
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 

Säkra emissionsgarantier  
- en guide 

Kira Unger  
 
 

Examensarbete i avtalsrätt, 30 hp 
Examinator: Lars Gorton  

Stockholm, Höstterminen 2016 

 



 2 

Sammanfattning  
Nyckeln till företags utveckling är kapital. Kapitalanskaffning genom nyemission är 
idag vanligt förekommande i svenskt näringsliv. För att underlätta kapitaltillförseln 
och allokera en del av risken inför nyemissionen ingår emitterande aktiebolag 
vanligtvis emissionsgarantiavtal med en eller flera garanter. Emissionsgarantier 
innebär att en garant, mot ersättning, åtar sig att teckna ett visst antal aktier för det fall 
en nyemission inte blir fulltecknad. Garanterna står på så vis risken för att 
nyemissionen blir fulltecknad. Emissionsgarantier garanterar att nödvändigt kapital 
tillförs bolaget, signalerar till marknaden att andra investerare står bakom bolaget 
samt möjliggör för bolaget att, baserat på vetskapen om att kapitaltillförseln är 
tryggad, kunna fatta beslut och ingå avtal för verksamhetens framtid efter 
nyemissionen. Emissionsgarantierna fyller alltså en viktig funktion för en smidig, 
enkel och säker kapitalanskaffning för aktiebolag.  
 
I 13 kap. i aktiebolagslagen (2005:551) finns bestämmelser om aktieteckning vid 
nyemission som innebär vissa formkrav ska uppfyllas för att teckningen ska bli giltig. 
En emissionsgaranti är ett åtagande att i framtiden teckna aktier, ett sådant åtagande 
är inte reglerat i lag. Utfästelser att göra framtida förvärv har behandlats olika i 
lagstiftning; av rättspraxis följer att utfästelser om framtida köp av fast egendom är 
ogiltiga medan skriftliga optionsavtal i samband med köp av bostadsrätt har full 
rättslig verkan. Ändamålen med formkrav är avgörande för i vilken mån rättsverkan 
av en utfästelse om framtida förvärv ska begränsas. Frågan är nu vilken rättsverkan en 
utfästelse om att teckna aktier ska tillmätas.  
 
Emissionsgarantiernas bindande verkan har varit omdiskuterad sedan HD år 1918 
konstaterade att ett löfte att i framtiden teckna aktier inte är bindande. Trots att 
emissionsgarantiernas rättsliga effekt varit tveksam det senaste århundradet, har 
systemet fungerat tack vare marknadskrafter och socialt tryck. Frågan om 
emissionsgarantiernas bindande verkan ställdes, snart 100 år efter HD:s senaste 
avgörande i frågan, på sin spets i NJA 2016 s. 107. Genom HD:s dom står det numera 
klart att även om en emissionsgaranti inte kan läggas till grund för att framtvinga en 
teckning av aktierna, är garantin rättsligt sanktionerad genom skadestånd. Med andra 
ord är emissionsgarantier bindande i praktiken eftersom det skulle vara ekonomiskt 
ofördelaktigt för en garant att tillföra bolaget det garanterade beloppet utan att teckna 
aktierna.  
 
Det är svårt för ett emitterande bolag att bedöma risken med att en garant inte 
frivilligt fullgör sitt åtagande. För det fall garanten underlåter att infria garantin krävs 
att emitterande bolag riktar en skadeståndstalan mot garanten, vilket kan vara en 
långdragen och kostsam process. Mot bakgrund av gällande rätt, har jag utformat råd 
för hur emissionsgarantier kan konstrueras för att säkerställa en säker och 
kostnadseffektiv kapitalanskaffning genom nyemission.  
 
Sedvanliga emissionsgarantiavtal kan ingås med välrenommerade aktörer som 
emittenten kan räkna med kommer uppfylla sitt åtagande på grund av det starka 
"sociala trycket". Under osäkra förhållanden och med mindre kända aktörer är det 
lämpligt att konstruera ett annat förfarande. För att emissionsgarantier ska få avsedd 
rättslig verkan föreslår jag att praktiker utformar ett avtal som inte kallas för 
"emissionsgaranti" utan endast för "garanti" enligt vilket en löftesmottagare är skyldig 
att, till löftesmottagaren (emitterande bolag), betala x kronor eller det lägre belopp 
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som saknas när teckningslistan stängs. Genom detta förfarande undviks alla 
svårigheter som formkravet för aktieteckning medför. Garantiavtalet kan ge garanten 
rätt att teckna aktier motsvarande det tillskjutna garantibeloppet. Vid avtalsbrott har 
löftesmottagaren rätt till fullgörelse och dröjsmålsränta. Genom att utforma en 
emissionsgaranti i enlighet med det i uppsatsen rekommenderade rådet, garanteras att 
emitterande bolag med säkerhet tillförs nödvändigt kapital utan krångliga och 
kostsamma processer.  
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Abstract 
The key to business growth is capital. Raising capital by issuing new shares is 
common on the Swedish market. In order to facilitate the raising of capital 
investment, public limited companies enter into standby underwriting agreements (sv. 
emissionsgarantiavtal), in conjunction with issuing new shares. In standby 
underwriting agreements, an underwriter undertakes, in exchange for a commitment 
fee, to subscribe a given number of remaining shares in a new share issue. The 
purpose of such agreements is to guarantee that the company will raise a certain 
amount of money. By using standby underwriting, the risk related to the new share 
issue is transferred to the underwriter. Standby underwriting guarantees that 
investment capital is raised, indicates that there are investors who believe in the future 
of the company as well as allows the issuer to, based on the knowledge that capital 
investment will be provided, make decisions regarding the future of the business. 
Hence, the function of standby underwriting is critical in order to ensure effective, 
simple and secure rising of capital investment.  
 
According to the Swedish Limited Companies Act, subscription of new shares 
requires that specific formalities are observed. Standby underwriting is a promise to 
subscribe shares; such a commitment is not regulated in law. Undertakings to enter 
into a form agreement have been treated differently in Swedish law. According to 
case law, option agreements in connection with future property transactions are void. 
Written options to purchase an apartment, however, have been awarded with full legal 
effect. The purpose of the injunctive form determines to what extent the legal effect of 
an option agreement should be limited. This leads to the question: How is an option to 
subscribe shares treated and what would be the legal effect thereof?  
 
In 1918, the Swedish Supreme Court (sv. Högsta Domstolen) ruled a promise to 
undertake subscription of shares as non-binding. In the following years, the binding 
effect of underwriting agreements has been unclear due to the formal requirements 
prescribed by law and the ruling from 1918. Even though the binding effect of 
underwriting has been disputed for the last century, they are a well-known figure on 
the Swedish stock market. This is probably due to strong market forces and social 
pressure; violating underwriting agreements would likely result in humiliation and 
exclusion from the Swedish business sector. Almost a hundred years after the ruling 
of 1918, the question about the effect of underwriting agreements was put to the test 
in the Supreme Court case NJA 2016 p. 107. It is now clear that an underwriting 
agreement is non-binding in the sense that an underwriter cannot be forced to 
participate in the subscription of shares. However, refusing to honour the agreement 
and subscribe the shares constitutes a wrongful breach of contract, for which damages 
shall be paid. Damages amount to the full price of the subscription. Consequently, 
underwriting agreements are practically binding since not honouring the agreements 
would be economically disadvantageous for the underwriter to contribute the issuer 
guaranteed amount without subscribing the share. 
 
