslig tvist ingen 
part att tolka en bestämmelse restriktivt emot.  
 
Om man företräder åsikten att det finns en parallellitet mellan det 
civilrättsliga och det straffrättsliga förvärvslåneförbudet är det intressant att 
diskutera hur långt den parallelliteten ska dras. I så fall borde man också 
argumentera för att det straffrättsliga beviskravet - ställt bortom rimligt 
tvivel - ska användas även i den civilrättsliga processen. De flesta skulle 
förmodligen hålla med om att så inte är fallet. Det är emellertid svårt att se 
vari skillnaden mellan legalitetsprincipen och det straffrättsliga beviskravet 
ligger, då båda utgör en del av samma skyddsmekanism – att skapa en 
                                                
83 För att undvika missförstånd och onödiga tvister är det naturligtvis önskvärt att även 
civilrättsliga bestämmelser är så tydliga och klara som möjligt. Men det rör sig om en 
kostnads- och effektivitetsfråga, inte om skyddet för den personliga integritetens.  
84 P. Ekelöf, H. Edelstam och L. Heuman (2009), s. 113. 
85 A.a., s. 116f.  
86 A.a., s. 69ff.  
87 Se HD:s domskäl i NJA 1986 s. 470, vilket gällde frågan om en vagnskadeförsäkring då 
föraren hade varit rattfull. HD fann då att beviskravet inte skulle ställas lägre än normalt 
inom civilrätten, men att det inte fanns anledning att ställa beviskravet så högt som det 
skulle krävas för en fällande dom för rattfylla.  
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rättssäker och förutsebar tillämpning av statens ingripande mot den enskilda 
individen. Att argumentera för den enas civilrättsliga tillämpning men inte 
den andras blir ologiskt och svårmotiverat.  
 
Legalitetsprincipen gör sig även gällande på andra områden än det 
straffrättsliga, vilket kan tyckas tala för att det är fallet även vad gäller 
förvärvslåneförbudet. Den återfinns dels i regeringsformen genom det krav 
som ställs på att grundläggande rättigheter inte får inskränkas utan stöd i 
lag,88 dels inom skatte- och socialrätten, i den senare i form av förbud mot 
administrativa frihetsberövanden utan stöd i lag.89 Den gemensamma 
nämnaren mellan de tre är myndighetsutövning mot enskilda. Som nämnts 
ovan gör sig särskilda betänkligheter och hänsyn gällande vid myndigheters 
agerande mot enskilda personer, vilket ökar kraven på förutsebarhet och 
rättssäkerhet. Samma betänkligheter gör sig inte gällande inom civilrätten, 
att legalitetsprincipen används även inom social- och skatterätten talar därför 
för att legalitetsprincipen endast ska användas inom med dem och 
straffrätten jämförliga rättsområden.  
 
De avtalsrättsliga ogiltighetsreglerna i 3:e kap. AvtL har straffrättsliga 
motsvarigheter i BrB och utgör därför en intressant jämförelsegrund. AvtL:s 
giltighetsregler fick genom 1942 års reform av förmögenhetsbrotten en 
straffrättslig motsvarighet. Reformen avsåg bland annat att skapa en 
parallellitet mellan den civilrättsliga svekbestämmelsen90 och den 
straffrättsliga regeln om bedrägeri91, och är trots den språkliga skillnaden 
avsedda att tolkas på samma sätt.92 Det infördes även en straffrättslig regel 
om ocker93 vilken skrevs i nära anslutning till den civilrättsliga 
ockerbestämmelsen i 31§ AvtL. Även här skapades en parallellitet mellan de 
båda paragraferna.94 Ett sådant tolkningssamband har senare även bekräftats 
av HD.95 I kommentaren till 3:e  kap. AvtL ges uttryck för tanken att 
parallelliteten inte innebär att en straffbar handling alltid konstituerar en 
civilrättsligt ogiltig handling.96 Att den straffrättsliga och civilrättsliga 
bedömningen ska ske var för sig talar för att legalitetsprincipen inte ska 
tillämpas inom civilrätten, då det är en straffrättslig princip.  
  
Separationen mellan de civilrättsliga och de straffrättsliga reglerna är 
tydligare i AvtL, men i praktiken finns avsevärda likheter med 
förvärvslåneförbudet. För det första kommer processerna i båda fallen att 
drivas i två olika rättegångar och av olika parter. När det gäller 
ogiltighetssanktionen i förvärvslåneförbudet är det en tvist mellan två 

                                                
88 Se 2 kap. 1 §, 2 kap. 10 §, 2 kap. 20 §, och 2 kap. 25 § RF.  
89 Prop. 1993/94:130, s. 13f.  
90 3 kap. 30 § AvtL.  
91 9 kap. 1 § BrB.  
92 R. Dotevall och K. Grönfors (2010), s. 207.  
93 9 kap. 5 § BrB.  
94 R. Dotevall och K. Grönfors (2010), s. 211.  
95 Se NJA 1981 s. 718, där HD i domskälen skrev: ”Av intresse i detta sammanhang är att 
den civilrättsliga bestämmelsen om ocker i 31§ avtalslagen har motsvarande innebörd”. 
Fallet gällde frågan om tillämpning av den straffrättsliga ockerbestämmelsen.   
96 R. Dotevall och K. Grönsfors (2010), s. 199f.  
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avtalsparter, medan det straffrättsliga förvärvslåneförbudet istället är en 
process av staten (åklagaren) mot en enskild individ och samma sak gäller en 
ogiltighetstalan till följd av avtalsrättsligt svek och åtal för bedrägeri. Att i så 
pass olika processformer som tvistemålen och brottmålen, som inte omfattas 
av samma processrättsliga regler, använda en rättstillämpningsprincip från 
det ena regelverket i den andra processen framstår som märkligt.  
 
Sammanfattningsvis framstår ståndpunkten om legalitetsprincipens 
civilrättsliga tillämplighet som en kvarleva från den tid då 
förvärvslåneförbudet var ett renodlat straffbud, för vilken det varken finns 
bärkraft eller argument mot bakgrund av dagens tvådelade 
förvärvslåneförbud. Min bedömning är att det finns starka skäl som talar för 
att inte tillämpa legalitetsprincipen i den civilrättsliga kontexten. 
Legalitetsprincipen låter sig inte förenas med civilrättsliga överväganden, 
inte minst utifrån de olika processregler som gäller för civilrätten och 
straffrätten. Det finns ingenting, förutom att det finns en straffsanktion, som 
talar för dess tillämplighet.  

2.4 Förvärvslåneförbudets rekvisit  
Genom att ta sikte på lån och säkerheter med ett visst syfte istället för en viss 
målgrupp utgör förvärvslåneförbudet ett komplement till det allmänna 
låneförbudet.97 Förbudet omfattar även de fall då låntagarens förbjudna 
krets, som angiven i 21 kap. 1§ ABL, ska förvärva aktier i bolaget, vilket har 
stängt dörren för de mest flagranta kringgåendena.98 Här ska noteras att 
närståendebegreppet inte endast omfattar fysiska personer utan också 
juridiska personer som kontrolleras av låntagarens närstående.99  

2.4.1 Säkerheter enligt 21 kap. 5 § ABL  
Begreppet säkerheter kan ges en något varierad betydelse beroende på i 
vilken situation termen används och det är därför viktigt att definiera 
termens innebörd i 21 kap. 5 § ABL. De traditionella säkerheterna som pant 
och borgen får förutsättas omfattas, i annat fall framstår ordvalet säkerheter 
som ytterst märkligt. I propositionen till ÄABL nämns garantier, borgen och 
pant.100 Uppräkningen framstår snarare som uteslutande än exemplifierande, 
men det är tveksamt om avsikten var att utesluta andra former av säkerheter 
som kan komma att bli aktuella eller att utvecklas längre fram. I 
propositionen till nuvarande ABL görs inte någon motsvarande 
uppräkning.101 I den praxis som finns på området har även andra säkerheter 
prövats mot förvärvslåneförbudet. I Sventon-målet102 jämställde HD en 
företagsinteckning med en pantsättning, I Sturetvätts-fallet103 gällde frågan 
                                                
97 E. Nerep (1994 a), s. 323.  
98 S. Lindskog (1995), s. 171.  
99 S. Andersson, S. Johansson och R. Skog (2011), s. 21:17.  
100 Prop. 1973:93 s. 135.  
101 Prop. 2004/05:85 s. 434ff.  
102 Se NJA 1980 s. 311. 
103 Se NJA 1999 s. 426.  
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ett företagshypotek och ett hovrättsfall104 gällde ett provisionsförskott i ett 
tilläggsavtal vilket skulle betalas med målbolagets framtida provisioner. I 
Framnäs-målet105 ansåg HD att ett betalningsupplägg var att jämställa med 
en säkerhet då säljaren fick företrädesrätt till medlen som skulle inflyta från 
en framtida försäljning av målbolagets egendom, vid utbetalning av en 
eventuell tilläggsköpeskilling.  
 
Det kan alltså konstateras att HD:s praxis avseende vilka säkerheter som 
omfattas har en förhållandevis bred omfattning. För att det ska röra sig om 
en säkerhet krävs för det första att det är en rättshandling som syftar till att 
vara bindande och skapa rättigheter för mottagaren, låt vara att säkerheten i 
det enskilda fallet kan vara ogiltig och bundenheten därför inte upprätthålls. I 
annat fall går det knappast att tala om en säkerhet för mottagaren som då 
skulle bli beroende av motpartens goda vilja. För det andra måste 
rättshandlingen vara avsedd för att trygga betalningen av en viss specifik 
fordran.  
 
En fråga är hur man ska se på andra närliggande avtalsrättsliga instrument 
som exempelvis stödbrev.106 Med stödbrev menas här de stödförklaringar 
som ett bolag ställer till ett annat bolags kreditgivare och som inte kan tolkas 
som borgensförbindelser.107 Ett stödbrev kan formuleras på olika sätt, allt 
från närmast ett konstaterande om att man känner till vissa fakta till 
uttalanden som i det närmaste framstår som garantiåtaganden. Stödbreven 
kan sägas vara något av en kompromiss som ska ses mot bakgrund av att ena 
parten inte har velat lämna en tydligt bindande utfästelse och motparten inte 
har velat vara sig helt utan något sorts utfästelse, vilket båda parterna är 
medvetna om.  
  
Enligt allmänna avtalsrättsliga principer ska avtal tolkas utifrån den 
gemensamma partsviljan och inte rubriceringen av avtalet, låta vara att valet 
av en viss rubricering utgör ett tolkningsdatum. Detta gäller även för 
stödbrev och bundenheten får prövas genom tolkning i det enskilda fallet, 
vilket avgör om stödbrevet ska betraktas som en säkerhet i 
förvärvslåneförbudets mening eller inte.108 Men det sagt kan man utifrån de 
rättsfall som rör tolkningen av olika stödbrev se en viss tendens hos 
domstolarna att tillämpa standardiserade tolkningar av vissa formuleringar. 
HD har i tre avgöranden närmare bedömt stödbrevets rättsliga ställning. I det 
första fallet, NJA 1992 s. 375, ansågs ett stödbrev med formuleringen vår 
långsiktiga policy inte grunda ett betalningsansvar. Det avgörande i fallet 
verkar vara att avtalet inte tillkommit av behörig beslutsfattare, men HD 
gjorde ett generellt uttalande om att stödbrev får tolkas utifrån avtalsrättsliga 
tolkningsprinciper. I NJA 1994 s. 204 ansågs formuleringen declare that we 
intent vara ett åtagande rebus sic stantibus, i fallet fick det dock betydelse att 

                                                
104 Svea HovR målnr B 7612-00.  
105 NJA 1992 s. 717.  
106 Det finns en uppsjö av namn på den här sortens halvmesyrer till säkerheter, bland de 
vanligast, vid sidan av stödbrev, Letters of Comfort och ibland Letters of Intent.  
107 A. Adlercreutz och L. Gorton (2011), s. 124.  
108 C. Ramberg och J. Ramberg (2010), s.152.  
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stödbrevet utgjorde en förutsättning för motpartens prestation. Ett åtagande 
rebus sic stantibus innebär att en förbindelse är bindande i den utsträckning 
förutsättningarna för åtagandet inte har ändrats radikalt då det görs gällande 
av mottagaren.109 1994 års fall modifierades till viss del genom NJA 1995 s. 
586 där formuleringen our intention to see that the borrower complies sågs 
som en presumtion för att bindande utfästelse förelåg. Fallet gällde ett 
stödbrev som ett moderbolag utfärdat till en bank för sitt dotterbolags kredit 
vilket togs i samband med ett företagsförvärv. Utifrån de tre fallen kan man 
se en tendens hos domstolarna att vid vissa formuleringar presumera att 
parterna avsett att skapa någon form av bindande utfästelse mellan sig.  
 
I Scanorama-fallet110 tycks hovrätten närmast ha följt 1994 års fall och såg 
utfästelsen som en rebus sic stantibus. Domstolen kom fram till att 
finanskrisen ändrat förutsättningarna så radikalt att utfästelsen inte längre 
utgjorde ett bindande betalningsåtagande. HD avslog prövningstillstånd. 
Utslagsgivande i Scanorama-fallet verkar ha varit att parten som gav 
stödbrevet tidigare hade vägrat att ge en borgensförbindelse, vilket 
motparten var medveten om. Det kan mot bakgrund av ovan nämnda rättsfall 
antas att vissa standardformuleringar av stödbrev löper en relativt stor risk 
att tolkas som en utfästelse rebus sic stantibus.   
 
Ramberg har diskuterat stödbreven och deras funktion och då kallat dem för 
en medveten avtalsotydlighet för att markera att parterna är medvetna om att 
enighet om avtalets innehåll inte har uppnåtts, men att parterna av 
förhandlingstekniska skäl går med på ett otydligt avtal, antingen för inte 
äventyra förhandlingen eller för att inte tvingas precisera avtalsinnehållet till 
fördel för motparten.111 Av HD:s domskäl i NJA 1994 s. 204 drar Ramberg 
sedan slutsatsen att ett stödbrev i sig självt inte är tillräckligt för att skapa ett 
åtagande, men att ett sådant betalningsåtagande kan utläsas ur avtalet i ljuset 
av omständigheter kring dess tillkomst eller senare inträffade förhållanden. 
Ett stödbrev lämnat vid generella affärsförbindelser skulle enligt Ramberg 
inte nödvändigtvis ge upphov till ett för bolaget bindande åtagande.112  
 
I likhet med förmögenhetsrättsliga rättshandlingar i stort ska stödbrev tolkas 
i ljuset av vad som har föregåtts mellan parterna. Omständigheterna vid 
stödbrevets tillkomst eller vid en senare tidpunkt under avtalsförhållandet 
kan naturligtvis vara sådana att de talar mot att ett stödbrev utgör ett 
bindande åtagande. Mot bakgrund av när ett stödbrev normalt sett används 
mellan parterna är det emellertid svårt att se att sådana situationer skulle höra 
till vanligheterna. Bogdan har konstaterat att de omständigheter kring 
stödbrevens tillkomst vilka HD har tillmätt betydelse är typiska för de 
situationer när stödbrev generellt sett används. Det går av den anledningen 

                                                
109 Se särskilt hovrättens uttalande i Scanorama-fallet där domstolen konstaterade att 1) LoC 
innehöll en (bindande) utfästelse att stödja dotterbolaget finansiellt, 2) men inte under 
förhållanden som inte rimligen kunde förutses. Med andra ord en utfästelse rebus sic 
stantibus. Domstolen hänvisade här tillbaka till HD:s uttalande i 1994 års fall.  
110 HovR över Skåne och Bleking mål T 358 – 99.  
111 J. Ramberg (1992/93), s. 359f.  
112 J. Ramberg (1994/95), s. 136f.  
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inte att dra slutsatsen att det krävs specifika sakförhållanden för att ett 
stödbrev ska tolkas som bindande.113 I praktiken kanske det snarare blir fråga 
om att omständigheterna i vissa fall är till den grad atypiska att det talar emot 
att stödbrevet utgör ett bindande åtagande. Oberoende av om det finns stöd 
för att vissa neutrala situationer utesluter att stödbrev utgör ett bindande 
åtagande eller inte, bör det vara uteslutet vad gäller en stödförklaring från ett 
dotterbolag för moderbolagets kredit, då den är knuten till en specifik kredit i 
ett avgränsat sammanhang. Att omständigheterna skulle vara av sådan 
generell karaktär att de neutraliserar stödbrevets formulering får antas vara 
mindre vanligt förekommande. Efter HD:s domskäl i 1995 års fall 
modifierade Ramberg sin uppfattning såtillvida att en uttalad avsikt i det 
närmsta får tolkas som en regelrätt garanti. Han menar dock att HD måste ha 
tagit hänsyn till andra omständigheter än själva stödförklaringen, även om 
det inte uttryckligen framgår av domskälen.114 
 
Gorton har i en artikel diskuterat stödbrev i allmänhet och det ovan nämnda 
hovrättsfallet i synnerhet. Han drar slutsatsen att det är svårt att ge ett 
generellt råd om hur ett stödbrev bör utformas då avtalstolkning är något av 
ett osäkert kort. Det är svårt att förutse vad en domstol kommer att lägga till 
grund som tolkningsdata i det enskilda fallet. Vidare är väldigt sällan den 
ena situationen den andra lik vilket gör att synen på vilka omständigheter 
som kan erkännas vikt kan variera, och därför är det inte i första hand 
formuleringen av stödbrevet som kommer att bli avgörande.115 Bogdan intog 
en motsatt inställning och ansåg att HD genom 1995 års fall klargjort att 
stödbrev utgör bindande utfästelser och att användandet av stödbrev därför 
kommer att försvinna, då deras funktion som just otydliga kompromisser 
undanröjts.116 Slutsatsen framstår som något långdragen, inte minst mot 
bakgrund av Scanorama-fallet. Vidare kan konstateras att bruket av stödbrev 
inte har upphört i och med utgången i 1995 års fall.  
 
Det får antas att begreppet säkerhet i det generella låneförbudet är avsett att 
ha samma innebörd som det har i förvärvslåneförbudet. Enligt en av 
lagkommentarerna till ABL är bedömningen av om stödbrev utgör 
säkerheter beroende av om handlingen är bindande eller inte, vilket får 
avgöras genom tolkning.117 Som nämnts ovan är det riktigt att bedömningen 
av om ett stödbrev är bindande har sin grund i tolkningen av avtalet. 
Däremot anser jag, till skillnad från Gorton, att det mot bakgrund av de ovan 
redovisade avgörandena går att se en tendens hos domstolarna att ge vissa 
formuleringar extra tyngd, med följd att de ses som en utformning rebus sic 
stantibus. Detta särskilt mot bakgrund av Scanorama-fallet118 där domstolen 
ansåg att ett sådan åtagande förelåg trots att man konstaterade att motparten 
var medveten om att moderbolaget inte varit villigt att lämna en garanti.  
 

