
	

 
 

JURIDISKA	FAKULTETEN	
vid	Lunds	universitet	

	
	
	

Joakim	Vinnerljung	
	
	

En	förbindande	obundenhet	
-	Emissionsgarantier	i	ljuset	av	HD:s	dom	i	mål	nr	T	3313-14	

	
	
	
	
	
	
	
	

JURM02	Examensarbete		
	

Examensarbete	på	juristprogrammet	
30	högskolepoäng	

	
	

Handledare:	Katarina	Olsson	
	

Termin	för	examen:	VT2016	



Innehåll 

SAMMANFATTNING 2	

SUMMARY 3	

FÖRORD 5	

FÖRKORTNINGAR 6	

1. INLEDNING 7	

1.1	 Bakgrund 7	

1.2	 Syfte och problemformulering 8	

1.3	 Avgränsningar 9	

1.4	 Metod och material 9	

1.5	 Forskningsläge 12	

1.6	 Disposition 12	

2	 EMISSIONSGARANTIER 14	

2.1	 Allmänt 14	

2.2	 Historik - Garantinstituten växer fram 15	

3	 AKTIETECKNING OCH FORMKRAVET 17	

3.1	 Aktieteckning enligt aktiebolagslagen 17	
3.1.1	 Regleringen vid bolagsbildning 17	
3.1.2	 Regleringen vid nyemission 19	

3.1.2.1	 Ordinär teckning 19	
3.1.2.2	 Simultanteckning 19	
3.1.2.3	 Teckning genom betalning 19	
3.1.2.4	 Formella brister vid teckningen 20	

3.2	 Närmare om formkravet 20	
3.2.1	 Formkrav generellt 20	
3.2.2	 Införandet av formkrav för aktieteckning 21	
3.2.3	 Räckvidden av ett formkrav 22	

4	 PRAXIS 24	

4.1	 Emissionsgarantier i praxis 24	
4.1.1	 NJA 1918 s. 394 24	



4.1.2	 Skatterättslig bedömning 24	
4.1.3	 Aktiemarknadsnämnden 25	
4.1.4	 Kommentar 25	

4.2	 Andra formkrav i praxis 26	
4.2.1	 Överlåtelse av fast egendom 26	
4.2.2	 Övriga formkrav 28	
4.2.3	 Kommentar 29	

5	 FÖRARBETEN OCH DOKTRIN 30	

5.1	 Karlgren via Nial, mot högre rättskällestatus 30	
5.1.1	 Karlgren 30	

5.1.1.1	 Ljungholm – En samtida recension av Karlgrens verk 32	
5.1.2	 Nial 32	
5.1.3	 ABL 44 33	
5.1.4	 ABL 75 33	

5.2	 Diskurs i modern tid 35	
5.2.1	 Karlström 35	
5.2.2	 Nerep 35	
5.2.3	 ABL 2005 37	
5.2.4	 Åqvist 37	
5.2.5	 Kleineman 40	
5.2.6	 Wickenberg 41	
5.2.7	 Westermark & Lagercrantz 41	

6	 HD:S AVGÖRANDE T 3313-14 43	

6.1	 Bakgrund 43	

6.2	 Bedömning i underinstanserna 44	

6.3	 Högsta Domstolens bedömning 44	
6.3.1	 Huvudfrågor 44	
6.3.2	 Rättsläget 45	

6.3.2.1	 Formkrav för aktieteckning 45	
6.3.2.1.1	 NJA 1918 s. 394 46	

6.3.2.2	 Formföreskrifters betydelse för optioners bindningsverkningar 46	
6.3.2.3	 Ändamålen bakom formkraven för aktieteckning och dess betydelse 47	

6.3.3	 HD:s slutsatser 48	
6.3.3.1	 Skadeståndspåföljd 48	
6.3.3.2	 Informationskravet 48	
6.3.3.3	 Händelseutvecklingen 49	
6.3.3.4	 Skadeberäkningen 49	
6.3.3.5	 Fyllnadstecknares rätt att bli utlöst 50	
6.3.3.6	 Sammanfattande slutsatser 51	

6.4	 Reaktioner 51	
6.4.1	 Sandström 51	
6.4.2	 Nerep 53	

7	 ANALYS OCH SLUTSATS 56	

7.1	 Rättsutvecklingen 56	



7.2	 Reflektioner kring HD:s ställningstaganden 57	
7.2.1	 Rättslig verkan av garantiavtal 57	
7.2.2	 Informationskravet 58	
7.2.3	 Hävningsrätten 59	

7.2.3.1	 Tidpunkten för hävning 59	
7.2.3.2	 Meddelande om hävning 60	

7.2.4	 Skadeståndsberäkningen 60	

7.3	 Avslutande reflektioner 61	

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 63	

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 67	
 

 



 2 

Sammanfattning 

Aktieteckning ska enligt ABL ske på en särskild teckningslista, och en 
aktieteckning som avviker från den föreskrivna formen är ogiltig. Löften att 
i framtiden teckna sig för aktier regleras däremot inte i lag. I rättsfallet NJA 
1918 s. 394 ansågs ett löfte om aktieteckning vara oförbindande eftersom 
aktieteckningen inte gjorts på det i ABL föreskrivna viset. Med hänvisning 
till rättsfallet och förarbetena bakom formkravet fann Hjalmar Karlgren 
1930 ett ”förhärskande motiv” som motiverar en vidsträckt generell princip 
– att utfästelser att teckna aktier är oförbindande. Detta antagande blev, 
genom införandet av 1975 års aktiebolagslag, förlänat status som högre 
rättskälla och har kommit att bli omdiskuterat, bl.a. med anledning av den 
ökade användningen av emissionsgarantier. 
 
Emissionsgarantier utgörs i korthet av ett löfte att mot ersättning, för det fall 
en nyemission inte fulltecknas, teckna sig för resterande aktier. Dessa 
används frekvent på den svenska aktiemarknaden och anses främja 
riskkapitalanskaffning. Yrkesmässig garantiverksamhet är tillståndspliktig 
och information om garantierna ska enligt lag framgå av 
emissionsprospektet. I ljuset av det nämnda kan det framstå som paradoxalt 
att garantiernas bindande verkan länge varit oklar, med anledning av ABL:s 
formkrav och 1918 års rättsfall. Till stöd för en bindande verkan har 
framhävts att det pågår en trend av uppluckring av formkrav på andra 
rättsområden, att garantierna genom tillståndsplikten m.m. har lagstiftarens 
goda öga, samt att prejudikatet är nästan 100 år gammalt. Likväl består 
formkravet relativt okommenterat av lagstiftaren.  
 
I mål T 3313-14 av den 14 mars 2016 prövar HD för första gången sedan 
1918 ett mål om teckningsutfästelser. HD får anses såväl upprätthålla som 
omkullkasta 1918 års rättsfall. HD fastställer att emissionsgarantiavtalet i 
ljuset av NJA 1918 s. 394 och ABL:s formkrav, är oförbindande, och att 
garanterna inte kan förpliktas att medverka till aktieteckning. Däremot har 
garanterna genom att inte infria sitt garantiåtagande gjort sig skyldiga till ett 
skadeståndsgrundande avtalsbrott och ska utge ett skadestånd till bolaget 
uppgående till den fulla teckningslikviden. HD:s lösning är avancerad men 
når det principiellt viktiga resultatet att de välanvända emissionsgarantierna 
i praktiskt hänseende är bindande, under förutsättning att garantin är 
skriftlig och garanten blivit adekvat informerad. Den kreativa domen väcker 
dock många följdfrågor och kan inte sägas vara fri från oklarheter.  
 
Jag anser att det varit smidigare för såväl HD som marknaden, om rätten 
istället konstaterat att emissionsgarantier inte omfattas av NJA 1918 s. 394 
och formkravets räckvidd, alternativt avgöra målet i plenum och förändra 
praxis vad avser teckningsutfästelser. Att bibehålla formkravet samtidigt 
som skadestånd utdöms till det positiva kontraktsintresset är i mina ögon 
motsägelsefullt, och underminerar redan svaga och omdiskuterade ändamål. 
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Summary 

According to the Swedish Limited Companies Act, subscription for shares 
shall be made on a separate subscription list, and subscriptions deviating 
from the formal requirements are considered invalid. Promises to undertake 
subscription for shares are on the other hand not regulated by law. In the 
Swedish Supreme Court case NJA 1918 p. 394 the court ruled a promise of 
share subscription to be non-binding due to the subscription not being 
completed in the prescribed manner. In 1930 Hjalmar Karlgren drew 
conclusions from case and the underlying motives regarding the formal 
requirements. Karlgren found, what he judged to be "predominant motives" 
that justify a wide sweeping general principle – promises to undertake 
subscription for shares are non-binding. This assumption gained the status 
of legislative history through the travaux préparatoires preceding the 
Swedish Limited Companies Act of 1975. The assumption is controversial, 
in later years part due to the increased use of stand-by underwriting. 
 
When using stand-by underwriting (also known as strict or old-fashioned 
underwriting) in a new rights issue, the underwriter, in return of an 
underwriting fee, agrees to purchase any remaining shares. Stand-by 
underwriting is frequently used on the Swedish stock market and is 
considered to promote the investment of risk capital. Professional 
underwriting require permits from the Swedish Financial Supervisory 
Authority and the rights issue prospectus is required by law to contain 
information regarding the use of such underwriting. In light of the above it 
may seem paradoxical that the actual legally binding force of stand-by 
underwriting has long been considered uncertain due to the formal 
requirements, and the ruling of 1918. In support of legally binding status it’s 
been emphasized that there is an ongoing trend to loosen the formal 
requirements on other areas of law, that underwriting through the legislation 
above must be considered sanctioned by the legislature, and that precedent 
from 1918 is almost 100 years old. Nevertheless, the formal requirements 
remain relatively uncommented by the legislature.  
 
In the Swedish Supreme Court case T 3313-14 of March 14 2016 the 
supreme court, for the first time since 1918 was faced with promises to 
subscribe for shares. It could be argued that the court both honored and 
overturned the ruling of 1918. The court declares that the stand-by 
underwriting agreement, in light of NJA 1918 p. 394 and the formal 
requirements stipulated by the Swedish Limited Companies Act, remain 
non-binding, and the underwriters can not be ordered to participate in the 
subscription. However, the underwriters, by failing to honor their 
commitments, are guilty of a wrongful breach of contract and shall pay 
damages to the company amounting to the full price of subscription. The 
solution found by the court is advanced, yet reaches the fundamentally 
important result that stand-by underwriting in all practical terms is 
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considered legally binding, provided that the guarantee is in written form 
and guarantor has been adequately informed. The creative ruling however 
raises many questions and cannot be said to be free from ambiguity.  
 
In my opinion it would have been easier, for both the court and the stock 
market, to rule that the reach of the formal requirements and the precedent 
of 1918 do not cover underwriting, or to rule in plenary session and change 
the precedent. I consider the ruling quite contradictory when maintaining the 
formal requirements, also awarding damages extending to full contractual 
damages, thus undermining already weak and controversial purposes. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I syfte att säkerställa en nyemissions framgång är det idag vanligt 
förekommande att nyemissioner föregås av diverse överenskommelser, 
föravtal och utfästelser. En misslyckad nyemission, d.v.s. en emission som 
inte fulltecknas, kan, i synnerhet för marknadsnoterade aktiebolag, få 
allvarliga konsekvenser1. Förberedande åtgärder såsom föravtal för att säkra 
full teckning anses ha ett stort värde vid dessa nyemissioner.2 Även vid 
riktade apportemissioner3, som frekvent används vid 
företagssammanslagningar, torde liknande föravtal ha ett stort värde. Det är 
även vanligt att sammanslagningar mellan två aktiebolag sker genom att 
ägaren till bolagen förbinder sig att ”apportera in” bolagsaktierna till ett 
nybildat bolag i samband med en nyemission av aktier däri.4  
 
Emissionsgarantiavtal, som är det huvudsakliga föremålet för denna 
uppsats, utgörs av ett löfte att, för det fall nyemissionen inte fulltecknas, 
teckna sig för en viss andel av resterande aktier. Ibland talas också om det 
vidare begreppet teckningsutfästelser som omfattar många olika slags 
teckningsåtaganden, däribland emissionsgarantier.5 Genom att använda en 
emissionsgaranti förvärvar bolaget en trygghet då de omgående kan anpassa 
verksamheten utefter vetskapen att viss mängd kapital kommer att inflyta. 
Kapitalsäkringen torde även öka bolagsborgenärernas känsla av säkerhet.6 
FI har, bl.a. i en rapport från 2009, framfört att det kan finnas anledning att 
använda sig av garantier för visa att emissionen kommer att genomföras, då 
en garanti ger emissionen ett viktigt signalvärde.7 Detta eftersom att 
garantin visar att någon varit beredd att riskera att teckna sig för aktier på 
villkoren som föreslås för emissionen och ger presumtiva tecknare en 
trygghet att handla.8 Riskkapitalmarknadens delaktighet i nyemissioner är 
särskilt viktig för utvecklingen i vissa branscher, och förberedande 
rättshandlingar såsom föravtal och utfästelser används i hög omfattning i 
dessa sammanhang för att främja denna kapitalanskaffning.9  
 

                                                
1 Som exempel kan nämnas det noterade lågprisflygbolaget Fly Me’s konkurs 2007 efter en 
misslyckad nyemission där en aktieägare inte uppfyllde sitt mångmiljonåtagande. Se bl.a. 
TT/DN 2007-03-05, Ekonomidelen s. 3. 
2 Nerep, 2003 s. 147, även Karlgren, 1930 s. 59, not 12. 
3 En riktad apportemissions innebär att ett aktiebolag som betalning för emitterade aktier 
erhåller aktier i ett blivande dotterbolag se Nerep, 2003 s. 147. 
4 Nerep, 2003 s. 147. 
5 Jfr t.ex. punkt 19 i HD:s dom T 3313-14 av den 14 mars 2016 
6 Sandström, 2016. 
7 FI, Kapitalbarometern 2008, s. 11. 
8 Sandström, En välkommen dom om garantiavtal och aktierätt. 
9 Nerep, 2003 s. 147. 
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I ljuset av denna inledning om marknadens behov av olika 
teckningsåtaganden kan det anses vara lite märkligt att frågan huruvida en 
teckningsutfästelse kan anses vara bindande eller ej, länge varit oklar. 
Oklarheten har primärt grundat sig i tolkningen av ett snart 100 år gammalt 
rättsfall10, i kombination med det formkrav för aktieteckning som ännu idag 
återfinns i ABL11. Tolkningen innebär att ett löfte om aktieteckning inte kan 
anses gå att driva igenom rättsligt, då aktieteckning kräver viss form, vilken 
alltså inte iakttagits. Inte förrän i mars 2016 fick HD åter pröva ett mål12 om 
utfästelse att teckna sig för aktier. Det finns således anledning att utreda 
ämnet och analysera HD:s bedömning av det i doktrin omdebatterade 
rättsläget.  

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna framställning är att undersöka frågan om 
emissionsgarantiers bindande verkan samt bedöma hur vidsträckt och vilket 
tillämpningsområde formkravet för aktieteckning kan ha med beaktande av 
formkravets ändamål och vad som gäller för formkrav i allmänhet. 
 
Ett nytt avgörande ifrån HD från mars 2016 kastar nytt ljus på rättsområdet. 
Denna uppsats gör ett försök att analysera rättsläget och HD:s avgörande, 
samt utreda huruvida HD lyckas undanröja de oklarheter som diskuterats i 
doktrin vad gäller emissionsgarantiers rättsligt bindande verkan, eller om 
HD:s avgörande bidrar till en ökad osäkerhet kring rättsläget. 
 
Jag har identifierat åtminstone tre huvudspår av frågeställningar i samband 
med denna framställning som förtjänar att besvaras, jämte den för uppsatsen 
uppenbara frågan – Har emissionsgarantier bindande verkan?  
Frågeställningarna är som följer: 
 

- Vilka ändamål anses stå bakom formkravet för aktieteckning och 
vilket rättsligt stöd finns för dessa antagande? Har ändamålen 
förändrats sedan införandet av formkravet och vad kan anses ha 
motiverat en sådan förändring? 

 
- Vilken effekt har formkravet och dess ändamål för 

emissionsgarantiers bindande verkan? Kan ett formkravs verkan på 
optioner inom andra rättsområden bidra till förståelsen om 
emissionsgarantiers bindande verkan, och är det möjligt att skönja 
någon allmän attitydförändring? 

 
- Har HD:s dom T 3313-14 av den 14 mars 2016 förändrat rättsläget? 

Kan avgörandet anses besvara de i doktrin omdiskuterade 
oklarheterna eller bidrar domen tvärtom till ökad osäkerhet? 

                                                
10 NJA 1918 s. 394. 
11 ABL 2 kap 12 § och 13 kap 13 §. 
12 HD:s dom T 3313-14 av den 14 mars 2016. 
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1.3 Avgränsningar 
Denna framställning behandlar emissionsgarantiers bindande verkan. 
Utredningen omfattar såväl aktiebolagsrättslig bundenhet som 
obligationsrättslig bundenhet och skadeståndsskyldighet med anledning av 
avtalsbrott. Ansvar enligt principen om culpa-in-contrahendo kommer inte 
behandlas i någon större omfattning, inte heller de processuella frågor som 
HD:s dom T 3313-14 kan tänkas ge upphov till. Framställningen avser inte 
heller fördjupa sig i utfästelser att teckna sig för aktier riktade mot andra än 
just det emitterade bolaget.13 Av utrymmesskäl förutsätts läsaren ha god 
kännedom om aktiebolagslagens övergripande delar och goda kunskaper om 
nyemissionsförfarandet och omkringliggande terminologi, vilken inte 
kommer att redogöras för i någon större omfattning. Min ambition var 
initialt att ha med även en komparativ del och jämföra alternativa lösningar i 
utländsk rätt, det har dock visat sig alltför svårt att hitta lämpligt material för 
en smal komparativ bedömning, dessutom riskerade framställningen att bli 
alltför omfattande.  

1.4 Metod och material 
Vid utredningen har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod. 
Rättsdogmatiken kan kort beskrivas anses bestå i rekonstruktion av 
rättssystem,14 och förknippas primärt med rekonstruktion av gällande rätt 
och dess strukturer, rättens yttre system. Rättsdogmatisk argumentation 
omfattar dock även normativa ståndpunkter som kan såväl motivera som 
kritisera gällande rätt, rättens inre system. Argumentationen kan således 
även gå utanför gällande rätt och söka ideala lösningar, detta vidgade 
perspektivet är för metoden helt legitimt.15 Då lagstiftningen har sin grund i 
en reglering genom 1890 års aktiebolagslag finns det även anledning att 
anlägga ett rättshistoriskt perspektiv, vid sidan om det rent deskriptiva, för 
att skönja förändringar i rättsordningens syn på aktiebolag och 
teckningsutfästelser.  
 
Genom den rättsdogmatiska metoden har jag primärt använt mig av lagtext, 
rättspraxis, förarbeten och doktrin i nämnd ordning i enlighet med 
rättskällehierarkin. Dock bedömer jag att det vad gäller emissionsgarantiers 
bindande verkan förefaller vara så att enskilda rättsvetares slutsatser, 
lätteligen, eller i vart fall till synes utan vidare motivering, tagit plats i 
förarbeten och därmed förlänats högre rättskällestatus.16 Detta medför i min 
mening att värderingen av rättsläget kan bli problematiskt vid en alltför 
strikt hierarkitolkning. Enligt Peczenik innebär rättskällehierarkin att de 
rättskällor som bör beaktas (prejudikat och förarbeten) som auktoritetsskäl 
är viktigare än de som endast får åberopas (doktrin m.m.), och rättskällorna 
                                                
13 För vidare läsning om utfästelser om aktieteckning riktade till andra än bolaget hänvisas 
Karlström 2002 s. 57 ff. 
14 Jareborg 2004 s. 4. 
15 Jareborg, 2004 s. 4. 
16 Se avsnitt 5.1., särskilt om ABL 75 och den ”nu gällande principen”. 
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har i princip företräde framför varandra i nämn ordning.17 Enligt Pezcenik 
kan endast starka skäl motivera avsteg från prioritetsordningen.18 Pezcenik 
framför dock att man vid värderingen av förarbeten måste beakta att 
förarbetena utgör en slags dialog till skillnad från lagtexten som ett 
sammanhängande system. Om lagmotiv tillämpas istället för att beakta 
övergripande principer, värden och sammanhang riskerar rättstillämpningen 
att bli ytlig och fragmentarisk.19 I svensk rätt går det dock inte att komma 
ifrån att förarbeten som rättskälla har, ett ur ett internationellt perspektiv, 
synnerligen högt värde, 20 och ett avsteg från rättskällehierarkin måste göras 
med stor försiktighet. 
 
Refererad rättspraxis är uteslutande domar från HD, med undantag av två 
rättsfall från HFD21 som rör den skatterättsliga bedömningen av 
garantiprovision i samband med utställandet av emissionsgarantier. 
Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden har, i brist på sedvanlig praxis som 
behandlar emissionsgarantier, tagits till intäkt för rättsordningens 
bedömning av emissionsgarantier. Detta måste dock göras med tydlig 
reservation och stor försiktighet då Aktiemarknadsnämnden inte är en 
domstol utan ett privaträttsligt subjekt.22 Aktiemarknadsnämnden undviker 
dessutom att göra definitiva ställningstaganden i frågor det ankommer på 
allmän domstol att bedöma, men medger att det ingår en preliminär 
aktiebolagsrättslig prövning i de flesta ärenden.23 Mer om 
aktiemarknadsnämnden under avsnitt 4.1.3. 
 
Formkravet vid aktieteckning, som ger upphov till uppsatsens 
huvudproblematik, infördes genom 1895 års aktiebolagslag, se nedan under 
avsnitt 3.2.2. Refererade förarbeten är således huvudsakligen förarbeten till 
just ABL, och sträcker sig från införandet av ABL 1895 till ABL 2005, 
genom ABL 10, 44 och 75. Däremellan är särskilt ett betänkande från 
195824 av intresse. I betänkandet från 1958 förefaller den tidigare rådande 
bilden av aktiebolag som en farlig företeelse, som allmänheten måste 
skyddas ifrån, vara på nedgång. Istället framhävs andra intressen såsom 
exempelvis främjandet av kapitalanskaffning, se nedan under avsnitt 5.1.4. 
Betänkandet från 1958 kan anses ha influerat liknande tongångar i 1971 års 
utredning25, som senare gav upphov till ABL 75. Just skyddandet av 
allmänheten ansågs tidigare i doktrin vara ett tungt vägande motiv bakom 
formkravet och påverkade således formkravets räckvidd. 
 