It is difficult for the issues to measure the risk of the underwriter not honouring their 
commitment. If the underwriter fails to honour the agreement, the issuer can file an 
action for damages. This, however, will most likely entail an expensive and tiresome 
process. In light of the rulings of the Supreme Court and applicable law, I have 
formulated advices for how to construct underwriting agreements that guarantees a 
cost sufficient and secure raising of capital investment.  
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Custom underwriting agreement shall be entered with well-renowned actors whom 
the issuer can trust will honour the agreement due to the strong “social pressure”. 
Under uncertain circumstances however, it is suitable to construct another procedure. 
In order to ensure that standby underwriting have the desired legal effect, I advise that 
one formulates an underwriting agreement, which is not called “share issue-
guarantee” but only “guarantee”, according to which the underwriter is obliged to, to 
the issuer, pay x kronor or the lesser amount that is missing after the subscription list 
is closed. By using this procedure, all difficulties related to the injunctive form for 
subscription of share are avoided. In case of wrongful breach of contract, the issuer 
has the right to specific performance and interest on arrears. By forming a standby 
underwriting agreement in accordance with formulated advice, public limited 
companies are guaranteed that necessary capital is raised without complicated and 
expensive processes.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
 
Det är mycket vanligt att aktiebolag förr eller senare finner sig i en situation där de 
måste öka sitt kapital.1 Publika bolag i behov av kapitaltillskott kan emittera nya 
aktier som tecknas mot betalning för att få in nytt kapital (nyemission). För att 
säkerställa att nyemissionen blir fulltecknad har bolag möjlighet att ta emot garantier. 
Ett sådant åtagande är känt som emissionsgaranti och innebär att en garant åtar sig att 
teckna återstående aktier i de fall en nyemission inte blir fulltecknad.  
 
Användningen av emissionsgarantier i samband med emissioner i publika bolag har 
ökat under 2000-talet.2 Arrangemanget fungerar som en riskallokering där garanterna 
bär risken mot ersättning. Emittenten kan marknadsföra sin emission för aktieägare 
och andra intressenter eftersom den är garanterad att bli fulltecknad.3 Garantierna ger 
även ökad trygghet för bolagets borgenärer om att kapital är säkrat.4 Det har funnits 
behov att underlätta kapitalanskaffningen för bolag och möjligheten att lämna 
garantier vid emissioner har fungerat som ett led i detta.5 Detta ”win-win-win”-
arrangemang är inspirerat av utländska förhållanden och används flitigt på den 
svenska marknaden.6  
 
Det har länge varit tveksamt om garantiåtaganden vid nyemissioner är rättsligt giltiga. 
Vad orsakar denna osäkerhet? Jo, hur emissionsgarantier förhåller sig till formkraven 
för aktieteckning. Att rättsläget har varit problematiskt gör att ämnet är särskilt 
intressant att studera djupare. Underlåtet infriande av garantier kan leda till allvarliga 
konsekvenser för bolag i snabbt behov av rörelsekapital.78 
  
Problemets kärna ligger i att en emissionsgaranti innebär att man åtar sig att i 
framtiden teckna aktier om motparten så begär (det är alltså en form av optionsavtal). 
Problemet uppstår pga. de formkrav för aktieteckning som uppställs i 13 kap. 13 § 
aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Avtal som inte är formenligt utgör inget rättsligt 
bindande åtagande för utställaren av garantin att teckna aktier. Detta kan förefalla 
enkelt och tydligt men saken är komplicerad eftersom det är vanligt på den svenska 
finansmarknaden att avtal om garantier inte uppfyller lagens formkrav. Formkravet 
för aktieteckning hindrar således garantiavtalens tilltänkta funktion.  
 
Frågan om emissionsgarantier ställdes på sin spets i NJA 2016 s. 107. Högsta 
domstolen konstaterade att formkravet medför att garantiåtagandet inte kan 
genomdrivas på så sätt att garanten tvingas teckna nya aktier, men att brott mot avtalet 

                                                
1 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 50. 
2 Se bl.a. FI, rapport 2007:12, s. 9. 
3 Sandström, En välkommen dom om garantiavtal och aktierätt s. 2. 
4 A.a., s. 2. 
5 Åqvist, Emissionsgarantier – avtal i strid med aktiebolagslagen, s. 601. 
6 Se FI, Kapitalbarometer, 2010 och Sandström, En välkommen dom om garantiavtal och aktierätt s. 2. 
7 Flygbolaget FlyMe gick i konkurs 2007 efter genomförd nyemission där garanterna inte infriade sina 
garantier, se bl.a. Dagens Nyheter, Ekonomi, 2007 och Börstjänaren, 2007. 
8 Nerep, Högsta domstolens dom om emissionsgarantier väcker många besvärliga frågor, s. 1. 
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utgör grund för skadeståndsanspråk. Hur ska en nyemission kunna garanteras om ett 
löfte att teckna aktier inte kan framtvingas i form av fullgörelse? 
 
I denna uppsats ska jag ge råd av hängslen-och livremskaraktär för hur 
garantiåtaganden vid nyemissioner kan utformas för att vara vattentäta trots rättsläget.   

1.2 Syfte 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en utredning om rådande rättsläge beträffande 
garantiåtaganden vid nyemissioner. Syftet är att utifrån en sådan utredning identifiera 
praktiska råd avseende utformningen av emissionsgarantier för att de i praktiken ska 
infrias av garanter. För att angivna syften med uppsatsen ska uppnås krävs att följande 
delmoment genomförs:  
 

§ Utredning av gällande rätt  

§ Kritisk analys av rättsläget  

§ Utformning av praktiska råd 

 
De praktiska råden är avsedda att fungera som en guide för praktiker som ska 
konstruera en nyemissionsgaranti på uppdrag av garantins förmånstagare.   

1.3 Metod och material  
Mot bakgrund av ovan angivna syften kommer denna framställning att vara utredande 
och problemlösningsorienterad.  
 
Det noteras att det rådande intresset för detta heta ämne med stor sannolikhet kommer 
att föranleda förändringar i materialet som finns att tillgå i skrivande stund. I denna 
uppsats kommer jag endast beakta material som publicerats före den 1 december 
2016.   

1.3.1 Metod för att utreda gällande rätt och identifiera rättsläget 

För arbetet med att utreda gällande rätt kommer jag tillämpa rättsdogmatisk metod. 
Metoden går ut på att fastställa och systematisera gällande rätt genom en 
undersökning av de traditionella juridiska rättskällorna: lagtext, förarbeten, prejudikat 
och doktrin.9 Genom att studera dessa källor ska jag undersöka vad som gäller de lege 
lata.  

1.3.1.1 Lagtext 

Materiella rättsregler som särskilt reglerar emissionsgarantier saknas i svensk 
lagstiftning. De lagstiftade rättsregler som blir relevanta är bestämmelserna i ABL 13 
kap. som rör nyemissioner och aktieteckning. Jag kommer att analysera hur denna 
lagtext ska tolkas analogt med avseende på förhållanden som den inte varit direkt 
avsedd att tillämpas på.  
 
Det finns finansmarknadsrättsliga regleringar för emissionsgarantier i lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden (VPML). Denna näringsrättsliga reglering 

                                                
9 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 f.  
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gäller förhållandet mellan staten och individer. Jag kommer att analysera hur denna 
näringsrättsliga lagstiftning påverkar emissionsgarantiers civilrättsliga ställning.  
 
Brist på utförlig reglering i form av lagtext föranleder att studier av övriga rättskällor 
blir mer centrala.  