                                                
113 M. Bogdan (1996), s. 74.  
114 J. Ramberg (1995/96), s. 831.  
115 L. Gorton (2005), s. 414f.  
116 M. Bogdan (1996), s. 78f.  
117 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 426.   
118 HovR över Skåne och Bleking mål T 358 – 99. 
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Ett åtagande rebus sic stantibus får förmodas vara tillräckligt bindande för att 
utfästelsen ska utgöra en säkerhet i förvärvslåneförbudets mening. En sådan 
säkerhet är jämställd med andra säkerheter som HD funnit utgöra säkerheter 
enligt 21 kap. 5 § ABL, både företagshypotek och framtida provisioner är 
säkerheter som innehåller ett visst mått av osäkerhet om deras framtida 
värde. Dessutom ska åtagandet bedömas vid ingåendet av förbindelsen och 
en utfästelse rebus sic stantibus innebär då en betydande risk för att 
målbolaget frånhänds betydande tillgångar till skada för borgenärerna.119 En 
annan sak att samma bedömning inte nödvändigtvis gäller i straffrättsliga 
mål. Redan osäkerheten om och i så fall när ett stödbrev är bindande talar för 
att de inte straffrättsligt strider mot förvärvslåneförbudet. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att uppräkningen av säkerheterna i 
propositionen till ÄABL inte är en uteslutande uppräkning. Säkerheter enligt 
21 kap. 5 § ABL är nu ett begrepp som omfattar fler säkerheter än de där 
angivna. Även i detta sammanhang kan det bli aktuellt med en särskiljning 
mellan den civilrättsliga och den straffrättsliga tillämpningen. Det kan inte 
uteslutas att man i det senare fallet tvingas hålla sig till de mer traditionella 
säkerheterna, medan man i det första fallet kan tänka sig en bred tolkning där 
det snarare blir frågan om att se till om arrangemanget frånhänder eller 
riskerar att frånhända bolaget medel för att säkra ett lån för förvärv av 
målbolaget. Att HD har öppnat för en sådan mer långtgående tolkning får 
stöd av Framnäs-målet120, även i ett fall från hovrätten kan ses liknande 
tendenser, om än av en oenig domstol.121 Mot bakgrund av 
tolkningsprinciperna i den svenska avtalsrätten går det inte att dra en 
generell slutsats att stödbrev utgör en bindande säkerheter. Enligt min 
mening kan dock stödbrev komma att omfattas av förvärvslåneförbudet i 
relativt många fall och en kreditgivare bör därför vara uppmärksam på 
stödbrev som ges från ett dotterbolag till ett syster- eller moderbolag i 
samband med förvärv.  

2.4.2 Kriteriet skall förvärva   
Allmänna synpunkter  
Reglerna i 21 kap. 5 § ABL tar sikte på förvärvsavsikten, vilket innebär att 
en säkerhet ställd för ett lån inte omfattas av förvärvslåneförbudet om 
medlen används till att finansiera förvärvet i strid med lånet och säkerhetens 
syfte. Det går däremot inte att kringgå förvärvslåneförbudet genom att ange 
ett skensyfte med säkerheten för att sedan använda lånet till förvärv av 
aktierna, då det är den faktiska avsikten som är avgörande. En annan sak att 
det i praktiken kan uppstå svårigheter med att styrka en sådan dold avsikt. 
 

                                                
119 Frågan om stödbrevs ställning i svensk rätt och kriterierna för dess bundenhet kräver en 
långt större utredning än vad som finns utrymme för i den här uppsatsen. Det är ett svårt 
ämne och det kvarstå många intressanta frågor vilka får tas upp inom ramen för andra 
studier. De ställningstaganden som jag har gjort här är därför begränsade av ramen för 
framställningen.  
120 NJA 1992 s. 717.  
121 Svea HovR dom B 7612-00.   
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Förvärvssyfte  
I syfte att förvärva är det centrala rekvisitet i 21 kap. 5 § ABL då det drar 
upp gränsen för vilka dispositioner som förbudet tar sikte på. Inledningsvis 
ska påpekas att många av de nedan redovisade ställningstagandena i doktrin 
sker med utgångspunkt i att legalitetsprincipen i någon mån är tillämplig och 
verkar i restriktiv riktning;122 en utgångspunkt som går att ifrågasätta i de fall 
talan rör den civilrättsliga ogiltighetssanktionen.123  
 
Rodhe menar att en reglering av en skuld som uppkommit till följd av ett 
förvärv inte omfattas av förbudet om bolagets medel används först efter 
överlåtelsen, under förutsättning av att lånet har föregåtts av en seriös 
kreditgivning och säljaren eller kreditgivaren står en verklig kreditrisk.124 
Med verklig kreditrisk ska förstås att säljaren/kreditgivaren inte redan vid 
lämnandet av lånet är försäkrad om att betalning ska ske genom målbolagets 
medel. Avgörande för bedömningen blir att köparen efter förvärvet har en 
faktisk möjlighet att vägra att använda bolagets medel som säkerhet för 
krediten eller återbetalning av lånet.125 Till den uppfattningen tycks också 
författarna till en av lagkommentarerna ansluta sig då man påpekar att 
förvärvslåneförbudet inte hindrar att målbolaget senare hjälper till med en 
skuld vilken uppkommit till följd av förvärvet, men det krävs att målbolagets 
hjälp inte varit säkrad redan före förvärvstidpunkten.126 
 
Enligt Lindskog föreligger ett förvärvssyfte i de fall det kan konstateras att 
bolagets medel använts för att betala köpeskillingen och det står klart att 
förvärvet av aktierna är orsaken till lånet, förutsatt att ingenting annat visas. I 
oklara fall blir det en bedömningsfråga om omständigheterna talar för att ett 
orsakssamband mellan förvärvet och bolagets prestation föreligger.127 Vad 
Lindskog egentligen menar här är oklart. Klart är att om det går att visa att 
bolaget har lånat ut pengar eller ställt en säkerhet för att förvärva aktier i 
bolaget vilka sedan har använts för att förvärva aktier i bolaget blir 
förvärvslåneförbudet tillämpligt. Just den situationen utgör ett skolexempel 
för ett förbjudet förvärvslån. Därför torde Lindskog syfta till någonting 
annat.  
 
Lindskog gör också en jämförande hänvisning till Nereps uttalande om full 
bevisning,128 vilket får tolkas som att Lindskog har en avvikande åsikt, 
vilken tycks vara att det finns någon form av presumtionsverkan mellan 
användandet av pengarna och ett föregående förvärvssyfte. En sådan 
presumtion uppstår dock endast i de fall det är klarlagt att lånet har orsakats 
av bolagsförvärvet. Emellertid kan man fråga sig vad skillnaden mellan att 
klarlägga att lånet är orsakat av köpet och att syftet varit att förvärva bolaget 
                                                
122 Se t.ex. E. Nerep (1994 a), s. 329.  
123 Se diskussionen i avsnitt 2.3 ovan.  
124 Rodhes hänvisning till säljarens finansiär får antas syfta till en extern kreditgivare. Mer   
riktigt vore att säga att det är köparens finansiär då det är dennes köp som finansieras genom 
lånet.  
125 K. Rodhe (2002), s. 115f, senare även av R. Skog (2011), s. 114. 
126 S. Andersson, S, Johansson och R. Skog (2011), s. 21:17.  
127 S. Lindskog (1995), s. 171f.  
128 Nerep (1994 a), s. 327.  
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med dess egna medel ligger. Det är ytterst tveksamt att varje orsakssamband 
mellan bolagets prestation och förvärvet ska anses ge uttryck för ett 
förvärvssyfte,129 så möjligen kan Lindskog syfta till att om det föreligger en 
sådan kausalitet som inte i sig själv är tillräcklig för att visa på ett 
förvärvssyfte så uppstår ändå en presumtionsverkan – vilken då 
representanten för bolaget ska motbevisa. En annan sak är att tillräckligt 
många omständigheter vilka talar för att ett förvärvssyfte förelegat kan vara 
tillräckligt för att bevisningen för ett sådant syfte funnits ska anses fullgjord, 
vilket följer av den fria bevisprövningen i svensk rätt. Lindskogs 
resonemang utgör närmast en definition av problemet, utan att egentligen ge 
något svar på frågan.  
 
Det kan konstateras att det förblir oklart vad Lindskog egentligen avser, men 
sammantaget får det förmodas att han förespråkar en lägre bevisning än 
normalgraden. Inom civilrätten får Nereps resonemang förmodas innebära 
att förvärvssyftet ska vara styrkt, vilket, som nämnts ovan, fortfarande är ett 
lägre ställt beviskrav än det straffrättsliga bortom rimligt tvivel. Även här 
borde det bli fråga om en uppdelning mellan det civilrättsliga och 
straffrättsliga förvärvslåneförbudet. Den straffrättsliga rättstillämpningen har 
ett högt beviskrav vilket ges uttryck för genom att gärningen ska bevisas 
bortom rimligt tvivel.130 Straffprocessens beviskrav låter sig därför inte 
förenas med en presumtion131. I den civilrättsliga processen är 
presumtionsregler däremot användbara och vanligt förekommande. I en talan 
om säkerhets ogiltighet kan det tänkas att en helhetsbedömning av den 
ställda säkerhetens syfte bildar en presumtion för förvärvsavsikt, vilken det 
sedan är upp till motparten att bryta. Vad gäller den straffrättsliga sanktionen 
kan det inte bli aktuellt med någon annan tillämpning av bevisning än den 
Nerep förespråkar. Att Nereps resonemang är fokuserat på den straffrättsliga 
kontexten framgår också av hans hänvisning till åklagarens bevisbörda. 
Däremot är det inte otänkbart att tillämpa ett lägre beviskrav på 
förvärvssyftet vid en ogiltighetstalan. Det ska dock påpekas att det överlag 
inte verkar som om doktrin överhuvudtaget förhåller sig till civilrättens och 
straffrättens skilda beviskrav, vilket även det kan vara ett utslag av den 
straffrättsliga fokus som historiskt sett präglat diskussionen kring 
förvärvslåneförbudet.  
 
Förvärvstidpunkten  
Av intresse för bedömningen är när ett bolag anses förvärvat vilket enligt 
tempusböjningen skall förvärva skulle utesluta fortsatt tillämpning av 
förvärvslåneförbudet. Förvärv innebär normalt sett att äganderätten övergår 
från överlåtaren till förvärvaren. Äganderättsbegreppet associeras i svensk 
rätt med en rad rättigheter, däribland användarfrihet (avtalsfrihet, 
nyttjandefrihet, rätt till avkastning m.m.) och rätten till skydd (skydd mot 

                                                
129 Jämför den avgränsning som måste göras inom skadeståndsrätten till vad som utgör 
adekvat kausalitet. I annat fall kan orsakssamband utsträckas i absurdum och ålägga ansvar 
för helt orimliga följder av ett handlande.  
130 P. Ekelöf, H. Edelstam och L. Heuman (2009), s. 152f.   
131 Det kan diskuteras om inte likgiltighetsuppsåt innehåller ett inslag av presumtion, men 
den frågan ska inte närmare utvecklas här.  
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förlust eller intrång i äganderätten).132  Problemet är att det i svensk rätt 
skiljs mellan den obligationsrättsliga och den sakrättsliga ägandeövergången, 
vilka inte nödvändigtvis övergår vid samma tidpunkt.133 Vid köp av ett bolag 
övergår den förstnämnda genom undertecknande av förvärvsavtalet medan 
den andra normalt sett övergår vid ett senare tillfälle då köparen tillträder 
aktierna. Här måste uppmärksammas skillnaden mellan det sakrättsliga 
momentet i kupongbolag och avstämningsbolag. Kupongbolag är 
förknippade med fysiska aktiebrev medan avstämningsbolag har ett digitalt 
avstämningssystem där en persons aktieinnehav registreras.134 Det 
sakrättsliga momentet vid överlåtelse av aktier i kupongbolag är kopplat till 
bestämmelserna om orderskuldebrev i SkbrL,135 och sakrättsligt skydd 
uppnås genom tradition av aktiebreven. I avstämningsbolag är det 
sakrättsliga momentet istället knutet till registreringen i 
avstämningsregistret.136 I och med registreringen kan inte överlåtarens 
borgenärer ta aktierna i anspråk, med reservation för sådana rättigheter som 
var registrerade redan vid tiden för överlåtelsen.137 Då förvärvslåneförbudet 
omfattar såväl publika som privata aktiebolag är båda situationerna aktuella.  
 
Wallin-Norman har diskuterat äganderättsövergången vid förvärv av 
kontorätter och konstaterat att enbart förvärvsavtalet inte utgör en 
äganderättsövergång enligt gällande rätt. Själva avtalet utgör endast en 
äganderätt till rätten att erhålla äganderätten till kontorätten, vilket måste 
hållas isär från att ha den faktiska äganderätten över kontorätten och de 
därmed förknippade befogenheterna. Utöver avtalet krävs därför en 
registrering vilket krediterar aktierna från säljarens konto till köparens konto. 
Vad gäller separationsprincipen borde den vara uppfylld redan vid avtalet 
om förvärvet rör samtliga aktier på säljarens konto och det kan då tyckas att 
äganderätten borde uppstå redan vid avtalstidpunkten. Men till följd av 
aktiernas immateriella karaktär har köparen förvärvat, inte äganderätten till 
aktierna, utan säljarens kontorätt för det aktuella kontot.138  
 
Vid den obligationsrättsliga äganderättsövergången har köparen ännu inte 
fått något bestämmande inflytande över bolaget, men har redan då ett starkt 
intresse i hur bolaget skötts. Vanligtvis sker slutbetalningen av aktierna först 
i samband med det faktiska tillträdet. 21 kap. 5 § ABL ger ingen klar ledning 
om vilken av de ovan redovisade tidpunkterna som avses, inte heller i 
förarbetena till nuvarande ABL diskuteras frågan. Frågan har dock 
diskuterats livligt i doktrin. Nerep påpekar att det första alternativet – den 
obligationsrättsliga övergången – är förenad med problemet att det öppnar 
för ett stort antal kringgåenden, då bevissvårigheterna för lån lämnade efter 
avtalet skulle bli i princip oöverstigliga. Nerep menar att då säljaren har 
detentionsrätt, eller möjligtvis retentionsrätt, i aktierna fram till att köparen 

                                                
132 H. Hessler (1973), s. 18ff.  
133 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 432.   
134 T. Sandström (2010), s. 143.  
135 6 kap. 8 § ABL.  
136 Se 6 kap. 1 § – 4 § LKF, samt E, Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 346f. 
137 T. Håstad (2000), s. 253.  
138 K. Wallin-Norman (2009), s. 151ff och 158ff.  
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betalar köpeskillingen kan man inte tala om ett förvärv förrän köparen 
tillträtt aktierna eftersom tillträdet är direkt beroende av betalningen av 
köpeskillingen.139 Jag har svårt att se vad Nerep menar med att 
bevissvårigheterna kring i vilket syfte ett lån har lämnats skulle vara större i 
det första fallet, då vägningen av relevanta omständigheter skulle vara den 
samma oberoende av till vilket av de två alternativen förvärvstidpunkten 
bestäms. Emellertid kan framhållas att bevissvårigheten generellt sett är 
betydande vad gäller lån som inträffat efter förvärvstidpunkten. En annan 
sak är att antalet fall där finansieringen anses tillåten på grund av att syftet 
inte kan visas får förmodas bli större om förvärvstidpunkten sätts till den 
obligationsrättsliga äganderättsövergången än om den sätts till den 
sakrättsliga övergången.   
 
Lindskog är inne på att det kritiska momentet är när aktieägarbefogenheterna 
till följd av överlåtelseavtalet överförs från säljaren till köparen. Varken 
brister i att föra in köparen i aktieboken eller att köparen inte har rätt att 
utöva rösträtt enligt reglerna i ABL påverkar den bedömningen.140 Vilka 
aktieägarbefogenheter Lindskog syfta till här är oklart. Det rör sig inte om en 
aktieägares beslutsbefogenheter då Lindskog uttryckligen säger att rösträtt 
inte påverkar bedömningen. De rättigheter som kvarstår är därmed de 
externa rättigheterna för ägaren med andra ord rätten att upplåta eller 
överlåta aktien samt rätten till eventuell utdelning. Av 4 kap. 37 § ABL 
framgår att aktieägarens rättigheter gentemot bolaget som huvudregel är 
knutna till införandet i aktieboken. Vad gäller de ekonomiska rättigheterna 
antas den som innehar ett aktiebrev eller en kupong i ett kupongbolag vara 
behörig att ta emot sådana rättigheter.141 För avstämningsbolag antas den 
som är registrerad och införd i aktieboken vara behörig.142 Vad gäller 
kupongbolag skulle Lindskogs resonemang således kunna syfta till de 
ekonomiska rättigheterna vilka överförs på köparen i och med traditionen av 
aktiebreven, med andra ord det sakrättsliga momentet. Sett till ABL:s regler 
för avstämningsbolag blir resonemanget i det närmaste obegripligt, eftersom 
det då inte rör vare sig de förvaltningsrättsliga befogenheterna som uppstår 
först i och med införandet i aktieboken eller de ekonomiska rättigheterna 
som även de kräver registrering och införande i aktieboken. Antingen kan 
man tolka Lindskogs resonemang som att det syftar till redan den 
obligationsrättsliga äganderättsövergången och den framtida rätten för 
köparen att kräva att bli införd i aktieboken m.m. Lindskogs hänvisning till 
överföringar av befogenheter som härrör sig från överlåtelseavtalet 
implicerar dock en händelse som sker efter att de obligationsrättsliga 
rättigheterna har tillkommit. Möjligtvis får uttalandet därför läsas som att det 
är den sakrättsliga tidpunkten som Lindskog avser. Teoretiskt sett skulle det 
kunna röra sig om en befogenhetsöverföring som tidsmässigt sker 
någonstans emellan den obligationsrättsliga och sakrättsliga 
äganderättsövergången. Det framstår som mindre troligt då det i praxis och 
doktrin finns en relativt samstämmig syn på att ett bolag anses överlåtet 
                                                
139 E. Nerep (1994 a), s. 330ff.  
140 S. Lindskog (1995), s. 173.  
141 4 kap. 38 § ABL.  
142 4 kap. 39 § ABL  
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antingen vid den obligationsrättsliga eller vid den sakrättsliga övergången. 
Vidare skulle det uppstå vissa svårigheter med att upprätta någon form av 
skiljelinje mellan det sakrättsliga momentet och en hypotetisk tidpunkt då 
vissa aktieägarbefogenheterna de facto överförts utan att det sakrättsliga 
momentet fullgjorts, då traditionen av aktiebreven alternativt registreringen 
av aktieägaren utgör grunden för ägarbefogenheter i bolaget.  
 