I fördjupningen av emissionsgarantiers bindande verkan tar uppsatsen, vad 
avser doktrin, avstamp i ett antagande Hjalmar Karlgren 1930 gör i sitt verk 
Om stiftelseurkund och Aktieteckning vid bildande av aktiebolag enligt 
                                                
17 Peczenik, 1995, s. 35-36. 
18 Peczenik, 1995 s. 45. 
19 Peczenik, 1995 s. 41. 
20 Peczenik, 1995 s. 41-42. 
21 Med HFD avses här även rättsfallet RÅ 2003 ref. 94 från Regeringsrätten. 
22 Kristiansson, 1996, s. 22-23. 
23 Kristiansson, 1996, s. 28. 
24 SOU 1958:27. 
25 SOU 1971:15. 
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svensk rätt. I sin framställning utläser Karlgren en tidigare okänd rättsregel 
ur rättsfallet NJA 1918 s. 394 och formkravets förarbeten. Karlgrens slutsats 
anammas senare av Nial och genom förarbetena till ABL 75 förlänas denna 
högre rättskällestatus. Karlgrens tolkning har i doktrin kommit att bli väldigt 
omdebatterad. Den titel i modern tid som jag anser får stå som tydligast 
motvikt till Karlgrens uttalanden är Erik Nereps, Aktiebolagsrättslig analys, 
ett tvärsnitt av nyckelfrågor från 2003. Nerep riktar i verket förödande kritik 
mot Karlgren och menar bl.a. att Karlgrens slutsats är ogrundad och närmst 
skönsmässig. Nerep kompletteras i framställningen av åtskilliga andra titlar, 
samt artiklar i JT och SvJT, se avsnitt 5.2, de senare främst författade av 
praktiker på området. För statistiskt underlag som påvisar bruket av 
emissionsgarantier har Finansinspektionens rapport Kapitalbarometern 
(utgavs 2006-2010) använts, som får anses vara tillförlitlig om än något 
föråldrad.  
 
Bland källorna noteras även källmaterial av formen rörlig bild. Det rör sig 
om ett avsnitt från Webb-TV tjänsten Blendow Lexnova Expertnyheter från 
Blendow Group AB, där Erik Nerep medverkar med en analys av HD:s dom 
T 3313-14. Jag medger att formen i sammanhanget kan ses som något 
okonventionellt men menar att teknikens utveckling, i kombination 
samhällets krav på lättillgänglighet vad gäller informationsanskaffning, gör 
att denna typ av källa i vissa fall absolut kan tillmätas betydelse även i 
juridiska utredningar. Det rör sig i detta sammanhang om ett 33 minuter 
långt avsnitt, där Nerep får, ensam och ostört, med -i min mening uppenbar 
hjälp av- förskrivet manus, förmedla sin analys av rättsläget och HD:s dom. 
Min slutsats vid en sammantagen bedömning blir att det finns anledning för 
eftertänksamhet när källan avviker från den sedvanliga skriftliga formen, 
men att formen för förmedlingen av analysen inte nödvändigtvis behöver 
vara avgörande för värderingen av dess kvalité. Jag har bedömt att 
källmaterial är av sådan kvalité att det finns goda anledningar att använda 
detta och vid källhänvisningen kommer jag att referera till tidsangivelser i 
inslaget. Jag medger att det kan uppkomma svårigheter ur 
dokumentationssynpunkt med källmaterial som lätt kan bli otillgängligt, 
detta är i min mening den största svagheten med denna form av källmaterial. 
Noteras kan dock att Blendow Group AB, företaget bakom dessa Webb-TV 
sändningar funnits på marknaden i över 20 år, och bedriver Sveriges största 
privata utbildningsverksamhet för jurister och övriga beslutsfattare som 
kommer i kontakt med juridik.26 Det finns i min således mening hopp om att 
de inser vikten av att källmaterial, oavsett form arkiveras för eftervärlden. 
 
Avslutningsvis deltog jag den 16 maj 2016, en vecka före denna uppsats 
inlämning, på ett kvällsseminarium på Stockholms Universitet, anordnat av 
Stockholm Centre for Commercial Law angående Emissionsgarantier och 
frågor med anledning av Högsta domstolens dom av den 14 mars 2016 i mål 
nr T 3313-14. Deltagande i panelen var Johan Josjö, Erik Nerep, Rolf Skog 
och Dennis Westermark och över 80 personer var anmälda att delta. 
Seminariet var väldigt intressant, bekräftade många delar av min analys, 

                                                
26 Se Blendow Group 2016. 
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men bidrog även till en fördjupad sådan, särskilt vad avser de praktiska 
svårigheter och frågor HD:s ställningstaganden medför. Som källmaterial 
betraktat får dock seminariet, sett till antalet deltagare och sin muntliga 
dialogform, anses ha ett svagt värde, och ur källhänvisningssynpunkt är det 
tämligen svårbehandlat. Med hänvisning till akademisk hederlighet vill jag 
dock framhäva att ett flera tankar som kommer till uttryck i analysen i 
avsnitt 7 är sprungna ur -för mig nya- perspektiv som framfördes såväl av 
panel som åhörande på seminariet vilka jag sedan reflekterat över och 
försökt undersöka vidare, den knappa tiden till trots. 

1.5 Forskningsläge 
Forskningsläget får, efter en längre tid av relativ tystnad, mellan 2002-2013 
anses ha utvecklats positivt, möjligen i takt med marknadens ökade 
användning av teckningsutfästelser såsom emissionsgarantier. Från och med 
Karlströms framställning27 i JT 2002 följer åtminstone sex juridiska artiklar 
och publikationer som i någon mån får anses fördjupa sig i rättsläget kring 
teckningsutfästelser, se avsnitt 5.2 nedan. Källor av starkare auktoritet, 
såsom lagstiftning, prejudikat och förarbeten har dock fram till 2016 varit 
alltjämt tunt, och det förbättrade forskningsläget får snarare bestå i fler 
rättsvetare i debatten än några tendenser till klargöranden från lagstiftare 
och rättskipare. Förarbetena bakom ABL 2005 behandlar inte frågan och 
bortsett från marknadsrättslig lagstiftning om tillståndsplikt och 
prospektinformation har det i övrigt varit förhållandevis tyst om 
teckningsåtaganden och/eller emissionsgarantier sedan införandet av ABL 
75. Med HD:s dom T 3313-14 av den 14 mars 2016 får dock 
forskningsläget kring gällande rätt anses ha förändrats i radikal omfattning 
och två analyser28 har redan publicerats, se avsnitt 6.4. och fler är troligtvis 
att vänta. 

1.6 Disposition 
Framställningen har för avsikt att ge en huvudsakligen kronologisk 
överblick över rättsutvecklingen och den historiska diskursen kring 
emissionsgarantiers bindande verkan. För att ge läsaren en grundläggande 
förståelse av emissionsgarantier inleds framställningen i avsnitt 2 med en 
kortare presentation av emissionsgarantier och emissionsgarantin som 
verktyg på den svenska aktiemarknaden. Därefter följer i avsnitt 3 en 
behandling av den reglering som gäller för aktieteckning, en diskurs kring 
formkrav i allmänhet, samt en fördjupning kring införandet av formkraven 
specifikt för aktieteckning. Historisk praxis som behandlar giltigheten av 
utfästelser att teckna sig för aktier är synnerligen sparsmakad såväl till 
antalet som till kvalitén. Det rör sig om ett enda relativt kortfattat rättsfall. 
Detta rättsfall, jämte rättsfall som gäller en skatterättslig bedömning, praxis 
för övriga uppställda formkrav, samt Aktiemarknadsnämnden uttalanden om 

                                                
27 Karlström 2002. 
28 Avser Sandström 2016 & Nerep 2016. 
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emissionsgarantier presenteras i avsnitt 4. Härefter följer en kronologisk 
fördjupande presentation av relevanta förarbeten och uttalanden i doktrin 
under en period som sträcker sig mellan 1930 till 2013 i avsnitt 5. Först i 
avsnitt 6 presenteras så äntligen det rättsfall som motiverat denna 
framställning, nämligen HD:s avgörande T 3313-14 av den 14 mars 2016. 
Presentationen följs sedan av en kort genomgång av de ännu få 
rättsvetenskapliga reaktioner som domslutet vid dags dato hunnit framkalla, 
och slutligen presenteras författarens egen analys och slutsats i avsnitt 7. 
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2 Emissionsgarantier 

2.1 Allmänt 
Som beskrivits i inledning ovan utgörs ett emissionsgarantiavtal av ett löfte 
att, för det fall nyemissionen inte fulltecknas, teckna sig för aktier.29 I 
normalfallet tecknas garantin mellan det emitterande bolaget och garanten/-
erna som kan vara privatpersoner, bolag eller emissionsinstitut såsom 
banker och fondkommissionärer. Garantiavtalen ingås ofta redan tidigt i 
emissionsprocessen av styrelsen innan bolagsstämman fattat ett 
emissionsbeslut. Detta då en emissionsgaranti inte sällan kan vara en 
förutsättning för att nå framgång hos bolagstämman med förslaget om 
emission. För den erhållna garantin utges normalt ett vederlag till 
garanterna,30 som kan handla om några procent upp till 10-15 % av 
garantibeloppet.31 Garantens ersättning32 för utställande av garantin är i 
regel inte beroende av om åtagandet aktualiseras eller inte.33 Garantin kan 
vidare innehålla avtalsvillkor om att garanten ska vidareförsälja aktier inom 
viss tid, se nedan under avsnitt 2.1 om LVPM, och att garanten ska hållas 
skadeslös vid felaktiga uppgifter från det emitterande bolaget. De 
sistnämnda avtalsvillkoren är dock omdiskuterade med anledning av ett 
rättsfall från 193534. Emissionsgarantier är som framgår i inledningen ovan 
väldigt vanligt förekommande på den svenska aktiemarknaden. År 2010 
garanterades 6 av 10 emissioner eller 16,2 miljarder kronor35 och året 
dessförinnan garanterades 8 av 10 nyemissioner, vilket motsvarade över 78 
miljarder kronor.36 

                                                
29 Åqvist, 2005 s. 599. Det kan också beskrivas som att garanten utfärdar en ensidig 
säljoption vari denne under vissa förutsättningar förbinder sig att köpa aktier vid 
innehavarens (emittentbolagets) påkallande av optionen. 
30 Användandet av emissionsgarantier har från flera håll kritiserats i branschpressen, och 
kritiken rör främst bolagets kostnader härom, mer specifikt, garantivederlagen. Se vidare 
Affärsvärlden 2012-06-19, Svenska Dagbladet 2010-07-13 och Börstjänaren 2007-09-16. 
31 Nerep 2016, 2:00-ff. Enligt en artikel i Affärsvärlden 2012-06-19 uppgår 
normalvederlaget till två till tio procent, och Edhall anger normalspannet mellan någon eller 
några procent av det garanterade beloppet i ersättning, Edhall i Skog 2004 s. 38. 
32 Edhall menar dock att garanternas ersättning dels utgörs av en kontant garantiprovision, 
dels, i den mån samtliga aktier inte tecknats av aktieägare, tilldelning av aktier i 
nyemissionen. Edhall i Skog 2004 s. 38. 
33 Åqvist, 2005 s. 599. 
34 NJA 1935 s. 270, Kreuger & Toll. 
35 FI, Kapitalbarometern, 2010, s. 7. 
36 FI, Kapitalbarometern 2009, s. 5. Rekordnivåerna år 2009 har dock sin grund i att tre 
storbanker genomförde garanterade nyemissioner som sammanlagt uppgick till 60 miljarder 
kronor eller nära 71 % av den totala kapitalanskaffningen 2009. 
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2.2 Historik - Garantinstituten växer fram 
Innan 1909 fanns inga möjligheter för banker att förvärva aktier annat än 
vid fall då det gällde att skydda en fordran. Mellan år 1909-1933 lättades 
dock förbudet något och banker medgavs en rätt att förvärva aktier i 
kreditinstitut och bolag med ändamål att förvalta fastigheter för 
banklokalers inrymmande. Ett generellt förvärsförbud gällde återigen efter 
1933 och förbudets huvudmotiv var önskemålet att skilja kreditgivning från 
företagarverksamhet.37  
 
Först 1967 behandlades frågan om bankinstituts rätt att garantera 
aktieemissioner, eller som utredningen förtydligar, bankers rätt ”[…]att 
överta aktier i fast räkning från ett emitterande företag i och för utplacering 
på̊ den allmänna marknaden.”38. Utredningen konstaterade att det på 
kapitalmarknaden föreligger en institutionell brist då det saknas 
emissionsbanker som kan medverka som garanter vid aktieemissioner. 
Affärsbankerna kunde vid tiden endast agera kommissionär och sälja 
aktierna för emittentens räkning. Ett bolag som ville förvärva riskkapital var 
således själv tvungen att bära risken för emissionens framgång under den 
ofta korta emissionstiden. I syfte att begränsa denna risk hölls ofta 
emissionsvillkoren så attraktiva att risken minimerades. De mycket 
attraktiva villkoren resulterade dock i att aktieemissioner blev en onödigt 
kostsam form för kapitalanskaffning. Utredningen fann att bankinstitut 
lättare skulle kunna bära ovan nämnd risk, genom att låta aktierna ligga i sin 
portfölj och avvakta förbättring av marknadsläget eller succesivt sälja 
aktierna. Bankerna gavs således en rätt att inträda som mellanled mellan det 
emitterande företag och marknaden. För att förhindra att bankernas innehav 
blev långfristig placering föreslog utredningen en tidsfrist om ett år inom 
vilken tid aktierna ska ha sålts, om inte Bankinspektionen39 efter ansökan 
medgivit längre innehav.40 
 
När det gäller fondkommissionärers rätt att agera garant tillkom denna 
legala möjlighet först 1979, då den äldre lagen (1919:240) om 
fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet ersattes av ny 
lagstiftning41. Lagstiftningen från 1919 behandlade aldrig garantigivning 
och i utredningen från 1978 inför den nya lagstiftningen ansågs det först 
vara en alltför riskabel service att erbjudas av fondkommissionärer.42 Flera 
remissinstanser var dock kritiska och pekade bl.a. på principen om 
konkurrensneutralitet och att affärsbankernas garantigivningsmöjlighet inte 
lett till skada för någon aktör.43 Kritiken hörsammades och i likhet med 
lagstiftningen för sparbanker och föreningsbanker föreslogs att 
                                                
37 SOU 1967:64 s. 111. 
38 SOU 1967:64 s. 112. 
39 Sedan juli 1991 Finansinspektionen, se prop. 1990/91:177. 
40 SOU 1967:64 s. 112-13 samt Åqvist 2005 s. 601. 
41 Fondkommissionslag (1979:748) och en lag (1979:749) om Stock- 
holms fondbörs. 
42 SOU 1976:54 s.12. 
43 Prop.1978/79:9 s.141. 
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fondkommissionsbolag efter tillåtelse av Bankinspektionen skulle få 
förvärva aktier i samband med att kommissionären agerar garant i en 
emission.44  
 
För att bedriva yrkesmässig garantiverksamhet krävs idag tillstånd från FI. 
Privatpersoner får agera garanter i enstaka fall och bedömningen huruvida 
garantiåtagandena ingås yrkesmässigt baseras framförallt på frekvensen av 
garantigivningen.45 Den finansmarknadsrättsliga regleringen återfinns idag i 
LVPM, där stadgas såväl ovan nämnda tillståndsplikt46 som att de 
förvärvade aktierna ska avyttras inom visst tid om inte FI medgivit 
undantag47. I förarbetena till regleringen48 anges att ”En garanti kan bestå 
av ett löfte från institutet om att emissionen av fondpapperen kommer att 
tecknas fullt ut eller att institutet själv tecknar hela emissionen för vidare 
spridning”.49 Enligt LHF är emittenten i samband med en nyemission 
skyldig att upprätta ett prospekt.50 Vidare ska ett prospekt innehålla all 
information som är nödvändig för att investeraren ska ha möjlighet att göra 
en välgrundad bedömning över emittentens och eventuell garants 
framtidsutsikter, finansiella ställning tillgångar och skulder m.m.51 Vidare 
hänvisar samma bestämmelse till Prospektförordningen52 vilken anger att 
garanterna, vid sidan om de väsentliga inslagen i avtalen, garantiprovisionen 
samt hur stor del av emissionen som inte omfattas av garantin, ska 
tillkännages i prospektet.53 

                                                
44 NJA II 1979 nr 11 s.417 och prop.1978/19:9 s.142. 
45 Westermark & Lagercrantz, 2013 s. 115. 
46 2 kap. 1 § 6 LVPM. 
47 7 kap. 5 § LVPM. 
48 7 kap. 5 § LVPM motsvarar tidigare gällande 4 kap. 3 § LVR, och 2 kap. 1 § 6 LVPM 
motsvarar, vad gäller innebörden av garantigivning, tidigare gällande 1 kap. 3 § första 
stycket 5 LVR. LVR upphävdes genom SFS 2007:528, se även prop. 2006/07:115 s. 576 
och 559. 
49 Prop. 1990/91:142 s. 154. 
50 2 kap 1 § LHF. 
51 2 kap 11 § LHF. 
52 Kommissionens Förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, 
utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt 
och spridning av annonser. 
53 Prospektförordningen 5.4.3. 
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3 Aktieteckning och formkravet 

3.1 Aktieteckning enligt aktiebolagslagen 

3.1.1 Regleringen vid bolagsbildning 
ABL:s bestämmelser kring aktieteckning, dess formkrav och giltighet är till 
övervägande del likartad vid såväl bolagsbildning som vid utgivande av nya 
aktier. Om regleringen vore mindre sträng i det senare avseendet skulle det 
annars vara tämligen lätt att kringgå regelverket, som syftar till att skapa 
skydd för aktieägare, blivande aktieägare och för tredje man, genom att först 
bilda ett bolag med ett litet kapital och sedan omedelbart öka detsamma.54 
Det finns därför anledning att redogöra för formkravet för aktieteckning, 
detta omfattar både formkravet vid bolagsbildning och vid framställningens 
huvudområde, nyteckning. 
 
För bolagsbildningen återfinns relevant lagstiftning i ABL:s andra kapitel 
och särskilt ABL 2 kap. 12 §. En aktieteckning ska enligt bestämmelsen ske 
i den s.k. stiftelseurkunden55, alternativt en särskild bilaga om stiftarna 
finner detta lämpligt.56 En aktieteckning som inte gjorts i stiftelseurkunden i 
enlighet med ABL 2 kap. 12 § är ogiltig och kan därmed inte åberopas av 
eller mot aktietecknare, och eventuell erlagd betalning kan återkrävas.57 En 
aktieteckning som avviker från stiftelseurkundskravet kan dock göras 
gällande om bolaget dessförinnan registrerats, utan att aktietecknaren anmält 
formfelet hos Bolagsverket.58 
 
Stiftelseurkunden ska enligt aktiebolagslagen innehålla ett antal element och 
handlingar vilka stadgas i ABL 2 kap 5-10 §§, däribland teckningskurs, 
styrelseledamöter, apportbestämmelser och bolagsordning. Huruvida 
stiftarna faktiskt tar del av informationen i stiftelseurkunden och dess 
handlingar torde enligt Nerep och Samuelsson sakna aktiebolagsrättslig 
relevans.59 I propositionen framgår att aktieteckning bör anses bindande från 
tidpunkten för stiftelseurkundens undertecknande av samtliga stiftare, 
oavsett om betalning för samtliga aktier erlagts före denna tidpunkt.60  
 
Aktieteckningar förenade med förbehåll som avviker från de villkor som 
återfinns i stiftelseurkunden är ogiltiga, men kräver att aktietecknaren 

                                                
54 Skog, 2014 s. 50. 
55 Stiftelseurkunden är det grundläggande avtalsdokumentet vid bolagsbildningen, att 
jämföra med det grundläggande dokumentet för bolagets framtida verksamhet, 
bolagsordningen. Skog, 2014 s. 29. 
56 Nerep & Samuelsson, Lexino 2 kap. 12 § - Punkt 1. 
57 Nerep & Samuelsson, Lexino 2 kap. 12 § - Punkt 1. 
58 ABL 2 kap. 12 § 2 st. 
59 Nerep & Samuelsson, Lexino 2 kap. 12 § - Punkt 1, 5 st. 
60 Prop. 2004/05:85 s. 232. 
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anmäler detta innan registrering. Efter registreringen kan ett avvikande 
villkor inte göras gällande mot bolaget, inte heller kan det befria 
aktietecknaren från aktieteckningen.61 Om bolaget registrerats utan att 
uppfylla ett villkor som finns upptaget i stiftelseurkunden består 
aktieteckningen, men aktietecknaren i dessa fall kräva att bolaget uppfyller 
villkoret. Innan bolaget registreras kan dock aktietecknaren anmäla 
underlåtenheten att uppfylla villkoren i stiftelseurkunden som en grund för 
teckningens ogiltighet.62 Registreringen ges alltså en central roll vid 
bolagsbildningen och avgör vem som åtnjuter rättsordningens skydd. I och 
med registreringen blir bolaget en juridisk person, och från och med detta 
har man att räkna med att viss egendom kan tillhöra bolaget och inte fritt 
disponeras av delägarna.63 Efter registreringen saknas i regel möjlighet 
tecknaren att ogiltigförklara rättshandlingen, se ovan, eftersom skyddet för 
bolagsborgenärerna tar vid.64 Efter registreringen skiljer man på svaga 
ogiltighetsgrunder såsom svek, misstag m.fl. och starka ogiltighetsgrunder 
som omyndighet, råntvång m.fl. Endast starka ogiltighetsgrunder kan anses 
leda till ogiltighet av aktieteckningen.65 
 