1.3.1.2 Förarbeten 

Det saknas förarbetsuttalanden om emissionsgarantier. Men det finns lagförarbeten 
som behandlar avsikterna bakom det legala formkravet för aktieteckning i ABL, 
närmare bestämt förarbeten till aktiebolagslagen år 1895, år 1910, år 1944, år 1975 
och senast år 2005. Undersökning av förarbetena syftar till att ge en ökad förståelse 
för formkravets praktiska användning och betydelse. Utifrån detta gör jag en analys 
av formkravets fortsatta relevans. Syftet är att undersöka om skälen för formkrav är 
desamma idag som de var vid tiden för författandet av lagmotiven. Argumenten i 
motiven kommer ställas mot andra ändamålsinriktade argument avseende särskilt 
emissionsgarantier.10 
 
Förarbetens ställning som rättskälla följer av den lagstiftningsprocess vi har i 
Sverige,11  och har stor betydelse för tolkning av lagen.12 Sverige lägger större vikt 
vid förarbeten som rättskälla än många andra länder.13 Följsamhet till förarbeten 
bidrar till att rättstillämpningen blir förutsebar och konsekvent; vilken betydelse de 
ska tillmätas i det enskilda fallet är dock osäkert.14 För stor vikt bör inte läggas vid 
förarbeten eftersom Riksdagen endast beslutat om lagtexten och inte motiven bakom 
den. Förarbetenas betydelse som rättskälla är därför begränsad. I praxis från HD går 
att utröna att även om domstolen ofta följer allmänna motiveringar för en särskild 
lagtext fäster den mindre vikt vid specialmotiveringar.15  
 
Jag kommer att använda mig av förarbeten i den mån det är nödvändigt för att uttolka 
lagens ändamål och syfte. Jag kommer att vara försiktig med att dra generella 
slutsatser och analogier baserade på motiven eftersom de endast indirekt behandlar 
problemet som är föremål för utredning i denna uppsats. Typiskt sätt bör likheterna i 
olika fall vara tillräckligt stora för att kunna motivera ett analogislut.16 Till saken hör 
att förarbeten till den aktuella lagen inte belyser några eventuella variationer i 
teckningsförfarandet. Detta kan antas bero på att motivförfattarna saknar möjlighet att 
överblicka hur lagen kommer att tillämpas. Viss försiktighet är således nödvändig vid 
beaktande av förarbeten.   

1.3.1.3 Rättspraxis 

Emissionsgarantier har prövats få gånger i svensk domstol. Den praxis som finns att 
tillgå är NJA 1918 s. 394 och NJA 2016 s. 107.  
 

                                                
10 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 28. 
11 Det är viktigt att skälen bakom lagstiftarens vilja beaktas vid tolkning av lagstiftningen, se Munck, 
Rättskällor förr och nu, s. 201-202. 
12 Leijonhufvud, Förarbeten, s. 112. 
13 Munck, Rättskällor förr och nu, s. 201-202. 
14 Lind, Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rättskälla, s. 357. 
15 A.a., s. 357. 
16 Lehrberg, Praktisk Juridisk metod, s. 256. 
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Äldre rättsfall förlorar inte automatiskt prejudikatvärde enbart för att det är 
gammalt.17 Det ska däremot noteras att viss försiktighet bör iakttas vid tillmätandet av 
prejudikatvärde av äldre rättsfall; detta gäller även när lagstiftningen är oförändrad.18 
Som godtagbara skäl för att frångå tidigare prejudikat kan domstolen åberopa 
förändrade samhällsförhållanden, ny rättsutveckling och ändrad allmän uppfattning av 
grundläggande rättsprinciper eller helt enkelt föra ett annat resonemang. 19 
Modernisering av lagstiftning och rättsområdet är sådana omständigheter som ska 
beaktas vid bedömning av prejudikatvärdet.20  
 
De kvalitéer som kännetecknar ett gott prejudikat får anses vara att det är begripligt, 
rationellt motiverat, praktiskt tillämpbart, ha ett betydande mått av generalitet och 
välanpassat i rättssystemet i övrigt.21 Rättspraxis som är svårbegriplig riskerar således 
att få ett lägre prejudikatvärde.  
 
Bristen på klargörande rättspraxis som tar direkt sikte på emissionsgarantier, 
aktualiserar studier av rättsfall på närliggande rättsområden, främst rörande andra 
typer av utfästelser men även av andra avtalstyper som omfattas av formkrav.  

1.3.1.4 Doktrin  

Till skillnad från i övriga rättskällor, är emissionsgarantier ingående behandlade i 
doktrin.22 När övriga rättskällor, i form av lag, förarbete och rättspraxis inte ger en 
säker vägledning kan doktrin fungera som en kompletterande rättskälla. Den doktrin 
som behandlar teckningsutfästelser och emissionsgarantier sträcker sig från 1930 till 
2016 och författarna är inte alltid eniga i sina åsikter. Jag kommer att studera 
litteratur, lagkommentarer och vetenskapliga artiklar som behandlar avtalsformen och 
presentera de åsikter som formuleras i det material som beaktas.  
 
För att bedöma rättskällevärdet av de prejudikat som avser andra formkrav än 
nyemissioner, kommer jag att behandla doktrin om legala formkrav. Avsikten är att 
belysa den problematik som uppstår när ett flitigt använt avtalsarrangemang förlorar 
sin tilltänkta funktion pga. legala formkrav.  
 
Doktrin betraktas som en svagare rättskälla och används huvudsakligen som 
komplement till de andra rättskällorna.23 En fördel med doktrinen som rättskälla är att 
författarna haft större möjlighet att göra en överblickbar sammanställning av övriga 
rättskällor och kunnat analysera dess sammansatta funktion. Konsultation av doktrin 
är särskilt lämpligt när frågor inte kan besvaras fullständigt genom studier av 
auktoritativa källor. I vilken utsträckning doktrin ger en rättvisande bild av innehållet 
i gällande rätt beror på tyngden i den argumentation som förs. 
                                                
17 Heuman, Rättspraxis, s. 135 och NJA 2003 s. 3. 
18 Hellner, Rättsteori, s. 105. 
19 A.a., s. 95 och 105. 
20 Se NJA 2003 s. 3. 
21 Westberg, Prejudikattolkningens ABC, s. 614. 
22 Se bl.a. Karlgren, Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av bolag enligt svensk rätt, s. 59 
ff., Karlström, Är ett löfte att teckna aktier rättsligt oförbindande?, s. 57 ff., Kleineman, Principerna 
för bindande avtalslöften och frågan om formalavtals ogiltighet, s. 41 ff., Nerep, Emissionsgarantier – 
vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden, s. 40ff., Nial, Aktiebolagsrättsliga studier, s. 181, 
Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 118 ff., samt Åqvist, Emissionsgarantier – avtal i strid 
med aktiebolagslagen, s. 598 ff.  
23 Vogel, Den juridiska Litteraturen, s. 183. 
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1.3.2 Rättsanalytisk metod  
Utöver den klassiska rättsdogmatiska metoden kommer jag att tillämpa rättsanalytisk 
metod, vilket innebär att jag kommer analysera och kritisera rätten.24 Genom att 
analysera rätten kan jag ta ett steg längre än fastställandet av den gällande rätten. En 
sådan analys ger en djupare förståelse för ämnet. I den rättsanalytiska analysen är jag 
inte i samma utsträckning bunden av de av rättskälleläran accepterade rättskällorna, 
utan analysen kommer bygga på en mängd typer av material som inte skapar gällande 
rätt, 25  t.ex. näringslivsnormer, yttranden från organisationer och nämnder samt 
statistik. I min uppsats är det särskilt nödvändigt att fundera över hur 
emissionsgarantier fungerar praktiskt i näringslivet. Den rättsanalytiska metoden ger 
bättre möjligheter att tänka kreativt eftersom den ger ett större utrymme för 
värderingar.26  