Vid överlåtelse av aktier och därmed förknippade rättigheter i såväl 
kupongbolag som avstämningsbolag rör det sig om en trestegsprocess. Först 
sker en överlåtelsedisposition där överlåtaren uttrycker en juridiskt bindande 
vilja att överlåta aktierna till förvärvaren. Därefter kommer det sakrättsliga 
momentet, det vill säga traditionen av aktiebreven alternativt registreringen 
på avstämningskontot. Härigenom får överlåtelsen sakrättsligt skydd. 
Slutligen måste förvärvaren införas i aktieboken för att få utföra sina 
ägarebefogenheter (exempelvis rösta på stämman). Det ska noteras att 
införandet i aktieboken inte är en del av äganderättsövergången utan endast 
utgör en legitimering av aktieägaren i förhållande till bolaget. Det är därmed 
möjligt att vara aktieägare utan att vara införd i aktieboken, i tvist om 
äganderätten skapar aktieboken endast en presumtion för vem som är 
ägare.143  
 
Frågan om förvärvstidpunkten diskuterades i ett tingsrättfall144 från 2011 där 
domstolen inledningsvis konstaterade att det saknas vägledande praxis 
angående när ett bolag är förvärvat enligt 21 kap. 5 § ABL. Tingsrätten 
ansåg att utgångspunkten måste vara att begreppet får en reell innebörd.145 
Domstolen konstaterade att om tidpunkten sätts vid avtalets ingående så blir 
förbudet mer eller mindre innehållslöst, men om man bestämmer sig för den 
sakrättsliga äganderättsövergången skulle det innebära att förbudet tolkas 
extensivt, vilket legalitetsprincipen inte tillåter. Tingsrätten drog därför 
slutsatsen att avtalstidpunkten är förvärvstidpunkten och 
förvärvslåneförbudet ansågs därmed inte tillämpligt.146  
 
Två saker ska påpekas om fallet; för det första var det ett brottmål och 
legalitetsprincipen var därför tillämplig. För det andra måste tingsrätten med 
hänvisning till den ”slutgiltiga äganderättsövergången” menat den 
sakrättsliga äganderättsövergången. Det är dock svårt att se vad domstolen 
menar med att det skulle vara en extensiv tolkning att bestämma 
förvärvstidpunkten till den sakrättsliga äganderättsövergången. För att en 
extensiv tolkning ska föreligga krävs att det finns en klar definition av 
begreppets kärna från vilket görs en utsträckt tolkning, jämfört med en 
                                                
143 T. Sandström (2010), s. 167f.  
144 Norrköpings tingsrätt, mål nr B 1546-10. Fallet gällde frågan om ett bolag Pegasus, som 
köpts av ett annat bolag Pangea. När två personer, L.A. och P.E. sedan ville köpa aktierna i 
Pegasus så ordnades transaktionen så att Pegasus aktier såldes till P.E:s bolag Netaproach 
och betalades med ett skuldebrev. Köpet ansågs av domstolen betalt i och med skuldebrevet 
trots att säljaren inte överlämnade aktierna/aktieboken förrän skulden enligt skuldebrevet 
betalts.  
145 Uttalandet framstår som aningen märkligt då såväl den obligationsrättsliga som den 
sakrättsliga äganderättsövergången får anses utgöra tidpunkter med en reell innebörd.  
146 S. 31f. i domen.  



 33 

restriktiv tolkning som resulterar i att endast de fall som ligger när 
begreppskärnan omfattas av lagbestämmelsen.147 Problemet med begreppet 
förvärvat är avsaknaden av ett kärninnehåll, vilket domstolen själv 
inledningsvis konstaterade. Därför går det inte att säga att den sakrättsliga 
ägandeövergången resulterar i en extensiv tolkning. I sak är domen rätt då 
oklarhet om ett begrepps innebörd inte får drabba den tilltalade i negativ 
riktning. I brottmål får därför antas att förvärvstidpunkten ska utgöras av den 
obligationsrättsliga äganderättsövergången. 
 
Mot att det skulle röra sig om avtalstidpunkten talar att förvärvslåneförbudet 
skulle reduceras till en papperstiger, då det är enkelt att först ingå avtalet och 
därefter använda bolagets medel som betalning. Vid avtalstidpunkten saknar 
köparen också rätt att göra gällande de befogenheter som förknippas med 
äganderätten, bland annat rätten till skydd mot säljarens borgenärer. Vid 
avtalstidpunkten har köparen inte heller några förvaltningsrättigheter, även 
om han har förfoganderätt över aktierna. Av förvärvslåneförbudets 
utformning och avsaknaden av undantag kan utläsas en vilja från lagstiftaren 
att låta förbudet bli förhållandevis långtgående, vilket även det talar för den 
sakrättsliga äganderättsövergången. Även praxis verkar ha tillämpat en 
relativt bred syn på tillämpningsområdet men något definitivt avgörande 
finns inte och det ska också noteras att de flesta av fallen avgjorts av en 
oenig domstol.  
 
Det går också att fråga sig om det är korrekt att tala om alternativa 
förvärvstidpunkter bara för att äganderättsmomenten fullgörs vid två skilda 
tillfällen. När man talar om att viss egendom förvärvas uppfattas det 
vanligtvis som att samtliga rättigheter övergår från överlåtaren till 
förvärvaren. För att sådan överlåtelse ska bli fullbordad krävs att två 
förutsättningar är uppfyllda, 1) att det finns en överlåtelsedisposition vilken 
är rättsligt giltigt, och 2) att det sakrättsliga momentet är uppfyllt. Först då är 
äganderätten i alla aspekter förvärvad. Många gånger sammanfaller 
tidpunkten, som till exempel vid ingående av ett avtal om köp i en butik där 
dispositionen – köpeavtalet - och det sakrättsliga momentet - tradition av 
varan - sker vid samma tillfälle. Att man av praktiska skäl väljer att fullgöra 
momenten vid olika tidpunkter borde inte inverka på bedömningen att 
förvärvet är fullbordat när båda momenten är uppfyllda. Det ovan sagda talar 
då för att förvärvstidpunkten är uppfylld först i och med den sakrättsliga 
äganderättsövergången. Nerep är i viss mån inne på samma tanke då han 
påpekar att före betalningen av köpeskillingen (vilket vid företagsförvärv 
normalt sammanfaller med tillträdet av aktierna) är äganderätten så beroende 
av fullföljandet av köpeavtalet att en överlåtelse av äganderätten i 21 kap. 5 
§ ABL:s mening inte kan anses ha kommit tillstånd.  
 
Det finns mycket som talar för att det är den sakrättsliga övergången som 
avses, men lagtexten brister ändå i klarhet då något tydligt svar inte finns. 
Även här finns det därför anledning att skilja mellan det straffrättsliga och 
det civilrättsliga förvärvslåneförbudet. I ett straffrättsligt sammanhang leder 

                                                
147 N. Jareborg (2001), s. 114.  
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oklarheten kring förvärvstidpunkten till att den för den för den tilltalade mest 
förmånliga tidpunkten bör användas, dvs. avtalstidpunkten. I den 
civilrättsliga kontexten väcker inte oklarheten samma betänkligheter och 
enligt mig är det mest ändamålsenligt och förenligt med bestämmelsens syfte 
att tillämpa den sakrättsliga äganderättsövergången, inte minst med hänsyn 
till att det är först då köparen innehar samtliga rättigheter som normalt 
förknippas med äganderätten. Bedömningen i den senare kontexten bör 
således ta sin utgångspunkt i när förvärvet är i alla delar fullbordat.  

2.4.3 Kriteriet överordnat bolag  
Av lagtexten i 21 kap. 5 § ABL framgår att förbudet gäller syftet att förvärva 
aktier i målbolag eller i överordnat bolag, vilket får förstås som att endast 
moderbolag omfattas. Av propositionen framgår dock att såväl moderbolag 
som systerbolag ska omfattas av bestämmelsen.148 Tillägget av uttrycket 
överordnat i lagtexten var avsett att förtydliga att lån eller säkerheter till 
förvärv i dotterbolag inte strider med förbudet.149 Till följd av splittringen 
mellan lagtext och propositionen råder oklarhet kring hur rättstillämpningen 
ska förhålla sig till systerbolag. En rent språklig tolkning utesluter 
systerbolag då ett bolag på samma nivå per definition inte kan vara 
överordnat, vilket är det starkaste argumentet för att systerbolag inte 
omfattas av bestämmelsen.150 Vissa inom rättsvetenskapen har ställt sig 
skeptiska till att även ett så pass tydligt propositionssuttalande skulle 
medföra att lagtexten ska tolkas i strid med ordalydelsen.151 Även 
Skatteverket anser att den klara lagtexten leder till systerbolag inte omfattas 
av bestämmelsen.152 Å andra sidan menar såväl Andersson som Samuelsson 
att det tydliga uttalandet i propositionen vinner över lagtexten då 
propositionsuttalandet i första hand var avsett att förtydliga att ett 
dotterbolag efter lagändringen inte längre omfattades av förbudet.153 Även 
Svensson och Danelius lutar mot att propositionsuttalandet får ges företräde i 
det här fallet.154 
 
Mot bakgrund av den starka ställning förarbetena har i svensk 
lagtolkningstradition är det betänkligt att utan vidare låta dem ge vika för 
lagtexten. Ordningen att använda förarbeten som tolkningsdata är ovanligt 
internationellt sett men har i Sverige motiverats med att den formella 
rättssäkerheten och förutsebarheten ökar.155 En extensiv tolkning av 
lagtexten är utesluten då det inte går att pressa ned systerbolag i den 
språkliga innebörden av överordnat bolag. Istället blir det intressant att med 
hjälp av en teleologisk tolkningsmetod syna ändamålet med bestämmelsen 
vilket i det här avseendet får inskränkas till att omfatta skälen till varför ett 

                                                
148 Prop. 2004/05:85, s. 806.  
149 Prop. 2004/05:85, s. 806, se även SOU 1997:22, s. 400.   
150 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 439.    
151 S. Andersson, S. Johansson och R. Skog (2011), s. 21:16.  
152 Skatteverket (2009).   
153 J. Andersson (2010), s. 250, och P. Samuelsson, (2012).   
154 J. Danelius och B. Svensson (2009), s. 150.   
155 A. Agell, Å. Malmström, C. Ramberg och T. Sigeman (2010), s. 30.  



 35 

överordnat bolag bör omfattas av förbudet, men inte ett dotterbolag. Även 
här kan skillnaden mellan den straffrättsliga och den civilrättsliga 
bedömningen av förvärvslåneförbudet lyftas fram. Redan ordalydelsen 
utesluter att systerbolag omfattas av förbudet vid den straffrättsliga 
tillämpningen, men också oklarheten kring tillämpningen talar till den 
tilltalades fördel. Mot bakgrund av att legalitetsprincipen enligt min 
uppfattning inte är tillämplig i civilrättsliga mål, återstår då frågan hur man 
civilrättsligt ska tolka innebörden av överordnat bolag.  
 
Tittar man ur ett borgenärsperspektiv vad som händer när ett dotterbolag 
ställer en säkerhet för att bolag A ska kunna köpa moderbolaget ska följande 
noteras:  
1 A tar upp ett lån hos en extern kreditgivare, B.  
2 Dotterbolaget avhänds tillgångar genom säkerheten som ställs för A:s 

skuld till B.  
3 Köpeskillingen betalas med lånet till ägaren av moderbolaget.  
4 Dotterbolaget får inte ut någonting för sin prestation, och säkerhetens 

ianspråkstagande blir beroende av A:s vilja/förmåga att betala sin skuld 
till B.   

Värdet av säkerheten som dotterbolaget ställer gynnar 1) långivaren som får 
en säkerhet för sin fordran, och 2) säljaren, med andra ord ägaren till 
moderbolaget, till vilken köpeskillingen betalas ut. Dotterbolaget står alltså 
en del av kreditrisken utan att ersättas för sin prestation. Efter transaktionen 
är både långivaren och ägaren till moderbolaget, de två rättssubjekt som 
gynnats av transaktionen, juridiskt avskurna från dotterbolaget. Värden har 
genom säkerheten frånhänts dotterbolaget och i förlängningen borgenärerna.  
 
Om å andra sidan moderbolaget ställer en säkerhet för A:s köp av 
dotterbolaget inträffar istället följande:  
1 Lånet tas upp av A hos B, vilket moderbolaget ställer säkerhet för.  
2 Köpeskillingen betalas till moderbolaget med de lånade medlen, och 

aktierna övergår till köparen.  
3 Konsekvensen blir att moderbolaget i princip inte frånhänds egendom då 

köpeskillingen betalas som en motprestation. Då lånet hamnar hos det 
rättssubjekt som har ställt säkerheten försämras inte borgenärskollektivet 
ställning eftersom bolaget inte frånhänds tillgångar utan motprestation.  

I det här fallet rör sig värdena med andra ord i ett kretslopp vilket inleds med 
en säkerhet, dvs. bolaget frånhänds värde, och avslutas med en utbetalning 
av köpeskillingen till moderbolaget, dvs. bolaget tillförs värde. Genom att 
säkerheten får en motprestation i form av utbetalningen av köpeskillingen 
skapar transaktionen ingen risk för borgenärskollektivet. Det går alltså att 
utläsa en tydlig skillnad mellan de två fallen – nämligen vem tillgångarna 
tillfaller och om det sker en motprestation till säkerheten eller inte.   
 
Slutligen måste då granskas hur det ser vid försäljning av systerbolag: 
1 A tar upp ett lån hos B för att köpa aktierna i systerbolaget 1, vilket 

systerbolag 2 ställer en säkerhet för.  
2 A betalar köpeskillingen med de lånade medlen och A får aktierna.  
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3 Konsekvens blir att moderbolaget får tillgångarna, medan dotterbolaget 
ställer säkerheten utan motprestation.  

 
Syftet till att lagtexten omformulerades till att endast gälla överordnade 
bolag var, som nämnts ovan, att det framstod som orimligt att moderbolag 
inte skulle kunna stödja en försäljning av ett helägt dotterbolag.156 I 
situationen där ett dotterbolag ställer säkerhet för ett systerbolag ligger 
pengarna kvar inom det säkerhetsställande bolagets koncern, då 
köpeskillingen tillfaller moderbolaget. Men dotterbolaget riskerar ändå att 
frånhändas tillgångar då säkerhetens ianspråktagande blir beroende av A:s 
vilja/förmåga att återbetala lånet till kreditgivaren. En grundläggande princip 
är att varje rättssubjekt svarar för sin egen skuld. Dotterbolagets borgenärer 
kan därför inte vända sig till moderbolaget med sina krav med mindre än att 
det finns ett uttryckligt åtagande från moderbolagets sida – en annan sak att 
moderbolag av olika anledningar kan tänkas hjälpa sitt dotterbolag med dess 
skulder, men det är knappast en relevant invändning i det här sammanhanget. 
Resultatet blir att ställningen för det säkerhetsställande dotterbolagets 
borgenärer försämras på samma sätt som när ett dotterbolag ställer säkerhet 
för förvärv av sitt moderbolag. Dotterbolagets vederlagsfria risktagande 
drabbar dess borgenärer och borgenärsskyddet gör sig därför gällande i lika 
stor utsträckning vid säkerheter till systerbolag som till moderbolag.  
 
Med anledning av uttalandet i propositionen och förvärvslåneförbudets 
borgenärsskyddssyfte är det enligt min mening rimligt att tillämpa 
bestämmelsen även i de fall säkerheten ställs för köp av ett systerbolag, då 
det väcker samma betänkligheter från ett borgenärsskyddsperspektiv. Jag 
ansluter mig därför till uppfattningen att även säkerheter för förvärv av 
systerbolag drabbas av förbudet, vilka mot bakgrund av lagtextens 
utformning får anses omfattas analogt av 21 kap. 5 § ABL. Synpunkten att 
lagstiftaren under alla omständigheter bör förtydliga rekvisitet överordnat 
bolag och måhända till och med begagna lokutionen moder- eller 
systerbolag kvarstår.  

2.5 De lagstagade undantagen  
Det finns ett undantag från förvärvslåneförbudet vilket riktas till anställda 
inom bolaget eller andra bolag inom samma koncern.157 Prövningen av 
undantagets tillämplighet sker i tre steg. För det första får inte lånet, 
förskottet eller säkerheten överstiga två prisbasbelopp, och erbjudandet 
måste rikta sig till minst hälften av alla anställda och, vid frågan om 
lön/förskott, återbetalas inom en femårsperiod. För det andra krävs det att 
hela beloppet täcks av det fria kapitalet, med andra ord får inte täckningen av 
det bundna kapitalet understiga 100 %. Även om de två första 
förutsättningarna är uppfyllda får lånet, förskottet eller säkerheten endast 
lämnas i de fall arrangemanget framstår som försvarbart med hänsyn till 

                                                
156 Se E. Nerep (1994 a), s. 325.  
157 21 kap. 6 § ABL.  
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bolagets verksamhet, omfattning, konsolideringsbehov och dess ställning i 
övrigt.  

2.6 Dispensregleringen  
Till förvärvslåneförbudet har också knutits en dispensmöjlighet. Dispens får 
meddelas av Skatteverket vid särskilda omständigheter eller av 
Finansinspektionen, i de fall bolaget står under deras tillsyn. 
Dispensmöjligheten gäller endast privata bolag, för publika bolag finns ingen 
motsvarande möjlighet, vilket framgår av 21 kap. 12 § ABL. Regeln är 
baserad på artikel 23.1 i kapitaldirektivet.158 Avsikten har varit att 
dispensbestämmelsen ska tillämpas restriktivt.159 I praxis har dispens främst 
beviljats i de fall som rör lån vid generationsskiften och andra snarlika fall. 
Har det förelegat en risk för skatteflykt har dispens nekats, men också i 
övriga fall, särskilt vid externa förvärv, talar den praxis som finns för att 
dispensverksamheten omgärdas av stor restriktivitet.160  
 
Vad gäller dispens för generationsskiften motiverades det i propositionen till 
ÄABL främst med att arvingar kunde komma att tvingas sälja företaget för 
att ha råd med arvsskatten, med risk för omfattande värdeförstöring. En 
annan situation som skulle tänkas uppstå är att en av arvingarna vill bli utlöst 
och att de andra arvtagarna då borde ha en möjlighet att göra det genom lån 
av bolaget. Det är inte heller uteslutet att andra situationer uppstår där ett lån 
från bolaget är befogat. I propositionen till ÄABL framhölls särskilt vikten 
av att borgenärernas intressen beaktas.161 Lindskog ifrågasätter dock att 
borgenärsintresset kan utgöra ett hinder för dispens då borgenärerna har rätt 
att kräva säkerhet eller att skulden regleras, innan dispens beviljas. Det finns 
därför inte något direkt hot mot bolagets borgenärer.162 Lindskogs tanke är i 
och för sig korrekt i så mån att nuvarande borgenärer har den möjligheten, 
men borgenärsskyddet kan också ses i den vidare aspekten av att tillgodose 
även framtida borgenärers intresse och är då närmare en bedömning om 
bolaget efter den förslagna transaktionen kommer att vara 
verksamhetsdugligt och ekonomiskt hälsosamt. Arvskatten är nu som bekant 
avskaffad, men en situation där en arvinge vill bli utlöst kan bli aktuell även 
i dagsläget.   
 