Aktieteckningen är alltså en bindande formbunden rättshandling som 
medför en skyldighet för tecknaren att betala det tecknade beloppet, 
samtidigt korresponderar skyldigheten med tecknarens rätt att utfå aktierna 
som tecknats.66 Bundenheten av eventuella föravtal eller lämnade utfästelser 
om framtida bolagsbildning inklusive aktieteckning torde således kunna 
ifrågasättas mot bakgrund av aktiebolagslagens formkrav67. Enligt Nerep 
och Samuelsson är det högst oklart huruvida en stiftare kan tvingas fullgöra 
ett avtal och härigenom tvingas teckna sig för aktier och underteckna en 
stiftelseurkund på grund av en avtalsföreskrift.68 I äldre lagstiftning 
återfinns succesivbildning, vilket var en reglerad bolagsbildning där 
förfarandet delades in i olika etapper.69 Idag torde dock frågan om löften 
och utfästelser om att teckna sig för aktier i samband med just 
bolagsbildningen ha mindre praktisk betydelse, då aktiebolag som bildas i 
Sverige idag sker genom simultanbildning, och en stor andel bildas av 
befintliga aktiebolag.70  

                                                
61 Nerep & Samuelsson, Lexino 2 kap. 13 § - Punkt 1 och 2. 
62 Nerep & Samuelsson, Lexino 2 kap. 14 § - Punkt 2. 
63 Skog, 2014 s.33. 
64 Sandström 2016. 
65 Se prop. 1975:103 s. 298 och jfr 17 § lagen (1936:81) om skuldebrev. 
66 Nerep, 2003 s. 145-146. 
67 Mer specifikt 2 kap. 12 § 2 st samt 2 kap 4 § 1st som reglerar tidpunkt för bundenhet av 
aktieteckning respektive tidpunkten för bolagsbildning. 
68 Nerep & Samuelsson, Lexino - 2 kap. 12 - Punkt 2 sista stycket. Notera att 
skadeståndstalan mot styrelsen kan komma på tal vid exempelvis fel i prospekt se ABL 29 
kap. 1 §. 
69 Skog, 2014 s. 28. 
70 Nerep, 2003 s.146-147 samt Aktiebolagskommittén i SOU 1997:22 s. 202 f. 
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3.1.2 Regleringen vid nyemission 
Bestämmelser för utgivning av nya aktier med anledning av ett beslut om 
nyemission återfinns i ABL:s 13:e kapitel. En förutsättning för sådant beslut 
om nyemission är att bolagsordningen tillåter detta. Innehåller 
bolagsordningen villkor om ett fast aktiekapital eller reglerade nivågränser 
för aktiekapitalet krävs att bolagsordningen ändras om emissionen ämnar 
resultera i överträdelse av dessa regleringar.71 Ett sådant beslut om att ändra 
bolagsordningen kräver kvalificerad majoritet medan ett beslut om att öka 
aktiekapitalet endast kräver enkel majoritet, förutsatt att aktieägares 
företrädesrätt inte inskränks.72 

3.1.2.1 Ordinär teckning 
Av ABL 13 kap. 13 § 1 st framgår att teckning av nya aktier ska ske på en 
teckningslista som innehåller emissionsbeslutet. En sådan Ordinär teckning 
ska ha föregåtts av, ett bolagsstämmobeslut innehållandes vissa särskilda 
uppgifter73, och för kupongbolag underrättelse till aktieägarna74. Till 
teckningslistan ska fogas, alternativt hållas tillgängliga på plats som anges, 
viss information om bolaget och bolagets ställning, däribland en kopia av 
bolagsordningen samt i förekommande fall kopior av de handlingar som 
framgår av ABL 13 kap. 6-8 §§. Sådana handlingar är exempelvis särskilda 
emissionsvillkor om apportegendom och kvittningsrätt och årsredovisning 
med de senast fastställda balans- och resultaträkningarna. Även 
revisionsberättelse för ifrågavarande årsredovisning samt redogörelse 
undertecknad styrelsen för händelser som inträffat efter årsredovisningen 
lämnades som är av väsentlig betydelse för bolagets ställning.75 

3.1.2.2 Simultanteckning 
Om alla aktier, vid samma stämma där emissionsbeslutet fattas, tecknas av 
dem som är berättigade till aktieteckningen, medger ABL 13 kap 13 § 2 st 
att aktieteckning istället sker i stämmans protokoll. Sådan simultanteckning 
förutsätter precis som en ordinär teckning att informationsplikten uppfylls. 
Det förutsätts här att bolagsordningen och de övriga i förekommande fall 
nödvändiga handlingar enligt ABL 13 kap 13 § 1 st, se ovan, hålls 
tillgängliga för aktieägarna vid bolagsstämman.76 

3.1.2.3 Teckning genom betalning 
Sedan 2014 får Bolagsstämman i emissionsbeslutet bestämma att 
aktieteckning kan ske genom betalning.77 En betalning motsvarar i dessa fall 
ett undertecknande av sådan teckningslista (eller stämmoprotokoll) som 
behandlas ovan. Vid sådan teckning genom betalning enligt ABL 13 kap 13 

                                                
71 Skog, 2014 s. 51 samt 11 kap 2 § 2 st. 
72 Skog, 2014 s. 51. 
73 För nödvändiga uppgifter i emissionsbeslutet se ABL 13 kap 4 § 1 och 2 st, 13 kap 5 § 
1st samt för publika bolag 13 kap 39 §. 
74 ABL 13 kap 12 §. 
75 Nerep & Samuelsson, Lexino 13 kap. 13 § - Punkt 2.2. 
76 Nerep & Samuelsson, Lexino 13 kap. 13 § - Punkt 2.3. 
77 SFS 2014:539, se även prop 2013/14:86 s. 68. 
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§ 3 st ska emissionsbeslutet, bolagsordningen och övriga i förekommande 
fall nödvändiga handlingar, se ovan, hållas tillgängliga för tecknarna hos 
bolaget. 
 
I korthet föreskrivs i alla tre fall av aktieteckning en informationsskyldighet 
som uppfylls genom att vissa specificerade handlingar hålls tillgängliga för 
aktietecknaren inför teckning och säkerställer att det inte råder oklarheter 
kring de teckningsvillkor teckningen har skett. Återigen bör noteras att 
tillgänglighetskravet i informationsplikten endast torde kräva att 
handlingarna finns tillgängliga på något av de föreskrivna visen, inte att 
aktietecknaren faktiskt tagit del av emissionshandlingarna.78 
 

3.1.2.4 Formella brister vid teckningen 
Aktieteckning som avviker från formkraven i ABL 13 kap 13 § är som 
huvudregel inte bindande, förutsatt att aktietecknaren anmäler ogiltigheten 
innan Bolagsverket registrerat emissionsbeslutet. Sådant formfel kan 
exempelvis vara att informationsplikten inte uppfyllts. Efter bolagsverkets 
registrering, i avsaknad av ogiltighetsanmälan, är tecknaren dock bunden sin 
aktieteckning.79 Detsamma gäller aktieteckning som skett på villkor som 
avviker från emissionsbeslutet. Det krävs att ogiltigheten anmäls till 
Bolagsverket innan beslutet registrerats, efter registrering är aktietecknaren 
bunden och kan inte åberopa villkoret.80 För bristande uppfyllande av 
villkor i emissionsbeslutet gäller att aktietecknaren ska anmäla dessa till 
bolagsverket innan bolagsverkets registrering av aktieteckningen för att 
undgå bundenhet. Efter bolagsverkets registrering är tecknaren bunden av 
teckningen, men kan alltjämt kräva villkoret fullgörs. Aktietecknaren kan 
dock inte åberopa att ett villkor i ett registrerat beslut inte uppfyllts för att 
ogiltigförklara aktieteckningen.81  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att regleringarna för aktieteckning är 
väldigt snarlik varandra såväl vid bolagsbildning som nyteckning.  

3.2 Närmare om formkravet 

3.2.1 Formkrav generellt 
Den absolut mest grundläggande svenska juridiska principen och den 
centrala för framställningens frågeställning återfinns i Avtalslagens första 
paragraf och lyder ”Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud 
vare […] bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret[…]”82. Med 
andra ord uttryckt, pacta sunt servanda. 

                                                
78 Nerep & Samuelsson, Lexino 13 kap. 13 § - Punkt 1, 4 st. jfr även Nerep & Samuelsson, 
Lexino 2 kap. 12 § - Punkt 1, 5 st. 
79 ABL 13 kap 14 §. 
80 ABL 13 kap. 15 §. 
81 ABL 13 kap. 16 §. 
82 AvtL 1 §. 
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Avtalsbundenhet har traditionellt bedömts via tre moment, i) rättshandlarens 
vilja att binda sig, ii) viljeförklaringen, d.v.s. hur den viljan kommunicerats 
och slutligen iii) motpartens tillit, d.v.s. hur motparten har uppfattat 
viljeförklaringen.  Avtalslagens modell innebär som huvudregel att avtal 
kommer till stånd genom anbudsgivares anbud som antas genom accept, 
med andra ord uttryckt - vid två överensstämmande viljeförklaringar 
föreligger ett avtal.83 Som huvudregel krävs ingen särskild form för att ett 
avtal ska komma till stånd, avtalsbundenhet kan uppstå såväl muntligt som 
via ett konkludent handlande, bevisbördan därom har dock enligt 
huvudregel den som påstår att ett avtal föreligger.84  
 
I undantagsfall har dock lagstiftaren för ett avtals giltighet satt upp ett 
formkrav, en möjlighet som framgår av AvtL 1 § 3 st, ”[…]I fråga om 
avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle 
vad särskilt är stadgat.”. Formbundenheten kan röra sig om krav på 
skriftlighet, undertecknande, bevittning m.m. och motiven härom varierar.85 
I vissa situationer motiveras formkravet med att en myndighet ska hantera 
avtalet, exempelvis för beviljandet av lagfart, och att det således är av vikt 
att det dokumenteras.86 I andra situationer framhävs kontrollbehovet av 
beskattning,87 eller intresset av att skapa ordning och reda och precisering av 
avtalsvillkor och därmed förebygga uppkomsten av tvister.88 Vanligt är 
dock att ändamålen kombineras utan det framgår någon större värdering av 
motivens sinsemellan avgörande betydelse.89  

3.2.2 Införandet av formkrav för aktieteckning 
Även vad gäller formkravet för aktieteckningar återfinns till synes en 
kombination av ändamålsenliga motiv. Formkravet för aktieteckning 
förefaller ha tillkommit vid införandet av 1895 års aktiebolagslag och 
utökades genom 1910 års lag till att omfatta även simultanbildning.90 
 
1895 års aktiebolagslag medförde stora förändringar vad gällde publicitet- 
och kontrollkraven för aktiebolag. De tidigare regleringarna i Kungl. 
Förordningen av den 6 oktober 1848 var tämligen sparsamma och 
allmänheten fick nu bättre möjligheter att granska bolagens verksamhet och 
omständigheterna vid dess tillkomst. Registrering blev en viktig del av 
publiciteten och kontrollen, och resulterade i en ökad formbundenhet. 
Registreringen medförde en prövning huruvida ett bolag bildats och 
organiserats enligt lagens föreskrifter, vilket var ett viktigt moment och en 
förutsättning för att medges status som juridisk person - ett rättssubjekt man 

                                                
83 Ramberg, 2016 s. 86. 
84 Ramberg, 2016 s. 90-91. 
85 Ramberg, 2016 s. 81. 
86 Nerep, 2003 s. 148. 
87 Ffr prop 1981:82:168 s 61 f. 
88 Exempelvis gällande formkraven vid överlåtelse av bostadsrätt, se SOU 1981:74 s. 299. 
89 Se Nerep i Skog, 2004, s. 43. 
90 Nerep, 2003 s. 148. 
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ansåg innebar väsentliga förmåner för delägarna genom det begränsade 
personliga ansvaret för bolagets förbindelser. Borgenärerna och 
aktieköparna skulle således ges ett ökat skydd genom att formkraven 
efterlevdes. I förslaget från 1890 uttalades att den tidpunkt allmänheten 
mötte den största faran för att inledas i osunda affärsföretag var vid ett 
bolags bildande, vilket bittra erfarenheter från utlandet visat.91 Således 
infördes krav på att varje teckningslista ska åtföljas av erforderliga 
uppgifter, så att potentiella aktietecknare ges information om bolagets 
verksamhet, teckningsvillkor m.m.92 Aktietecknarna skulle dock framför allt 
skyddas genom införandet av ett omröstningsförfarande vid den 
konstituerande stämman, och det betonades vikten av att aktietecknare 
bereddes tillfälle att undersöka omständigheterna vid bolagsbildningen och 
pröva huruvida denne hade ett intresse att delta.93 
 
Vid införandet av 1910 års aktiebolagslag utvecklades formföreskrifterna 
och publicitets- och kontrollbehovet till skydd för borgenärer och den 
aktietecknande allmänheten framhävdes. Enligt 10 § i 1910 års 
aktiebolagslag stadgades att aktieteckning ska ske på teckningslista, till 
teckningslistan ska stiftelseurkunden vara fogad. I samma lag stadgades att 
en aktieteckning som skett på annat sätt än det i 10 § föreskrivna är ogiltig.94 
I författningskommentarerna framfördes att formföreskrifterna var en följd 
av bestämmelserna om publicitetskrav i samband med bolagsbildning, vilket 
ansågs var den bästa metod för att skydda allmänheten mot osunda 
företag.95 Lagmotiven behandlade aldrig uttryckligen rättsverkningarna av 
löften eller utfästelser att teckna sig för aktier, vilket HD ett par år senare 
fick pröva, se nedan under avsnitt 4.1.1. 

3.2.3 Räckvidden av ett formkrav 
Ett formkrav innebär en inskränkning i avtalsfriheten, och mot 
formföreskrifter brukar invändas att dessa medför risk för formfel, och att 
det är av särskild betydelse att dessa är klara och otvetydiga. Det är även av 
stor vikt att formkravets räckvidd inte sträcker sig längre än vad som kan 
anses vara rationellt motiverat då de exempelvis kan anses vara besvärliga 
att iaktta och således hindrar den allmänna omsättningen.96  
 
Kleineman framhäver att en avsaknad av rättsverkan av ett löfte att ingå ett 
formbundet avtal varken följer språkligt eller logiskt. Optionen i sig bör inte 
sakna rättsverkan enbart på grund av att det därefter måste iakttas en viss 
form för att avtalet ska komma till stånd. Avtalet existerar visserligen inte 
förrän formföreskrifterna uppfyllts men löftet att medverka torde medföra 

                                                
91 1890 års förslag s. 107 f. 
92 Nerep, 2003 s. 149. 
93 Nerep, 2003 s. 149 samt 1890 års förslag s. 108, och 1890 års betänkande s. 112 ff. 
94 11 § 1910 års aktiebolagslag. 
95 Nerep, 2003 s. 151 samt 1908 års förslag, motiven, s. 3. 
96 Vahlén 1968, s. 57-58. 
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bundenhet och underlåtenhet därtill skulle utgöra ett skadeståndsgrundande 
kontraktsbrott.97  
 
I äldre doktrin utrycks att anbud om slutande av formbundna avtal inte är 
bindande, utan att det krävs ett ömsesidigt och samtidigt ingående av 
avtalet, i den föreskrivna formen, för rättslig bundenhet. Denna princip 
kallas ömsesidighetsprincipen och har inte något direkt stöd i lag utan 
baseras på praxis98 främst vad gäller fastighetsköp. Som exempel kan 
nämnas NJA 1923 s. 317 där en fastighet ropats in på frivillig auktion, men 
köparna tilläts vägra fullfölja köpet med hänvisning till att köpet inte var 
upprättat i vederbörlig form.99 En utfästelse till skillnad mot ett anbud är ett 
åtagande av mer självständig art i förhållande till det formbundna avtalet. 
Gränsen mellan de två är inte glasklar, men den senare har, även i äldre 
praxis, tillagts viss effekt i form av skadeståndsskyldighet vid bristande 
uppfyllelse.100 

                                                
97 Kleineman 2005, s .41-42. 
98 För mer läsning hänvisas till Vahlen 1968 s.132. 
99 Vahlén 1968, s. 132-133. 
100 Vahlén 1968 s.133 och 138. 
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4 Praxis  

4.1 Emissionsgarantier i praxis 

4.1.1 NJA 1918 s. 394 
NJA 1918 s. 394 var fram till 2016 det enda rättsfall som behandlade 
föravtal om aktieteckning.101 Rättsfallet gällde en teckning av stamaktier i 
nära samband med en bolagsbildning år 1913. Betalningen för aktierna hade 
erlagts men teckningen kunde dock inte medges registrering då ett 
kapitalökningsbeslut inte fattats av bolagstämman. Ett avtal upprättades och 
slöts mellan tecknaren och bolaget innebärande att bolaget på kommande 
stämma skulle fatta det erfordrade beslutet och att tecknaren därefter hade 
rätt och skyldighet att teckna sig för, och erhålla stamaktierna. 
Aktietecknaren ångrade sig dock, och ville inte längre teckna sig för aktier. 
Bolaget hävdade att ett bindande avtal förelåg och att tecknaren var skyldig 
att agera utefter detta. 
 
HD fastställde Rådhusrättens dom, som konstaterade att en 
aktieteckningslikvid visserligen erlagts, samt att ett avtal träffats om 
kommande aktieteckning efter stämmans framtida kapitalökningsbeslut. 
Dock hade inte avtalet blivit fullbordat genom teckning av aktierna på det 
sätt som föreskrivs i lagen om aktiebolag. Således ansågs inte 
aktieteckningen bindande. Avslutningsvis menade domstolen att då bolaget 
inte visat någon omständighet som kunde berättiga bolaget att oaktat behålla 
teckningslikviden skulle pengarna återbetalas. 

4.1.2 Skatterättslig bedömning 
Även om rättsordningen inte sedan 1918 prövat giltigheten av föravtal om 
aktieteckning förekommer emissionsgarantier i två rättsfall på skatterättens 
område. Den skatterättsliga bedömningen av garantiprovisionen i samband 
med användandet av emissionsgarantier har prövats av såväl RÅ och HFD 
med varierande utgång. I RÅ 2003 ref. 94 ansågs provisionen inte utgöra en 
mervärdesskattepliktig undantagen omsättning. Det senare rättsfallet HFD 
2011 ref. 38 fann däremot, i enlighet med ett begärt förhandsavgörande102, 
att ett undantag i mervärdesskattedirektivet var tillämpligt på de tjänster ett 
kreditmarknadsföretag tillhandahåller genom att mot ersättning utfärda en 
emissionsgaranti mot ett emitterande bolag. 

                                                
101 Åqvist, 2005 s. 605. 
102 Mål C-540/09 SEB. 
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4.1.3 Aktiemarknadsnämnden  
Även i Aktiemarknadsnämndens uttalanden förekommer 
emissionsgarantier.103 Aktiemarknadsnämnden bildades 1986 för att stärka 
aktiemarknadens självsanering och därmed undvika lagstiftning som annars 
riskerat medföra en oönskad stelhet inom aktiemarknaden. I sammanhanget 
bör noteras att AMN är ett privaträttsligt subjekt utan möjligheter att 
tillgripa formella sanktioner mot aktörerna, de kan dock uttala sig vad som 
är förenligt med god sed på värdepappersmarknaden med självreglerande 
verkan.104 I AMN 2005:07 uttalar nämnden att det sedan länge förekommer 
att bolag inför emissioner införskaffar emissionsgarantier från aktieägare 
eller utomstående part som utfäster sig att teckna aktier som inte tecknas 
med företrädesrätt. AMN fann inte anledning att ifrågasätta förfarandet med 
emissionsgarantier från synpunkten god sed på aktiemarknaden. Däremot 
lyfter nämnden särskilt fram att ersättning bör utgå endast för garantier som 
är avsedda att binda garanterna vid sitt åtagande, inte för oförbindande 
avsiktsförklaringar.105  

4.1.4 Kommentar 
Som framgått av ovan är rättsfall behandlande emissionsgarantier och 
teckningsutfästelser synnerligen sällsynta. I min mening är det svårt att ta 
övertygande stöd av NJA 1918 s. 394 vid en bedömning av 
emissionsgarantier. I målet prövas inte emissionsgarantier och domen är 
snart 100 år gammal. I ljuset av att formkravet alltjämt består är det dock 
svårt att helt avfärda avgörandets värde. Jag anser vidare att när HD uttalar 
att det inte visats någon omständighet som berättigar bolaget att oaktat 
behålla den erlagda teckningslikviden, rimligtvis också öppnar för att det 
kan förekomma sådana omständigheter. Vad som här avses närmre avses 
framgår dock inte, vilket är olyckligt. 106  
 
Med de skatterättsliga fallen och AMN:s behandling av emissionsgarantier 
vill jag, i brist på praxis, påvisa en stark acceptans för emissionsgarantier. 
Detta i kombination med den lagstiftning107 som nämner och bekräftar 
emissionsgarantier ger den samlade bilden att rättsordningen givit sin 
välsignelse till institutet, vilket bör tala för en bindande verkan. Även om 
AMN är ett privaträttsligt subjekt kan nämndens uttalanden åtminstone 
bidra med näringslivets syn på emissionsgarantier. AMN undviker 
visserligen i regel att göra definitiva ställningstaganden i frågor det 
ankommer på allmän domstol att bedöma, men medger själva att en 
preliminär aktiebolagsrättslig prövning ingår i de flesta ärenden.108  

                                                
103 Bl.a. AMN 2012:08, 2012:12, 2013:25, 2014:06. 
104 Kristiansson, 1996, s. 61-62. 
105 AMN 2005:07, se även 2015:02 angående teckningsutfästelser som hänvisar till 
2005:07. 
106 I doktrin har diskuterats huruvida domstolen åsyftar ett potentiellt prekontraktuellt s.k. 
culpa-in-contrahendoansvar. Se exempelvis Åqvist, 2003 s. 606. 
107 Se avsnitt 2.2. angående tillståndsplikt och information i prospekt. 
108 Kristiansson, 1996, s. 28. 
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4.2 Andra formkrav i praxis 

4.2.1 Överlåtelse av fast egendom 
Fastighetsförvärv skall enligt JB 4 kap. företas i viss föreskriven form. 
Utifrån bestämmelsens ordalydelse saknas uttryckligt lagstöd för att 
tillämpa formkravet på exempelvis utfästelser och löften att i framtiden 
företa de formbundna handlingarna, ordalydelsen tar endast sikte på 
förvärvet som sådant. Här har dock HD i flera fall109 tillämpat formkravet på 
utfästelser, avtal om förköpsrätt, hembudsklausuler m.m. Enligt Nerep får 
HD:s tillämpning antas vila på en analogisk tillämpning av formkravet.110 
Som exempel kan nämnas NJA 1973 s. 175, där frågan gällde ersättning för 
en rad förändringar på en fastighet som utförts efter köparens önskemål vid 
förhandlingarna. Den presumtiva köparen drog sig ur, och HD hänvisade till 
formkravet i JB och uttalade att något bindande avtal inte kunde anses ha 
kommit till stånd. Med anledning härav kunde köparen inte ådragit sig 
ersättningsskyldighet för kostnaderna. Noteras bör att domen inte berör 
culpa in contrahendo.111  
 
Även i andra fall har HD, trots att uttryckligt lagstöd saknas för att tillämpa 
formkrav på optioner, tillämpat formkravet på utfästelser som avser fast 
egendom, och uttalat sig tydligt deras bindande verkan. I NJA 1977 s. 509 
hade det avtalats att en fastighet skulle hyras ut under 40 år, och sedan 
hyresbetalningarna fullgjorts skulle ägaren utfärda ett köpebrev. I en tvist 
uppkom fråga om provision och huruvida denna ersättning skulle baseras på 
en provisionssats för köp eller för hyra. HD uttalade att om avtalet skulle 
ges innebörden av ett hyresavtal med utfästelse om framtida försäljning 
måste den behandlas som enbart ett hyresavtal "[…]eftersom 
överenskommelse om framtida försäljning av fastighet enligt svensk rätt inte 
kan ingås med bindande verkan"112.  
 