1.3.3 Metod för att utreda praktiska råd 

Efter att jag utrett gällande rätt och identifierat osäkra rättslägen, kommer jag att 
undersöka vilka praktiska metoder som kan tillämpas för att säkerställa att garanten 
infriar sitt löfte. Utifrån en analys av ändamålen med emissionsgarantier samt 
parternas och marknadens krav på avtalens funktion kan olika förslag för användbara 
lösningar utarbetas. Genom att få en förståelse för de praktiska realiteterna kan 
effektiva råd utformas. ”All vetenskaplig verksamhet går ut på att hitta nya svar och 
ideala lösningar”.27  
 
Genom att göra en rättsekonomisk analys, med utgångspunkt i att det finns ett behov 
av att garantiåtaganden kan sanktioneras rättsligt, kan jag utreda vad som är 
transaktionsekonomiskt bäst för parterna. För fastställande av det ekonomiskt 
effektivt sett bästa rådet kommer doktrin i form av litteratur och artiklar användas. 28  
 
Utöver material i form av sedvanliga rättskällor kommer branschrelaterade 
tidningsartiklar som diskuterar emissionsgarantier att behandlas. Även om dessa inte 
kan tillskrivas någon vetenskaplig status så kan de ge en bild av den rådande 
uppfattningen om användandet av emissionsgarantier, idéer till alternativa lösningar 
samt ge en bild av olika åsikter om garantiernas framtida användning. Vidare kommer 
jag att beakta Aktiemarknadsnämndens avgöranden i syfte att utreda praktikers 
inställning i frågan samt vad som betraktas som god sed på marknaden. Särskilt 
relevant för fastställande av det bästa rådet är doktrin som analyserar 
emissionsgarantiers användbarhet och framtid.  

1.4 Avgränsning  
Uppsatsens fokus kommer ligga på emissionsgarantier och således inte behandla 
andra förekommande teckningsutfästelser och hur sådana bör utformas. Det 
förekommer att emissionsgarantier utställs av redan befintliga aktieägare. Det har 
ifrågasatts som sådana arrangemang är förenliga med likhetsprincipen i ABL. Detta 
särskilda problem kommer inte att behandlas i denna uppsats, utan fokus kommer 

                                                
24 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46. 
25 A.a., s. 46. 
26 A.a., s. 47. 
27 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. 
28 Doktrinen är viktig i den rättsekonomiska analysen och det finns inga formella hinder mot att 
använda den som källa, Bastidas Venegas, Rättsekonomi, s. 181-183. 
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ligga på avtalets bindningsverkan. I uppsatsen kommer heller inte redogöras för själva 
emissionsprocessen eller hur garantiarrangemangen ingås utan läsaren förväntas ha 
grundläggande kunskaper om detta. Jag gör inga anspråk på att fastställa rättsläget i 
sin helhet utan uppsatsen syftar till att utreda huruvida rättsläget är tillfredställande. 
NJA 2016 s.107 är centralt i problemställningen men även om metoden kräver en 
analys av rättsfallet så är inte avsikten med denna framställning att recensera HD:s 
dom. Jag kommer inte heller göra en rättshistorisk analys utan fokus kommer ligga på 
dagens rättsläge. Frågan om skadeståndsanspråk är viktig för utgången i det aktuella 
rättsfallet men inte för syftet med denna uppsats. Därför kommer utrymmet för 
skadeståndsfrågan att avgränsas till det som krävs för förståelse av bakgrunden och 
garantins bindningsverkan. I rättsfallet överlåts emittentens krav på garanterna till 
tredje part. Eftersom detta inte är avgörande för frågorna i uppsatsen kommer jag inte 
att behandla överlåtelse av fordran i någon vidare mening. De särskilda 
informationskrav som finns i samband med emissionsgarantier kommer inte att 
behandlas mer än nödvändigt. Utöver de förmögenhetsrättsliga frågor som ställdes på 
sin spets så väckte NJA 2016 s. 107 en rad processrättsliga frågor. Efter HD:s dom i 
målet meddelats prövade HD om HD gjort sig skyldig till domvilla. Klagan avser 
huruvida HD överskridit grunderna för talan och därmed gjort sig skyldig till grovt 
rättegångsfel. Denna fråga är onekligen intressant, men eftersom den inte påverkar 
min studie så kan utrymme för processrättsliga frågor inte lämnas i denna uppsats. 
Det kan konstateras att det finns mycket om ämnet som är lockande att skriva om, 
men med hänsyn till rekommenderat format så tillåter inte utrymmet några 
utsvävningar. Nämnda avgränsningar är således nödvändiga.  

1.5 Disposition  
Kapitel 1 avser att introducera läsaren för uppsatsens ämne och problemställningar 
samt redogöra för avsikten med dess författande och metoden för detta. Kapitel 2 
består av en grundläggande redogörelse av huvudämnet i min uppsats: 
emissionsgarantier. I detta avsnitt kommer avtalets funktion, hur och av vilka de 
används samt relevanta lagregler behandlas. I kapitel 3 kommer formkrav att 
behandlas närmare. I avsnittet finns en redogörelse för några formkrav i svensk rätt 
och hur de behandlas samt vilken rättsverkan som tillmäts rättshandlingar som inte 
uppfyller formkrav. I samma kapitel kommer även NJA 1918 s.395 och NJA 2016 
s.107 att presenteras och analyseras. I kapitel 4 återfinns en sammanställning av 
rättsläget beträffande emissionsgarantier. Kapitel 5 består av en guide om 
emissionsgarantier, innehållande råd för hur de bör konstrueras för att ha avsedd 
rättslig verkan. I kapitel 6 finns en marknadsanalys som knyter an till framtida behov i 
svenskt affärsliv. Avslutande kommentarer och slutsats finns i kapitel 7 och 8.    

2. Emissionsgarantier  
Anskaffning av riskkapital är ett av de grundläggande syftena bakom aktiebolaget.29 
För att sådan anskaffning ska ske på ett tillfredsställande vis finns det mängder av 
regler som reglerar möjligheten att överlåta och förvärva aktier, skydd för aktieägarna 
och frånvaron av personligt betalningsansvar för ägarna. För att aktiebolag ska kunna 
anpassa sitt aktiekapital till nya förutsättningar finns det möjlighet att öka kapitalet 
efter att bolaget bildats. Kapitalanskaffning genom nyemission är en flitigt använd 

                                                
29 Skog, Nyemissioner av aktier, s. 10. 
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metod på den svenska marknaden. Emittering av nya aktier möjliggör för bolag att 
öka företagets kapital efter att bolaget bildats. Denna metod för kapitalanskaffning har 
stor betydelse för svenska aktiebolag då likvid för tecknade aktier utgör en stor del av 
aktiebolags totala finansiering.30  
 
Det är en markant trend att denna metod för kapitalanskaffning har ökat på den 
svenska aktiemarknaden. Mellan åren 1997 och 2002 genomfördes närmare 120 
nyemissioner av aktier av svenska aktiemarknadsbolag och drygt 70 miljarder kronor 
tillfördes bolagens kapital.31 Bara under 2008 genomfördes totalt 102 nyemissioner.32  
Under 2011 genomförde svenska bolag totalt 6 289 nyemissioner av aktier och 
sammanlagt tillfördes över 130 miljarder kronor till de emitterande bolagen.33 Antalet 
nyemissioner tenderar att följa klimatet på finansmarknaden eftersom bolag sannolikt 
behöver tillskott på medel i mindre gynnsamma tider.  
 