I propositionen till ÄABL skriver man att ansökan om dispens ska göras 
innan lånet/säkerheten lämnas av bolaget. Sedan fortsätter man med att det 
däremot inte är uteslutet att bevilja en dispens som kommit in först efter att 
transaktionen skett, om det finns tillräckliga skäl för att bevilja dispens. Som 
exempel nämns att bolaget vid ställandet av säkerheten eller lånet inte kände 
till förvärvslåneförbudets existens och först vid ett senare tillfälle 
uppmärksammas på det av exempelvis en revisor.163 Uttalandet är märkligt, 
                                                
158 Prop. 2004/05:85 s. 809.  
159 Prop. 1973:93 s. 137.  
160 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 446f.  
161 Prop. 1973:93 s. 94f.  
162 S. Lindskog (1995), s. 185.  
163 Prop. 1975:103, s. 497.  
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men har inte fått någon vidare uppmärksamhet i doktrin. Det man tycks 
mena är att en straffrättsvillfarelse hos företrädaren för bolaget skulle ursäkta 
den brottsliga gärningen i de fall dispensbestämmelserna blir tillämpliga. 
Med straffrättsvillfarelse menas att en person är okunnig eller har en felaktig 
uppfattning om en viss handlings brottslighet.164 En allmän princip inom 
svensk straffrätt är att straffrättsvillfarelse som huvudregel inte medför 
ansvarsfrihet, med undantag för om den är uppenbart ursäktlig.165 Det ska i 
då röra sig om mycket märkliga situationer och personen ska, för 
ansvarsfrihet, inte heller kunna klandras för sin okunnighet.166  
 
En bolagsföreträdares okunnighet om förvärvslåneförbudet bör inte kunna 
leda till straffrihet då det är en central associationsrättslig regel och det 
därför aldrig, eller i uteslutande få fall, kommer att vara oklanderligt att inte 
ha skaffat sig den kunskapen. Några argument för att frångå den 
bedömningen framförs inte i propositionen. Inte heller framgår det varför en 
sådan rättsvillfarelse ska spela in till det felande bolagets fördel (och således 
borgenärernas nackdel) i de fall det kan bli aktuellt med dispens och inte i de 
fall då dispens är utesluten. Resultatet av en ordning där en myndighet i 
efterhand kan gå in och bedöma brottsligheten skulle de facto bli att en 
utpekad myndighet under vissa omständigheter ska kunna omvandla en 
brottslig handling till en laglig, då bolagets säkerhet/lån från början strider 
mot låneförbudet – annars hade det inte funnits någon anledning att söka om 
dispens. Att tillåta en sådan möjlighet är inte förenlig med grundläggande 
rättsäkerhetsaspekter och öppnar dörren för ett visst godtycke i 
straffbedömningen. Inte heller överensstämmer de med de straffrättsliga 
principerna om förutsebarhet m.m. I praktiken skulle det kunna uppstå en 
situation där transaktionen laglighet blir beroende av vilken myndighet som 
först behandlar ärendet, dock borde en dispensansökan normalt sett hinna 
föregå en eventuell brottsmålstalan om återgång av säkerhet till följd av 
exempelvis en konkurs.  
 
Slutligen ska påpekas att ett bolags okunskap om tvingande 
aktiebolagsrättsliga regler knappast kan påverka ansvarsfrågan. Det kan även 
nämnas att 21:5§ ABL ålägger straffansvar för syftet att använda bolagets 
medel för att köpa bolaget och inte att man har varit medveten om det 
brottsliga i ett sådant uppsåt. Det kan konstateras att förarbetsuttalandet 
framstår som förhastat och mot bakgrund av det ovan sagda kan det uteslutas 
att en dispensmyndighet i efterhand har möjlighet att medge dispens. Kända 
borgenärer ska också höras över ansökan om dispens, och kan då kräva att 
skulden betalas av helt eller att en betryggande säkerhet ställs för lånet.167 
Slutligen ska framhållas att även om dispens beviljas blir inte transaktionen 
nödvändigtvis giltig enligt andra regler i ABL även om något straffansvar 
inte inträder.168 Närmast till hands är de gånger låntagarens bristande 

                                                
164 N. Jareborg, (2001), s. 362ff.  
165 24 kap. 9 § BrB. 
166 Prop. 1993/94:130, s. 53ff.  
167 21 kap. 9 § ABL.  
168 S. Lindskog (1995), s. 185.  
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betalningsförmåga medför att lånet eller säkerheten utgör en olovlig 
värdeöverföring i strid med 17 kap. ABL.169 

2.7 Påföljderna 

2.7.1 De civilrättsliga sanktionerna  
Ogiltighet  
I 2005 års ABL klargjordes den civilrättsliga rättsföljden av 
förvärvslåneförbudet genom införandet av en ogiltighetspåföljd.170 
Ogiltigheten medför att säkerheten inte kan göras gällande mot bolaget och 
ett otillåtet lån ska återbäras.171 Återbäringsskyldigheten inträder oberoende 
av mottagarens goda tro. Vad gäller säkerheter finns däremot ett 
godtrosskydd i 21 kap. 11 § ABL. Återbäringsskyldigheten är avsedd att 
överensstämma med regeln om återbäring i 17 kap. 6 § ABL.172  
 
Inom avtalsrätten gör man ibland en distinktion mellan nullitet och 
angriplighet. Medan nullitet utgör en oläkbar ogiltighet vilken kan göras 
gällande även om mottagaren är i god tro, är angriplig ogiltighet beroende av 
mottagarens aktivitet och kan endast göras gällande mot mottagare i ond 
tro.173 Redan i äldre avtalsrättslig doktrin har påpekats svårigheterna med, 
och bristerna i, försöket att dela in ogiltigheten i nullitet och angriplighet.174 
Vissa delar istället in ogiltigheten i starka och svaga ogiltighetsgrunder, där 
den första har befriande verkan även om mottagaren är i ond tro. Det bör 
noteras att någon uppdelning mellan olika sorters ogiltigheter inte har något 
stöd i den avtalsrättsliga lagstiftningen.175  
 
Skillnaderna mellan den avtalsrättsliga ogiltigheten och den 
aktiebolagsrättsliga ogiltigheten av bolagsstämmobeslut ska här endast 
kommenteras kort, då den aktiebolagsrättsliga ogiltigheten inte aktualiseras 
vid tillämpningen av 21 kap. 11 § ABL. Till skillnad från den omdiskuterade 
avtalsrättsliga nulliteten finns det inom aktiebolagsrätten en väl etablerad 
nullitetslära,176 hänförlig till fall av kompetensogiltighet.177 Den 
aktiebolagsrättsliga nulliteten rör beslut som materiellt eller formellt ligger 
utanför bolagsstämmans beslutskompetens.178 Rättsverkningarna av den 
bolagsrättsliga nulliteten skiljer sig från den avtalsrättsliga, då den första 
medför att ett ogiltigt beslut ändras eller upphävs medan den andra 
omöjliggör att några rättsverkningar överhuvudtaget kan göras gällande. 
Ännu en skillnad är den lagstadgade klanderfristen i 7 kap. 51 § ABL vilken 

                                                
169 S. Andersson, S. Johansson och R. Skog (2011), s. 21:23.  
170 21 kap. 11 § ABL.  
171 Prop. 04/05:85 s. 434. 
172 A.a., s. 808.  
173 A. Adlercreutz och L. Gorton (2011), s. 239ff.  
174 S. Bramsjö (1950), s. 12ff.  
175 A. Adlercreutz (1994), s. 6ff.  
176 Se t.ex. E. Stenbeck, M. Wijnbladh och H. Nial (1970), s. 381ff.  
177 A. Adlercreutz (1994), s. 16.  
178 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 a), s. 521ff.  
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gäller för stämmobeslut som inte är nulliteter. En annan sak är att det finns 
en bortre gräns för när talerätten kan gå förlorad, trots att klanderfristen inte 
blir tillämplig.179 Preskriptionen i nullitetsfallen får bestämmas in casu, men 
det får förutsättas att även om klanderfristen är obestämd så är den normalt 
sett inte obegränsad.180 Däremot är det inte uteslutet att vissa typer av 
nulliteter, exempelvis de till följd av borgenärsskyddsaspekter, aldrig 
preskriberas genom passivitet.181 
  
Skadestånd 
Det kan även bli aktuellt med skadeståndsansvar för den styrelseledamot 
eller verkställande direktör som uppsåtligt eller av grov oaktsamhet 
medverkar till överträdande av förvärvslåneförbudet, med stöd av 
ansvarsreglerna i 29 kap. ABL. Däremot har man i propositionen ställt sig 
nekande till att något bristtäckningsansvar, likt det för olovliga 
värdeöverföringar, kan komma att aktualiseras.182  

2.7.2 De obligationsrättsliga verkningarna av 
ogiltighet  

De obligationsrättsliga verkningarna av ogiltighet brukar vanligen få den 
negativa definitionen att avtalet inte kan göras gällande enligt sitt innehåll.183 
Av detta följer inte att avtalsparterna står utan skyldigheter mot varandra, 
klart är att en part i de flesta fall har en skyldighet att återbära vad han har 
mottagit till motparten.184 En annan sak att motparten på andra grunder än 
det ogiltiga avtalet kan ha rätt att behålla egendomen.185 Emellertid är det 
svårt att se i vilken situation en extern kreditgivare skulle ha en alternativ 
grund att åberopa för att få behålla säkerheten. I de fall säkerheten inte har 
tagits i anspråk av mottagaren när en tvist om dess giltighet uppkommer 
medför ogiltigheten inte några mer komplicerade juridiska 
ställningstaganden utan resulterar i att mottagaren inte kan göra någon 
säkerhetsrelation gällande mot bolaget.    
 
Mer komplicerat blir det om mottagaren redan har hunnit ta säkerheten i 
anspråk innan talan om dess ogiltighet väcks. Utgångspunkten är att 
prestationerna ska återgå och att rättsläget ska återställas till hur det var före 
ingåendet av det ogiltiga avtalet.186 Bramsjö har gjort undantag för de fall då 
presterande part redan vid prestationen är i ond tro om avtalets ogiltighet, 
vilket då skulle medföra att återbäring i vissa fall inte kan göras gällande mot 
motparten.187 Det kan dock ifrågasättas om inte den sortens ensidig 
                                                
179 A.a,, s. 520f.   
180 A.a., s. 536f.  
181 A.a., s. 521.   
182 Prop. 2004/05:85 s. 808. Det bör noteras att en säkerhet som i och för sig inte är 
förbjuden enligt reglerna i 21 kap. 5 § ABL kan angripas med reglerna i 17 kap. ABL, men 
det temat undersöks inte inom ramarna för den här framställningen.   
183 A. Adlercreutz och L. Gorton (2011), s. 242.  
184 N. Arvidsson (2010), s. 232.  
185 S. Bramsjö (1950), s. 50.  
186 J. Herre (2005), s. 585.  
187 S. Bramsjö (1950), s. 60.  
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prestation utgör otillbörlig vinst för mottagaren. Att parterna är medvetna om 
ogiltigheten medför inte automatiskt att de frånhänds rättsordningens skydd.  
 
Om säkerheten av någon anledning inte kan återbäras, exempelvis på grund 
av att den inte längre finns i mottagarens ägo, borde mottagaren var skyldig 
att ersätta bolaget med säkerhetens värde. En annan sak är vid vilken 
tidpunkt säkerhetens värde ska beräknas. Då det är först vid mottagande som 
mottagaren har någon faktiskt inflytande över pantens värde, är det logiskt 
riktiga att det också är den tidpunkten som blir avgörande för värderingen av 
säkerheten.  
 
En relaterad fråga är om mottagaren är skyldig att ersätta värdeminskningar 
av den mottagna egendomen. I NJA 1987 s. 845 I var ett köp av en fastighet 
ogiltigt på grund av att köpeskillingen i avtalet var lägre än det verkliga 
priset. Mottagaren var enligt HD ersättningsskyldig för den värdeminskning 
som uppkommit på fastigheten till följd av vanvård, trots att domstolen med 
anledning av situationens något speciella karaktär inte ville göra en regelrätt 
analogi från andra återgångssituationer. HD gjorde även ett mer generellt 
uttalande om att köpare som genom ogiltigt avtal innehar egendom, har i alla 
situationer en viss vårdplikt för densamma. Värdeminskning ska därför - 
oberoende av ond eller god tro - ersättas om det inte mottagarens agerande 
eller omständigheterna i övrigt gör att en sådan ersättningsskyldighet skulle 
anses som obillig. Av fallet kan dras slutsatserna att (i) mottagaren svarar för 
värdeminskningar av godset om inte omständigheterna i det enskilda fallet är 
sådana att mottagaren inte kan klandras för värdeminskningen, vilket i 
princip innebär en ersättningsskyldighet med en jämkningsmöjlighet. En 
situation kan tänkas vara en global prisminskning av en viss vara där 
mottagaren har sålt för att minimera förlusten, men att försäljning trots det 
inbringat mindre medel än vad panten vid mottagandet var värd, och (ii) att 
mottagaren av egendom har en grundläggande vårdplikt, oberoende av ond 
eller god tro.  
 
Vad gäller rätten till avkastningsränta enligt räntelagen har i propositionen 
gjorts gällande att de reglerna bör tillämpas analogt på situationer där ett 
avtal hävs på grund av kontraktsbrott eller på därmed jämförbara grunder, 
såsom ogiltighet till följd av svek. Emellertid bör inte condicitio indebiti 
eller dylikt härleda någon rätt till dröjsmålsränta i de fall mottagaren är i god 
tro.188 HD har även senare slagit fast, med hänvisning till 
propositionsuttalandet, att utgångspunkten är att ogiltighet eller obundenhet 
medför en skyldighet att utge avkastningsränta.189 Då återbäring enligt 21 
kap. 11 § ABL endast aktualiseras i de fall mottagaren är i ond tro följer att 
det inte borde vara uteslutet med att tillämpa reglerna om avkastningsränta 
analogt även på avtalsprestationer vilka ska återbäras till följd av ogiltighet 
vid förvärvslåneförbudet. Frågan blir sedan från vilken dag räntan ska 
beräknas. Sneglar man här på regeln i 62 § 2 stycket KöpL, vilken gäller 
hävning av köp, framgår att ränta ska utgå från dagen för betalningen. 
Regeln får anses analogt tillämplig på ogiltighet enligt 21 kap. 11§ ABL och 
                                                
188 Prop. 1975:102, s. 116.  
189 Se NJA 2008 s. 392. 
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ränteskyldigheten inträder oberoende av mottagarens insikt om dess 
ogiltighet. Ogiltighetssanktionen medför att förmånsrätten i bolagets konkurs 
går förlorad i samma stund som säkerheten blir ogiltig. Vilket i praktiken 
kommer att rör sig om de fall då bolaget har gått i konkurs.  

2.7.3 Straffsanktionen  
Låneförbuden är straffsanktionerade med böter eller fängelse i högst ett år, 
med en preskriptionstid på fem år, vilken räknas från tiden då den brottsliga 
handlingen begicks. Av fjärde stycket framgår att det räcker med att 
häktning eller delgivande av åtal av brott sker inom fem år.190 För straff 
krävs att brottet begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, och vid frågan 
om vad som ska vägas in vid oaktsamheten är det i första hand bolagets 
företrädares insikt om lånets beskaffenhet och låntagarens roll i förhållande 
till bolaget som spelar in.191 I propositionen finns viss vägledning till hur 
bestämmelsen ska tillämpas, då det rör sig om ett insiktskrav på grov 
oaktsamhet så ställs det inte några högre krav på de undersökningar 
företrädaren måste företa av låntagaren. Som exempel tas upp att 
företrädaren inte har någon skyldighet att fråga sina släktingar om de äger 
aktier i målbolaget. Det påpekas också att företrädaren inte har någon 
undersökningsplikt av sanningshalten i ett påstående att låntagaren inte 
tillhör den förbjudna kretsen.192  
 
Brottet anses som fullbordat i lånet utbetalas eller att säkerheten ställs.193 Ett 
muntligt löfte om lån är normalt sett bindande enligt svenska avtalsrättsliga 
principer, men redan ett bindande löfte om lån utgör inte ett brott mot 
förvärvslåneförbudet. Därmed har lagstiftaren inte varit konsekvent mellan 
säkerheter och lån.194 Hade lagstiftaren varit konsekvent borde 
prestationsögonblicket ha varit den handling som konstituerade brott även 
vid ställande av säkerheter, men som förbudet är utformat idag gäller alltså 
den avtalsrättsliga huvudregeln för säkerheter men inte för lån.  
 