Det påstås dock pågå en uppluckring och beskärning i praxis av principen 
att utfästelser inte är bindande. 113 I NJA 1974 s. 526 fann HD förhandlade 
två parter om köp av en fastighet och den presumtiva köparen lämnade 
handpenning då det fanns flera spekulanter. En köpehandling upprättades, 
dock utan att ange hur handpenningen skulle hanteras i det fall köpet inte 
kom till stånd. HD uttalade att utfästelse om att i framtiden köpa en fastighet 
inte är bindande för avgivaren. En princip som också upprätthålls genom att 
underlåtenhet att medverka till infriandet av utfästelsen inte ska medföra 
skadeståndsskyldighet på grund av avtalsbrott enligt allmänna regler. Inte 
heller ska handpenning förverkas enbart på grund av den bristande 
fullgörelsen. Dock fick det mellan parterna i det aktuella fallet anses 
underförstått att förverkande av handpenning skulle ske. HD uttalade att om 

                                                
109 NJA 1965 s. 306, NJA 1970 s. 180, NJA 1974 s. 314 m.fl. 
110 Nerep, 2003 s. 164-65. 
111 Behandlas även av Åqvist, 2003 s. 614-615. 
112 NJA 1977 s. 509. 
113 Ex.Nerep, 2003 s. 166. 
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handpenningen inte till någon del skulle anses förverkad skulle syftet med 
handpenningsavtalet inte uppnås, och dömde således till ersättning intill det 
negativa kontraktsintresset.  
 
Av NJA 1981 s. 897 framgår att förbehåll om förköpsrätt, till skillnad mot 
principen enligt äldre rätt, har verkan mot gåvotagare och tredjeman vid 
gåva av fast egendom. Detta befästes i NJA 1984 s. 673 sedan en pappa 
överlåtit en fastighet till sina två söner med förbehåll om förköpsrätt mot ett 
vederlag som till viss del understeg marknadsvärdet. Överlåtelsen i det 
aktuella fallet kunde dock, trots de benefika inslagen inte uppfattas som en 
klar gåvotransaktion, där klausuler om förköpsrätt kan göras gällande. 
 
I NJA 1990 s. 18 hade ett hembudsvillkor avseende en fastighet upptagits i 
en bodelnings- och arvskifteshandling, och HD jämställde i det fallet 
testamente med gåva. HD uttalade att förköpsklausuler kan fylla en viktig 
funktion i familjerättsliga fång med tydliga benefika inslag. Då övriga skäl 
inte starkt talade emot, ansåg HD undantaget för förköpsklausuler vid gåva 
av fast egendom vara tillämpligt. 
 
NJA 1993 s. 324 gällde en avtalad överlåtelse av dold äganderätt till fast 
egendom. HD fastställde att formkravet för överlåtelse av fast egendom inte 
omfattade dold äganderätt, utan ansåg att dold äganderätt enbart är att 
betrakta som ett anspråk på att bli ägare av fast egendom. 
 
I rättsfallet NJA 1998 s. 610, som handlade om ett förbehåll om 
godkännande av kommunfullmäktige av en överlåtelse av fast egendom, och 
tillhörande behörighetsproblematik, tillägger Torgny Håstad för egen del ett 
längre stycke om bl.a. optionsavtal. Håstad konstaterar att det torde ”[…] 
finnas ett starkt behov av att kunna åstadkomma anbud, som är bindande 
under den tid som behövs för godkännande från andra partens principal.” 
och fortsätter sedan med att framföra”[a]ntagligen finns det ett stort behov 
av bindande anbud och optionsavtal rörande fast egendom över huvud 
taget.”. Vidare framför Håstad att det vore ”[…]att ta ett steg bakåt[…]” att 
utvidga ömsesidighetsprincipen och uttalar att formkravet i sig inte 
förhindrar bindande verkan av ensidiga utfästelser eller ömsesidiga 
optionsavtal, och hänvisar till NJA 1992 s. 66 och NJA 1994 s. 130, se 
nedan under avsnitt 4.2.2.  
 
I rättsfallet NJA 2012 s. 1095114 gällde frågan när en av båda parter 
undertecknad köpehandling kan anses ha getts ut och när avtalsbundenhet 
därmed uppstår. HD uttalar här i ett obiter dictum att utgångspunkten 
avseende formkravet för överlåtelse av fast egendom sedan länge varit att 
underlåtelse att uppfylla ett löfte om framtida försäljning eller köp inte ska 
medföra något skadeståndsansvar, ”[…]i vart fall inte när ett sådant ansvar 
allvarligt underminerar formkravet[…]”. Skadestånd enligt det positiva 
kontraktsintresset är således uteslutet då det skulle innebära att 
löftesmottagaren försätts i samma situation som om avtalet varit bindande, 

                                                
114 Jfr även NJA 2000 s. 747 I och II. 
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och därmed undermineras formkravets syfte. HD uttalar dock att ett 
skadestånd enligt tillitsintresset skulle kunna komma på tal med anledning 
av ett handpenningsavtal, exempelvis i fall då köparen av oaktsamhet skapat 
en befogad men oriktig tillit hos säljaren om att ett bindande avtal kommer 
att ingås, och säljaren drabbas av kostnader med anledning av denna tillit. 

4.2.2 Övriga formkrav 
I NJA 1978 s. 497 hade två makar efter hemskillnad muntligen avtalat om 
hur egendom vid bodelning skulle skiftas. HD uttalar i målet att det 
påstådda föravtalet, oaktat formföreskrifterna för bodelning, inte omfattades 
av någon begränsning i avtalsfriheten. Någon särskild form för ett föravtal 
regleras inte och något hinder mot föravtal finns inte. HD konstaterar att ett 
föravtal mellan makar med det av käranden påstådda innehållet är bindande, 
detta även om det träffats muntligen.  
 
Frågan i NJA 1992 s. 66 gällde ett skriftligt optionsavtal avseende köp av 
bostadsrätt. HD uttalade här att en princip vid fast egendom utvecklats i 
praxis där löften att köpa eller sälja fast egendom inte är bindande, däremot 
är utgångspunkten vad avser annat än fast egendom att optionsavtal är 
bindande. Detta ansåg HD vara en naturligt följd av den viktiga principen 
om avtalsfrihet inom den allmänna avtalsrätten. HD fortsätter sedan med att 
uttala att det från denna huvudregel om optionsavtals giltighet kan ske 
undantag genom lagstiftning eller om det föranleds av särskilda 
omständigheter. HD ansåg att den s.k. ömsesidighetsprincipen inte var något 
som ägnades särskild uppmärksamhet av lagstiftaren vid tillkomsten av 
formkravet för överlåtelse av bostadsrätt. HD konstaterar att formkravet 
skapades i syfte att skapa ordning och reda, samt tillgodose adekvat kontroll 
vid realisationsvinstbeskattning. Således finner inte HD tillräcklig anledning 
att finna att formkravet resulterar i att optionsavtal vid 
bostadsrättsöverlåtelser under alla omständigheter blir ogiltigt, i vart fall 
inte om dessa företagits skriftligen.115 
 
HD:s uttalanden i NJA 1992 s. 66 befästes genom NJA 1994 s. 130 som 
gällde en hembudsskyldighet mellan en bostadsrättsinnehavare och annan 
än bostadsrättsföreningen. Där uttalade HD med hänvisning till 1992 års 
rättsfall att inget principiellt hinder föreligger, med anledning av formkravet 
för överlåtelse av bostadsrätt, mot att ingå avtal om framtida överlåtelse av 
sådan egendom. 116 
 
I NJA 2001 s. 75 gällde frågan ett - i ett sent skede av 
ombildningsförfarandet - skriftligt upprättat avtal om överlåtelse av en ännu 
ej upplåten bostadsrätt.  HD uttalar här att det principiella förbudet i 
bostadsrättslagen mot överlåtelse av en rätt enligt förhandsavtal117 rör ett 
säreget och avgränsat fall. Förbudet bör enligt HD inte utsträckas analogvis 
att omfatta sådana överlåtelseavtal som HD nu hade att bedöma, i vart fall 
                                                
115 Kleineman, 2005, s. 44-46. 
116 Kleineman 2005, s. 46. 
117 Bostadsrättslagen (1991:614) 5 kap. 6 §. 
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inte så nära förestående upplåtelsen av bostadsrätten som det i fallet var 
frågan om. I fallet utdömdes fullt skadestånd uppgående till det positiva 
kontraktsintresset.118 

4.2.3 Kommentar 
Ömsesidighetsprincipen är i praxis, förutom vad gäller löften vid köp av fast 
egendom, inte helt konsekvent, och som avsnittet ovan utvisar har rättsläget 
förändrats med tidens gång, sedan 1990-talet även vad gäller fast 
egendom.119 Redan 1968 noterade Vahlen att en domstols uppluckring av ett 
formkrav eller dess räckvidd inte enbart behöver bero på det enskilda fallets 
särart, utan kan vara ett utryck för ”[…] en medveten typbildning, avsedd att 
göra undantag från formregeln, där den ej kan anses särskilt motiverad”.120 
I min mening har rättskipningen på senare år tydligt luckrat upp den tidigare 
gällande principen att utfästelser vid formalavtal inte är bindande, och idag 
får principen om avtalsfrihet väga synnerligen tungt. Praxis får anses utvisa 
en väldigt restriktiv vilja att tillämpa formkrav analogt på föravtal eller 
optioner. Håstad noterar i sitt tillägg i NJA 1998 s. 610 även marknadens 
behov av sådana avtal, vilket jag, vad gäller emissionsgarantier, framhävt i 
bl.a. avsnitt 1.1 ovan. Särskilt intressant är dock NJA 2012 s. 1095 som 
behandlar det av rättskipningen mest återhållsamt behandlade formkravet, 
fastighetsöverlåtelse. Där HD ändock fann att skadestånd enligt 
tillitsintresset skulle kunna komma på tal vid ett bristande infriande av ett 
handpenningsavtal. Detta rättsfall finns anledning att återkomma till i 
samband med analysen av HD:s mål nr T 3313-14, se avsnitt 7. 

                                                
118 Nerep, 2003 s. 167. 
119 Kleineman i Avtalslagen 90 år, 2005, s. 44. 
120 Vahlén 1968, s. 57. 
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5 Förarbeten och doktrin 

Nerep konstaterar 2003 att doktrinen och rättskällorna i överlag ger vaga 
och motstridiga besked om emissionsgarantiers bindande verkan, men att 
den gemensamma nämnaren för ställningstaganden i doktrin och förarbeten, 
angående verkan av utfästelser och föravtal om aktieteckning, synes vara 
Hjalmar Karlgrens antaganden om NJA 1918 s. 394 och det ”förhärskande 
motivet” för formkravet.121 Karlgrens, för framtida diskurs tongivande 
teorier, återfinns i framställningen Om stiftelseurkund och aktieteckning vid 
bildande av aktiebolag enligt svensk rätt,122 från 1930, mycket mer om 
denna framställning nedan.  

5.1 Karlgren via Nial, mot högre 
rättskällestatus 

5.1.1 Karlgren 
Karlgren diskuterar i sitt verk formkrav i allmänhet, och konstaterar, i likhet 
med vad som framgår av avsnitt 3.2. ovan, att syftet bakom formföreskrifter 
kan variera. Karlgren nämner en rad potentiella syften som kan ligga till 
grund för en formföreskrift, och räknar upp såväl motverkandet av 
förhastade beslut, säkerställandet av bevisning kring avtalets tillkomst, som 
motiverat av hänsyn till att offentlig myndighet ska befatta sig med 
avtalet.123  
 
Karlgren framför dock att när det kommer till aktieteckning, ”[…]kan det 
knappast[!] råda något tvivel om att orsaken till dess formbundenhet i 
första hand är den, att lagstiftaren velat förebygga, att personer förhastat 
ansluta sig till ett planerat bolagsföretag, utan att ha närmare insikt om 
företagets beskaffenhet.”124.  Detta huvudsyfte som Karlgren, benämner 
som det ”förhärskande motivet”125, utesluter visserligen inte andra motiv, 
och Karlgren medger att formföreskriften för aktieteckning kan vara 
motiverat av andra anledningar, dock ”[…]icke i lika hög grad[…]”126. 
Formkravet medför således att en muntlig anslutning till ett aktiebolag inte 
kan leda till en förpliktelse att betala en aktieteckningslikvid. Detta torde 
också ligga i tredjemans intresse, att aktieteckningen fastslås i 
teckningslistor och inte endast är avhängig en muntlig överenskommelse.127 
 

                                                
121 Nerep, 2003 s. 147-148. 
122 Karlgren, 1930 s. 54 ff. 
123 Karlgren, 1930 s. 55-56. 
124 Karlgren, 1930 s. 56. 
125 Karlgren, 1930 s. 57. 
126 Karlgren, 1930 s. 57. 
127 Karlgren, 1930 s. 57. 
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När det kommer till frågan av särskild vikt för denna framställning, 
nämligen huruvida en utfästelse om att i framtiden teckna sig för aktier har 
någon rättslig verkan konstaterar Karlgren att frågan är av stor praktiskt 
betydelse, och nämner bl.a. behovet att genom avtal försäkra sig om viss 
anslutning till aktieteckning.128 Dock underkänner Karlgren som huvudregel 
den rättsliga bundenheten av sådana utfästelser och bedömer grunden, det 
förhärskande motivet, för aktieteckningens formbundenhet som 
utslagsgivande.129 
 
Karlgren framhåller att utfästelser om aktieteckning under vissa 
förutsättningar, hade kunnat tillerkännas bindande rättslig verkan om det 
förhärskande motivet varit ett annat, exempelvis att undanröja 
bevissvårigheter, eller underlätta för myndighets behandling. Ett 
förhärskande motiv, som består i att skapa en garanti för moget övervägande 
innan en anslutning till bolag, tillåter dock varken rättslig bundenhet eller 
skadeståndsansvar130 vid sådana utfästelser, utan att syftet med formkravet 
därigenom hade förfelats. Denna slutsats når Karlgren genom en analogisk 
tillämpning av 10 § AL131 och menar vidare att det inte spelar någon roll om 
utfästelsen riktats till bolaget eller enskilda medkontrahenter, den är inte 
bindande.132 Som stöd för sin uppfattning hänvisar Karlgren till NJA 1918 s. 
394, men påpekar också att det endast är aktieteckning som omfattas av 
formkravet, inte köp eller liknande fång.133  
 
Dock, vilket är av synnerlig vikt för denna framställning, menar Karlgren att 
emissionsgarantier i regel borde undgå att drabbas av formkraven. Detta då 
en analogisk tillämpning av 10 § AL torde vara utesluten då syftet med en 
sådan utfästelse inte är att förvärva delägarskap, utan föremålet för avtalet är 
i första hand att överta en garantirisk, i regel mot ett vederlag. Karlgren 
menar att det skyddsbehov lagstiftaren identifierat vid aktieteckning, d.v.s. 
det förhärskande motivet, att motverka bolagsengagemang utan moget 
övervägande, knappast på motsvarande sätt gör sig gällande vid 
garantigivning av det aktuella slaget.134 
 
Det finns således anledning att skilja på situationerna, och den förevarande 
typen av garantiavtal finner Karlgren inte vara av sådan art att man 
”obetänksamt inlåter sig på desamma”135 och således bör bundenhet 
uppnås.136 Om det däremot är delägarskap som i först hand är syftet med 
garantens ingående av garantiavtalet torde formföreskrifterna gälla, och i 
dessa fall spelar det ingen roll hur stort vederlag för garantin som erhållits, 

                                                
128 Karlgren, 1930 s. 59, inklusive fotnot nr 12. 
129 Karlgren, 1930 s. 59-60. 
130 Notera att potentiellt culpa-in-contrahendoansvar, vilket flaggas för i fotnot i Karlgrens 
framställning på s. 59, inte behandlas i denna framställning. För avgränsningar se avsnitt 
1.4 ovan. 
131 Dåvarande Aktiebolagslagen. 
132 Karlgren, 1930 s. 60. 
133 Karlgren, 1930 s. 60-61. 
134 Karlgren, 1930 s. 61-62. 
135 Karlgren, 1930 s. 62. 
136 Karlgren, 1930 s. 61-62. 
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det förhärskande syftet är enligt Karlgren avgörande för formkravets 
skyddsomfång.137 Avslutningsvis konstaterar Karlgren, i sammanhanget 
något okommenterat, att fullmakt till aktieteckning inte kräver särskild 
form, inte heller visar praxis att registreringsmyndigheten vid ansökan om 
bolagsregistreringen kräver uppvisande av eventuella skriftliga 
fullmakter.138 
 

5.1.1.1 Ljungholm – En samtida recension av 
Karlgrens verk 

Carl Ljungholm noterar i en samtida recension139 av Karlgrens verk att 
Karlgren vill göra ett undantag från den regel som kommit att uppfattats av 
NJA 1918 s. 394. Utfästelser om att i framtiden teckna sig för aktier, har 
som behandlats ovan, ansetts sakna rättslig verkan då de inte uppfyller 
aktiebolagslagens formkrav. De i praktiken vanliga emissionsgarantiavtalen 
bör dock enligt Karlgren undantas. Detta då det primära föremålet för dessa 
avtal är övertagandet av garantirisken, normalt sett med hänsyn till ett 
vederlag, inte utsikten att förvärva delägarskap i bolaget. Ljungholm noterar 
även det praktiskt intressanta som Karlgren lyfter fram angående 
avsaknaden av formkrav för fullmakt till aktieteckning, och det faktum att 
registreringsmyndigheten inte kräver uppvisande av skriftliga fullmakter. 
Ljungholm ger visst stöd till Karlgren och framhåller att mycket talar för 
hans uppfattning140, men kritiserar samtidigt Karlgrens framställning i 
ämnet som Ljungholm, utan att ge någon vidare konstruktiv kritik eller vad 
som lämnats att önska, anser vara ”icke uttömmande eller övertygande”. 141  

5.1.2 Nial 
Karlgrens slutsatser fick till synes fäste på den rättsvetenskapliga arenan, 
åtminstone hos Nial, som i sin framställning Aktiebolagsrättsliga studier 
från 1935 relativt okommenterat hänvisar till ”[…]regeln att en utfästelse 
att teckna aktier icke är bindande”142 och som stöd för regelns existens 
hänvisas till NJA 1918 s. 394 samt Karlgrens verk ovan. Nial skriver vidare 
att ”[d]etta [formkravets] syfte är ju[!] att[…]”143 skydda personer för att 
teckna sig för aktier innan aktiebolagets soliditet och utsikter spridits genom 
publicering, vilket möjliggör offentlig kritik.144 Nial godtar till synes den 
uppfattning som återfinns i Karlgrens verk gällande motiven bakom 
formkravet, och menar den tilltänkta tidsrymden inom vilken en presumtiv 
aktietecknare har att tillgodogöra sig information och noga överväga 
aktieteckningen, fordrar ett upprätthållande av formkravet.145 Nial skriver 

                                                
137 Karlgren, 1930 s. 62-63. 
138 Karlgren, 1930 s. 63. 
139 Ljungholm, 1931 s. 530-531. 
140 Exakt vilken uppfattning Ljungholm åsyftar specificeras inte. 
141 Ljungholm, 1931 s. 530. 
142 Nial, 1935 s. 181. 
143 Nial, 1935 s. 182. 
144 Nial, 1935 s. 181-182. 
145 Nial, 1935 s. 182. 
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vidare att det för skyddets upprätthållande ”[…]måste fordras att varje 
utfästelse att övertaga aktier mot vederlag blir ogiltig, om den sker innan 
den offentliga kritiken fått den tid och de förutsättningar att verka som 
lagen avsett bereda vid en aktieteckning.” 146. Att Nial väljer att 
formuleringen varje utfästelse skulle kunna indikera att Nial, till skillnad 
från Karlgren inte anser att formkravets räckvidd är avhängigt syftet bakom 
utfästelsen. 

5.1.3 ABL 44 
Förarbetena147 till 1944 års aktiebolagslag ger inget besked om det 
eventuellt förhärskande motivet bakom formkravet, som likväl bibehålls. 
Karlgrens uppfattning upptas inte, utan istället nämner utredningen 
publicitets- och kontrollbehovet, likaså framhålls vikten att skydda tredje 
man. Exempelvis uttalas särskilt att ogiltighet av aktieteckning, av 
rättssäkerhetsskäl inte får göras gällande efter bolagets registreras, då detta 
skulle medföra en påtaglig olägenhet för bolaget och dess borgenärer.148 De 
rättspolitiska skälen bakom formföreskrifterna diskuteras i övrigt inte. 