Det är naturligtvis mycket viktigt att nyemissionen blir fulltecknad och att bolaget får 
in efterfrågat kapital. För att säkra att en kommande nyemission är lyckad ingår 
emitterande bolag emissionsgarantiavtal. Inte sällan saknas utrymme för bolag att 
genomföra en misslyckad emission. För att signalera till marknaden att bolaget har 
säkrad investering och att det finns personer som tror på bolagets framtid är det 
fördelaktigt att ingå emissionsgarantiavtal tidigt i nyemissionsprocessen, vilket bolag 
oftast gör.34 
 
Ett alternativt sätt att övertyga potentiella investerare om att nyemissionen är en bra 
affär är att erbjuda aktierna till en kraftig rabatt.35 För att kompensera den låga 
teckningskursen krävs dock att bolaget emitterar ett stort antal aktier för att det ska få 
in nödvändigt kapital. Det är vanligt att emitterande bolag kombinerar 
emissionsgarantiavtal med kraftig rabatt på aktierna i nyemissionen.36 Nackdelen med 
att erbjuda aktierna till en kraftig rabatt är dock att det urvattnar värdet på tidigare 
utgivna aktier och sänder ut negativa signaler om bolaget och nyemissionen på 
marknaden.  
 
Mot bakgrund av detta är det tydligt att det är angeläget att det finns ett ekonomiskt 
fördelaktigt sätt att säkra att kapitalanskaffning genom nyemission fungerar 
tillfredställande.  

2.1 Närmare om garantiåtagande vid nyemission  
Garantiåtaganden vid nyemissioner är vanligt förekommande och accepterade på 
marknaden.37 Garantierna används ofta i samband med att noterade bolag genomför 
företrädesemissioner eller nyemissioner riktade till allmänheten.38 Hur nya aktier ska 
tecknas regleras i 13 kap. 13§ i ABL. Civilrättsliga regler för just emissionsgarantier 

                                                
30 Westermark & Lagercrantz, Om Nyemission, s. 25. 
31 Skog, Nyemissioner av aktier, s. 11. 
32 SvD, 2009. 
33 Uppgifter från Bolagsverket lämnade i september 2012, se Westermark & Lagercrantz, Om 
Nyemission, s. 25. 
34 A.a., s. 113. 
35 A.a., s. 113. 
36 A.a., s. 113. 
37 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 50. 
38 Westermark & Lagercrantz, Om Nyemission, s. 113. 
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saknas i svensk lagstiftning. Materiella regler för emissionsgarantier finns dock i 2 
kap. 1 § 6 och 7 kap. 5 § VPML.   

2.1.1 Vad innebär ett emissionsgarantiåtagande?  
Garantiavtal vid nyemission innebär typiskt sett att garanterna åtar sig att teckna 
aktier, så att emissionen blir fulltecknad, dvs. att det är ett sätt för emittenten att 
allokera risken inför en nyemission. Emissionsgarantiernas fyller på så vis en viktig 
funktion för emitterande bolag i en kommande nyemission. Garanterna får en 
ersättning för åtagandet. I praktiken fungerar emissionsgarantin som ett typ av 
spekulationsavtal där aktörer kan gå in och lämna garantier på den svenska 
kapitalmarknaden mot en ersättning.  

2.1.2 Vad är ersättningen?  
Garanten får normalt mellan tre och tio procent av det garanterade beloppet.39 Denna 
ersättning betalas vanligen ut oavsett om garantin måste infrias eller inte. Motiven för 
en sådan ordning är att emissionsgarantierna fyller sin funktion när nyemissionen är 
garanterad, dvs. att den är värdefull för emitterande bolag även om den inte infrias. 
Även om emissionsgarantier är ett risktagande så är det ett mycket lukrativt 
instrument på den svenska aktiemarknaden.  

2.1.3 Vilka ägnar sig åt detta? 
Utställare av garantier kan vara redan befintliga aktieägare40 eller externa parter.41 
Sådana externa parter kan vara fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt 
garantiåtaganden i sin affärsverksamhet eller privatpersoner. Vanligtvis är det 
värdepappersinstitut som tar kontakt med potentiella garanter för bolagets räkning.42  

2.1.4 Hur ser regleringen ut? 
Det finns inga civilrättsliga regler för emissionsgarantier i svensk lagstiftning. Istället 
får lagstiftning för teckning av nya aktier tillämpas indirekt. Den lagreglering som blir 
relevant är därför den som rör teckning av aktier vid nyemission i 13 kap. 13 § ABL. 
Aktieteckning ska ske på teckningslistan innehållande bolagstämmans beslut om 
nyemission. Teckningen sker genom en anteckning på teckningslistan som anger att 
en person tecknat ett visst antal aktier.43 Teckningslistan behöver inte undertecknas.44 
Dessutom ska en kopia av bolagsordningen samt, i förekommande fall, vissa 
handlingar med kompletterande information (6 §), en redogörelse om apportegendom 
och kvittning (7 §) samt ett yttrande av revisor (8 §) antigen vara fogade till 
teckningslistan eller hållas tillgängliga för aktietecknare på en plats som anges i 
teckningslistan. På så vis försäkras att aktietecknare har möjlighet att ta del av 
handlingarna.45  
 

                                                
39 Westermark & Lagercrantz, Om Nyemission, s. 117. 
40 Det ska nämnas att lämpligheten av att redan befintliga ägare agerar emissionsgaranter har ifrågasatt 
eftersom ett ev. infriande av garantin kan resultera i att de tecknar en viss andel i nyemissionen utöver 
deras proportionella del. Se bl.a. Westermark & Lagercrantz, Om Nyemission, s. 114. Denna fråga ska 
dock inte diskuteras utförligare i denna uppsats.  
41 AMN 2005:07. 
42 Westermark & Lagercrantz, Om Nyemission, s. 114. 
43 Samuelsson, Karnov, 13 kap. 13 §, not 890. 
44 Prop. 1970:103, s. 335. 
45 Nerep, Adestam, & Samuelsson, Lexino, 13 kap. 13 §, punkt 2.1. 
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I 13 kap. 13 § 2 st. anges ett förenklat teckningsförfarande, s.k. simultanteckning. 
Enligt denna bestämmelse får teckning i stället ske i stämmans protokoll, teckningen 
behöver alltså inte ske på särskild teckningslista. Detta förfarande förutsätter att alla 
aktierna tecknas av dem som är berättigade till det, dvs. aktieägare med företrädesrätt, 
vid den stämma där emissionsbeslutet fattas. Detta förfarande är avsett för bolag med 
ett begränsat antal aktieägare.  
 
I 13 kap. 13 § 3 st. finns bestämmelser om teckning genom betalning. Enligt 
bestämmelsen får det i emissionsbeslutet bestämmas om teckning ska ske genom 
betalning. Detta alternativ för teckning får ske i fråga om hela eller en viss del av 
emissionen. Om aktier ska tecknas genom betalning måste vissa handlingar hållas 
tillgängliga hos bolaget för tecknarna, nämligen emissionsbeslutet och en kopia av 
bolagsordningen samt, i förekommande fall, vissa handlingar med kompletterande 
information (6 §), en redogörelse om apportegendom och kvittning (7 §) samt ett 
yttrande av revisor (8 §).  
 
I 13 kap. 14 § regleras verkan av att teckning inte skett på rätt sätt. Av bestämmelsen 
följer att teckning som inte skett i enlighet med 13 kap. 13 § är ogiltig. Teckning som 
brister i formkraven är bindande för bolaget men däremot inte för aktietecknaren. 
Formfelen kan vara att teckning inte sker på teckningslistan eller att en handling inte 
hålls tillgänglig såsom föreskrivet i 13 §. Bristerna kan alltså vara hänförliga till 
själva förfarandet eller till informationskravet. Anmäler inte aktietecknaren felet hos 
Bolagsverket innan emissionsbeslutet registrerats är aktieteckningen bindande även 
för aktietecknaren trots bristande uppfyllelse av formkrav.  
 