De personer som kan drabbas av ett straffansvar är en företrädare för bolaget 
som i sin anställning eller position, beviljar ett lån eller ställer en säkerhet för 
ett annat lån i strid mot låneförbuden, alternativt beordrar någon annan i 
bolaget att verkställa beslutet. Mottagaren av lånet eller säkerheten å andra 
sidan kan aldrig i sin roll som låntagare bli straffansvarig.195 
Straffsanktionen är primärt avsedd att drabba styrelsen och VD:n i 
målbolaget, vilket faller sig naturligt då det är den kretsen som normalt har 
insyn och inflytande över bolagets handlingar. Det kan också bli aktuellt 
med ett medverkandeansvar för andra personer enligt allmänna straffrättsliga 

                                                
190 30 kap. 1 § ABL.  
191 R. Skog (2011), s. 118.  
192 Prop. 1975:103 s. 491.  
193 A.a., s. 575.  
194 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 450. 
195 R. Skog (2011), s. 119  
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principer.196 Förarbetena till ABL utvecklar inte den personkretsen närmare 
men typiskt sett får det förmodas röra sig om exempelvis kreditgivare, 
närstående, mottagare av säkerheten m.fl., då de är de som normalt är 
tillräckligt involverade för att kunna bistå gärningen på något sätt. För att det 
ska kunna bli aktuellt med ett ansvar krävs normalt att det rör sig om 
nödvändig medhjälp, concursus necessarius.197  
 
I propositionen till ÄABL framhålls att en straffsanktionering behövs då 
förbudet bland annat är avsett att hindra skatteflykt.198 Detta bygger på 
tanken att straffsanktionen ska vara förbehållen förbud där samhället har ett 
särskilt intresse av att markera sitt ogillande.199 När nuvarande ABL infördes 
motiverades en fortsatt straffsanktion med behovet av en tydlig och kraftfull 
sanktion för att säkerställa respekten för låneförbudets upprätthållelse. Även 
låneförbudets funktion som ett verktyg att motverka ”ekonomiska 
oegentligheter” tas upp som ett argument för straffsanktion.200 Frågan om 
straffsanktionens rimlighet måste bedömas mot de ”övervägande skäl” som 
utredningen lutar sin bedömning om att behålla låneförbudet mot. Att 
låneförbuden, främst det generella låneförbudet, har motiverats med att 
regleringen i viss utsträckning förhindrar skatteflykt. Att reglera 
skattemässiga aspekter i en associationsrättslig kapitaltäckningsregel har 
som tidigare nämnts mött hård kritik både i den bolagsrättsliga doktrinen och 
av Lagrådet.201 Personligt instämmer jag i den framlagda kritiken, då det 
väcker stora betänkligheter smyga in vissa förbud i den aktiebolagsrättsliga 
lagstiftningen istället för att, om det är ett reellt problem, vidta lämpliga 
lagstiftningsåtgärder inom skattelagstiftningen. 
 
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det väldigt tveksamt att grunda en 
straffsanktion på ett syfte som inte ens har bärkraft i den aktiebolagsrättsliga 
kontexten. Vad gäller skyddet från urholkning av det bundna kapitalet utgör 
låneförbuden vid första anblick i och för sig ett skydd mot att bolaget blir 
helt barskrapat. Personligen tror jag också att förbudet utgör en viktig 
markering från lagstiftarens håll att aktiebolagsformen är ett självständigt 
rättssubjekt, fristående (i viss mån) från ägarnas personliga intressen, och 
förvärv ska därför ske med externa medel. Med detta sagt ska det också 
framlyftas, vilket Sacklén mycket träffande gjort,202 att aktörerna inom 
näringslivet är långt mer rustade att ta vara på sina egna intressen än vad 
lagstiftaren kan åstadkomma genom förbudsreglering i ABL.  
 
Därmed inte sagt att kapitalskyddsreglerna står utan funktion, långt ifrån, 
men jag kan inte se att det finns tillräckligt stöd i 
borgenärsskyddsargumentet för att rättfärdiga den nuvarande 
straffsanktionen. Detta särskilt med beaktande av reglerna om olovliga 
                                                
196 Se 23 kap. 4 § BrB. Av lagtexten framgår att ett medverkandeansvar kan utdömas i de 
specialstraffrättsliga bestämmelser som har fängelse i brottsskalan.  
197 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 c), s. 450.  
198 Prop. 1975:103, s. 575.  
199 A.a., s. 564.  
200 Prop. 2004/05:85 s. 435.  
201 A.a., s. 427.  
202 M. Sacklén (1993/94), s. 11f.  
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värdeöverföringar där det bedömts tillräckligt med en civilrättslig sanktion, 
som dessutom är svagare än förvärvslåneförbudets ogiltighetssanktion. För 
en hårdare sanktionering av att ett målbolag förvärvas med sina egna medel 
kan dock anföras att en sådan transaktion i många fall resulterar i att bolaget 
går i konkurs, av de rättsfall som uppkommit genom åren har påfallande 
många varit när bolaget gått i konkurs. Följderna för borgenärer, 
minoritetsägare, staten och andra intressenter är långt värre vid en konkurs 
än att bolagets likviditet försämras. Olovliga värdeöverföringar innebär 
onekligen en risk för negativa följder för bolagets borgenärer, men inte i lika 
stor utsträckning som vid ett förvärvslån. Därav följer att det kanske kan 
vara motiverat med en distinktion mellan påföljderna i 17 kapitlet och de i 
21 kapitlet, därmed inte sagt att det är nödvändigt med en 
straffsanktionering. Det kanske starkaste argumentet för straffsanktionering 
är lagstiftarens vilja att motverka ekonomisk brottslighet, främst då handel 
med lagerbolag på ett sätt som inte står i förening med seriös 
näringsverksamhet.203 Ett sådant intresse är givetvis beaktansvärt förutsatt att 
det verkligen finns belägg för att regleringen de facto motverkar den sagda 
brottsligheten och att motverkandegraden kan görs gällande till så hög grad 
att det motiverar en straffsanktion.  

2.8 Godtrosskyddet i 21 kap. 11 § ABL  
För att en säkerhet ska bli ogiltig krävs att mottagaren insåg eller borde ha 
insett att säkerheten skulle användas för att förvärva aktierna i målbolaget.204 
Vid ogiltiga lån finns inget godtrosskydd motsvarande det som finns för 
olovliga säkerheter. Skillnaden måste ses mot bakgrund av det 
tredjemansskydd som gör sig gällande då förvärvslåneförbudet överträds 
genom att säkerheter ställs för en kredit. En säkerhet ställs normalt för en 
extern kreditgivares prestation, vilken får förmodas ha gjorts efter 
marknadsmässiga kalkyler av kreditrisken. Kreditgivarens gör genom 
utbetalningen av krediten en motprestation till bolagets prestation, vilket inte 
är fallet vid ett direkt lån från bolaget, och har därför ett berättigat intresse av 
att få sin goda tro skyddad. Godtrosskyddet i 21 kap. 11 § ABL utgör en 
avvägning mellan borgenärsskyddet och omsättningsskyddet.  
 
Bedömningen av vad mottagaren borde ha insett får ske med utgångspunkt i 
omständigheterna i det enskilda fallet. Av propositionen framgår att 
kreditgivaren inte är skyldig att göra någon mer ingående undersökning av 
relationen mellan låntagaren och bolaget utöver vad som är brukligt vid den 
sortens affärsförbindelser.205 Andersson instämmer i propositionens 
uttalande om att det inte kan krävas att det görs en mer långtgående 
undersökning.206 Propositionsuttalandet verkar primärt röra det generella 
låneförbudet då låntagarens relation till bolaget har en underordnad 
betydelse vid tillämpningen av 21 kap. 5 § ABL. Frågan blir då om 

                                                
203 Prop. 2004/05:85, s. 435.  
204 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 451.   
205 Prop. 2004/05:85 s. 436.  
206 J. Andersson (2010), s. 254.  
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uttalandet ska tolkas motsatsvis, om uttalandet är vägledande även för 
förvärvslån, eller som att det överhuvudtaget inte gjorts något 
ställningstagande vad gäller mottagarens undersökning av syftet med lånet. 
Att de båda förbuden i 21 kap. ABL har skrivits i nära anslutning till 
varandra talar för att propositionsuttalandet även ska vara vägledande för 
bedömningen insikten vid förvärvslån.  
 
Vägledning från det subjektiva rekvisitet i 17 kap. 6 § ABL  
Då propositionen till 21 kap. 5 § ABL hänvisar till godtrosskyddet vid 
olovliga värdeöverföringar,207 kan det även vara av intresse för 
tillämpningen att undersöka hur godtrosbedömningen sker enligt 17 kap. 6 § 
ABL. Hänvisningen får förmodas syfta till godtrosbedömningen vid 
formenliga värdeöverföringar. Av lagtexten framgår att mottagaren ska 
återbära vad han eller hon uppburit, om han eller hon insåg eller borde ha 
insett att värdeöverföringen stod i strid med denna lag.208  
 
Godtrosskyddet i 17 kap. 6 § 1 stycket ABL bygger på en anpassning till 
artikel 16 i Andra bolagsdirektivet. Enligt direktivet ska formenlig 
vinstutdelning återbäras om aktieägaren visste eller inte kunde ha varit 
okunnig om utdelningens olaglighet. Godtrosrekvisitet insåg eller borde ha 
insett har redan sedan tidigare bedömts överensstämma med det EU-rättsliga 
formuleringen.209 Lagrådet menar att den svenska formuleringen medför att 
återbäringsskyldighet inte inträder om omständigheterna i det enskilda fallet 
är sådana att aktieägaren inte borde ha insett vad som stod i lagen.210 Vad 
gäller god tro vid formenliga olovliga värdeöverföringar så blir en aktieägare 
återbäringsskyldig om han insåg eller borde ha insett att det inte fanns 
täckning för det bundna kapitalet eller att försiktighetsregeln inte 
iakttagits.211 Applicerat på godtrosskyddet i 21 kap. 11 § ABL borde det 
innebära att insikten ska röra vad mottagaren insett om syftet med lånet, som 
säkerheten täcker.   
 
Enligt Lindskog ska den goda tron enligt 17 kap. 6§ ABL bedömas vid 
tidpunkten för när prestationen mottogs och inte vid avtalstillfället, då regeln 
är utformad efter principen om condictio indebiti.212 Mottagarens goda tron 
enligt 21 kap. 11 § ABL måste istället bedömas vid tidpunkten för ställandet 
av säkerheten, oberoende om det sker genom tradition av en pant eller 
genom ett avtal om säkerhet som inte kan traderas. Att en senare insikt om 
säkerhetens olaglighet skulle leda till ogiltighet av en redan ingången 
säkerhet är orimligt.  
 
                                                
207 Prop. 2004/05:85 s. 436.  
208 Det finns ytterligare en regel om god tro i 17 kap. 6 § ABL vilken tar sikte på 
affärshändelser utan affärsmässig karaktär. Bedömningen rör då mottagarens insikt om att 
en värdeöverföringen skett. En jämförelse med den regeln blir irrelevant vid ett förvärvslån 
då mottagaren bör vara på det klara med att en säkerhet har ställts, fokus ligger på insikten 
om dess olaglighet. 
209 Prop. 1993/94:196 s. 129.  
210 Prop. 2004/05:85, s. 1420.  
211 A.a., s. 1420.  
212 S. Lindskog (1995), s. 121.  



 46 

I SÖMÅ-fallet213 diskuterades om långivaren dragit på sig ett 
bristtäckningsansvar gentemot låntagarens konkursbo. Hovrätten 
konstaterade att kreditgivningen skett på ett överraskande lättvindigt sätt och 
att det får förmodas att om banken tagit del av årsbokslutet skulle en kredit 
inte ha beviljats. HD konstaterade att ett bristtäckningsansvar kräver uppsåt 
och det ansågs därför inte nödvändigt att pröva vad banken borde ha insett. 
Då det inte gick att bevisa att banken haft vetskap om uttagets olovliga 
karaktär fanns det inte grund för något bristtäckningsansvar. Av HD:s 
domskäl kan inte dras några slutsatser om vad kreditgivaren borde ha insett 
då frågan överhuvudtaget inte togs upp för prövning. Att bankens 
kreditgivning skett på ett ”överraskande lättvindigt sätt” skulle kunna tala för 
att banken åtminstone borde ha insett att något inte stod rätt till med 
utbetalningarna, men det är inte givet att den omständigheten skulle räcka för 
att nå upp till kravet borde ha insett.  
 
I Sturetvätts-fallet214 prövade HD om en pant ställd i strid med 
förvärvslåneförbudet var ogiltighet. Frågan var om värdeöverföringsreglerna 
kunde tillämpas analogt på den ställda panten, då reglerna endast var direkt 
tillämpliga på utdelning till aktieägare. Att banken i och för sig borde ha 
insett att säkerheten var en olovlig värdeöverföring medförde enligt HD inte 
återbäringsskyldighet. Med hänsyn till omsättningsintresset och det praktiska 
ekonomiska livet bör analogier endast tillåtas i begränsad utsträckning. Detta 
gäller i synnerhet när det rör en säkerhet för ett lån som är ställt av en extern 
kreditgivare. Då ogiltighetsregeln i 21 kap. 11 § ABL gör sig gällande med 
samma styrka oberoende av vem som är kreditgivare får det antas att, om 
fallet prövats under de nu gällande reglerna, skulle panten ha varit ogiltig 
med hänsyn till att banken borde ha insett att panten stod i strid med 
förvärvslåneförbudet. Mottagaren av banken var ett sedvanligt kreditinstitut 
och panten var ställd under normala villkor, vidare saknade Infina Öst 
inflytande över bolaget. Slutsatsen som kan dras är att endast att en säkerhet 
är ställd på marknadsmässiga villkor till en extern kreditgivare utesluter inte 
att kreditgivaren insett eller borde ha insett att säkerheten stod i strid med 
ABL. 
 
Mot bakgrund av den praxis och de förarbetsuttalanden som finns på 
området drar Nerep slutsatserna att: 1) en aktieägare endast i begränsad 
utsträckning kan hävda god tro vid olovliga värdeöverföringar. Det rör sig då 
främst om små aktieägare i börsnoterade bolag, och 2) utrymmet för god tro 
för andra mottagare än aktieägare är betydligt större.215 Resonemanget borde 
ha bärkraft även vid godtrosbedömningen i 21 kap. 11 § ABL, då det faller 
sig naturligt att en aktieägare som mottar en säkerhet av bolaget för ett lån 
till en köpare normalt sett får anses vara medveten om olagligheten. Att 
utrymmet för en extern kreditgivares goda tro får förutsättas vara avsevärt 
större ger dock liten vägledning i praktiken med hänsyn till att 
godtrosskyddet för en aktieägare i princip är obefintligt.  
 
                                                
213 NJA 1997 s. 418.  
214 NJA 1999 s. 426.  
215 E. Nerep (1994 a), s. 378f.  
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Intressant är att motparten enligt 17 kap. 6 § ABL ska vara i ond tro om att 
dispositionen stod i strid med denna lag. Det krävs med andra ord inte att 
mottagaren insåg att handlingen stod i strid med 17 kap. 6 § ABL per se utan 
endast att den stod i strid med någon regel i ABL.216  Om man ska hålla fast 
vid en harmoni mellan godtrosbestämmelserna i 17 kap. 6 § ABL och 21 
kap. 11 § ABL borde det innebära att mottagaren även i det senare fallet ska 
ha insett att säkerheten var olaglig, med andra ord stod i strid med ABL. 
Frågan är om det räcker med en insikt om överträdelse av en enklare 
formföreskrift för att säkerheten ska bli ogiltig. En sådan tolkning får 
orimliga konsekvenser, en ordning där en formföreskrift uppställd i 
aktieägarnas intresse får påverka tillämpningen av en materiell regel 
uppställd i borgenärsskyddssyfte låter sig inte motiveras. Nerep företräder 
åsikten att hänvisningen till denna lag endast syftar till de regler som faller 
inom tillämpningsområdet för bestämmelsen, samt därtill anknutna regler. 
Den slutsatsen baserar han på att det i förarbetena inte framgår att någon 
annan tillämpning skulle vara aktuell.217 Redan avsaknaden av uttalanden i 
propositionen kan inte leda till slutsatsen att denna lag endast syftar till 
reglerna i det givna kapitlet. Ordalydelsen ger inte heller stöd för en sådan 
tolkning.  Närmare till hands ligger att resonera åt andra hållet, att såtillvida 
ingenting annat uttryckligen framgår måste denna lag anses syfta till 
samtliga regler i förevarande lag, i detta fall ABL. I en av 
författningskommentarerna ges uttryck för en liknande åsikt, där det 
konstateras att samtliga regler i ABL omfattas bortsett från de 
formföreskrifter som uteslutande rör skyddet för aktieägarna och kan 
åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke.218  
 
Bedömning med vägledning från normerna för kreditgivning  
En intressant fråga är om kreditgivarens agerande kan bidra till att skapa ond 
tro. En (långsökt) jämförelse kan göras med köparens undersökningsplikt vid 
ett fastighetsköp där det inte går att ”skydda” sig mot en insikt genom att 
blunda för varningstecken. Ett fel som en köpare borde ha upptäckt kan med 
andra ord inte utgöra ett dolt fel. Det kan enligt min mening diskuteras om 
inte en grov avvikelse från normerna för kreditgivning och god banksed vid 
kreditundersökningen kan bidra till att kreditgivaren anses vara i ond tro 
angående den mottagna säkerheten. Om banken genom en bristfällig 
kreditundersökning inte närmare undersöker ett förhållande som varit ägnat 
att väcka farhågor kan det vid en kvalificerad underlåtelse innebära att 
banken har medverkat till att hålla sig i god tro angående förhållandena kring 
den ställda säkerheten. En sådan god tro borde inte kunna åberopas då den 
undergräver vad godtrosrekvisitet avser att uppnå, nämligen en rimlig balans 
mellan motpartens befogade tilltro och borgenärsskyddet. Att mottagaren 
klandervärda beteende i vissa fall kan påverka dennas ansvar är inget nytt i 
ABL. Liknande tankegångar återfinns bakom jämkning av 
skadeståndsansvar i 29 kap. ABL där skadeståndet kan jämkas exempelvis 
om banken har varit vårdslös i sin kreditgivning. Det borde därför inte vara 

                                                
216 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 245.  
217 E. Nerep (1994) s. 355f. 
218 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 245f.  
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uteslutet att även i det här sammanhanget ge bankens (kvalificerade) 
vårdslöshet rättslig verkan.  
 
Reglerna kring bankernas kreditgivning är uppställda i syfte att skydda 
insättarnas medel, vilket framgår redan av propositionen till BRL.219 
Reglerna är inte avsedda att tillämpas i enskilda fall mellan kreditgivare och 
kredittagare, men HD har ansett att ett mer kvalificerat åsidosättande kan 
medföra att grundläggande förutsättningar för ett borgensåtagande 
åsidosatts.220 En kreditprövning ska utvärdera risken för att låntagaren inte 
fullgör sina förpliktelser och en kredit får endast beviljas om det på goda 
grunder kan antas att förpliktelserna kommer att fullföljas.221 Möjligheten till 
en fullgod kreditbedömning förutsätter att det finns tillräcklig med 
information för att kunna bedöma risken, beslutsunderlaget kan till exempel 
omfatta information om långivarens intjäningsförmåga, tillgångar, och 
relation till andra låntagare. Vilket i sin tur bygger på att det inom 
kreditinstitutet finns ett system för att få fram nödvändig information.222  
Finansinspektionen har tagit fram allmänna råd för kreditinstitutionernas 
kreditriskhantering. En kreditprövning bör utvärdera låntagarens 
återbetalningsförmåga men också risken för en värdeförsämring i ställda 
säkerheter.223 Vidare bör det i kreditinstitutet finnas en god kreditkultur, en 
sådan skapas av en mängd olika faktorer bl.a. en god kunskap om kunden.224  
 
Frågan om vårdslös kreditgivning har varit uppe i ett antal fall i HD, av 
intresse är främst hur bankernas vårdslöshet bedöms.225 Av NJA 1996 s. 19 
framgår att en bristande kreditprövning kan påverka bankens kreditansvar i 
de fall det rör sig om en kvalificerad underlåtelse. HD fann att bankens 
kreditgivning, med hänsyn till borgensmännens osäkra ekonomi och höga 
skulder, borde ha varit mer självständig och ingående. Vid en samlad 
bedömning ansåg HD dock inte att det rörde sig om så pass kvalificerad 
vårdslöshet att det var befogat att jämka borgensåtagandet.  
 