5.1.4 ABL 75 
I ett betänkande från 1958149, med förslag till förenklingar i vissa delar av 
aktiebolagslagen, förefaller bilden av aktiebolag som en potentiell farlig 
företeelse som allmänheten måste skyddas ifrån, till synes vara på nedgång. 
Betänkandet föreslår en enligt sin egen mening en radikal förenkling 
bolagsbildningsförfarandet i fall då bildandet sker med en begränsad krets 
av aktietecknare.150 I betänkandet uttalas att:  
 
”[i] vårt nutida samhälle är emellertid aktiebolaget en helt normal 
företagsform, som knappast har någon speciell förmåga att draga till sig 
allmänhetens pengar utan tvärtom ofta har att kämpa med sådana 
svårigheter beträffande kapitalförsörjningen att vårt näringslivs utveckling 
äventyras. Även om lagstiftningen fortfarande bör beakta de risker för 
allmänheten som aktiebolagsväsendet kan innebära, torde därför en nutida 
aktiebolagslag icke böra skjuta denna synpunkt så i förgrunden att 
aktiebolagens bildande, deras verksamhet och utveckling försvåras genom 
alltför invecklade och rigorösa lagregler.”151  
 
Vidare ifrågasätter utredningen systemet med formaliteter och publicitet vid 
bolagsbildning och kapital som utökades i och med ABL44 och framlägger 
att ”[d]et kan ifrågasattas om icke själva utgångspunkten för detta system 
numera framstår såsom något verklighetsfrämmande.”152. Utredningen 

                                                
146 Nial, 1935 s. 182. 
147 Prop. 1944:5 och SOU 1941:9. 
148 SOU 1941:9 s. 101 ff. 
149 SOU 1958:27. 
150 SOU 1958:27, s. 170. 
151 SOU 1958:27, s. 164. 
152 SOU 1958:27, s. 169. 
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uttalar att systemet inte heller torde kunna anses vara särskilt effektivt, och i 
ljuset av att andra bolagsformer kan ingås helt formlöst kan det inte anses 
vara motiverat av några bärande skäl. Detsamma gäller särskilt 
formföreskrifterna för nyemission, som enligt betänkandet ter sig onödigt 
långt drivna i ljuset av att faran att förledas in i ett redan tidigare bildat 
bolag, med styrelse, revisorer, förvaltnings- och revisorsberättelse m.m. i 
vart fall inte torde vara så stor att särskilda publicitetsföreskrifter är 
påkallade.153 
 
I propositionen för 1975 års aktiebolagslag anges att bestämmelsen om 
formkrav för aktieteckning upprätthåller och ”[…]bygger på̊ den nu 
gällande principen att ingen skall kunna med bindande verkan förplikta sig 
att delta i en bolagsbildning förrän under stiftelseförfarandet de åtgärder 
har vidtagits som föreskrivs i lagen i syfte att ge aktietecknaren underlag för 
bedömning av bolaget.”154. Vidare anges det handlar om en regel till skydd 
för aktietecknare. Formuleringen är vidsträckt och skulle kunna anses 
beskriva en princip som omfattar mer än det som lagregelns ordalydelse ger 
stöd för.155 Formuleringen är hämtad från utredningen inför ABL 75 från 
1971, och där en stor del av utredningsarbetet utfördes av Nial. Inget 
tidigare förarbete nämner eller ens antyder existensen av en sådan princip.156 
Nial har inte osannolikt influerats av slutsatserna i sin eget verk från 1935, 
som till stor del förlitar sig på Karlgrens forskning. Således har Karlgrens 
slutsatser om en princip nu blivit lagmotiv och nått högre rättskällestatus.157 
 
Samtidigt som den gällande principen ska upprätthållas med formkravet var 
ett av huvudsyftena med ABL 75 att förenkla det i ABL 44 komplicerade 
och formbundna regelverk, och anknöt sig således i stora delar till 
slutsatserna i betänkandet från 1958, se ovan.158 Det torde vara så att 
förarbetena inför ABL 75, trots behandlingen av den ”gällande principen”, 
med tidens mått mätt har avisat Karlgrens förhärskande motiv, då 
slutsatserna i 1958 års utredning, vilket även citeras i betänkandet från 1971 
underkänner den numera föråldrade synen på aktiebolagsformen som ett 
farligt instrument. 159. Vidare finner förarbetena successivbildning vara en 
av praktiskt betydelse obsolet form av bolagsbildning, då övervägande 
andelen av aktiebolag redan då tillkom genom simultanbildning.160 

                                                
153 SOU 1958:27, s. 179. 
154 Prop 1975:103 s 298. 
155 Prop 1975:103 s 298. 
156 Karlström, 2002 s. 60. 
157 Nerep, 2003 s. 161. 
158 Jfr SOU 1971:15 s. 110. 
159 Jfr SOU 1958:27 s. 164 och 169, SOU 1971:15 s. 127-128. 
160 SOU 1971:15 s. 129 jfr Prop 1975:103 s. 300. 
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5.2 Diskurs i modern tid 

5.2.1 Karlström 
Henrik Karlström avhandlar löften att teckna aktier i en artikel i JT 2002, 
och artikeln behandlar i huvudsak överenskommelser mellan andra än 
bolaget. Mitt examensarbetes huvudsakliga tyngdpunkt behandlar däremot 
partsförhållanden så som de vanligast förekommer vid användandet av 
emissionsgarantier,161 alltså ett avtal mellan det emitterande bolaget och 
garanten. Trots detta torde många av Karlströms slutsatser kunna bidra till 
diskursen även på avtal mellan bolaget och garanten. 
 
Karlström tar till viss del Karlgrens många år senare riktad kritik162 mot 
formalregleringen vid fastighetsköp som intäkt för att denne inte helt 
osannolikt hade invänt mot sin egen tidigare uppfattning vad gäller en 
analog tillämpning av ogiltighetsregeln vid bristande iakttagande av 
formkravet vid aktieteckning.163 Karlström menar att de skyddsintressen, se 
ovan under avsnitt 5.1.1. som Karlgren, och senare även Nial, framför till 
stöd för sin utvidgade tillämpning av formföreskriften antagligen inte alls 
upprätthålls av regleringen. Karlström befarar att regleringen inte har den 
avsedda effekten, och som stöd för denna uppfattning hänvisar han till de 
relativt kraftiga formuleringarna i SOU 1958:27 se avsnitt 5.1.4 ovan, vilket 
också citeras i SOU 1971:15164, om ett föråldrat verklighetsfrämmande 
system som genom marknadens praktiska tillvägagångsätt idag inte har 
önskad effekt. Karlström ställer sig således frågande till, och anser det 
främmande att ens överväga en utvidgad tillämpning av en regel med så 
kraftfull effekt som ogiltighet eller overksamhet, när denna redan gällande 
sitt primära tillämpningsområde kan anses ha ett diskutabelt 
existensberättigande. 165 

5.2.2 Nerep 
Nerep behandlar utförligt emissionsgarantier i sitt verk Aktiebolagsrättslig 
analys, Ett tvärsnitt av nyckelfrågor från 2003, och i klar kontrast till 
Karlgren och Nial anser Nerep att grunden för formkravet vid aktieteckning 
är oklar och att motiven vid införandet var blandade.166 Med bakgrund av 
detta anser Nerep att det är överraskande att Karlgren lyckats finna ett 
förhärskande motiv. Nerep ifrågasätter synnerligen kraftigt Karlgrens 
slutsats och menar att den förefaller närmst skönsmässig.167 Nerep finner i 
förarbetena inget som helst stöd för vikten att förhindra förhastade 
rättshandlingar som ett förhärskande motiv. Dessutom anser Nerep att de 

                                                
161 Se ovan i avsnitt 2 och 2.1. 
162 Karlgren, 1950, s. 302 ff. 
163 Karlström, 2002 s. 63 samt 66-67. 
164 SOU 1971:15 s. 127-128. 
165 Karlström, 2002 s. 65-66. 
166 Nerep, 2003, s.148 och s.151. 
167 Nerep, 2003, s.151-152. 
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står i dålig samklang med övriga bestämmelser och principer vid 
bolagsbildningen.168 Nerep påpekar att den enskilda aktietecknarens 
rättssäkerhet i flera sammanhang väger lätt, exempelvis vid felaktigt 
villkorade aktieteckningar, där istället skyddet för bolagsborgenärer och den 
aktieinvesterande allmänheten premieras, vilka Nerep framhåller alternativa 
motiv.169 
 
Vidare har synen på motivet för formbundenhet förändras sedan tillkomsten 
av 1895 och 1910 års aktiebolagslagar och enligt Nerep har det skett en 
möjlig ändamålsförskjutning vilken Karlgren inte beaktat.170 Att varken 
fullmakt till aktieteckning eller ett efterföljande godkännande härav fordrar 
särskild form rimmar dessutom illa med Karlgrens teori om det 
förhärskande motivet, ett moget övervägande, kan tillgodoses genom en 
formlös uppdragsangivelse.171 Nerep menar att en analog tillämpning av 
formkravet vid aktieteckning, som resulterar i att utfästelser att teckna aktier 
saknar obligationsrättslig verkan är utesluten.  Det saknas enligt Nerep, i 
vart fall efter införandet av 1975 års lag om inte dessförinnan, 
lagstiftningsändamål som motiverar en sådan tillämpning, istället får det 
vara av större vikt att aktiebolag genom exempelvis emissionsgarantier kan 
tillförsäkras riskkapital.172  
 
Nerep tillerkänner således emissionsgarantierna obligationsrättslig verkan, 
och även om det torde vara praktiskt besvärligt att tvinga en avtalspart 
teckna sig för aktier är risken för skadestånd, eller eventuellt avtalsvite ett 
incitament härom. Nerep finner vidare inte heller några vägande skäl att 
begränsa rätten till skadestånd till det negativa kontraktsintresset,173 och 
lyfter fram den pågående starka uppluckringen av den i rättspraxis 
framväxta principen att utfästelser inte är bindande, exempelvis vad gäller 
handpenningsavtal, föravtal vid bodelning, skriftliga optionsavtal avseende 
framtida förvärv av bostadsrätt, m.m.174 Nereps analys av rättsläget ger 
honom slutsatsen att utfästelser, garantier, optioner och dylika 
rättshandlingar avseende framtida aktieteckning, bör antas vara bindande 
rättsligt, i vart får om de företagits i skriftlig form. Detta gäller dock, i ljuset 
av NJA 1918 s. 394, inte ett avtalsförhållande med bolaget som 
medkontrahent där avtalet avsett fylla funktionen av en aktieteckning.175 
 

                                                
168 Nerep, 2003 s.152. 
169 Nerep, 2003, s.152-153. 
170 Nerep 2003, s.154. 
171 Nerep 2003, s.154. 
172 Nerep, 2003, s.163. 
173 Nerep, 2003, s.163. 
174 Se Nerep, 2003, s. 166 där Nerep hänvisar till bl.a. NJA 1974 s. 526, NJA 1978 s. 497 
och NJA 1992 s. 66.  
175 Nerep, 2003, s.186. 
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5.2.3 ABL 2005 
År 1997176 avger Aktiebolagskommittén ett delbetänkande med namnet 
Aktiebolags kapital och noterar däri bl.a. den uppluckring av formkravet 
som förekommer i praktiken. Kommittén uttalar att det på aktiemarknaden 
förekommer att den som vill teckna sig för aktier lämnar fullmakt till en 
funktionär på ett värdepappersinstitut att för dennes räkning verkställa 
aktieteckningen på teckningslistan. Praktiken medför således att 
informationskravet, att viss information ska vara fogad till teckningslistan 
framstår som nära nog meningslös eftersom den i praktiken endast når 
funktionärens hand.177 Kommittén avstod dock från att lagfästa praktiken, 
som delvis kringgår ABL:s formkrav. Kommittén fann sig inte ha möjlighet 
att lätta på formkravet utan att lagstifta om förhandsgranskning av 
informationen som istället ska lämnas till tecknarna.178 
 
Advokatsamfundet179 ifrågasatte gällande reglering i sitt remissyttrande över 
kommitténs slutbetänkande180 2001, och bl.a. framhölls att formkravet vid 
nyemission, som enligt betänkandet skulle kvarstå, saknar motsvarighet för 
aktieköp, vilket idag kan ske helt formlöst. Advokatsamfundet menade att 
det kan diskuteras huruvida skyddsbehovet är mycket större vid 
aktieteckning än vid aktieköp, vidare så till den grad att det kan motivera ett 
formkrav vars praktiska effekter är oklara.181 Som svar på kritiken anges det 
i förarbetena till den nuvarande aktiebolagslagen att skyddsintressena i 
princip är likartade oavsett om aktierna tecknas vid nyemission eller 
bolagsbildning. Det anges att det i båda fallen handlar om att säkerställa att 
det inte uppkommer oklarheter kring villkoren kring aktieteckningen, och 
söka skapa garantier för att emissionsvillkoren är kända för aktietecknarna 
inför teckningen. Därför har reglerna om aktieteckning vid bolagsbildning 
väsentligen samma innebörd och utformning som reglerna om aktieteckning 
vid nyemission.182 Vilka av intressenterna lagstiftningen mer specifikt avser 
skydda framgår inte närmare. Diskursen kring teckningsutfästelsers 
bindande verkan berörs överhuvudtaget inte i förarbetena.  

5.2.4 Åqvist 
Christina Åqvist framhåller i en omfattande och grundlig framställning i JT 
som behandlar emissionsgarantier att det är uppseendeväckande att det inte 
förts någon diskussion kring avtalens giltighet mot bakgrund av formkraven, 
i samband med införandet av garantigivningsmöjligheterna. 
Garantimöjligheter, som dessutom uttryckligen motiveras av att behovet 
underlätta företags kapitalanskaffning. Avsaknaden av sådan diskussion 
kring formkraven indikerar enligt Åqvist antingen att det inte ansetts utgöra 

                                                
176 SOU 1997:22. 
177 SOU 1997:22 s. 363. 
178 SOU 1997:22 s. 363-364. 
179 Sveriges Advokatsamfund. 
180 SOU 2001:1. 
181 R 7607/2001, Remissyttrande från Advokatsamfundet, p. 2.1.4. 
182 Prop. 2004/05:85 s. 346. 
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ett problem eller att lagstiftaren helt enkelt inte beaktade problemet. Åqvist 
menar dock att frånvaron av sådan diskussion innebär att reglernas existens 
inte kan användas för att besvara frågan huruvida emissionsgarantier 
riskerar att stå i strid med aktiebolagslagens regler.183 
 
Åqvist beklagar vidare att NJA 1918 s. 394 är det enda prejudikatet på 
området. Hon anser domen vara förhållandevis kortfattad och då domstolen 
använder sig av en objektiv tolkning för att nå sitt domslut behandlas inte 
formkravets funktion eller ändamål. Fallet är till åren kommen, dock har 
formkravet bestått i relativt oförändrad form, således kan prejudikatvärdet 
enligt Åqvist inte avfärdas.184 
 
Åqvist tolkar Aktiebolagsutredningen från 1971, i vilken man tonar ner 
bilden av aktiebolag som farliga instrument, som att Karlgrens 
”förhärskande motiv” till synes fått alltmer begränsat utrymme. Man kan 
dock inte utesluta formkravets funktion som ett skydd mot ogenomtänkta 
investeringar, och det således finns skäl att beakta Karlgrens ståndpunkter 
som historiskt tungt vägande men att deras dagsaktuella vikt är mer oklar.185 
 
Åqvist pekar även på den uppdelning Karlgren presenterar vad gäller syftet 
med det tilltänkta förvärvet idag framstår som onyanserad och 
svårtillämpad. Garanter investerar idag sällan uteslutande med avsikten att 
göra en vinst på garantirisken, och det kan enligt Åqvist te sig avlägset att 
endast fokusera på syftet med det tilltänka förvärvet som en grund för när en 
analogitolkning av formkravet är möjlig.186 
 
Åqvist tolkar vidare Nereps ifrågasättande slutsatser av Karlgrens åsikter 
som grundade i ett delvis pragmatiskt resonemang. Det finns enligt Åqvist 
likheter mellan Nerep och Karlgren vad gäller åsikten att obligationsrättslig 
verkan bör gälla för utfästelser om aktieteckning, förutom de fall då 
utfästelsen avser fylla funktionen av en aktieteckning. En sådan slutsats 
medför dock att grundproblemet kvarstår då ”funktionen”, med hänsyn till 
blandade motiv och dagens varierande garantiavtal och garanter, är oklar. 
Någon konkretisering av ”aktieteckningens funktion” presenteras inte och 
det framgår inte huruvida syftet bakom aktieteckningen ska vara 
utslagsgivande. Inte heller Nial, som använder samma begrepp, utvecklar 
dess innebörd. Åqvist efterfrågar också en diskussion om eventuell skillnad 
mellan fall då en befintlig aktieägare agerar garant mot fall då extern part 
agerar garant. 187 
 
Argumentet som Nerep framhåller188, att det skett en uppluckring i praxis av 
principen att utfästelser inte är bindande, är för frågan relevant men Åqvist 
vidhåller att ”utfästelser bör bedömas i den miljö de verkar, och inte för att 

                                                
183 Åqvist, 2005 s. 602. 
184 Åqvist, 2005 s. 606. 
185 Åqvist, 2005 s. 610-11. 
186 Åqvist, 2005 s. 611. 
187 Åqvist, 2005 s. 611-612. 
188 Se avsnitt 5.2.2. ovan. 
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de utgör utfästelser”. Åqvist lyfter att särregleringen på den 
aktiebolagsrättsliga arenan innebär att utvecklingen inom andra 
rättsområden inte nödvändigtvis skapar några som helst garantier för hur ett 
föravtal om aktieteckning skulle komma att bedömas.189 
 
Åqvist ifrågasätter analogiresonemangets plats i diskussion som har 
genomsyrat doktrinen på området. Formkravets existens i sig bör vara stöd 
för att frånkänna verkan av utfästelser. Åqvist menar att distinktionen är att 
antingen är formkravet inte tillämpligt överhuvudtaget, alternativt så är en 
utfästelse inte bindande eftersom att formkrav uppställts och att minikraven 
inte är uppfyllda, ett s.k. e contrarioslut. Lagstiftaren har exempelvis 
särreglerat användandet teckningsoptioner.190 Med hänvisning till att 
garantiavtalet likt teckningsoptioner reglerar en framtida rätt, skulle 
avsaknaden av regler för emissionsgarantier, med ett e contrarioslut, tolkas 
som att ABL inte medger en sådan konstruktion. Åqvist ger till och med 
utrymme för att diskutera huruvida en rättshandling överhuvudtaget kan 
anses ha kommit till stånd om en formbrist föreligger.191 
 
Vad gäller formkravets ändamål uttalar Åqvist att det svårt att tydligt 
fastställa i ljuset av ett aktiebolags rättsligt komplexa figur. Ändamålen 
torde vara flera med flera olika intressenter. Dock anser Åqvist att 
formkravets skyddande verkan för den enskilda investeraren förtjänar en 
plats i diskussionen om ändamålet bakom formkravet, om än ett historiskt 
sådant. Ifall skyddet för den enskilda investeraren varit det bärande, eller 
formkravets enda ändamål, hade det varit möjligt att tillerkänna utfästelse 
om aktieteckning bindande verkan i ljuset av att vissa typer av investerare, 
exempelvis garanter kan anses mindre skyddsvärda.192 Åqvist är dock av 
uppfattningen att ändamålet torde vara att konkretisera när ett avtal ingåtts, 
vilket även bör ligga i bolaget, aktieägarnas, garantens och borgenärernas 
intresse. Då aktiebolagsformen fritar individerna från personligt ansvar och 
reglerna kan anses kompensera för denna frihet anser Åqvist att en 
uppluckring av formföreskrifterna bör undvikas. Åqvist drar paralleller till 
utökandet av tillämpningsområdet av mottagarkretsen avseende 
återbäringsreglerna och förbudet mot olovliga värdeöverföringar,193 och 
menar att borgenärsskyddet är ett starkt skäl till att bibehålla formreglernas 
tillämpningsområde. Med vikten av förutsägbarhet för borgenärer och 
emittenter, i ljuset av rådande rättsläget med existerande formföreskrifter, 
anser Åqvist inte det motiverat att tillerkänna skriftliga teckningsutfästelser 
bindande verkan.194 Avslutningsvis menar Åqvist att garantiavtalen fyller en 
mycket viktig funktion på marknaden, och att frågetecknen kring deras 
bindande verkan snarast bör utsläckas genom prejudikat eller regler.195 

                                                
189 Åqvist, 2005 s. 612. 
190 ABL 14 kap. 
191 Åqvist, 2005 s. 600. 
192 Åqvist, 2005 s. 613. 
193 Prop. 2004/2005:85 s. 392. 
194 Åqvist, 2005 s. 613. 
195 Åqvist, 2005 s. 618. 
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5.2.5 Kleineman 
Jan Kleineman diskuterar emissionsgarantier i framställningen Principerna 
för bindande avtalslöften och frågan om formalavtals ogiltighet196 som 
återfinns i Avtalslagen 90 år från 2005. Kleineman noterar att det som 
åberopats till stöd för uppfattningen att teckningsutfästelser och 
emissionsgarantier inte skulle vara gällande är ett snart 90 (nu snart 100) år 
gammalt, kortfattat och svårtolkad rättsfall. Han menar att lagtexten inte ger 
stöd för det som i doktrin kallats Ömsesidighetsprincipen, d.v.s. den 
omdiskuterade princip om att löften eller optioner inte är bindande vid 
formbundna avtal.197 Kleineman har även, som framförts ovan, vad gäller 
formalavtal, framhävt att optioner inte bör sakna rättsverkan enbart på grund 
avtalet i ifrågavarande slag uppställer ett formkrav för att komma till stånd. 
Han menar att det föreligger en sammanblandning i äldre doktrin mellan 
ogiltighet och frågan om löftens rättsverkan.198 Kleineman lyfter även fram 
NJA 1992 s. 66 och menar att HD här starkt tar ställning mot den av en del 
förespråkade ömsesidighetsprincipen som utgångspunkt för bedömningen 
av bindande löften vid formalavtal. Tvärtom skall principen om avtalsfrihet 
vara utgångspunkten.199 I det fall avgörandet ska ges betydelse idag, i ljuset 
av senare rättspraxis på närliggande områden, måste man enligt Kleineman 
övervinna en rad svårigheter i tolkningshänseende.200 Kleineman anser 
Nereps förödande kritik vara välfunnen, men som eftergift betonar 
Kleineman att en stark auktoritetstro präglar äldre tiders doktrin, vilket 
Nerep till synes inte beaktar. 201  
 
Kleineman menar att man för att finna NJA 1918 s. 394 tillämpligt för 
emissionsgarantier vore tvungen att göra en dubbel analogi, då den första 
analogin 1918 utgjordes av att tillämpa en formföreskrift på eventuell 
bundenhet vid löfte. HD har i liknande fall, exempelvis i NJA 2001 s. 75 
visat stor försiktighet vad gäller dubbla analogier, detta talar för att stöd i 
rättspraxis saknas för att obundenhet skulle gälla för emissionsgarantier.202 
 
Vidare anser Kleineman det vara märkligt att lagstiftaren vad gäller 
regleringen vid nyemission, i skillnad mot regleringen vid bolagsbildning, 
inte explicit undantagit löftens verkan.203 Lagstiftaren har inte beaktat den 
kritik som framförts mot formkravet, exempelvis av advokatsamfundet204 
Avslutningsvis konstaterar Kleineman att det inte genom en renodlad 
rättskälleanalys går att dra några definitiva slutsatser om 
emissionsgarantiers bindande verkan eller rättsordningens potentiella 
värdering av NJA 1918 s. 394, rättsläget förbli svårbedömbart. Dock menar 

                                                
196 Kleineman, 2005 s. 47 ff. 
197 Kleineman, 2005 s. 47. 
198 Kleineman, 2005, s. 42-43. 
199 Kleineman, 2005, s. 44. 
200 Kleineman, 2005, s. 49. 
201 Kleineman, 2005, s. 52. 
202 Kleineman, 2005, s. 53. 
203 Kleineman, 2005, s. 53. 
204 Jfr Prop 2004/05:85 del II s. 525 och ABL 2:12 2 st. 
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Kleineman att det är rättspolitiskt svårt, och nästintill förefalla stötande, att 
motivera obundenhet vid dyrköpta emissionsgarantier. 205 

5.2.6 Wickenberg 
Johanna Wickenberg skriver i SvJT 2007 s. 527 ff. en artikel behandlande 
Avtal om apport, vilken även till stora delar kan anses gälla även för 
emissionsgarantier. Wickenberg menar att det idag saknas skäl att göra en 
analogiskt tillämpning av formkravet och sällar sig till samma uppfattning 
som Nerep och Karlström, nämligen att Karlgren går för långt i sin tolkning 
av formkraven. Wickenberg stödjer sin tolkning på något som i 
framställningen refereras till som ”det aktiebolagsrättsliga övergripande 
ändamålet” 206, nämligen att främja kapitalbildning. Detta ändamål anser 
Wickenberg möjliggörs eller genomförs med avtal om framtida 
aktieteckning. Vidare framhålls att inget rättsfall direkt stödjer en analog 
tillämpning och i ljuset av det anförda torde således ett avtal om 
aktieteckning i vart fall vara obligationsrättsligt bindande mellan parterna.  
 