Den bestämmelse i 13 kap. 13 § som är av störst intresse för syftet med denna uppsats 
är den som rör ordinär aktieteckning i 13 kap. 13 § 1 st. Om inte annat anges, är det 
alltså denna bestämmelse som åsyftas vid referering till paragrafen.  
 
I syfte att ge en bättre förståelse av rättsläget kommer legala formkrav behandlas mer 
ingående i följande avsnitt.  

3. Särskilt om formkrav  

3.1 Formfrihet, avtalsfrihet och avtalsbundenhet 
Huvudregeln är att avtal är giltiga oavsett form.46 Formfriheten innebär att avtal kan 
ingås med bindande verkan utan krav på skriftlighet, särskilda moment, specifik 
information, vittnen osv. I den svenska lagstiftningen förekommer legala formkrav 
för avtals ingående. Enligt 1 kap. 3§ AvtL ska beträffande giltigheten av avtal, för 
vilka viss form är föreskriven, gälla vad som är särskilt är stadgat. Legala formkrav 
kan inte avtalas bort mellan parterna utan är tvingande. Sedan finns det avtalat 
formkrav, dvs. något som blivande avtalsparten kan komma överens om.  
 
Formkrav kan vara ett krav på att avtalet har skriftligt form, visst innehåll, viss 
formulering eller egenhändig namnteckning.47 Legala formkrav brukar användas på 

                                                
46 Ramberg, J., & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 114.  
47 Ramberg, J., & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 114 ff.  
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områden där partsförhållandena är ojämlika eller staten har ett intresse av att vissa 
handelsregler följs. Motiven bakom formkraven kan vara avtalet ska hanteras av en 
offentlig myndighet, t.ex. för registrering, beviljandet av lagfart, skatteprövning, 
redovisning, m.m.48 Andra skäl för formkrav kan vara se till att avtal ingås efter 
noggrant och moget övervägande, skapa ordning och reda i rättsförhållanden samt 
fixera avtalsvillkoren.49 
 
Ändamålet med formkrav skiljer sig beroende på partsställning, rättshandlingen och 
andra omständigheter kring avtalet. Ett naturligt syfte bakom skriftligt formkrav är att 
kunna säkerställa bevisning, klargöra rättsförhållanden och precisera avtalets 
innehåll.50 I vissa förhållanden har det ansetts särskilt viktigt att avtalsparterna lätt ska 
kunna se om och när en rättshandling företagits. Skriftkravet kan på så vis fungera 
som ett särskilt skydd för en ekonomiskt eller kunskapsmässigt underlägsen part. Vid 
vissa rättshandlingar finns det skäl för att parterna ges utrymme för betänketid och att 
viktig information lämnas i samband med köpet.51 Ibland vill man försäkra att parten 
noga tänkt igenom konsekvenserna av ett avtal innan hen binder sig; krav på 
underskrift kan användas i detta syfte.52 Krav på visst avtalsinnehåll avser att försäkra 
att parterna förstår innebörden av en rättshandling, t.ex. överlåtelse förklaring i 
samband med köp av fast egendom.53 Den finns en utveckling som indikerar att 
formkrav idag främst avser att fylla en skyddsfunktion.54 
 
Följderna av att inte uppfylla ett legalt formkrav varierar. Variationerna hänger ihop 
med de olika skyddsintressen som formkravet avser att tillgodose. 55  Bristande 
uppfyllelse av formkrav kan innebära att avtalet är ogiltigt, då är ingen av 
avtalsparterna rättsligt skyldiga att uppfylla sina åtaganden.56 Detta är den mest 
långtgående rättsföljden av brister i uppfyllandet av ett formkrav.57 Ibland innebär 
bristande formkrav inte ogiltighet, en part kan istället kräva att motparten verkar till 
att uppfylla formkravet. Vissa formkrav har inte effekt mellan avtalsparterna utan till 
tredje man. I vissa fall är uppfyllande av formkravet nödvändigt för att en myndighet 
ska kunna registrera en rättshandling,58 t.ex. fastighetsförvärv. Konsekvensen av ett 
bristande formkrav kan även vara vissa nackdelar i bevis-och andra hänseenden.59 
 
I svensk rätt finns flera avtalsrättsliga principer. Principen om avtalsfrihet hänger ihop 
med formfriheten och innebär att parter fritt kan välja att ingå avtal och bestämma 
dess innehåll. Den historiska tanken bakom avtalsfrihet är att medborgarna och 
samhället i stort tjänar på om alla strävar efter sin individuella nytta. 60  Jämte 
principen om avtalsfrihet finns principen om avtalets bindande verkan, pacta sunt 
servanda. Denna princip figurerar även internationellt och innebär att avtal ska hållas. 

                                                
48 Nerep, Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden, s. 42. 
49 A.a., s. 43. 
50 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 75 f. 
51 Se bl. a. Prop. 1970:20 Del B I, s. 122 f samt Prop. 2004/05:85, s. 346. 
52 Ramberg, J., & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, s. 117. 
53 A.a., s. 119. 
54 A.a., s. 115. 
55Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 74 
56 A.a., s. 73 och Ramberg, J., & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, s. 114. 
57 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 73. 
58 Ramberg, J., & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, s. 114. 
59 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 74. 
60 Håstad, Björkdahl P, Brattström & Zackariasson, Civilrättens grunder, s. 47. 
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Principen om avtalets bindande verkan har fundamental betydelse för avtalets 
funktion och för marknadsekonomin.61 Den svenska handeln i form av omsättning av 
varor och tjänster, annan ekonomisk verksamhet och samhällsutvecklingen i stort är 
beroende av ett fungerande instrument.62  
 
Utgångspunkten är att parter är fria att ingå avtal med vem de vill, om vad de vill och 
vilka villkor som ska gälla samt att parterna är ömsesidigt bundna. Undantag från 
denna huvudregel finns i form av lagregler om ogiltighet och jämkning samt allmänna 
principer, t.ex. pactum turpe63. Tvingande regler såsom formkrav kan alltså begränsa 
avtalsfriheten och principen om avtalets bindande verkan.  
 
Formkrav kan vara besvärande att uppfylla och kan på så vis vara onödigt betungande 
för parterna.64 Formkrav kan också utnyttjas av illojal part genom att det möjliggör 
för den som vill dra sig ur ett avtal att invända att formbrist inte beaktats. Part som 
vill undgå en dålig affär kan alltså dra sig ur ett avtal utan särskilda skäl för detta. 
Formkravet uppmuntrar på så vis till illojala beteenden som kan leda till oväntade 
konsekvenser för ovana motparter.  
 
Det är viktigt att undersöka hur formkrav sanktioneras. Konsekvenserna av 
formbrister varierar och det framgår inte alltid av lagtexten hur utfästelser om att ingå 
formbundna avtal ska betraktas. Det är viktigt att kontrollera detta eftersom det är 
avgörande för vilken bindande verkan som ett avtal tillmäts.  
 
När jag talar om utfästelser så menar jag en utfästelse att i framtiden teckna, köpa 
eller sälja villkorat att motparten begär det; till skillnad från regelrätt teckning eller 
köp. Ett exempel på en sådan utfästelse är optionsavtal om att teckna eller köpa som 
är villkorat att motparten begär det eller något särskilt inträffar. 
 
Det förekommer i doktrinen att man talar om att lagreglerna om formkraven ska eller 
inte ska tillämpas analogiskt på utfästelser. Jag tycker man ska undvika detta utryck 
eftersom formkraven aldrig kan uppfyllas vid en utfästelse. Det är alltså inte fråga om 
att utfästelsen har en viss form, utan det är frågan om man genom att tillmäta 
utfästelsen giltighet ska kunna urholka formkravet.  
 