I NJA 1998 s. 734 prövades en revisorns jämkningsanspråk grundat på 
bankens påstådda vårdslöshet vid kreditgivningen. Bankinspektionen gjorde 
på tingsrättens begäran ett utlåtande om huruvida bankens agerande 
överensstämmande med god sed. Inledningsvis gavs en redogörelse för hur 
en kreditprövning normalt sker. Bolaget balansräkning och värdet av de 
inteckningsbara tillgångarna utgör utgångspunkten för prövningen. 
Härutöver spelar verksamhetens art in. Vad gäller prövning av säkerheter ska 
värderingen ske enligt samma principer som vid omprövning av krediter, 
vilket innebär att säkerhetens värde kontinuerligt måste följas upp genom 
period- och årsbokslut samt muntlig kontakt med bolagets ledning. Då 
                                                
219 Prop. 1983/84:146 s. 11.  
220 Se HD:s uttalande i NJA 1993 s. 163.  
221 8 kap. 1 § BFRL.  
222 Prop. 2002/03:139, s. 535f.  
223 16 § FFFS 2004:6 
224 20 § FFFS 2004:6  
225 Den praxis som finns är i stor utsträckning baserad på 1987 års bankrörelselag, men då 
BFRL bygger på samma grunder får rättsfallen ändå anses vägledande i den materiella 
bedömningen.  
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situationen i det här fallet var svårbedömd med hänsyn till att bolagets 
verksamhet bestod i internationell handel med varor vilka varierade kraftigt i 
pris, ansågs inte Bankinspektionen att det var möjligt att göra en bedömning 
om huruvida bankens agerande överensstämde med god sed för 
kreditgivning eller inte. Hovrätten gjorde bedömningen att banken borde ha 
gjort en närmare undersökningar och inte blint förlitat sig på 
årsredovisningen och den rena revisionsberättelsen. Om en närmare 
undersökning av bolaget hade företagits skulle banken rimligen ha insett att 
tillgångarna i realiteten inte utgjorde tillfredsställande säkerheter. 
Sammantaget fann hovrätten att banken brustit i sin kreditgivning på sådant 
sätt att revisorn skulle frias från skadeståndsskyldigheten. HD konstaterade 
att banken borde, med hänsyn till den riskfyllda branschen i vilket företaget 
verkade, ha ställt fler frågor angående varulagret som uppgivits vara bolagets 
främsta tillgång. Genom att inte ställa följdfrågor angående omfattningen 
och innehållet i varulagret har banken brustit i sin kreditprövning. Ställt mot 
revisorns agerande ansåg dock bankens oaktsamhet vara betydligt lägre och 
då banken redan begränsat sin talan till 600 000 kr fann HD inga skäl att  
jämka skadeståndet.   
 
I ett hovrättsfall226 gick en person i borgen för ett bolags åtaganden mot 
banken. Bolaget gick dåligt vilket resulterade i att inkråmet köptes upp av ett 
nytt bolag där borgensmannen blev minoritetsägare och VD. I samband med 
att han engagerade sig i det nya bolaget tecknade han två nya 
borgensåtagande om 750 000 kr. När bolaget gick i konkurs krävde 
borgensmannen att borgensåtagandet var ogiltigt till följd av att banken 
brustit i sin kreditprövning på ett kvalificerat sätt. Hovrätten ansåg inte att 
banken på ett kvalificerat sätt åsidosatt sina skyldigheter då en 
kreditprövning gjorts ett halvår tidigare och beloppet för borgensåtagandet 
framstod inte heller som anmärkningsvärt högt.   
 
Folksam yrkade i en tvist227 med Nordea att skadestånd för den skada som 
orsakats bolaget bl.a. på grund av bristande kreditprövning av Fontana i strid 
med bankrörelselagen, god sed i kreditförhållanden och bankens 
kreditinstruktioner. Banken beviljade en kredit till Fontana och tecknade 
sedan en kreditförsäkring hos Folksam för vilken Folksam som säkerhet fick 
panträtt i de sjukhusräkningar Fontana avsåg att bedriva factoringverksamhet 
med. På grund av förfallna räntor sade Nordea upp krediten och Folksam 
fick betala enligt kreditförsäkringen, vilket Folksam i förevarande tvist 
yrkade att banken skulle återbetala. Hovrätten fann att omständigheterna inte 
var sådana att banken mist sin rätt att bli ersatta i enlighet med 
kreditförsäkringen. Hovrätten verkar ha fäst avsevärd vikt vid att det rörde 
ett avtal mellan en bank och ett försäkringsbolag enligt vad 
försäkringsbolaget själv måste ha bedömt som marknadsmässiga villkor. 
 
Det kan konstateras att domstolarna har öppnat för att i vissa fall låta 
bankens bristande kreditgivning inverka på bedömningen av bankens ansvar 
gentemot borgensmän. Det är emellertid oklart i vilken relation god 
                                                
226 Hovrätten för västra Sverige, T 2556-09.  
227 Svea hovrätt, T 7585-04.  
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kreditgivningssed står till godtroskravet. En förutsättning är att det rör sig 
om en kvalificerad brist. Det kan konstateras att domstolarna tycks ha varit 
relativt strikta i sin bedömning av vilka omständigheter som leder till ansvar 
för bristande kreditgivning. Det finns en, åtminstone teoretisk, möjlighet att 
applicera resonemanget även på andra situationer än borgensåtaganden. Det 
är i och för sig inte orimligt att tänka sig att en kreditgivares beteende i vissa 
situationer bör påverka dess goda tro under vissa omständigheter. 
Systematiska skäl talar för en enhetlig bedömning mellan god sed på 
marknaden och gällande rätt. I synnerhet då FI i egenskap av myndighet 
meddelar allmänna råd avsedda att ge uttryck för vad som utgör god sed på 
marknaden. Vidare talar rent rättsystematiska skäl för att en part inte ska 
kunna brista i sina skyldigheter i hur lång utsträckning som helst på 
motpartens bekostnad, i synnerhet eftersom bristande kreditgivning inte är 
sanktionerat i det enskilda fallet och en preventiv effekt kan uppnås på det 
sättet. Det kan därför argumenteras för att en grov avvikelse från god 
kreditgivningssed vilket medför att kreditgivaren håller sig i god tro, bör 
påverka bedömningen av den goda tron. Skyddet för den goda tron är i de 
fallen mindre befogad än borgenärsskyddet till följd av bankens 
försummelse. Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte går att dra 
slutsatsen att bristande kreditgivning innebär att en kreditgivare är i ond tro. 
Däremot finns det skäl som talar för att en sådan försummelse kan komma 
att vägas in i bedömningen och tillsammans med andra omständigheter leda 
till att kreditgivaren anses vara i ond tro. 

2.9 Avslutande kommentar om 
rättssäkerhet  

Förvärvslåneförbudet framstår i vissa delar som både otydligt och 
oförutsebart och kantas av såväl splittringar inom doktrin som av avgöranden 
av oeniga domstolar. Ett problem är att relativt få ärenden kommer upp för 
prövning överhuvudtaget och ännu färre prövas av HD. Några säkra besked 
har därför inte kommit att ges genom rättstillämpningen. De ovan sagda i 
kombination med de dubbla sanktionerna och en tendens hos domstolarna att 
tänja omfattningen av förvärvslåneförbudet till dess yttersta är betänkligt ur 
en rättssäkerhetsaspekt. I förvärvslånförbudets fall verkar det inte finns 
någon direkt anledning till att behålla straffsanktionen utom möjligtvis dess 
förebyggande effekt på viss ekonomisk brottslighet vid sidan av 
förvärvslåneförbudet i sig självt. Det är möjligt att den ekonomiska 
brottsligheten i Sverige förebyggs i sådan mån att det är proportionerligt med 
en straffsanktion. Det är också möjligt att det i Sverige finns anledning att ha 
ett absolut förvärvslåneförbud för både privata och publika bolag, vilket 
avviker från EU-rättens krav och ordningen i andra europeiska rättssystem.  
 
Förmodligen är svaret nej, men oavsett vilken slutsats man kommer till i den 
diskussionen återstår nästa problem med förvärvslåneförbudet – oklarheten 
kring tillämpningen av förbudet. Ju skarpare en sanktion är desto högre 
måste kravet på förutsebarhet ställas. Vid tillämpningen av 
förvärvslåneförbudet råder oenighet om allt från huruvida systerbolag 
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omfattas av förbudet till vilka former av säkerheter ställda efter 
förvärvstidpunkten, om några, som är olagliga. Näringslivet säger en sak, 
domstolarna dömer en annan och doktrin tycker både det tredje och det 
fjärde. Hur ska en enskild näringsidkare eller kreditgivare förhålla sig till den 
situationen? Ska denne utgå från att en säkerhet ställd efter en kort tid efter 
förvärvet är tillåten, riskera straffansvar eller att förlora sin säkerhet, och 
hoppas att just det fallet inte går upp till HD som det vägledande avgörande 
vi väntar på, och i så fall hoppas att majoriteten står på dennes sida i 
bedömningen? Oklarheterna är många och fundamentala. Om lagstiftaren 
och rättstillämpningen inte på ett rimligt sätt kan skapa tydlighet kring 
förvärvslåneförbudets tillämpning återstå det bara två alternativ – att ändra 
sanktionssystemet och/eller att ändra lagregleringen. Det bästa vore om 
lagstiftaren vid nästa översyn av ABL följer i EU-rättens spår, följer 
aktiebolagsutredningens råd och avskaffar straffsanktionen och inför lite 
välmotiverade undantag från förvärvslåneförbudet.  
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3 Praxis  
Mycket av den praxis som behandlar förvärvslåneförbudet tillkom före 2005 
års ABL och rör främst frågan om ogiltighet. Avsikten har varit att överföra 
förvärvslåneförbudet från ÄABL till ABL utan några materiella ändringar 
utöver ogiltighetssanktionen. Rättsfallen har därför fortfarande principiell 
bärkraft i bedömningen av vad som utgör en disposition i strid med 
förvärvslåneförbudet.  

3.1 NJA 1951 s. 6 I och II  
Omständigheterna i fall I  
Aktierna i rederibolaget Suecia överläts från C till S. Då köparen saknade 
pengar skulle en del av köpeskillingen betalas genom lån från Suecia, för 
vilket bolaget fick en fordran på köparen. Återstoden av köpeskillingen 
betalades genom att köparen efter tillträdet av aktierna lät Suecia ta ett 
banklån. Återigen fick Suecia en fordran på köparen. HD ansåg att lånen 
utgjorde förtäckt utdelning då värdet för bolagets prestation var betydligt 
högre än den av aktieägaren gjorda motprestationen, vilken i princip var 
värdelös.  
 
Omständigheterna i fall II  
Aktierna i ett bolag överläts genom att säljarens friskrevs från sin skuld till 
bolaget, i gengäld fick bolaget en fordran mot köparen som i praktiken var 
värdelös då köparen saknade tillgångar. HD gjorde samma sorts bedömning 
som i fall I och tittade på bolagets prestation jämfört med motprestationen i 
form av fordran på köparen, utan att diskutera några eventuella stödrekvisit. 
I inget av fallen hade förvärvslåneförbudet införts i svensk rätt.  

3.2 NJA 1966  s. 475  
Vid försäljningen av ett bolag skulle köpeskillingen regleras genom att en 
del betalades kontant och för återstoden utställdes en revers, vilken skulle 
återbetalas 14 dagar efter att köparen tillträtt bolaget och inregistrerats som 
ensam styrelseledamot. När bolaget gick i konkurs och köparen saknade 
utmätningsbara tillgångar uppstod frågan om säljarens bristtäckningsansvar.  
HD fann att ord stod mot ord om att det funnits en överenskommelse att 
köpet skulle finansieras med bolagets medel. Till stöd för säljarens version 
att någon överenskommelse inte gjorts talade att han efter försäljningen haft 
ett intresse av att bolaget gick med vinst då han genom överlåtelseavtalet fått 
betydande pensionsförmåner i bolaget. Dessutom hade säljaren visst fog för 
sin uppfattning att köparen agerade som bulvan. Sammantaget fann 
domstolen att säljaren inte haft anledning att misstänka att bolaget skulle 
förvärvas med sina egna medel och därmed inte ådragit sig 
britstäckningsansvar.  
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3.3 NJA 1976 s. 618  
Ett bolag bildades med G som huvudägare och styrelse 1972 och såldes till L 
i mars 1973. Köpeskillingen skulle enligt förvärvsavtavtalet vara slutbetald 
senast i maj 1973. I samband med upprättandet av köpeavtalet träffades 
också en överenskommelse om att köpeskillingen skulle betalas genom 
målbolagets ersättningar för brödleverans till Ica-matmarknad skulle betalas 
direkt till G. Säljaren fick fullmakt att hos matmarknaden uppbära bolagets 
ersättning. Matmarknaden har tagit del av fullmakten och också verkställt 
utbetalningarna till G. Hovrätten fann att säljaren var återbäringsskyldig då 
hon medverkat till de olovliga värdeöverföringarna. Vid tiden för domen 
fanns det inget förbud mot förvärvslån i den svenska aktiebolagsrätten. 
Frågan i HD var om matmarknaden genom utbetalningarna till säljaren 
medverkat till värdeöverföringarna och ådragit sig ett bristtäckningsansvar 
alternativt att överlåtelsen av bolagets fordran på matmarknaden till G var 
ogiltig i förhållande till bolaget, därmed också ogiltig mot matmarknaden.  
HD ogillade konkursboets ersättningsanspråk då matmarknaden inte haft 
någon anledning att misstänka att det förelåg omständigheter som gjorde att 
överlåtelsen av fordran var ogiltig, ingenting i målet styrker att 
matmarknaden känt till att köparen var insolvent.   

3.4 NJA 1980 s. 311  
Vid försäljning av ett bolag bestämdes i förvärvsavtalet att köpeskillingen 
skulle betalas dels genom en engångssumma vid aktieöverlåtelsen, dels 
genom årliga avbetalningar i 25 år. Som säkerhet för avbetalningarna 
överlämnade målbolaget inteckningar till säljaren i såväl fast egendom som i 
rörelsen. Bolaget gick sedan i konkurs och frågan uppstod då om 
säkerheterna kunde göras gällande mot bolaget. HD diskuterar vilken 
tidpunkt som är relevant för bedömningen av panten - tiden för 
pantförbindelsen eller tiden för ianspråktagandet av panten. Då den senare 
skulle innebära ett avsteg från den panträttsliga principen måste den i så fall 
motiveras av aktiebolagsrättsliga skäl. Domstolen konstaterar att 
borgenärsskyddet är ett tungt vägande skäl men att det är betänkligt att 
åsidosätta en grundläggande panträttslig princip. Med hänvisning till 
låneförbudet som fanns i ÄABL men som inte var tillämpligt på den 
förevarande tvisten, kom domstolen fram till att det inte fanns något behov 
av att skapa en panträttslig specialregel. Tidpunkt för bedömning av om en 
pant är en olovlig värdeöverföring är således tiden för pantsättningen.  

3.5 NJA 1992 s. 717 
SMB såldes till Parlamentet AB och i avtalet stipulerades tillträde samma 
dag. I förvärvsavtalet fanns också en klausul om ändring av köpeskillingen 
beroende på om, vid en framtida försäljning, målbolagets andel av ett 
partrederi såldes med vinst eller förlust utifrån ett beräknat värde. 
Köpeskillingen skulle justeras upp med 60 % om försäljningspriset för 
rederiandelen översteg det beräknade värdet och reduceras med 50 % av ett 
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eventuellt underskott. Efter sju år såldes rederiandelen med överskott. Enligt 
avtalet skulle köpeskillingen betalas av köparen direkt till säljaren. En tvist 
uppstod om huruvida målbolaget ställt en säkerhet genom att ge säljaren 
företrädesrätt i medlena från försäljningen. Målbolaget invände att man inte 
var bunden av ett avtal mellan säljaren och köparen då man inte var part i 
avtalet. Hovrätten konstaterade att målbolaget inte haft någon självständig 
anledning att ställa säkerheten, vilken ansågs i sin helhet knuten till 
förvärvet, även om arrangemanget främst framstod som en praktisk lösning 
då det var köparen som slutligen skulle stå för betalningen. HD konstaterade 
att bolaget åtagande utgjorde en säkerhet i strid med förvärvslåneförbudet. 
Betalningsupplägget var redan vid förvärvet av bolaget ett led i 
finansieringen av detsamma. Att förvärvet inte var villkorat av betalningen 
den eventuella tilläggsköpeskillingen inverkade inte på bedömningen. Inte 
heller att det fanns flera syften ändrade bedömningen då ett av syften varit 
att säkerställa finansieringen.  

3.6 NJA 1997 s. 418 
Fallet rörde en återvinningstalan där en utbetalning skett från SÖMÅ-bolaget 
till LC, vilket utgjorde ett systerbolag till SÖMÅ i en oäkta koncern ägd av 
två fysiska personer. Utbetalningen gjordes som ett lån, vilket övertrasserade 
SÖMÅ:s fria kapital med ca 30 Mkr, och användes av LC till att betala av 
dennes skulder till banken. LC var inte betalningsduglig för skulden och när 
SÖMÅ gick i konkurs uppstod frågan om konkursboet kunde kräva banken 
på ersättning för de till dem utbetalade medlena, antingen med stöd av ett 
analogiskt bristtäckningsansvar genom 12:5 § ABL (baserat på att LC var 
återbäringsansvariga) eller till följd av allmänna rättsgrundsatser då banken 
påstods ha haft insikt (eller borde ha haft insikt) om att medlena olovligen 
utbetalts från SÖMÅ.  HovR konstaterade i sin bedömning att banken gjort 
sin kreditprövning på ett ”överraskande lättvindigt sätt” och inte skaffat sig 
den information som varit nödvändig. Trots detta är det inte visat att banken 
hade vetskap om att pengarna kom från olovliga utbetalningar från SÖMÅ. 
HD menar att det ett analogt bristtäckningsansvar för banken endast är 
motiverat i de fall som banken haft uppsåt (med syftning på LC:s olovliga 
uttag ur SÖMÅ), att vid analogier sträcka sig till att även omfatta vårdslöshet 
eller grov vårdslöshet är inte befogat ur ett rättstillämpningsperspektiv även 
om det skulle gynnat kapitalskyddsreglernas upprätthållande.  