Wickenberg drar i likhet med Nerep paralleller till formkravet i jordabalken 
och vid köp av bostadsrätt, och den i praxis på senare tid mildare syn på 
formkravet,207 och restriktivitet med analoga tillämpningar av formkrav. 208 
Även om praxis209 undantagsvis stödjer analoga tillämpningar av formkrav 
är det enligt Wickenberg överilat att utsträcka formkravet vid aktieteckning 
att gälla även föravtal och optioner. Detta formkrav bör tolkas enligt sin 
ordalydelse då det inte finns övervägande skäl för att göra en analogi eller 
reduktionsslutstolkning. 210 

5.2.7 Westermark & Lagercrantz 
Dennis Westermark och Monica Lagercrantz (framledes W&L) behandlar 
pedagogiskt emissionsgarantier i sin praktiskt inriktade publikation Om 
nyemission från 2013. Med beaktande av formkravet anser W&L i likhet 
med övrig doktrin att det kan diskuteras huruvida ett bolag med framgång 
kan hävda att en emissionsgarant är bunden av garantiavtalet. W&L menar i 
likhet med Karlgren att avtalens syfte bör påverka bedömningen av avtalens 
giltighet och anser att formkravet i ABL 13 kap. 13 § tar sikte på en 
aktietecknande investerare med syfte att bli aktieägare. Emissionsgarantier 
har inte detta syfte, utan syftet torde vara att garanten ska stå en risk, i regel 
mot vederlag.211 W&L lyfter fram att syftet bakom formkravet dock synes 
vara flera, och att emissionsgarantier inte är en aktieteckning, utan ett 
åtagande att framtiden företa aktieteckning. Om garanten påkallas uppfylla 
sitt åtagande måste garanten verkställa detta genom en aktieteckning i 

                                                
205 Kleineman, 2005, s. 55. 
206 Wickenberg, 2007 s. 536. 
207 Exempelvis genom NJA 1974 s. 526. 
208 Exempelvis NJA 1992 s. 66. 
209 Exempelvis NJA 1970 s. 180 och NJA 1974 s. 526. 
210 Wickenberg, 2007 s. 537-538. 
211 Westermark & Lagercrantz, 2013 s. 119. 
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enlighet formkraven, och vägrar garanten finns ingen möjlighet för styrelsen 
att använda emissionsgarantin som underlag för aktietilldelning.212 Däremot 
med W&L att avtalsbrottet torde grunda skadestånd eller i förekommande 
fall avtalsvite.213  
 
W&L menar att NJA 1918 s. 394 tyder på att bolaget inte kan binda 
investerare genom emissionsgarantier och nämner även risken för 
uppluckring av formkravet till skada för förutsebarheten och konsekvensen. 
Däremot menar W&L att det finns starka argument mot en analog 
tillämpning av formkravet vid emissionsgarantier. Garanterna är ofta företag 
som yrkesmässigt företar dessa rättshandlingar, eller personer med stor 
aktiemarknadserfarenhet. Vidare torde offentligheten kring 
emissionsgarantiavtal försäkra eftertänksamhet hos potentiella garanter, och 
emissionsvillkoren framgår i regel av garantiavtalen. W&L hänvisar också 
till Karlgren och påpekar att syftet också är ett annat vid 
emissionsgarantiavtal än andra utfästelser att teckna sig för aktier.214 Att 
formkravet skulle skydda aktietecknare mot förhastade och oöverlagda 
investeringsbeslut kan idag inte anses vara ett hållbart argument då 
huvudsakligen endast riktade nyemissioner och eller privata kupongbolag 
använder sig av sådan teckningslista som avses i ABL 13 kap. 13 §.215 
Vidare anses säljoptioner av befintliga aktier vara giltiga, vilket talar mot en 
analog tillämpning av formkravet vad gäller just nya aktier.216 Westermark 
menar också att prejudikatvärdet av NJA 1918 s. 394 vad gäller 
emissionsgarantiavtal kan ifrågasättas mot bakgrund sin höga ålder, och det 
faktum att det inte behandlar emissionsgarantiavtal. 217 
 
Avslutningsvis menar W&L att mycket talar emot en analog tillämpning av 
formkravet beträffande emissionsgarantiavtal. I likhet med Nerep anser de 
att HD varit restriktiv att utöka formkravet till närliggande avtal. Det finns 
även lagregler som uttryckligen tar sikte på emissionsgarantiavtal, vilket 
talar för en acceptans för sådana avtal. Vidare är emissionsgarantier vanligt 
förekommande och fyller en viktig funktion på marknaden. W&L 
konstaterar rättsläget som osäkert, men gör i likhet med Nerep, se nedan 
under avsnitt 6.4.2. en hänvisning till marknadskrafterna och s.k. ”cold-
shouldering”218 som viktigt alternativ sanktion. 219 
                                                
212 Westermark & Lagercrantz, 2013 s. 120. 
213 Westermark & Lagercrantz, 2013 s. 120, fotnot 22. 
214 Jfr även Åqvist resonemang i avsnitt 5.2.4 ovan, om ett e contrarioslut med anledning av 
ABL:s särreglering av teckningsoptioner, W&L menar att resonemanget kan ifrågasättas 
eftersom emissionsgarantier fyller ett annat syfte än teckningsoptioner. Westermark & 
Lagercrantz, 2013 s. 119, fotnot 16. 
215 Läs om förfarandet med fullmakter samt erläggandet av emissionslikviden via 
inbetalningsavi från Euroclear. Westermark & Lagercrantz, 2013 s. 123. 
216 Westermark & Lagercrantz, 2013 s. 123. 
217 Westermark & Lagercrantz, 2013 s. 123-124. 
218 Uttrycket ”cold-shouldering” innebär att andra företag och aktörer på marknaden inte 
vill befatta sig med aktören som brutit mot exempelvis regler eller fattade beslut. Återfinns 
bl.a. i den brittiska takeoverkoden, något liknande formaliserat förfarande saknas i Sverige. 
Se även Har aktiemarknadsnämnden några sanktioner? Boman 2011 s. 62 och särskilt 
fotnot 5. 
219 Westermark & Lagercrantz, 2013 s. 124. 
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6 HD:s avgörande T 3313-14 

6.1 Bakgrund 
I augusti 2007 fattade styrelsen i Labs2 Group AB ett preliminärt beslut om 
att genomföra en företrädesemission i bolaget. Bolaget var upptaget för 
handel på handelsplattformen First North och hade mellan 1991-2006 
genomfört ett tjugotal nyemissioner. Före den aktuella nyemissionen 
tecknades emissionsgarantier med var och en av 18 stycken garanter med 
bl.a. följande lydelse:220 
 
”Garantigivaren åtar sig härmed, på de villkor som följer av denna 
Emissionsgaranti, att för det fall Emissionen ej blir fulltecknad av 
aktieägarna i Labs2, för egen räkning, i Emissionen, teckna [visst antal] 
nyemitterade aktier i Labs2, eller det lägre antal aktier som Labs2 
skriftligen meddelar senast den [visst datum] 2007, till en teckningskurs om 
högst 0,18 kr per aktie (”Garantiåtagandet”), samt att betala 
teckningslikviden om högst [visst belopp], eller det lägre belopp som Labs2 
skriftligen meddelar Garanten senast den 30 november 2007, 
(”Garantibeloppet”).”221 
 
I avtalen med garanterna angavs vidare att ersättningen till garanterna för 
deras garantiåtagande uppgår till 8 procent av garantibeloppet samt att 
teckning skulle ske på särskild teckningslista. 
 
I oktober 2007 fattade en extra bolagstämma beslut om att genomföra 
nyemissionen. Ett prospekt upprättades och godkändes av FI, vari 
information om garantiengagemanget återfanns. Upplysning om 
emissionsgarantierna lämnades också i pressmeddelande. När 
företrädesemissionen genomförts var nyemission inte fulltecknad och 
bolaget krävde således infriande av emissionsgarantierna. Avräkningsnota 
med tillskottsbelopp och angivande av antalet aktier som skulle tecknas 
sändes till garanterna. De fem stycken, i målet aktuella garanterna, 
genomförde dock inte den avkrävda aktieteckningen och emissionen 
befarades därmed inte bli fulltecknad.222 
 
Istället erbjöd sig Trygghetsbolaget i Lund AB, som inte tidigare var 
aktieägare, att fyllnadsteckna återstående aktier. Styrelsen i Labs2 antog 
erbjudandet och mottog emissionslikvid från Trygghetsbolaget. Labs2 
tillkännagav att emissionen var fulltecknad och att styrelsen beslutat att 
tilldela Trygghetsbolaget aktier motsvarande emissionslikviden.  Samma 
dag överlät Labs 2 genom skriftligt avtal sina krav mot garanterna till 

                                                
220 Mål nr T 3313-14 punkt 1-2. 
221 Mål nr T 3313-14 punkt 3. 
222 Mål nr T 3313-14 punkt 4-6 
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Trygghetsbolaget. Dagen därpå registrerades emissionsbeslutet i 
aktiebolagsregistret. 
 
Trygghetsbolaget anförde att de i samband med att företa aktieteckningen 
som ålåg garanterna också förvärvade det krav som emittenten hade på 
garanterna enligt garantiavtalen. Trygghetsbolaget menade således att 
bolaget har rätt att kräva fullgörelse av avtalen med samma rätt som 
emittentbolaget haft före den genomförda fyllnadsteckningen.  
 
Garanterna anförde att det uppstod turbulens i Labs2 kort efter 
garantiavtalen slöts. Huvudaktieägaren sålde sitt innehav, vilket pressade 
aktiekursen och tillgångar och kontrakt skiftade mellan Labs2 och andra 
bolag, däribland Trygghetsbolaget. Garanterna menade att de hade goda skäl 
att avvakta med att uppfylla garantiavtalen och hävdade att man förde 
förhandlingar, med personer närstående till Labs2 om bolagets fortsatta 
verksamhet, vilka avslutades bara dagar innan Labs2 bekräftade att emission 
var fulltecknad. Garanterna anförde vidare att deras förpliktelser enligt 
garantiavtalen upphörde när nyemission fyllnadstecknades och att 
Trygghetsbolaget därefter inte kan ha förvärvat någon rätt till krav på 
garanterna från Labs2. Slutligen anförde garanterna att då teckningen inte 
skett i enlighet med formkraven i ABL är teckningsåtagandena i 
garantiavtalen inte juridiskt bindande.223 

6.2 Bedömning i underinstanserna 
Tingsrätten och Hovrätten hade i sina domslut bedömt att emissionen, 
genom att Trygghetsbolaget trätt in och tecknat de resterande aktierna, blivit 
fulltecknad, således fanns ingen grund att göra gällande 
emissionsgarantierna längre. Emissionsgarantierna gällde enligt 
underinstanserna enbart för de fall det fanns kvarvarande aktier i 
emissionen.224 

6.3 Högsta Domstolens bedömning 
HD konstaterar inledningsvis att Trygghetsbolagets talan går ut på att 
förplikta garanterna att mot en betalning som svarar mot respektive 
tillskottsbelopp ta över de aktierna som svarar mot de respektive aktier 
garanten enligt garantiavtalet skulle tecknat. Målet i sig angår alltså inte 
huruvida någon som avgett ett löfte eller en utfästelse om att teckna sig för 
aktier kan förpliktas att göra detta, mer om detta nedan.225 

6.3.1 Huvudfrågor 
HD identifierar två huvudfrågor i målet,  
                                                
223 Mål nr T 3313-14 punkt 7-11. 
224 Mål nr T 3313-14 punkt 14. Noteras kan även Nereps jämförelse med Finansiell Leasing 
under avsnitt 6.1. 
225 Mål nr T 3313-14 punkt 12. 
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i) ”huruvida ett brutet teckningsåtagande i en emissionsgaranti grundar rätt 
till skadestånd för det emitterande bolaget”226 och om så är fallet,  
 
ii) ”om en tredje mans infriande av en garants förpliktelse genom en 
fyllnadsteckning innebär att inga rättigheter längre kan göras gällande 
enligt garantin, eller om fyllnadsteckningen i förening med en överlåtelse av 
rättigheterna enligt garantin kan medföra att den tredje mannen har rätt att 
bli utlöst av garanten.”227 

6.3.2 Rättsläget  

6.3.2.1 Formkrav för aktieteckning 
HD redogör sedan för innebörden av och syftet med emissionsgarantier, en 
redogörelse helt i linje med beskrivningen under avsnitt 2 och 2.1 ovan. 
Domstolen noterar vidare att det förekommer utfästelser att teckna aktier vid 
sidan om emissionsgarantier, och väljer därför att skilja mellan utfästelser i 
vid mening, och det åtagandet en emissionsgaranti kan sägas utgöra. 
Åtaganden av försäkringskaraktär där någon teckning inte fordras av 
löftesgivaren vid emissionen undantar rätten uttryckligen från sin 
bedömning.228 
 
HD konstaterar att rättsläget kring emissionsgarantier och övriga 
teckningsutfästelser är omdiskuterat i rättslitteraturen229, särskilt på grund av 
rättsfallet NJA 1918 s. 394.  
 
Garantiavtalen i målen skiljer sig enligt HD från normalfallet, vad gäller just 
garanterna. Garanterna i aktuellt mål var privatpersoner, som inte var 
aktieägare i bolaget eller, möjligen med något undantag, ägnade sig åt 
garantigivningsverksamhet i någon affärsmässig omfattning. I övrigt 
bedömer HD att förhållandena var som brukligt. 
 
HD redogör också för den rättsliga regleringen kring aktieteckning vid 
nyemission och presenterar kort aktiebolagens formkrav vid aktieteckning. 
HD nämner vidare att tecknare, oavsett teckningsform ska få tillgång till 
bolagsordningen och senaste årsredovisningen med revisionsberättelse samt 
redogörelse för därefter senare inträffade väsentliga händelser. 
Avslutningsvis nämner domstolen att det i svensk rätt inte finns några 
materiella lagbestämmelser om emissionsgarantier men nämner viss 
finansmarknadsrättslig lagstiftning, vilket även redogjorts för ovan230.231 

                                                
226 Mål nr T 3313-14 punkt 13. 
227 Mål nr T 3313-14 punkt 13. 
228 Mål nr T 3313-14 punkt 15-19. 
229 HD hänvisar här till Karlgren, Karlström. Nerep, Åqvist, Kleineman, Wickenberg, samt 
Westermark och Lagercrantz, vilka också samtliga behandlats i denna uppsats. 
230 Exempelvis tillståndsplikten som följer av i 2 kap 1 § 6 LVPM, och det tidsbegränsade 
innehavet  som stadgas i 7 kap 5 § LVPM. 
231 Mål nr T 3313-14 punkt 20-25. 
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6.3.2.1.1 NJA 1918 s. 394 
I målet upprepar HD sedan, sitt eget ställningstagande nästan hundra år 
tidigare i NJA 1918 s. 394 - Den som utan giltig aktieteckning åtagit sig att 
teckna aktier kan inte förpliktas att göra så. Först efter själva teckningen kan 
en domstol ålägga en part att ta del av emission, då främst genom att tvinga 
parten att betala den åtagna teckningslikviden. I avsaknad av teckning, likt 
NJA 1918 s. 394 är utfästelsen oförbindande eftersom aktierna inte tecknats 
på det sätt som lagen föreskriver.  
 
HD resonerar visserligen kring att det finns skäl för att emissionsgarantier 
ska kunna genomdrivas av bolaget, och att det kan tyckas märkligt att en 
garanti inte berättigar bolaget att ta i anspråk en eventuell ställd säkerhet för 
betalning av teckningslikviden. Särskilt eftersom emissionsgarantier i regel 
är skriftliga, har utställts i anslutning till emissionsprospektet utarbetats och 
ofta säkerställts. Samtidigt framhäver HD att det finns skäl för att NJA 1918 
s. 394 fortfarande ska tillräknas prejudikatverkan. I stort sett likartade 
formkrav gäller idag, och förarbetena232 till 1975 års aktiebolagslag kan 
hävdas ge stöd för att rättsläget svarar mot avgörandet från 1918. Inte heller 
ger förarbetena till nuvarande aktiebolagslag stöd för en ändrad uppfattning 
i detta avseende.  
 
Målet rör enligt HD dock inte den obligationsrättsliga verkan av 
teckningsåtagandet, utan rör något som inte prövades i 1918 års avgörande, 
nämligen huruvida en underlåtenhet att infria en teckningsutfästelse kan 
utgöra ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. En sådan bedömning bör enligt 
HD göras ”[…]i ljuset av vad som mera allmänt gäller för rättshandlingar 
av det slaget.”.233 
 

6.3.2.2 Formföreskrifters betydelse för optioners 
bindningsverkningar 

Ett teckningsåtagande är en ensidig förpliktelse att på begäran av det 
emitterande bolaget företa den formbundna rättshandlingen, att teckna sig 
för aktier. Vad gäller optionsavtal avseende fast egendom är rättspraxis 
tydlig, sådana avtal kan inte grunda ansvar för skada svarande mot det 
positiva intresset. För tillitsintresset eller det negativa intresset hänvisar HD 
till rättsfallet NJA 2012 s. 1095, se ovan under avsnitt 4.2.1. Domstolen 
noterar visserligen Håstads tillägg i NJA 1998 s. 610, avsnitt 4.2.1 ovan, 
som ifrågasätter huruvida syftet med formkraven för överlåtelser av fast 
egendom verkligen fullt ut motiverar den rådande rättsordningen, men nöjer 
sig med att konstatera att det ändå inte kan dras några slutsatser av 
optionsavtal avseende fastegendom för andra slags optionsavtal. 
 
Formkravets betydelse för andra egendomslag har tidigare behandlats av 
HD, bl.a. i rättsfallet NJA 1992 s. 66 (jfr NJA 1994 s 130 och NJA 2001 s. 
75), se ovan under avsnitt 4.2.2., där HD konstaterar att formkraven vid 
                                                
232 SOU 1971:15 s. 138 och prop. 1975:103 s. 298. 
233 Mål nr T 3313-14 punkt 26-29. 
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överlåtelser av bostadsrätter inte omöjliggör bindande optionsavtal. Tvärtom 
så är optionsavtal, såväl köp-/ som säljoptioner, bindande avseende 
formbundna optionstransaktioner om inte annat följer av lag. Undantag från 
denna huvudregel kan göras om det föranleds av särskilda omständigheter, i 
målet ansågs att skriftkravet för överlåtelse av bostadsrätt riskerade att, på 
ett inte godtagbart sätt, urholkas om det inte gällde även för optionsavtal. 
 
HD anser att tolkningen av formkravet i ABL 13 kap. 13 och 14 §§ bör 
göras i linje med NJA 1992 s. 66 och bindningsverkningarna av en ensidig 
utfästelse att senare ingå ett formbundet avtal ska således inte begränsas mer 
än vad formkravets ändamål motiverar. 
 
Vad gäller löftesgivarens skadeståndsansvar konstaterar HD att ett 
optionsavtal i princip alltid är skadeståndsrättsligt bindande. Se dock ovan 
vad avser fast egendom. I undantagsfall kan formkravets ändamål, i linje 
med NJA 1992 s. 66, sträcka sig vidare än partsintressena och behöva 
beaktas även inom det avtalsrättsliga systemet. Utgångspunkten för 
prövningen bör dock ske med ambitionen att utfästelsen inte ska begränsas 
mer än formkravets ändamål motiverar.234 Bedömningen av betydelsen av 
formkravets ändamål ska göras konkret med utgångspunkt i det enskilda 
fallet, inte abstrakt och generellt.235 

6.3.2.3 Ändamålen bakom formkraven för 
aktieteckning och dess betydelse 

HD uttalar att informationskravet vid aktieteckning inte skiljer sig nämnvärt 
åt oavsett vilket sätt aktieteckningen företas. Skillnaderna rör främst formen 
för informationens tillhandahållande. Vid en bedömningen av 
teckningsutfästelser torde informationskravet för aktieteckning genom 
teckningslista vara det av betydelse. 
 