3.2 Legala formkrav i svensk rätt   
I svensk lagstiftning förekommer en del legala formkrav. Ett exempel är köp av fast 
egendom som finns i jordabalken (1970:994) (JB). Om köpehandlingen inte upprättas 
i enlighet med de minimikrav som finns i lagen så är avtalet ogiltigt, 4 kap. 1 § JB. 
Minikraven är att avtalet ska vara skriftligt, innehålla en överlåtelseförklaring och 
angivande av köpeskilling samt undertecknas av parterna. Dessutom måste 
återgångsklausuler och förfogandeinskränkningar i samband med fastighetsköp vara 
skriftliga, 4 kap. 3 § JB. Utgångspunkten för de särskilda regler som gäller för fast 
egendom har sedan länge varit den särskilda ekonomiska och sociala betydelse som 

                                                
61 Adlercreutz, Gorton, & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 28.  
62 Håstad, Björkdahl P, Brattström & Zackariasson, Civilrättens grunder, s. 63. 
63 Avtal som strider mot lag eller god sed är ogiltiga, se t.ex. RH 2004:41.  
64 Se bl.a. Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 75. 
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egendomen ansetts ha. 65  Historiskt sett har fastigheters betydelse för 
samhällsutvecklingen motiverat en särskild behandling. 66  Formkraven för 
fastighetsköp är alltså en naturlig följd av den fasta egendomens betydelse.  
 
Även om formkraven var särskilt viktiga förr har man ansett att det finns starka skäl 
för formkrav vid överlåtelser av fast egendom även i modern tid.67 Motiven bakom 
formkraven för köp av fast egendom är främst att säkra (i) att överlåtelsen sker efter 
moget övervägande och (ii) tillförlitligt underlag för lagfart. 68 Att ägandeöverlåtelsen 
blir helt klarlagd har betydelse både för avtalsparterna och för tredje part, som kan 
beröras av överlåtelsen. Detta hänger ihop med betydelsen av att överlåtelsen får 
publicitet genom lagfarten. Lagfartsinstitutet kräver att avtalet har skriftlig form.69 
Vidare finns det ett intresse av att villkoren för köpet bli helt klara efter inte sällan 
långa överläggningar inför köpet. 70  Till detta hör även avtalets funktion som 
bevismedel för avtalets uppkomst och innehåll.71 
 
Kravet på skriftlig form och vissa uppgifter avser att säkra att inteckningsregistret ska 
kunna föras på ett tillförlitligt och enhetligt sätt.72 Kraven på skriftlig form och 
undertecknande hänger ihop med viljan att skydda avtalsparter från att fatta 
förhastade beslut. Det viktigaste motivet bakom formkravet för fastighetsköp har varit 
att skapa ett tillförlitligt underlag för lagfarten.73 Formkraven är utformade för att 
tillgodose detta. En ändamålsavvägning är dock nödvändig. I förarbetena till 
jordabalken har det poängterats att fastighetsomsättningen inte får onödigt betungas 
av formkraven. Motiven bakom formkraven ska vägas mot de besvär som de innebär 
att iaktta formkrav.74  
 
Är formkraven för fastighetsköp inte uppfyllda är avtalet ogiltigt. Ogiltigheten 
aktualiseras i praktiken dock först när någon av parterna åberopar felet. Vill båda 
parter att köpet ska bli av kan parterna välja att reparera formfelet.75 Det går däremot 
inte att avtala bort formkravet. Formkravet innefattar bl.a. att köpeskillingen ska 
anges. Det pris som ska betalas är det som finns angivet i köpehandlingen, 4:1 2st. JB. 
Köpet blir inte ogiltigt om parterna vid sidan av köpehandlingen avtalar om ett annat 
pris; utan så snart ett pris är angett så är formkravet uppfyllt. 76  Kravet på 
överlåtelseförklaring innebär att det ska av köpehandlingen tydligt framgå att det rör 
sig om överlåtelse.  
 
Optionsavtal för köp av fast egendom är inte rättsligt giltiga eftersom de saknar en 
överlåtelseförklaring.77 Det ska förtydligas att detta inte är en direkt tillämpning av 
formkravet eftersom formkravet tar direkt sikte på själva köpet som sådant. Högsta 

                                                
65 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 113. 
66 A.a., s. 113. 
67 Prop. 1970:20 Del B I s. 122.  
68 A.a., s. 122. 
69 Prop. 1970:20 Del B I s. 122. 
70 A.a., s. 122. 
71 A.a., s. 123.  
72 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 114. 
73 Vahlén, Köp av fastighet, s. 39. 
74 Prop. 1970:20 del B 1, s. 123. 
75 Grauers, Fastighetsköp, s. 46. 
76 Grauers, Fastighetsköp, s. 46. 
77 Grauers, Lexino, 4 kap. 1 §, avsnitt 1. 
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Domstolen har i NJA 2012 s. 1095 försiktigt uttalat (obiter dictum) att culpa in 
contrahendo kan utgöra grund för skadeståndsansvar -i detta fall ett ansvar att ersätta 
det negativa kontraktsintresset- när en part inte fullföljer ett optionsavtal avseende fast 
egendom. Ett av motiven bakom formkraven är att hindra parterna från att fatta 
förhastade beslut. Om en part som vill dra sig ur ett åtagande rörande fastighetsköp 
riskerar att bli skadeståndsskyldig kommer parterna att känna press att fullfölja 
avtalet. En regel om skadeståndspåföljd skulle på så vis motverka syftet med 
formkravet. Gällande rätt avseende formkravet vid köp av fast egendom är dock 
följande: avtalsparter är inte bundna och det saknas grund för skadeståndsanspråk om 
formkraven för köp av fast egendom inte uppfyllda i köpavtalet.78 Ogiltigheten av ett 
löfte att överlåta fast egendom har etablerats genom praxis och betraktas som en 
fastighetsrättslig princip.79 Denna princip har dock ifrågasatts genom justitierådet 
Håstads tillägg i NJA 1998 s. 610. Håstad menar att det finns ett starkt behov av att 
kunna åstadkomma optionsavtal även rörande fast egendom och att det av praxis 
framgår att formkravet inte hindrar skriftliga optionsavtal.80  
 
Idag kan aktörer som köper och säljer mycket fastigheter hantera formkravet genom 
att bilda ett aktiebolag som blir ägare till fastigheten, och sedan kan parterna överlåta 
och förvärva aktierna i bolaget och ingå optionsavtal om aktierna. På så vis undviker 
man eventuella problemen eller hinder med formkravet. Optionsavtal om att köpa 
aktierna är rättsligt bindande.81 
 
Ett annat exempel på legala formkrav rör köp av bostadsrätt. Enligt 6 kap. 4 § i 
bostadsrättslagen (1991:614) måste köpavtalet uppfylla vissa formkrav för att köpet 
ska vara giltigt. Överlåtelsehandlingen för köp av bostadsrätt måste vara skriftlig, 
undertecknas av båda parterna samt innehålla uppgift om vilken lägenhet som överlåts 
och priset för denna. Till skillnad från köp av fast egendom saknas krav på 
överlåtelseförklaring vid köp av bostadsrätt. Motiven bakom formkraven för 
överlåtelse av bostadsrätt är att precisera avtalsvillkoren och skapa ordning och reda i 
rättsförhållanden för att undvika uppkomsten av tvister.82  Ett sekundärt motiv bakom 
formkravet är att tillgodose kontrollbehovet vid beskattningen.83 Motiven bakom 
formkravet vid köp av bostadsrätt tar alltså främst sikte på behovet av ordning och 
reda och transparens.   
 