3.7 NJA 1999 s. 426   
Tvisten gällde en bevakning av ett företagshypotek som lämnats som 
säkerhet för en kredit för förvärv av aktierna i Sturetvätten AB. Säkerheten 
lämnades av målbolaget och konkursförvaltaren bestred bevakningen med 
åberopande av ogiltighet till följd av låneförbudet alternativt olovlig 
värdeöverföring. TR fann att säkerheten stred mot låneförbudet då den 
uppenbarligen ställts för att möjliggöra köpet av Sturetvätten AB. HovR och 
HD instämde i TR bedömning vad gällde frågan om överträdelse av 
låneförbudet. Då förvärvslåneförbudet i ÄABL saknade en 
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ogiltighetssanktion fick ogiltigheten istället prövas utifrån reglerna om 
olovliga värdeöverföringar. HD fann att banken borde ha insett att 
säkerheten utgjorde en olovlig värdeöverföring men ansåg inte att det var 
tillräckligt för en analog tillämpning (reglerna var då endast riktade mot 
aktieägare).  

3.8 RÅ 1984 1:90  
Målet gällde ett förhandsbesked om beskattning av en bolagsförsäljning. Ett 
fåmansaktiebolag skulle säljas till marknadsvärdet, vilket skulle fastställas 
med ledning av bokslutet som skulle upprättas vid utgången av 1983. 
Förvärvsavtalet skulle upprättas och handpenningen betalas före utgången av 
1983. Efter att bokslutet reviderats skulle den slutgiltiga köpeskillingen 
bestämmas och betalas med utgångspunkt i bolagets marknadsvärde under 
1984. Frågan var om det var att se som ett förbjudet lån i strid med 
förvärslåneförbudet i 12 kap. 7§ ABL.  
 
Regeringsrätten ansåg att upplägget var att jämställa med ett räntefritt lån till 
köparen från bolaget i syfte att förvärva aktierna. Två regeringsråd var 
skiljaktiga. Ericsson ansåg att ett förhandsbesked inte kunde lämnas utan 
mer information om betalningsupplägget. Petrén ansåg att upplägget vara att 
jämställa med ett kreditköpeavtal vilket inte omfattas av 
förvärvslåneförbudet. Särskild vikt fäste han vid att förvärvslåneförbudet är 
en straffstadga och att en tillämpning av bestämmelsen därför ska hållas 
inom ordalydelsen, även i den skatterättsliga processen. 
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4 Säkerheter ställda efter 
förvärstidpunkten 

4.1 Inledning  
Att säkerheter ställda före tiden för förvärvet omfattas av 21 kap. 5 § ABL 
följer direkt av ordalydelsen. Emellertid är det mer oklart i vilken 
utsträckning säkerheter ställda efter förvärvstidpunkten omfattas av 
förvärvslåneförbudet. Enligt ordalydelsen är efterdispositioner tillåtna, i den 
mån de inte strider mot andra aktiebolagsrättsliga regler som t.ex. reglerna 
om förbud mot närståendelån och olovliga värdeöverföringar. Med det sagt 
kan det konstateras att det råder enighet inom doktrinen om att vissa former 
av säkerheter ställda efter förvärvstidpunkten t.ex. minutenlån omfattas av 
förbudet. HD har i Framnäs-målet228 klargjort att en säkerhet som utgör ett 
led i finansieringen strider mot 21 kap. 5 § ABL. Vad som utgör ett led i 
finansieringen är däremot oklart. Gränserna för när en säkerhet omfattas av 
förvärvslåneförbudet trots att den tidsmässigt inträffat efter 
förvärvstidpunkten ska här diskuteras genom ett exempel hämtat från 
praktiken. Vid köp av ett företag är det inte ovanligt att köpeskillingen delvis 
betalas med lån. I anslutning till förvärvslånen har det utvecklats en praxis 
där målbolaget ställer en säkerhet för krediten först en tid efter förvärvet av 
detsamma. Upplägget går ut på att avtalstekniskt undvika tillämpningen av 
21 kap. 5 § ABL, genom att köparen enligt kreditavtal ska ställa ytterligare 
säkerheter tidigast x antal dagar efter förvärvet. Under tiden fram till det att 
ytterligare säkerheter ska ställas står kreditgivaren en kreditrisk, vilket 
många praktiker menar hindrar skär av förvärvslåneförbudets tillämplighet.   

4.2 Säkerheter ställda efter förvärvet  
Allmänna synpunkter  
Åsikterna kring förvärvslåneförbudet i allmänhet, och diskussionen kring 
säkerheter ställda efter förvärvstidpunkten i synnerhet, är i stor utsträckning 
präglade av att legalitetsprincipen medför en restriktivitet till tillämpning. 
Utifrån detta har Rodhe utformat sina rekvisit om seriös kreditgivning och 
reell kreditrisk, vilka leder till att minutenlån omfattas av förbudet trots att 
det tidsmässigt infaller efter förvärvstidpunkten. Men endast genom att 
konstatera att minutenlån strider mot förvärvslåneförbudet går det inte att dra 
slutsatsen att andra säkerheter ställda längre bort från förvärvet inte gör det. 
Det finns inte heller något stöd i praxis för att kreditrisken är den avgörande 
faktorn vid bedömningen av om en säkerhet eller ett lån är olagliga. Däremot 
står det klart att förvärvsavsikten måste ha funnits redan före förvärvet för att 
säkerheten ska omfattas av förbudet.  
 

                                                
228 NJA 1992 s. 717.  
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Doktrin  
Enligt Rodhe kan en säkerhet från bolaget som tidsmässigt är ställd efter att 
bolaget förvärvats aldrig vara otillåtet enligt 21 kap. 5 § ABL, förutsatt att 
det har varit en seriös kreditgivning och att säljaren eller kreditgivaren står 
en reell kreditrisk.229 Med seriös kreditgivning menas att parternas relation 
inte varit sådan att det redan innan krediten gavs stått klart att 
förvärvsskulden skulle återbetalas med målbolagets medel.230 Resonemanget 
innebär att om kreditgivaren allra senast vid förvärvstillfället kan vara säker 
på att få sin fordran tryggad genom säkerheter från målbolaget strider 
säkerheten mot förvärvslåneförbudet. Rodhe går inte närmare in på vilka 
specifika omständigheter som måste föreligga för att kreditgivaren ska anses 
ha varit säker på att få sitt lån återbetalt av målbolaget. Av allt att döma 
baseras resonemangen kring lagligheten av säkerheter för lån som i enlighet 
med låneavtalet ställs först en tid efter förvärvet på Rodhes rekvisit om reell 
kreditrisk. Rodhes rekvisit har emellertid varken bekräftats i praxis eller fått 
någon enhetlig förankring hos andra bolagsrättsliga auktoriteter. Det ska 
också noteras att Rodhes diskussion är uteslutande inriktad på det 
straffrättsliga förbudet och är därmed inte direkt riktad mot den civilrättsliga 
tillämpningen.  
 
Lindskog menar att förvärvslåneförbudets tillämplighet skärs av efter det att 
förvärvet har genomförts. Har en överenskommelse om säljarens eller 
kreditgivarens rätt till betalning i målbolagets medel säkrats redan före 
aktieöverlåtelsen, t.ex. genom att säljaren behåller bolagets kassa, anses 
bolagets prestation i praktiken ha skett redan före förvärvet och i 
finansieringssyfte, vilket innebär att en sådan disposition är otillåten. Om en 
överenskommelse inte har säkrats på motsvarande sätt är det mer oklart om 
förvärvslåneförbudet är tillämpligt eller inte. Lindskog menar att det 
avgörande är om målbolaget är bundet av avtalet eller inte.231 Lindskogs 
argument blir något av ett kringresonemang, för om avtalet är bindande för 
bolaget vilket då innebär att det står i strid med förvärvslåneförbudet, leder 
det att ogiltighet inträder och därmed upplöser den bundenhet som Lindskog 
menar konstituerar det rättsfaktum som gör att förvärvslåneförbudet blir 
tillämpligt från första början. Indelningen blir otillfredsställande då parternas 
avsikt att finansiera köpet med bolagets medel kan finnas, eller inte finnas, 
oberoende av om ett sådant löfte säkrats före förvärvet eller inte. Att 
avgörande bevisverkan skulle erkännas ett löftes bundenhet för bolaget 
framstår därför som omotiverat.  
 
Enligt Nerep spelar den faktiska användningen av de upplånade medlena 
mindre roll, då det avgörande rekvisitet är i vilket syfte säkerheten har ställts 
och han ifrågasätter Rodhes och andra författares uteslutande fokusering på 
kreditrisken. Att visa på en kreditrisk är inte tillräckligt för att avgöra om 
upplägget är lagligt eller inte. Istället blir det en fråga om bevisning, där 
samtliga omständigheter som talar för och emot ett finansieringssyfte ska 
beaktas och i den bedömningen är kreditrisken endast en faktor av många. 
                                                
229 K. Rodhe (2002), s. 115f.  
230 K. Rodhe (1989), s. 24.  
231 S. Lindskog (1995), s. 172ff.  
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Tidsfaktorn får betydelse i det att det är svårare att bevisa ett förvärvssyfte 
en lång tid efter förvärvet.232 Med hänvisning till HD:s dom i Framnäs-
målet233 konstaterar Nerep att även lån som lämnas efter ett fullbordat 
förvärv kan omfattas av förvärvslåneförbudet i de fall det står klart att lånet 
varit en del av den finansieringen av förvärvet.234  
 
Enligt en av lagkommentaren är utgångspunkten att säkerheter som ställs 
först efter fullbordat förvärv inte omfattas av förbudet, vilket följer av 
legalitetsprincipen. Även här görs en reservation för fall då det finns en stark 
koppling mellan bolagets prestation och aktieförvärvet, tidsmässigt eller 
funktionellt, och förvärvet inte kan sägas vara fullgjort utan bolagets 
prestation.235 I de fallen blir det en helhetsbedömning om vad som kan 
bevisas om syftet med säkerheten från bolaget, förutsättningarna för den 
lämnade krediten och sambandet mellan dem båda. Av särskild betydelse är i 
hur nära anslutning till krediten som bolagets medel använts som säkerhet, 
om det fanns några muntliga eller skriftliga överenskommelser mellan 
parterna, om det fanns alternativa finansieringsmöjligheter, om kreditgivaren 
fordrat någon form av säkerhet samt i vilken utsträckning överlåtaren 
medverkat till kreditgivningen.236 Grosskopf menar att förvärvets fullbordan 
är en absolut skiljelinje, förutsatt att det rör sig om en seriös kreditgivning 
och en faktisk kreditrisk, en slutsats han baserar på propositionen till 
ÄABL.237 Andersson har nöjt sig med att konstatera att det i doktrin råder 
sprida åsikter om vad som gäller.238  
 
Det har argumenterats för att köparens oförmåga att ordna med annan 
finansiering spelar in vid bedömningen av om bolagets medel har använts i 
strid med förvärvslåneförbudet. Nerep tycks vara inne på att 
kreditvärdigheten hos köparen spelar in som en faktor när det ska avgöras 
om en överträdelse av förbudet är för handen, då kreditgivaren– implicit eller 
explicit – kan ha utgått ifrån att regleringen av köpeskillingen ska ske genom 
bolagets medel.239 Grosskopf tycks mena att förvärvslåneförbudet alltid blir 
tillämpligt om köparen inte kan visa på en alternativ finansiering eftersom 
parterna då utgår från att bolaget ska finansiera förvärvet.240 Även 
Sandström anser att kreditvärdigheten hos köparen står i fokus, men ur 
kreditgivarens perspektiv på så sätt att frågan är om kreditgivaren prövat 
köparens betalningsförmåga eller litat på att återbetalning ska ske med 
målbolagets medel.241 Det är svårt att se varför en extern kreditgivares tankar 
om hur en betalning av hur lånet ska återbetalas skulle få någon avgörande 
betydelse vid bedömningen om transaktionen sker i strid med 21 kap. 5 § 
ABL. En sådan förväntan borde närmast vägas in vid godtrosbedömningen. 
                                                
232 E. Nerep (1994 a), s. 340ff.  
233 NJA 1992 s. 717.  
234 E. Nerep (1994), s. 335.  
235 E. Nerep och P. Samuelsson (2009 b), s. 430f. 
236 A.a., s. 437f.  
237 G. Grosskopf (1989), s. 35f.  
238 J. Andersson (2010), s. 250.  
239 E. Nerep (1994), s. 347f.  
240 G. Grosskopf (1989), s. 35ff.  
241 T. Sandström (2010), s. 324.  
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Lindskog är av åsikten att köparens betalningsförmåga överhuvudtaget inte 
spelar in vid bedömningen av om förvärvslåneförbudet har överträtts. Sådana 
förväntningar får istället betydelse vid tillämpningen av reglerna om olovliga 
värdöverföringar i 17 kap. ABL.242 Lindskogs hänvisning till reglerna i 17 
kap. ABL får förmodas syfta till bedömningen av mottagarens goda tro. 
Jämställt härmed borde vara kreditgivarens förväntningar på i vilken 
egendom säkerheter för lånet ska ställas. Då en godtrosprövning jämförlig 
med den i 17 kap. ABL ska göras vid en ogiltighetstalan av säkerhet enligt 
förvärvslåneförbudet ger Lindskogs uttalande stöd för att kreditgivarens 
förväntningar på att målbolaget ska ställa säkerheter för lånet spelar in vid 
bedömningen av om banken är i ond tro.   
 
Praxis  
Som redovisats ovan prövade HD i Framnäs-målet243 en företrädesrätt i 
senare influtna medel, vilket domstolen ansåg vara ett led i finansieringen av 
förvärvet. Det ska noteras att förvärvet kunde ha blivit slutligen reglerat utan 
att någon säkerhet genom företrädesrätten aktualiserat, då företrädesrätten 
endast skulle bli aktuell i ett av två tänkbara scenarion. Däremot kunde 
förvärvet inte sägas vara slutligt reglerat förrän den senare inträffade 
försäljningen av rederiandelen, eftersom den slutgiltiga köpeskillingen 
dessförinnan inte gick att fastställa. Knäckfrågan blir då när ett 
betalningsupplägg utgör ett led i finansieringen. Av uttrycket ett led i följer 
att det måste ha funnits en avsikt redan vid tiden före köpet om att 
finansieringen skulle ske på ett visst sätt, även om själva säkerheten ställs 
först i ett senare skedde.  
 
Det föreligger en distinktion mellan att ett bolag hjälper sin ägare med en 
tidigare uppkommen skuld, exempelvis en skuld som uppkommit till följd av 
köp av dotterbolagets aktier och att målbolaget prestation står i sådan 
anknytning till förvärvet att det utgör ett led i finansieringen. Frågan är om 
inte HD:s resonemang i det här avseendet får ges en mer generell 
tillämpning. Hade man endast åsyftat säkerheter som de facto varit ställda 
före förvärvstidpunkten hade resonemanget om ett led i finansieringen varit 
meningslös, då hade HD kunnat nöja sig med att konstatera att säkerheten 
var ställd redan vid tiden för förvärvet i syfte att förvärva aktierna i bolaget. 
Istället valde domstolen att öppna för en mer generell tillämpning. I 
propositionen beskrivs den förbjudna dispositionen som att tillgångarna 
frånhänds bolaget och överlämnas till den förra ägaren samtidigt som det 
uppstår en fordran på den nya aktieägaren.244 Likställt härmed får utgås vara 
att den säljaren tillförs lånade pengar genom en extern kredit och bolagets 
medel används som säkerhet. Då detta kriterium är uppfyllt i båda den 
lagliga och den olagliga transaktionen ger uttalandet ingen närmare ledning. 
Emellertid kan några generella slutsatser dras. För det första kan konstateras 
att det inte krävs att säkerheten är en nödvändig förutsättning för förvärvet 
genomförande för att räknas som ett led i finansieringen. För det andra krävs 
det inte heller att situationen där säkerheten omfattas faktiskt inträffar, det 
                                                
242 S. Lindskog (1995), s. 173f.  
243 NJA 1992 s. 717.  
244 Prop. 2004/05:85, s. 432.  
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verkar som om redan möjligheten för ett sådant scenario inträffar är 
tillräckligt. Jämföra man Framnäs-målet245 med de här diskuterade 
avtalstekniska uppläggen kan konstateras att inte heller här utgör säkerheten 
en nödvändig förutsättning för förvärvet. Däremot finns det en skillnad då 
det i låneavtalet endast sker en obligationsrättslig skyldighet att ställa 
säkerheter, själva ställande av säkerheten sker först vid ett senare tillfälle. I 
Framnäs-målet sågs själva företrädesrätten, vilken reglerades i avtalet, som 
en säkerhet. Det kan dock diskuteras om en säkerhet är ställd förrän 
eventualiteten som leder till att tilläggsköpeskillingen kommer att utfalla 
inträffar, innan dess kan det obligationsrättsliga åtagandet närmast ses som 
ett villkorat löfte. Man kan också fråga sig vari den reella skillnaden ligger i 
att lova att ställa en säkerhet längre fram i tiden och att lova att man ska 
ställa en viss, specifik säkerhet, förutsatt att en viss situation uppstår. I båda 
fallen är löftesgivaren obligationsrättslig bunden, även om löftet är mer 
generellt i det första fallet.  
 
I en dom från Svea hovrätt246 diskuterades om ett återbetalningsupplägg i ett 
tilläggsavtal vilket var daterat en dag efter aktieöverlåtelseavtalet, utgjorde 
en säkerhet ställd i förvärvssyfte. Hovrätten kom fram till att då 
förvärvsskulden delvis skulle betalas genom målbolagets framtida 
provisioner var långivarens fordran säkrad på ett sådant sätt att det stred mot 
förvärvslåneförbudet. Utslagsgivande för hovrättens dom får förmodas vara 
att den stark koppling som fanns mellan överlåtelseavtalet och det senare 
tillkomna betalningsupplägget. Huruvida sambandet främst var tidsmässigt 
eller funktionellt framgår inte, men hovrätten tycks ha lagt vikt vid att det 
var målbolagets medel som i slutända skulle komma att säkrar den 
uppkomna skulden. Domen talar för slutsatsen att säkerheter ställda efter 
förvärvstidpunkten kan komma att omfattas av förvärvslåneförbudet.  
 