HD menar att motiven för formkraven i ABL 13 kap. 13 § skiftat under 
årens lopp. I förarbetena till nu gällande aktiebolagslagen uttalas att syftet är 
att garantera att aktietecknaren har kunskap om villkoren för emissionen och 
att säkerställa att det inte uppkommer oklarheter kring vilka villkor som 
gäller för den genomförda aktieteckningen, se ovan under avsnitt 5.2.3. I 
äldre förarbeten framhålls vikten av genomtänkta investeringsbeslut, se 
avsnitt 3.2.2. och 5.1.4.   
 
HD anser att behovet av klarhet och transparens, samt ordning och reda 
föranleds av aktiebolagsformens komplicerade samägandeform. Det är även 
viktigt att omedelbart och utan tvivel kunna fastställa resultatet av 
teckningsförfarandet. Däremot är avsikten med en teckningsutfästelse att ge 
bolaget en ensidig rätt, upprätthållandet av den rätten äventyrar enligt HD 
inte syftet bakom formkraven för aktieteckning. 
 

                                                
234 Jfr NJA 1992 s 66. 
235 Mål nr T 3313-14 punkt 30-35. 
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Skyddsbehovet varierar beroende på sammanhanget, likaså innehållet i och 
omständigheterna kring en teckningsutfästelse. Som exempel nämner HD 
såväl emissionsgarantier av värdepappersinstitut, som teckningsutfästelser 
inom ett partnerskap i form av ett fåmansbolag. Utfallet av prövningarna 
kan enligt HD variera därefter. Huvudfrågan är dock huruvida 
omständigheterna i det enskilda fallet gör att ändamålen med formkravet för 
aktieteckning med tillräckligt styrka kan anses tala mot skadeståndspåföljd. 
Utrymmet för undantag är snävt, men tillåter nyanserade bedömning då det 
kan anses finnas behov, innebärande att avsaknad av skriftlig form kan, men 
inte nödvändigtvis behöver ha betydelse för utfästelsens 
bindningsverkningar.236 

6.3.3 HD:s slutsatser 

6.3.3.1 Skadeståndspåföljd 
Vad gäller emissionsgarantier slår HD snabbt fast, med bakgrund i 
diskussionen ovan, att det står klart att ändamålen med formkraven för 
aktieteckning inte med tillräcklig styrka talar emot en skadeståndspåföljd, 
såtillvida garantin är skriftlig och garanten blivit adekvat informerad om 
villkoren och förutsättningarna för nyemissionen. 237 

6.3.3.2 Informationskravet 
HD framhåller att informationskravets omfattning beror på 
omständigheterna, och vilken typ av bolag och vem som agerar garant torde 
vara faktorer som kan påverka omfattningen. Om garanten får del av ett 
emissionsprospekt som uppfyller såväl vad som följer god sed på 
aktiemarknaden och lagens krav och måste detta enligt rätten alltid anses 
vara tillräckligt för att uppfylla informationskravet. Till och med om 
garanten får del av emissionsprospektet först efter att garantin ställts torde 
informationskravet anses uppfyllt och aktietecknaren bunden av sin garanti, 
såtillvida garanten inte snarast, och med fog, meddelar att han inte står för 
garantin, eftersom informationen i prospektet avviker från vad han hade 
anledning att räkna med vid garantins utställande.238 Garantens underrättelse 
måste därtill ske på ett sätt som är likvärdigt med det som användes när 
emissionsgarantin tillkännagavs. När det gäller värdepappersinstitut eller 
huvudaktieägare som garanter talar HD om att dessa har ett ansvar för att 
själva se till att bli informerade, vilket talar för att dessa måste visa att 
väsentlig information undanhållits eller varit felaktig för att de inte ska 
anses ha blivit adekvat informerade.239 
 
Då garanterna i målet var privatpersoner som inte samtliga bedrev 
garantiverksamhet kan man ställa vissa krav på den information som låg till 
                                                
236 Mål nr T 3313-14 punkt 36-40. 
237 Mål nr T 3313-14 punkt 40. 
238 Huruvida det rör sig om en hävning eller ett avtal som inte fullbordas framgår inte, jfr 
här NJA 2010 s. 58 och resonemang kring avtalsrisk och fullgörelserisk vilket återkommer i 
analysen nedan. Inte heller framgår det om det finns något annat för garanten att räkna med 
förutom att bolaget offentliggjort all kurspåverkande information jfr 17 kap LVPM. 
239 Mål nr T 3313-14 punkt 42. 
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grund för åtaganden som följer av avtalen. Informationen i garantiavtalen 
skiljde sig i några avseenden från hur den genomfördes, men garanterna har 
under garantins löptid haft tillgång till samma information som 
aktietecknarna. Garanterna har under denna tid inte tillkännagivit att de inte 
står för garantiavtalen av skälet att informationen de fick i anslutning till 
tillkomsten av garantiavtalen varit felaktiga eller avvek från vad de hade att 
räkna med. Inte heller har garanterna påstått att prospektet inte skulle 
uppfylla kraven i aktiebolagslagen eller andra aktiemarknadsrättsliga regler. 
Prospektet är vidare godkänt av FI, vilket talar emot att prospektet inte 
skulle uppfylla dessa krav. 
 
Vid en helhetsbedömning konstaterar HD att omständigheterna inte talar för 
annat än att garanterna ska anses bundna av garantiavtalen och en 
underlåtelse att infria åtagandet kan medföra ett skadeståndsansvar. 240 
 

6.3.3.3 Händelseutvecklingen 
Att det skett en händelseutveckling och förutsättningarna förändrats under 
teckningstiden menar HD är en sådan risk som garanterna får anses ha tagit 
på sig med garantiavtalen, i och med offentliggörandet av 
emissionsgarantin. Offentliggörandet – som inte skett utan garanternas 
samtycke – innebär att emissionsgarantin får drag av en 
tredjemansutfästelse, och investeringsbeslut ska kunna fattas i förlitan på att 
emissionen åtminstone blir tecknad i enlighet med sådan garanti. 
Förändrade förutsättningar fritar således inte garanterna från ansvaret utan 
att ett ansvarsbegränsande förbehåll gjorts i samband med offentliggörandet. 
 
Trygghetsbolagets fyllnadsteckning föregicks av att garanterna underlät att i 
rätt tid fullgöra sina åtaganden. Då garanterna stod risken för 
händelseutvecklingen under teckningstiden har de saknat fog för att avvakta 
med att uppfylla garantiavtalen. Inte heller kan förhandlingarna med Labs2 
ges innebörden av att Labs2 givit garanterna anstånd med infriandet av 
teckningsåtagandet. Således förelåg ett skadeståndsgrundande avtalsbrott, i 
form av dröjsmål på garanternas sida vid Trygghetsbolagets 
fyllnadsteckning.241 

6.3.3.4 Skadeberäkningen 
HD uttalar att skadeberäkningen vid underlåtelse att infria en 
teckningsutfästelse kan bero på omständigheterna, och begränsar sig till att 
redogöra för skadeberäkningen för emissionsgarantier.  
 
HD gör en generös utläggning och behandlar först frågan om 
skadeberäkningen med utgångspunkten att ingen fyllnadsteckning av tredje 
man företagits. HD för ett resonemang om vilket perspektiv 
skadeberäkningen bör ske. Någon aktieägarskada kan HD inte finna stöd 
för, annat än en indirekt sådan med anledning av bolagets 

                                                
240 Mål nr T 3313-14 punkt 43-46. 
241 Mål nr T 3313-14 punkt 47-52. 
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underkapitalisering. Emissionskursen är inte osannolikt lägre än aktiens 
verkliga värde, en underlåtenhet att infria teckningsåtagandet föranleder då 
enligt HD ingen direkt aktieägarskada. 
 
Vad gäller bolagets perspektiv så är en utebliven teckningslikvid enligt HD 
inte en skada i bolagets rörelseverksamhet, vilket talar för ett 
aktieägarperspektiv vid skadeberäkningen. Ett aktieägarperspektiv skulle 
enligt rätten leda till att hela skadebilden täcks in och den verkliga skadan 
för aktieägare blir grundande för skadeståndet. HD menar vidare att 
bolagsperspektivet skulle kunna innebära att bolaget i ekonomiskt 
hänseende kan driva igenom garantin om det uteblivna tillskottet läggs till 
grund för beräkningen, vilket skulle kunna framstå som mindre förenligt 
med NJA 1918 s. 394.242 
 
Trots detta menar HD att övervägande skäl talar för bolagets perspektiv som 
grund för skadeberäkningen då det är detta subjekt som är berättigat under 
garantin. HD anser att utgången i NJA 1918 s. 394 inte är oförenlig med ett 
skadeståndsansvar, således kan inte domslutet tillmätas betydelse för 
principerna för skadeberäkningen vid underlåtenhet att infria en utfästelse. 
Även bolagsborgenärernas intresse torde tillgodoses bäst med bolagets 
perspektiv som utgångspunkt, då kapitalet bolaget skulle tillförts via 
aktieteckningen vore underkastad viss regelordning och inte varit 
omedelbart tillgängligt för aktieägarna. 
 
Som utgångspunkt ska alltså skadan enligt HD anses svara mot vad garanten 
var skyldig att tillföra bolaget. HD för ett resonemang om att beloppet ska 
minskas med värdet för bolaget att inte behöva ge ut aktierna garanten 
annars var skyldig att teckna. Dock konstaterar HD att detta värde är 
behäftat med sådan osäkerhet att det för bolaget bör antas vara obefintligt. 
Därtill är det garanten som har att visa detta värde. HD medger att detta kan 
innebära att aktieägarna gör en vinst på garantens bekostnad i och med att 
bolaget kapitalmässigt ställs som om garantin infriats. HD konstaterar dock 
att garanten begått ett avtalsbrott genom att underlåta att infria sitt 
garantiåtagande, och att svårigheten att bestämma avdragsvärdet borde gå ut 
över denna och inte bolaget och dess borgenärer.243 

6.3.3.5 Fyllnadstecknares rätt att bli utlöst 
När garanterna inte infriade garantiavtalen blev det emitterande bolaget 
således berättigat till skadestånd. Skadeståndsanspråket överläts sedan ett 
par dagar efter fyllnadsteckningen, och HD menar att ett sådant anspråk är 
överlåtbart på samma sätt som penningfordringar i övrigt. Dock får bolagets 
skada anses läkt i och med Trygghetsbolagets fyllnadsteckning då bolaget 
befinner sig i samma ställning som om teckningsutfästelserna infriats, vilket 
enligt HD innebär att rättighetsöverlåtelsen i sig inte är tillräcklig för att 
göra gällande något anspråk med stöd av garantiavtalen. 
 

                                                
242 Mål nr T 3313-14 punkt 53-55. 
243 Mål nr T 3313-14 punkt 56-58. 
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Dock har Trygghetsbolaget inte tecknat sig för aktier i syfte att befria 
garanterna från sitt åtagande, vilket garanterna inte heller haft fog för att tro. 
Labs2 får anses ha samtyckt till Trygghetsbolagets krav mot garanterna, 
vilket får senare får anses klargjort vid överlåtelsen av rättigheterna.  
 
HD menar att Trygghetsbolaget i princip får samma rätt gentemot 
garanterna som det emitterande bolaget fick ögonblicket före 
fyllnadsteckningen, alltså ett skadestånd svarande mot tillskottsbeloppet 
med avdrag för värdet av att inte behöva emittera aktier, se ovan under 
avsnitt 6.3.3.4. 
 
Då Trygghetsbolaget tecknat och innehar de aktier som fyllnadstecknats har 
bolaget rätt och skyldighet att föra över dessa på garanterna när bolaget 
utöver sitt skadeståndsanspråk som svarar mot den erlagda likviden. 
Trygghetsbolaget har således genom infriandet, på det sätt som skett, av 
garanternas åtagande enligt garantiavtalen rätt att bli utlöst av garanterna.244 

6.3.3.6 Sammanfattande slutsatser 
Garanternas underlåtenhet att i rätt tid fullgöra sina åtaganden enligt 
garantiavtalen utgör ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. 
Fyllnadsteckningen vid garanternas dröjsmål har inte gjorts med avsikten att 
befria garanterna från deras ansvar enligt garantiavtalen, detta har 
garanterna inte haft fog att tro. Labs2 får anses ha samtyckt till 
Trygghetsbolagets krav på garanterna, att bli utlöst och det sagda innebär att 
garanterna ska betala skadestånd motsvarande teckningslikviden till 
Trygghetsbolaget, jämte ränta i utbyte mot de fyllnadstecknande aktierna.245 

6.4 Reaktioner 
Förutom reaktionerna nedan kan nämnas att garanterna själva hunnit reagera 
och lämnade den 13 april 2016 in en klagan över domvilla och menar att 
grova rättegångsfel246 varit avgörande för utgången i målet.247 Garanterna 
menar att målet är ett rent dispositivt tvistemål och Trygghetsbolaget har 
inte åberopat skadestånd med anledning av avtalsbrott som grund för sin 
talan, tvärtom menar garanterna att Trygghetsbolaget på fråga av tingsrätten 
avstått från denna grund. Detta innebär att garanterna aldrig givits tillfälle 
eller haft anledning att yttra om skadeståndsfrågan och därmed närliggande 
omständigheter såsom orsakssamband, skadeståndsberäkning, adekvans 
m.m.  

6.4.1 Sandström 
Torsten Sandström analyserar rättsfallet i på webbplatsen InfoTorg Juridik. 
Sandström börjar med att konstatera att affärslivet utvecklats dramatiskt och 

                                                
244 Mål nr T 3313-14 punkt 59-70. 
245 Mål nr T 3313-14 punkt 71. 
246 RB 59:1 punkt 4. 
247 HD Målnr Ö 1810-16 Aktbilaga 1. 
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att riskkapitalsatsningar idag ingår i många människors vardag. Detta menar 
Sandström även avspeglas i nya mönster kring aktieteckning. Vid 
nyemission medger aktiebolagslagen idag aktieteckning genom betalning 
och även vad gäller nybildning sker aktieteckning idag enligt relativt enkla 
mönster. Vad gäller emissionsgarantier påpekar Sandström att dessa genom 
exempelvis regleringen i LVPM har lagstiftarens goda öga. 
 
HD fullföljer linjen från 1918 med motiveringen att formkraven i stort sett 
var detsamma 1918 som idag. Sandström påpekar att det mot HD:s 
motivering kan invändas att regleringen om teckningen i själva verket i 
grunden faktiskt har förändrats. Det sagda gäller nybildning men framförallt 
nyemission där teckningen förenklats och delvis avformaliserats. Vid 
nyemission tillåts teckning genom betalning, och sedan ABL 2005 är det 
stämmans beslut och informationen om teckningsvillkor som är centrala. 
Enligt Sandström hade detta kunnat motivera att domstolen avviker från de 
principer som kommer till utryck i NJA 1918 s. 394. Genom att tvisten inte 
rör teckningsplikt utan skadeståndskrav finns uppenbara processuella skäl 
bakom HD:s upprätthållande av 1918 års fall gällande avtalsverkan inom 
den aktiebolagsrättsliga sfären. Att acceptera att avtal kan grunda en plikt att 
teckna sig för aktier medför vidare en ingripande aktiebolagsrättslig verkan. 
En sådan acceptans av avtalslösningar klingar därtill illa med HD:s 
ställningstagande att aktieägaravtal anses sakna verkan mot bolaget.248 Vid 
aktieägaravtal är det dock enkelt att skilja mellan kontraktets verkan mot 
bolag och mellan aktieägarna. Således brukar det sägas att aktieägaravtal 
normalt saknar verkan mot bolaget men obligationsrättlig verkan mellan 
ägarna, vid emissionsgarantier är dock bolaget själv part, vilket komplicerar 
förhållandet.  
 
Sandström konstaterar att HD för ett påtagligt pragmatiskt resonemang via 
”[…]en avancerad kryssning mellan legala formkrav[…]”249 som landar i 
ett skadestånd intill det positiva kontraktsintresset. Sandström delar 
domstolens ställningstagande vad avser att garanten ska vara avtalsrättsligt 
bunden, med risk för skadeståndsansvar. Detta bl.a. med anledning av 
emissionsgarantiers vikt som instrument för införskaffande av riskkapital 
och uttunnandet av formaliseringen av aktieteckningen. Sandström menar 
dessutom att HD missar att föra fram argumentet att teckning genom 
betalning idag tillåts, som stöd för sin lösning. 
 
Snart efter att HD separerat kollisionen mellan kontrakt och ABL:s regler 
om aktieteckning ställs HD återigen för problematiken vad gäller 
skadeståndsberäkningen och valet av bolagsintresset som modell för 
beräkningen. HD har enligt Sandström egentligen inget annat val med 
hänsyn till sin tidigare slutsats vad gäller andra områden med lagreglerade 
formkrav, än att bolaget i praktiken kan driva igenom ett 
emissionsgarantiavtal. Sandström framför att domstolen ägnar sig åt ett 
skuggspel när de å ena sidan bekräftar principen från 1918 för att sedan i 
praktiskt hänseende köra över detsamma skadeståndsvägen. Sandströms 
                                                
248 Jfr NJA 2011 s. 429. 
249 Sandström, 2016. 
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slutsats blir ändå att HD:s argumentation är öppen och vettigt ur ett 
samhälleligt och juridiskt perspektiv, då HD menar att såväl aktieägar- som 
borgenärsintresset talar för bolagsintresset som grund för 
skadeståndsberäkningen. Vad gäller Trygghetsbolagets övertagande av 
kravet från Labs2 och eventuella rätt att bli utlöst av garanterna menar 
Sandström att HD:s lösning för att skipa rättvisa med hjälp av i subrogation 
övertygar.  
 
Sandström menar att HD:s motiveringar i målet är avancerade 
förmögenhetsrättsligt sett och att HD tar ut svängarna, vilket de som 
prejudikatinstans har rätt att göra. De aktiebolagsrättsliga partierna i domen 
baseras med stor hänsyn till riskkapitalmarknadens funktion och utveckling. 
Avslutningsvis uttalar Sandström under underrubriken ”berömvärd 
problemlösning” att domen innehåller ett par dunkla partier, där rättsfallet 
från 1918 får konstgjord andning, men innehåller flera kreativa argument 
och att HD ger prov på en viktig öppen argumentationsstil.250 

6.4.2 Nerep 
I ett avsnitt251, dedikerat åt rättsfallet på webb-TV tjänsten BG Play menar 
Nerep att HD lyckas med konststycket att både upprätthålla och omkullkasta 
det omtalade rättsfallet NJA 1918 s. 394,252 och Nerep tror inte att det 
tidigare rättsfallet från 1918 har ett särskilt stort värde efter HD:s nya 
domslut.253 
 
Garantiavtalet i målet får enligt Nerep anses vara typisk för sammanhanget, 
Garanterna åtar sig att teckna sig för de aktier som blir över efter 
aktieägarna utövat sin företrädesrätt så att emissionen blir fulltecknad, vilket 
är själva avsikten med garantin.254 Nerep noterar att marknadskrafterna 
troligtvis är att tacka för att emissionsgarantier hittills fungerat väl, detta 
genom att den som inte fullgör sitt garantiåtagande inte torde vara aktuell 
som garant vid framtida nyemissioner.255 
 
Vad gäller de lägre instansernas resonemang om att det genom 
Trygghetsbolagets fyllnadsteckning inte längre fanns grund att göra 
gällande emissionsgarantierna, bedömer Nerep detta resonemang som en lite 
väl enkel slutsats. Dock framhåller Nerep att resonemanget möjligtvis inte 
är helt felaktig och pekar på liknande situationer som kan uppstå vad gäller 
Finansiell leasing256. 
 