I ett fall från 1966247 hade köpeskillingen betalats med en revers vilken 
förföll till betalning ett par veckor efter förvärvet. HD fann att det inte var 
styrkt att det fanns en överenskommelse mellan parterna om att reversen 
skulle återbetalas med bolagets medel. Ord stod mot ord man men särskild 
tyngd lades vid att säljaren även efter försäljningen hade ett ekonomiskt 
intresse i bolaget. Vid en ogiltighetstalan rörande en säkerhet ställd till en 
extern kreditgivare uppstår normalt sett inga omständigheter liknande de i 
1966 års fall, då en kreditgivare inte har ett ekonomiskt intresse knutet till 
bolaget.  
 

                                                
245 NJA 1992 s. 717.  
246 Svea HovR, mål nr B 7612 – 00. Förvärvet av bolaget Assurans finansierades dels genom 
en revers om 600 000:- och dels genom ett provisionsförskott om 400 000:- från Wasa åt 
vilket Assurans var franchisetagare.  Avbetalningen av en kredit rubricerad 
”provisionsförskott” skulle ske genom dels en större engångsinbetalning och därefter 
avbetalning varje månad i ett halvår. Där de månliga betalningarna skulle belasta Assurans 
månatliga provisionsutbetalningar från Wasa. Ett hovrättsråd och en nämndeman var 
skiljaktiga med motiveringen att betalningsupplägget tillkom efter förvärvet och därför inte 
omfattades av förvärvslåneförbudet.  
247 NJA 1966 s. 475.  
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Att döma av HD:s domskäl i SÖMÅ-fallet248 ska det praktiska ekonomiska 
livet vägas in i bedömningen. HD konstaterade att då det rör sig om ett 
ansvar som blir aktuellt redan vid vårdslöshet får de till kapitalskyddet 
motstående intressena, i första hand hänsyn till omsättningsskyddet och det 
praktiska ekonomiska livet, ges en större tyngd. En annan ordning skulle 
kunna resultera i att mottagaren i praktiken tvingades vidta förhållandevis 
långtgående undersökningar, vilka inte är motiverat att framkalla genom 
rättstillämningen.249 Det får förmodas att domskälen i vissa delar kan ges en 
mer allmängiltig tyngd utanför diskussionen om bristtäckningsansvar. För 
det första kan noteras att HD erkände det praktiska ekonomiska livet som ett 
motstående intresse till kapitalskyddet med vad det verkar samma dignitet 
som omsättningsskyddet. Omsättningsskyddet är ett sedan länge erkänt 
skyddsintresse vilket konkret syftar till att säkerställa en trygg och effektiv 
omsättning på marknaden, vilket gynnar den samhällsekonomiska 
utvecklingen. Omsättningsskyddet baseras på principer om tillit, vederlag 
och god tro, vilket innebär att parterna ska kunna lita på avtalsinstrumentet 
och dess uppfyllelse, samt att den godtroende parts intressen skyddas 
framför en som varit vårdslös, illojal eller i ond tro.250 
 
Det är oklart vad HD har lagt för innebörd i det praktiska ekonomiska livet 
men det torde stå klart att det är något annat än omsättningsskyddet som 
avses. Syftningen till det praktiska för tankarna till hur aktörerna på 
marknaden de facto tolkar och tillämpar en viss bestämmelse. Det skulle i så 
fall tala för att det här diskuterade upplägget inte står i strid med 21 kap. 5 § 
ABL. Andersson anser att näringslivets praxis, med hänsyn till andra 
skyddsvärda intressen, bör hanteras med viss försiktighet när det läggs till 
grund för tillämpning av tvingande lagregler. Särskilt betänkligt är det att 
låta näringslivet få tolkningsföreträde på, för dem, ett mer förmånligt vis än 
vad lagstiftaren har avsett. Däremot kan inte ens tvingande regler motivera 
en tillämpning som får helt orimliga följder.251 Enligt min mening kan det 
ifrågasättas hur stor vikt som bör läggas vid näringslivets tolkning av regler 
som är tänkta att kontrollera aktörerna inom näringslivet. Särskilt betänkligt 
är det att endast ena sidans tolkning vägs in, borgenärernas tolkning lämnas 
utanför. Mot detta kan i och för sig invändas att rättsordningen tillvaratar 
borgenärernas intresse då bestämmelsen är uppställd i borgenärsskyddssyfte. 
Givetvis är det en avvägningsfråga då juridiken inte verkar i ett rättsligt 
vakuum avskuret från reglernas tillämpning och deras konsekvenser på 
marknaden, men näringslivets påverkan får inte heller bli så stort att det de 
facto "skriver om" lagregler i efterhand. Det går emellertid inte att komma 
ifrån att HD lagt viss, oklart hur stor, vikt vid det praktiska ekonomiska livet.  
 
De domar som finns på området talar för att många av de 
avtalskonstruktioner som används i praktiken för att komma runt 
förvärvslåneförbudet är olagliga. Sten har mot bakgrund av den rättspraxis 
som finns dragit slutsatsen att domstolarna har försökt att kompensera för de 
                                                
248 NJA 1997 s. 418.  
249 Se s. 453 i domen.   
250 B. Lehrberg (2004), s. 47ff.  
251 J. Andersson (2010), s. 71f.   
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lagtekniska bristerna i förvärvslåneförbudet genom att tolka det extensivt. 
Han menar att även tilläggsköpeskillingar, vilket är i praktiken vanligt 
förekommande, kan riskera att strida mot förvärvslåneförbudet, åtminstone i 
de fall det står klart att en tilläggsköpeskilling ska utfalla, men det exakta 
beloppet ännu inte är bestämt.252  
 
Analys  
Som jag tidigare varit inne på möjliggör det civilrättsliga 
förvärvslåneförbudet en mer flexibel tillämpning än sin straffrättsliga 
motsvarighet. Enligt min mening står det klart att blir det en fråga om vad 
man kan bevisa med syftet kring finansieringen. Det spelar mindre roll om 
vissa specefika förutsättningar är uppfyllda eller inte förutsatt att det går att 
visa på ett finansieringssyfte i fråga om den ställda säkerheten. Denna 
lösning ter sig särskilt ändamålsenlig vad gäller det civilrättsliga 
förvärvslåneförbudet där beviskraven är lägre ställda och tillåter en 
helhetssyn på konstruktionen och dess syfte, till skillnad från den 
straffrättsliga tillämpningen. Även i praxis tycks man arbeta efter metoden 
att betydande vikt läggs vid den samlade bedömningen av omständigheterna 
i det enskilda fallet.  
 
En intressant aspekt är hur man ska bedöma att en kreditgivare inte kräver 
några säkerheter för lånet. En möjlighet är att tolka avsaknaden av ett sådant 
krav, vilket onekligen är anmärkningsvärt, som att parterna kommit överens 
om att krediten ska betalas tillbaka med målbolagets tillgångar. Använder 
man sig av Nereps resonemang torde en sådan avsaknad av säkerhet vägas in 
vid bedömningen av syftet och får förmodas tala för att det har funnits ett 
underliggande förvärvssyfte, även om andra omständigheter kan tala åt andra 
hållet. Med Rodhes resonemang blir utgången den motsatta då kreditrisken 
eliminerar olagligheten. Enligt ena lagkommentaren kan man dra slutsatsen 
att kreditgivaren i den situationen har räknat med att krediten ska regleras på 
annat sätt och att det då är upp till åklagaren att visa att det funnits en 
överenskommelse om att bolaget ska återbetala krediten.253  
 
En annan fråga är hur man ska bedöma att köparen under en kortare tid efter 
krediten, vid sidan av en pant i dotterbolagets aktier, ställer en kortsiktig 
säkerhet för lånet, använder krediten för att betala aktierna i målbolaget och 
sedan stället målbolagets tillgångar som en långsiktig säkerhet för krediten 
ett par månader senare. Exemplet kan användas för att illustrerar svagheten i 
att låta kreditrisken bli ensamt utslagsgivande. I den beskrivna situationen 
skulle kreditgivaren inte stå någon nämnvärd kreditrisk då det uttalat eller 
underförstått finns en tanke att dotterbolagets tillgångar i ett senare skede ska 
användas som säkerhet. Enligt Rodhe och Grosskopf blir säkerheten ogiltig 
då kravet på reell kreditrisk inte är uppfyllt. Om man istället tänker sig att 
parterna avstår från en sådan övergångssäkerhet skulle det medföra att den 
långsiktiga säkerheten som målbolaget ställer efter ett par månader blir laglig 
eftersom kreditgivaren i det senare faller står en faktisk kreditrisk. Resultatet 
är otillfredsställande då situationen ändrats genom faktorer utanför 
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målbolagets sfär. Ett avtal om en kortsiktig säkerhet mellan köparen och 
kreditgivaren medför olaglighet av en tredje parts säkerhet (målbolaget) trots 
att dess ställning är i princip densamma i båda fallen. Särskilt 
otillfredsställande är det att köparen i det första fallet visar mer potential att 
självständigt kunna återbetala krediten, då det åtminstone finns tillräckligt 
med tillgångar för att kunna ställa under en övergångsperiod. Att skilja på 
två situationer där bolaget prestation, effekten på bolagets medel och risken 
för bolagets borgenärer är likvärdiga, framstår som en godtycklig och 
olämplig lösning på tillämpningsproblematiken. Mot bakgrund av det ovan 
sagda anser jag att kreditrisken får vägas in som en av ett stort antal 
omständigheter vilka kan tala för eller emot existensen av ett olagligt 
förvärvssyfte. Emellertid kan inte förekomsten, eller frånvaron, av en 
kreditrisk bli ensamt avgörande.  
 
Som nämnts ovan har HD slagit fast att näringslivets tolkning av en given 
bestämmelse ska vägas in i vid tolkningen av densamma. Det får förmodas 
att en skiljenämnd i större utsträckning än en allmän domstol kommer att 
lägga tyngd vid näringslivets praxis vid sin bedömning av giltigheten av en 
säkerhet vid tillämpning av förvärvslåneförbudet. Ett låneavtal innehåller 
normalt sett en skiljedomsklausul vilket binder låntagaren och långivaren. 
Emellertid är inte bolaget, och därmed inte heller en eventuell 
konkursförvaltare, bunden av en sådan skiljeklausul då de inte är part i 
låneavtalet. Risken för att talan om en säkerhets ogiltighet prövas av allmän 
domstol är därmed överhängande.   
 
Tittar man närmare på likheterna mellan omständigheterna i Framnäs-målet 
och i de här diskuterade låneavtalen kan noteras att det i båda fallen rör det 
sig om ett obligationsrättsligt bindande löfte före förvärvstidpunkten. Det bör 
här noteras att ett sådant villkorat obligationsrättsligt löfte som var aktuellt i 
Framnäs-målet rent civilrättsligt är av svagare karaktär än det 
obligationsrättsliga löftet om en framtida säkerhet då det första är villkorat 
av vissa premisser för att utfalla, medan den senare är absolut i den 
meningen att en framtida säkerhet ska ställas oberoende av hur 
omständigheterna ser ut. Att löftet inte uttryckligen tar sikte på målbolagets 
medel kan inte heller tillmätas avgörande betydelse då det kan ifrågasättas i 
vilka tillgångar säkerheten annars ska ställas. Det går att också att fråga sig 
vari skillnaden mellan att skapa en eventuell företrädesrätt och att skapa en 
skyldighet att ställa säkerheter ligger. I båda fallen skapas 
anknytningspunkten till förvärvet före förvärvstidpunkten, och det är därför 
inte uteslutet att även det senare kan anses utgöra ett led i finansieringen. 
Mot detta kan i och för sig invändas att medan det i Framnäs-målet skapades 
en direkt skyldighet för bolaget blir det ytterligare ett steg vad gäller 
skyldigheten i låneavtalet, då låntagaren är fri att ställa en annan säkerhet än 
i målbolagets tillgångar.  
 
Om man delar min åsikt att syftet med säkerheten får avgöras utifrån en 
helhetsbedömning, blir frågan man måste ställa sig: Hade krediten beviljats 
utan det avtalsrättsliga löftet om en framtida säkerheter? Om svaret är ja, 
eller om bevisning inte kan förevisas annat, är säkerheten giltig.  
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Om bedömningen däremot talar för att krediten inte skulle ha beviljats, eller 
endast ha beviljats på väsentligt andra lånevillkor skapas en anknytning 
mellan den framtida säkerheten och finansieringen av förvärvet. Säkerheten 
får då anses vara en förutsättning för att krediten överhuvudtaget ska 
beviljas. Nästa fråga blir då: Av vilka tillgångar ska sådan framtida säkerhet 
bestå? Även om en uttrycklig hänvisning inte sker till bolagets tillgångar kan 
det ifrågasättas om inte syftet från början varit att använda målbolagets 
medel som säkerhet för krediten. Hade låntagaren haft andra tillgångar 
tillgängliga vid tiden för krediten borde kreditgivaren rimligen ha krävt dem 
direkt istället för att vänta tre månader och riskera att de ställs som säkerhet 
för annan skuld eller på annat sätt används eller frånhänds köparen.254 Här 
blir det givetvis relevant för bedömningen hur omständigheterna i övrigt ser 
ut mellan kreditgivaren och låntagaren. Om det finns andra säkerheter vilka i 
sig framstår som fullgoda ligger det längre bort att se en obligationsrättslig 
skyldighet att senare ställa fler säkerheter som ställd i förvärvssyfte, 
skyldigheten för eventuellt framtida säkerheter kan då ses som en 
skyddsventil för kreditgivaren mot eventuella värdeminskningar av ställda 
säkerheter.255 Även att låntagaren har stora tillgångar vilka vid 
förvärvstidpunkten ännu inte har övergått i dennas ägo, och de därför ska 
användas som pant så fort äganderätten tillfaller köparen kan tänkas kunna 
motivera att man i låneavtalet sätter upp ett krav på framtida säkerheter. Det 
kan då bli svårare att visa på ett förvärvssyfte.  
 
Den relativt korta tidsperioden mellan förvärvet och säkerheten i de här 
diskuterade fallen, normalt mellan tre till sex månader, talar även det för att 
det är mål- eller dotterbolagets tillgångar som, uttalat eller underförstått, är 
tänkta att användas som säkerheter för krediten. Vilket talar i riktning för att 
säkerheten lämnats som en del i finansieringen av förvärvet. Här ska också 
påminnas om det lägre beviskrav som ställs i civilrätten. Vidare kan 
ifrågasättas vad som skulle hända om låntagaren vid det i avtalet senare 
specificerade tillfället inte har några tillgångar att ställa som säkerhet för 
lånet. Kreditgivaren skulle då få ett skadeståndsrättsligt anspråk på 
låntagarens till följd av kontraktsbrottet, men en sådan fordran skulle i 
praktiken vara närmast värdelös då det redan konstaterats att köparen saknar 
tillgångar. Det mesta talar för att banken inte är villig att ta en sådan 
kreditrisk, vilket talar för att en överenskommelse om ett framtida 
användande av målbolagets medel funnits redan vid ingående av låneavtalet. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett stöd för att det rör sig om en 
helhetsbedömning av hur finansiering kring köpet är upplagd. Det är därför 
inte utesluter att en transaktion som sker efter själva förvärvstillfället 
omfattas av förvärvslåneförbudet.   

                                                
254 Jfr E. Nerep (1994 a), s. 341, och det där förda resonemanget kring att krediten avtalat 
eller underförstått ska regleras med bolagets medel.   
255 Det går dock att ifrågasätta om den initiala säkerheten är fullgod om dess värde är så pass 
osäkert att det kan komma att ändras väsentligt på ett par månaders tid.  
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4.3 Kreditgivaren och godtrosrekvisitet  
Inledningsvis bör noteras att godtrosbedömningen enligt 21 kap. 11 § ABL 
måste prövas in casu. Bolaget ska visa att kreditgivaren var medveten om att 
krediten som bolaget har ställt säkerheten för var avsett att användas för att 
förvärva bolaget. Det får utgås ifrån att kreditgivaren känner till att krediten 
ska användas för att finansiera förvärvet. Lånedokument är omfattande i sin 
natur och föregås av ingående förhandlingar. En annan sak är att 
kreditgivaren utgått från att betalningsupplägget varit tillåtet, men då rättslig 
villfarelse eller okunnighet om olagligheten som huvudregel inte kan 
åberopas som ansvarsbefriande grund i svensk rätt, borde sådan villfarelse 
inte vara tillräckligt för att frånta ogiltigheten dess verkan. Vidare får banken 
antas ha varit medveten om säkerheten skulle komma att ställas av 
målbolaget. Det kan diskuteras om banken inte redan vid ingåendet av 
kreditavtalet haft en insikt om att det är mål- eller dotterbolaget som ska 
ställa säkerhet. Detta särskilt om bolaget kan visa på att köparen vid 
tidpunkten för krediten inte hade några andra tillgångar som skulle kunna 
ställas som säkerheter för lånet. Dessutom är upplägget konstruerat för att 
möjliggöra att banken får säkerheter i mål- eller dotterbolaget utan att fastna 
i 21 kap. 5 § ABL, villket även det talar för långivarens onda tro.  

4.4 Avslutande synpunkter  
Sammanfattningsvis kan konstateras att åsikter kring lagligheten av 
säkerheter ställda efter förvärvstidpunkten i stor utsträckning bygger på 
föråldrade ställningstaganden vilka endast i begränsad utsträckning kan 
läggas till grund för tillämpningen på det civilrättsliga området. En mer 
ingående diskussion kring det civilrättsliga förvärvslåneförbudet lyser med 
sin frånvaro. Som redovisats ovan talar åtskilligt för att argumenten för vissa 
avtalskonstruktioners laglighet får förmodas ha liten eller ingen bärkraft vid 
prövning av 21 kap. 5 § ABL i domstol eller skiljenämnd. 
 
Av det sagda går emellertid inte att dra slutsatsen att samtliga säkerheter 
ställda efter förvärvstidpunkten kommer att vara ogiltiga. Däremot kan 
konstateras att sådana säkerheter får förmodas omfattas av 
förvärvslåneförbudet i högre utsträckning än vad aktörer inom näringslivet är 
villiga att erkänna. En annan sak är att branschpraxis av förevarande slag 
inte kommer att försvinna förrän en domstol slutgiltigt sätter ned foten och 
bedömer en sådan säkerhet som ogiltig. I praktiken kommer en tvist om en 
säkerhets ogiltighet normalt sett att aktualiseras först när bolaget får 
betalningssvårigheter och kreditgivaren vill realisera säkerheten. Men man 
kan naturligtvis tänka sig att frågan om säkerhetens ogiltighet uppkommer 
först en tid efter realisation. Att risken statistiskt sett är förhållandevis liten 
gör emellertid inte konstruktion lagligare ur ett juridiskt perspektiv.  
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