Nerep anser att HD skickligt analyserar huruvida det bör föreligga ett 
skadeståndsansvar och pekar särskilt på HD:s jämförelse av 

                                                
250 Sandström, 2016. 
251 Nerep, 2016. 
252 Nerep, 2016, 02:40-02:55. 
253 Nerep, 2016, 02:55-03:05. 
254 Nerep, 2016, 08:20-09:10. 
255 Nerep, 2016, 09:28-10:00. 
256 Se t.ex. Hellner, 1988 s. 216. 
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teckningsåtagandet med andra formalavtal - exempelvis löften vid 
försäljning och köp av fast egendom och bostadsrätter m.m.257 och anser att 
domstolens till synes finner samma eller i vart fall likartade ändamål för 
formkravet för aktieteckning som de som återfinns för formkrav för 
försäljning och köp av fast egendom - aktieteckningen ska vara genomtänkt, 
föregås av tillräckligt med information, men också att man efterfrågar 
ordning och reda, klarhet och transparens. Dessutom bör man entydigt och 
omedelbart kunna se vad teckningen har givit för resultat.258 
 
När det gäller aktieteckning menar dock HD att ändamålen inte är av sådan 
tyngd att rätt till skadestånd uteblir, om två förutsättningar är uppfyllda – 
att emissionsgarantin är skriftlig och att den som tecknar sig för garantin är 
adekvat informerad, dessa är enligt Nerep helt nya förutsättningar.259 Vad 
gäller skadeberäkningen anser Nerep domstolens slutsats, att det är bolagets 
skada, den uteblivna teckningslikviden, som ska ligga till grund för 
skadeberäkningen, vara den mest naturliga.260 
 
Det vi tidigare lärt oss av NJA 1918 s. 394 är att ett löfte att teckna sig för 
aktier i en framtida nyemission inte är rättsligt bindande.261 Det stora 
problemet enligt Nerep är dock att emittentbolaget uppenbarligen inte kan 
kräva fullgörelse av garantiavtalen i form av aktieteckning, eftersom NJA 
1918 s. 394 alltjämt gäller, men däremot skadestånd i form av hela 
teckningslikviden, utan att ge ut några aktier. Detta menar Nerep är 
problematiskt, aktieägarna torde göra en förtjänst i form av utebliven 
utspädning av aktieinnehavet, och bolaget tjänar givetvis på den erhållna 
likviden,262 vilken skulle kunna tas upp som fritt eget kapital och sedan 
delas ut till aktieägarna. 263  
 
I just detta mål gjordes gällande att garanterna skulle förpliktas att betala 
teckningslikvider mot erhållandet av aktier. Vilket innebär att i de fall 
emittentbolaget överlåter aktier till annan tvingar detta fram en fullständig 
fullgörelse av garantiavtalen. Det sagda innebär att HD gör ett försök att 
upprätthålla avgörandet från 1918, men i praktiken kör man över detsamma.  
Detta genom att garanterna antingen förpliktas att utge skadestånd till 
bolaget omfattande den fulla teckningslikviden utan att erhålla aktier, eller 
att utge teckningslikviden till en tredje part i utbyte mot aktierna. Nerep 
framhåller att utfallet inte riktigt står i överenstämmelse med det 
förhållandevis stränga formella regelverket som i övrigt gäller i det 
aktiebolagsrättsliga systemet, exempelvis vad bestämmelser avser tvingande 
konvertibler. Nerep som är av uppfattningen att emissionsgarantier borde 

                                                
257 Nerep, 2016, 17:29-18:12. 
258 Nerep, 2016, 24:55-26:26. 
259 Nerep, 2016, 26:26-27:40. 
260 Nerep, 2016, 27:40-28:50. 
261 Nerep, 2016, 02:13-02:40. 
262 Noteras bör HD:s resonemang och avdrag för bolagets förtjänst att inte behöva ge ut 
aktierna, denna förtjänst torde enligt HD dock oftast vara liten och det är motsidan som får 
bevisa att det finns någon sådan förtjänst. 
263 Nerep, 2016, 28:50-30:45. 
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vara rättsligt bindande anser att utfallet visserligen fungerar, men är tveksam 
till huruvida det kan anses vara en elegant lösning.264 

                                                
264 Nerep, 2016, 30:45-32:00. 
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7 Analys och slutsats 

7.1 Rättsutvecklingen 
Det är en förvånansvärt snårig bild som tornar upp sig vad gäller den 
rättshistoriska bilden av emissionsgarantiers eventuellt bindande verkan. 
Detta trots att redan Karlgren i sin kritiserade framställning från 1930 även 
han undantog emissionsgarantier från att träffas av formkravens 
begränsningar, se avsnitt 5.1.1. Karlgren anförde att då syftet inte är att 
vinna delägarskap torde skyddsintresset och ändamålen inte omfatta sådant 
löfte. Jag menar dock att garanternas ersättning dels utgörs av en kontant 
garantiprovision, dels, i den mån samtliga aktier inte tecknats av aktieägare, 
tilldelning av aktier till ett rabatterat pris genom nyemissionen. Detta har 
också framförts i doktrin som behandlar garantiprovisionen.265 Med sådant 
motiv bakom garantigivningen riskerar emissionsgarantierna således att 
träffas av Karlgrens utvidgade formkrav.  
 
Det är en relativt likriktad bild som framkommer av doktrinen mellan 2002-
2013, rättsläget är oklart, men emissionsgarantier bedöms som viktiga. NJA 
1918 s. 394 bedöms som föråldrat, och det konstateras samtidigt att fallet 
inte behandlar emissionsgarantier. Karlgrens auktoritetstrogna antagande 
kritiseras och man framhäver bl.a. den förändrade bild av aktiebolag, som 
även framkommer i förarbetena till ABL 75, som inte längre ska ses som en 
farlig företeelse som samhället ska skyddas från, utan istället framhävs 
vikten av att främja kapitalanskaffning.  
 
Samtidigt är det just ABL 75 som ställer till det, eftersom formkravet består 
och det samtidigt är via dessa förarbeten som Karlgrens princip befästs. 
Principen hade i min mening varit lättare att avfärda om de nya vindarna 
inte framförts i precis samma förarbete som bekräftar den princip som 
anklagas vara föråldrad. Som antyds i metodavsnittet 1.4 ovan uppkommer 
det genom Nial och förarbetena till ABL 75, se avsnitt 5.1.2 och 5.1.4 ovan, 
i min mening en värderingsproblematik då Karlgrens slutsatser, utan att 
motiveras i adekvat omfattning tar plats bland de högre rättskällorna. Ett 
föråldrat förarbete med ett omotiverat antagande som senare blivit föremål 
för stor kritik kan i min mening dock utgöra en grund för sådant avsteg. 
Istället pekar doktrin på den uppluckring som sker av formkrav på andra 
rättsområden, se avsnitt 4.2 ovan, i min mening med rätta. Avtalsfrihet har 
kommit att ges en allt större betydelse och det ska till starka skäl för att 
motivera ett inskränkande av denna frihet, särskilt gäller detta i min mening 
kommersiella avtal. Till detta kommer den acceptans som lagstiftarens visar 
användandet av emissionsgarantier genom att reglera tillståndsplikt och 
dylikt. 

                                                
265 Se fotnot 32. 
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7.2 Reflektioner kring HD:s 
ställningstaganden 

7.2.1 Rättslig verkan av garantiavtal 
HD gör ingen principiell skillnad mellan teckningsåtagande och 
emissionsgarantier vad gäller den bindande verkan, det är ett likartat 
åtagande. HD anser vidare att NJA 1918 s. 394 har prejudikatverkan, ett 
teckningsåtagande, innefattande emissionsgarantier, är oförbindande, och 
kan inte genomdrivas rättsligt. HD anser dock inte att det aktuella målet har 
att pröva huruvida ett teckningsåtagande kan genomdrivas rättsligt, utan 
avser huruvida underlåtenhet att infria en teckningsutfästelse kan utgöra ett 
skadeståndsgrundande avtalsbrott. 
 
Semantiken i analysen av HD:s rättsfall blir något motsägelsefull så snart 
man konstaterat att emissionsgarantier enligt HD är rättsligt oförbindande, 
med samtidigt kan ge upphov till skadeståndsgrundande avtalsbrott. Hur ett 
oförbindande avtal kan utsättas för avtalsbrott i form av en underlåtenhet att 
uppfylla avtalet är för mig något främmande. Det finns i min mening 
likheter till bedömningen av aktieägaravtal, vilket även Sandström berör i 
avsnitt 6.4.1 ovan. Aktieägaravtal är omdiskuterade men anses i regel inte 
ha bolagsrättslig verkan, men likväl obligationsrättslig sådan mellan 
avtalsparterna. Det finns, vilket Sandström uppmärksammar, se avsnitt 
6.4.1, dock uppenbara skillnader mellan en emissionsgaranti och ett 
aktieägaravtal, varav den största torde vara att bolaget inte är part i ett 
aktieägaravtal, därmed är det mer främmande att ge sådant avtal 
bolagsrättslig verkan. Man kan också dra paralleller med HD:s bedömning i 
NJA 2012 s. 1095, se avsnitt 4.2.1, av handpenningsavtal vid det närmst 
heliga formkravet i JB. I detta fall var dock skadestånd enligt det positiva 
kontraktsintresset uteslutet, då det skulle innebära ett kringgående av 
formkravet. 
 
I den vidare analysen får frågan om emissionsgarantiers bindande verkan i 
vart fall rent semantiskt besvaras jakande, inte bindande i det avseendet att 
det går att förpliktiga en garant att teckna sig för aktier då NJA 1918 s. 394 
fortfarande gäller, men bindande i det avseendet att avtalet binder garanten, 
som genom att inte infria sitt garantiåtagande, under vissa förutsättningar 
gör sig skyldig till ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. HD ställer upp krav 
på skriftlighet och att garanten ska ha blivit adekvat informerad om 
nyemissionens villkor och förutsättningar för att ett skadeståndsgrundande 
avtalsbrott ska kunna hävdas. Huruvida dessa rekvisit är tvingande eller ej 
framgår inte av HD:s dom men då de har sin grund i ändamålen bakom 
formkravet för aktieteckning kan misstänkas att de finns en restriktiv 
inställning till att avtala bort dessa krav. 
 
I rent praktiskt hänseende torde det efter HD:s rättsfall dock inte råda några 
tvivel om att emissionsgarantier i praktiken är bindande, inte bara riskerar 
garanten hela teckningslikviden, utan gör dessutom detta med risken att inte 
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erhålla några aktier överhuvudtaget. Ur ett konsekvenshänseende är alltså 
emissionsgarantier efter HD:s domslut snarare att anse som mer bindande än 
tidigare, då garanten riskerar mer kostsamma sanktioner än tidigare befarat. 

7.2.2 Informationskravet  
Något som dock kan vara besvärande för praktiker är HD:s resonemang om 
informationskravet som rekvisit för att det kan vara tal om ett 
skadeståndsgrundande avtalsbrott. HD uttalar att bedömningen av huruvida 
en garant kan anses ha blivit adekvat informerad visserligen beror på 
omständigheterna, främst vilken typ av emittentbolag och vilken typ av 
garant det rör sig om. Det borde i min mening rimligtvis inte handla om 
något ytterligare eller utökat krav vad gäller informationsplikten för garanter 
än de krav som ställs upp för aktietecknare i allmänhet, se exempelvis 
avsnitt 3.1.2.1 ovan. Jag anser inte ändamålen motiverar ett sådant ökat 
informationskrav.  
 
Tvärtom skulle det eventuellt kunna röra sig om en passning till ett 
reducerat informationskrav i vissa fall, som HD behandlar i samma stycke, 
som gäller i de fall garanten är ett värdepappersinstitut eller 
huvudaktieägare. I dessa situationer ges garanten bevisbördan och det ställs 
upp ett väsentlighetsrekvisit, garanten måste visa att väsentlig information 
undanhållits eller är felaktig för att denne ska kunna hävda att han inte blivit 
adekvat informerad. Vad gäller undanhållandet måste frågan också ställas 
huruvida detta då fordrar en mer subjektiv bedömning av huruvida det rör 
sig om ett undanhållande.  
 
HD nämner dock tidigare, i punkt 40, att innehållet i, och omständigheterna 
kring utfästelser i allmänhet kan variera högst avsevärt och prövning således 
kan utfalla olika. Vilka skyddsbehov som kan göras gällande för den 
enskilde beror på sammanhanget. Av detta följer rimligtvis, att även om 
ändamålen vid emissionsgarantier enligt HD bedöms föranleda ett krav på 
skriftlighet och att garanten ska ha blivit adekvat informerad, torde likväl en 
prövning behöva göras kring omfattningen av dessa rekvisit, med 
utgångspunkt i det ovan nämnda skyddsbehovet och ändamålen. Särskilt 
vad gäller informationskravet som rimligtvis, till skillnad från 
skriftlighetskravet, inte torde kunna bedömas lika binärt.  
 
Någon definition av vad som kan anses vara en huvudaktieägare ger HD inte 
heller något svar på, bedömningen skulle kunna tänkas ske på grundval av 
en viss procentsats alternativt en viss ägarstruktur. Eventuellt kan man tänka 
sig flera huvudaktieägare, men något definitivt svar ger alltså inte HD. Man 
kan anta att HD grundar sitt resonemang på att en person med hög nivå av 
makt, inflytande eller insyn i ett bolag ska endast svårligen med framgång 
kunna hävda att denne inte är informerad om detsamma. 
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7.2.3 Hävningsrätten 
Vad en garant egentligen har att räkna med att bli informerad om redogör 
HD inte för, men det torde i min mening, för svenska börsbolag dock inte 
kunna röra sig om mycket mer än att bolaget offentliggjort all 
kurspåverkande information. HD yttrar här vad gäller informationskravet att 
ett prospekt som uppfyller lagens krav och vad som kan följa av god sed på 
aktiemarknaden alltid är tillräckligt för att uppfylla informationskravet. Det 
saknas dessutom betydelse att prospektet blir tillgängligt för garanten efter 
garantin ställts. Dock uttalar HD att garanten snarast efter att prospektet blir 
tillgängligt måste meddela att denne inte står för sin garanti, i de fall 
uppgifterna däri avviker från vad han hade anledning att räkna med vid 
garantins utställande. Det sagda måste tolkas som att det finns en viss 
möjlighet för garanten att komma ur sitt åtagande i detta skede, en form av 
hävningsrätt eller option att backa från sitt åtagande, under vissa 
förutsättningar. 
 
Konstaterandet väcker en intressant fråga kring kategoriseringen av det 
rättsliga förhållandet fram till denna tidpunkt. Är emissionsgarantin att anse 
som i) suspensivt villkorad, alltså med en bundenhet som inträder först i 
samband med prospektets offentliggörande, eller ii) är garantin resolutivt 
villkorad och bindande från avtalsslut med en hävningsrätt i samband med 
prospektets offentliggörande? Frågan har kanske inte någon större praktisk 
betydelse, men likväl skulle man, måhända något långsökt, kunna tänka sig 
en diskussion om vem som i vissa fall kan anses bära risken för ett sådant 
avtal, exempelvis om garanten förmedlats av tredje man mot en ersättning 
likt NJA 2010 s. 58 se fotnot 238 ovan. Huruvida förmedlaren i sådana 
situationer ska erhålla sin ersättning skulle då kunna bero på om det bedöms 
att avtalet inte fullbordats för att villkor i avtalet inte uppfylls (suspensivt 
villkorat), eller att avtalet hävts med anledning av avtalsbrott (resolutivt 
villkorat). Oavsett formell etikett kommer inträffad obundenhet vid detta 
tillfälle framgent i denna uppsats för enkelhets skull att benämnas som en av 
garanten gjort hävning. 

7.2.3.1 Tidpunkten för hävning 
Denna hävningsrätt väcker många frågor, bland annat, men inte uteslutande 
vad gäller hävningsfristen, tidpunkten för rätten till hävning och formen för 
ett meddelande om hävning. HD uttalar att det för att garanten ska bli fri sitt 
garantiåtagande, krävs att garanten snarast efter att han fått ta del av 
emissionsprospektet med fog meddelar att han inte står bakom garantin. 
Någon specificering av denna hävningsfrist görs inte, och det bör rimligtvis 
vara en bedömningsfråga kring vad som kan anses rimligt.  
 
Det framstår dock inte som att HD nödvändigtvis anser just 
emissionsprospektets offentliggörande vara den enda tidpunkt som kan 
medföra att garanten blir varse om uppgifter som avviker från vad garanten 
hade anledning att räkna med när garantin ställdes och vill påkalla hävning. 
Det nämns inte uttryckligen något om att de skyddsintressen som motiverat 
hävningsrätten skulle minska efter denna tidpunkt. HD resonerar visserligen 
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kring offentliggjorda emissionsgarantins likheter med en 
tredjemansutfästelse, och att garanten i och med detta tagit på sig viss risk. 
Detta resonemang tar dock i min mening endast sikte på risken för en 
oväntad händelseutveckling i bolaget, inte att faktiska förhållanden skiljer 
sig från vad han hade fog att räkna med när garantin ställdes. I de fall HD 
medger även senare möjligheter för garanten att undkomma sitt 
garantiansvar ges garanten en bättre rätt än en aktietecknare som tecknat sig 
för aktier och förlitat sig på uppgifter i ett prospekt som sedan visar sig vara 
felaktiga. Sådan aktietecknare har i regel endast en skadeståndstalan mot 
styrelse att tillgå, med hänvisning till borgenärsskyddet, medan garanten i 
motsvarande fall kan häva hela sitt åtagande, se fotnot 68 och avsnitt 3.1.1. 
Att garanten, som dessutom får betalt för sina tjänster, av rättsordningen ska 
anses vara mer skyddsvärd än en aktietecknare förefaller osannolikt. 

7.2.3.2 Meddelande om hävning 
Vidare ställer HD upp ett krav på att garanten inte bara snarast meddelar att 
han inte står för garantin, utan dessutom tillkännager detta på ett sätt som är 
likvärdigt med det sätt som emissionsgarantin tillkännagavs. Troligtvis 
kommer HD till denna slutsats genom sitt resonemang om garantiernas drag 
av tredjemansutfästelser. Det antyds närmast röra sig om ett slags 
offentliggörande av hävningen. Rent praktiskt torde detta medföra 
svårigheter för de garanter som HD tidigare antytt vara särskilt skyddsvärda 
vad gäller exempelvis informationskravet, nämligen privatpersoner som inte 
bedriver garantiverksamhet, vilket det delvis även var tal om i aktuellt mål. 
Större värdepappersinstitut torde här ha bättre möjligheter att meddela sin 
hävning på ett sätt som matchar det sätt som emissionsgarantiers 
offentliggjort än enskilda privatpersoner.  
 
Jag har stor förståelse för HD i detta avseende, för att häva ett åtagande som 
har drag av en tredjemansutfästelse bör tredjeman således meddelas. Dock 
förefaller det praktiska presumtiva tillvägagångsättet, som torde vara någon 
form av pressmeddelande från garanten att denna inte står bakom sitt 
åtagande, vara något verklighetsfrånvänt. 

7.2.4 Skadeståndsberäkningen 
När det kommer till skadeståndsberäkningen menar HD bolagetsintresset 
ska stå som grund och skadan bedöms uppgå till den fulla 
teckningslikviden, med avdrag för värdet för bolaget att inte behöva 
emittera de aktier garantera åtagit sig att teckna. HD menar att sådant värde 
är behäftat med sådan osäkerhet att det bör antas vara lika med noll. Jag har 
haft något svårt att förstå vad HD syftar på vad gäller detta avdrag. Det är i 
min mening aktieägarna som kan tänkas se ett värde i att slippa späda ut sitt 
innehav, något värde ur bolagets synvinkel har jag något svårare att se. Jag 
tänker mig dock att HD syftar på att det rimligtvis kan tänkas finnas 
presumtiva tecknare av aktierna till något värde, om än mindre än den 
erbjudna teckningskursen vid nyemissionen, men att detta värde är 
svårbedömt och därmed får antas vara noll om garanten inte visar annat. 
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Skadeståndskravets övergång och den gjorda fyllnadsteckningen väcker 
dock ett par funderingar. Fallet kan vid en första anblick möjliggöra en 
spekulationsmöjlighet för en fyllnadstecknare likt Trygghetsbolaget, som 
teoretiskt sett vid kursfall har en skadeståndstalan mot garanten att tillgå, 
uppgående till den fulla teckningslikviden. Det torde dock vara så att talan 
mot garanten måste väckas snabbt för att minimera sådan 
spekulationsmöjlighet, frågan är dock hur lång den rent legala 
preskriptionstiden och talefristen är för en sådan talan. Om förhållandena 
varit som så att fyllnadstecknaren avyttrat aktierna med likväl behållit 
fordran med anledning av avtalsbrottet borde rimligtvis detta belopp få 
avräknas från skadan för att undvika obehörig vinst.  
 
Som uppmärksammats i avsnitt 6.4 ovan kan det, såsom talan utformats te 
sig märkligt att det kom att handla om ett skadestånd. Talan är till synes 
utformad som en fullgörelsetalan och skadestånd med anledning av 
avtalsbrott har till synes inte åberopats som grund. I målet tycks inte 
garanterna ha haft någon större möjlighet att agera utefter en 
skadeståndstalan, och verkar exempelvis inte lämnats utrymme att påvisa 
något värde av den bestående emissionsmöjligheten. Till synes gör HD en 
liberal tolkning av sitt eget tolkningsutrymme och principen jura novit curia. 
Då detta inte är en processrättslig framställning avstår jag dock tacksamt 
från ytterligare tolkningsförsök. 

7.3 Avslutande reflektioner 
HD:s avgörande T 3313-14 av den 14 mars 2016 är minst sagt omfattande 
och sträcker sig över 25 fulla sidor med 72 punkter. Trots en öppen och 
utförlig argumentation lämnar den avancerade och invecklade domen, vilket 
framgår ovan, många olyckliga följdfrågor. Den kommer dock till den för 
marknaden och i doktrin efterfrågade och principiellt viktiga lösningen, att i 
praktiskt hänseende är emissionsgarantier att anse som bindande, i den 
meningen att underlåtenhet att infria ett sådant garantiavtal utgör ett 
skadeståndsgrundande avtalsbrott, förutsatt att garantin är skriftligt och 
garanten blivit adekvat informerad om emissionens villkor och 
förutsättningar.  
 
Som framgår av avsnitt 4.2 har HD på senare tid regelbundet premierat 
avtalsfrihet framför formbundenhet på flera andra rättsområden och i NJA 
1992 s. 66 uttalat att utgångspunkten vad avser annat än fast egendom är att 
optionsavtal är bindande. I uppsatsens tidigare delar ges sammantaget bilden 
av ett svagt, omodernt och kritiserat formkrav, vars effekt även på sitt 
primära tillämpningsområde är högst ifrågasatt. Vad kan då motivera ett 
upprätthållande av NJA 1918 s. 394, samt i min mening utvidga dess 
verkan, när ett utdömande av det positiva kontraktsintresset uppenbart 
tillerkänner emissionsgarantierna bindande verkan i alla praktiska 
hänseenden? Jag har svårt att se hållbara motiv för en sådan hållning. I min 
mening är utfallet inte särskilt balanserat eller optimalt, och man kan 
verkligen fråga sig hur tacksam den aktietecknande kretsen är för det 
principfasta skydd som HD upprätthåller samtidigt som skadestånd döms ut. 
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Aktieköp kan, vilket behandlats ovan, idag ske helt formlöst, likaså fordrar 
fullmakt för aktieteckning ingen särskild form. Det förefaller dock som att 
HD trots detta anser att formkravet för aktieteckning och dess ändamål ska 
väga tungt, då de ges en stor räckvidd, men samtidigt inte tungt till den grad 
att skadeståndet inte bör uppgå till det positiva kontraktsintresset. Ett sådant 
skadestånd kan i min mening med all rätt hävdas vara ett tydligt 
kringgående av formkravet HD gör sitt yttersta för att upprätthålla. 
Sammantaget framstår det som en väldigt knepig lösning som ger upphov 
till en rad onödiga oklarheter i kölvattnet av klargörandet. I min mening 
hade det varit en smidigare lösning att avgöra målet i plenum och helt enkelt 
omkullkasta NJA 1918 s. 394, och konstatera att emissionsgarantier är 
bindande. Alternativt att tolka formkravet snävt att inte omfatta 
emissionsgarantier, en lösning till och med Karlgren välsignat. 
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