Hur HD betraktat formkravet vid optionsavtal för bostadsrätt skiljer sig från hur HD 
bedömde optionsavtal vid köp av fast egendom. I NJA 1992 s. 66 kom HD fram till 
att optionsavtal i samband med köp av bostadsrätt inte var omöjligt. Rättsfallet var en 
avgörande brytpunkt i bedömningen av om åtaganden om att i framtiden ingå 
formbundna avtal ska anses bindande.84 HD påpekar att skälen bakom formkraven 
främst var att skapa ordning och reda i rättsförhållandena och tillgodose 
kontrollbehovet för realisationsvinstbeskattningen. Motiven bakom formkraven 
ansågs inte med tillräcklig styrka tala för att ett optionsavtal under alla 
                                                
78 Se NJA 1973 s. 175 och Grauers, Lexino, 4 kap. 1 §, avsnitt 1. 
79 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 110. 
80 NJA 1998 s. 610, s. 616.   
81 Jfr. dock Elisabeth Ahlinder som menar att detta förfarande är ett kringgående av formkravet och 
därför kanske inte bindande avtal, se Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 
300 ff. 
82 SOU 1981:74, s. 299. 
83 Prop. 1981/82:169, s. 61 f.  
84 Kleineman, Principerna för bindande avtalslöften och frågan om formavtals ogiltighet, s. 56. 
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omständigheter skulle vara ogiltigt. Avtalet måste dock vara skriftligt. HD menar att 
om muntliga optionsavtal skulle vara giltiga så skulle kravet på skriftlig form 
urholkas på ett inte godtagbart sätt. Slutsatsen är att formkravet för överlåtelse av 
bostadsrätt inte hindrade att skriftliga optionsavtal tillmäts rättslig verkan.  
 
Formkravet i 13 kap. 13 § ABL innebär att (i) aktietecknaren ska anteckna sig på 
teckningslistan (ii) aktietecknaren ska ges möjlighet att ta del av särskild information. 
Formkravet avser alltså att teckningen har skriftlig form och att viss information 
lämnas. Det verkar som att syftet med formkravet är att försäkra att teckning sker 
efter noga övervägande, att det är klart vad teckningen innebär och att bolaget lämnar 
det underlag som behövs för att fatta ett beslut om att teckna. Formkravet tar sikte på 
själva aktieteckningen och inte direkt på utfästelser att teckna aktier.  
 
Det som är speciellt med formkrav och dess betydelse för utfästelser (optionsavtal) är 
att frågan behandlats lite olika i rättspraxis. HD konstaterade i NJA 1918 s. 394 att 
utfästelse om att teckna aktier i framtiden inte var giltigt. 

3.3 NJA 1918 s. 394 – löfte om aktieteckning ansågs inte bindande  
År 1918 meddelade Högsta Domstolen dom i ett rättsfall som rörde utfästelse om att 
teckna aktier. Bakgrunden i målet var den att G. Gavelius (”G.G”) tecknade och 
betalade för 80st stamaktier á 100 kr i ett aktiebolaget Spica (”Emittenten”) i 
september 1913. Aktieteckningen skedde å den teckningslista som bolaget utfärdade i 
samband med att bolaget bildades. De visade sig dock att G.G deltagit i den 
aktieteckning som fortsatte även efter det att bolaget bildades. Den fortsatta 
aktieteckningen hade inte föregåtts av ett bolagsstämmobeslut om aktiekapitalets 
ökning, något som är föreskrivet enligt lag. Detta uteblivna beslut från stämma 
resulterade i att registrering av teckningen av aktierna inte kunde ske.  
 
I februari 1914 ingick G.G och Emittenten ett nytt avtal enligt vilket bolaget skulle 
fatta ett beslut om att öka bolagets aktiekapital och att G.G hade rätt och skyldighet 
att teckna 74 stamaktier samt erhålla 6 preferensaktier från styrelsen. Dessa aktier 
betraktades som betalda med hänsyn till det av G.G redan inbetalda belopp på 8 000 
kr i samband med den aktieteckning som inte registrerades. Emittenten fattade, i 
enlighet med vad parterna överenskommit, beslut om aktieökning vid nästföljande 
bolagsstämma. G.G hade nu ändrat sig och avstod från att teckna de nyemitterade 
aktierna. G.G krävde att bolaget skulle betala tillbaka beloppet på 8 000 kronor som 
han erlagt.  
 
Högsta domstolen, som fastställde rådhusrättens domslut, konstaterade att 
aktieteckningen inte skett i enlighet med vad som var föreskrivet i aktiebolagslagen. 
HD ansåg att en utfästelse om att teckna nyemitterade aktier inte var bindande därför 
skulle erlagd betalning återbetalas till G.G.  
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3.4 Rättsverkan av rättshandlingar som inte uppfyller formkrav  
Åsikterna om rättsverkan av utfästelser om sådana rättshandlingar för vilka formkrav 
gäller har varierat genom åren och beroende på vilka rättskällor som konsulteras. 
Högsta Domstolen har genom åren visat viss ovilja mot att låta formkravet urholkas. 
Formkravets funktion är ofta att tillgodose behov av ordning och reda i 
rättsförhållanden och motverka förhastade avtal.85 En olycklig baksida med legala 
formkrav är att de kan utnyttjas. Skrupelfria personer kan rida på formkravet och 
utnyttja ovetande motparter.  
 
Ekonomisk framväxt sätter krav på att affärer kan genomföras effektivt och smärtfritt. 
Detta kan resultera i att rättstillämparens och praktikers intressen och viljor inte alltid 
överensstämmer. Upprätthållandet av formkravet måste ständigt vägas mot principen 
om att avtal ska hållas; utfallen av en sådan avvägning varierar. Att ogiltigförklara ett 
avtal enbart pga. bristande uppfyllelse av formkrav kan vara stötande.86 
 
I NJA 1992 s. 862 uppfyllde en hyresvärds uppsägning av hyresavtal inte formkravet 
för uppsägning i 12 kap. 58 § 1 st. JB. HD kom fram till att hyresgästen kunde avstå 
från att göra uppsägningens ogiltighet gällande. I det här fallet var hyresvärdens 
uppsägning en form av ensidig rättshandling av påbudskaraktär. I rättsfallet ansåg HD 
att part som ensidigt tvingar någon att göra något inte senare kan åberopa bristande 
formkrav till sin fördel. En sådan bedömning talar för en ovilja att låta legala 
formkrav utnyttjas av en avtalspart som vill slingra sig ur en dålig affär. Detta tyder 
på att HD anser att det är nödvändigt att göra nyanserade bedömningar av formkravet 
i vissa fall. 
 
I NJA 2015 s. 186 kom HD fram till att när det kommer till arrendeavtal, får båda 
parterna göra gällande bristande formkrav, oavsett vem bristen är hänförlig till. Denna 
ordning motiverades av det särskilda skyddsintresse som anses föreligga vid arrende. 
Syftet bakom lagens skriftkrav i 8 kap. 8§ JB är nämligen att det inte ska föreligga 
några oklarheter kring uppsägning av avtal. I samma rättsfall har HD dock även 
uttalat stöd för att avtalsparter kan ”avtala bort” avtalade formföreskrifter genom 
konkludent handlande (detta i linje med den huvudregel som etablerades i NJA 1992 
s. 829).87 Rättsfallet har kommenterats av Erika P Blomdahl som menar att rättsfallet 
inte direkt ger utryck för några nyheter avseende fastighetsrättsliga formkrav 
generellt. Författaren tycker att det verkar som att HD klargjort att om parter frångår 
normallösningar krävs mycket tydliga avtal, annars saknas utrymme för individuella 
förhållanden, oavsett resultatet i det enskilda fallet.88 I NJA 2011 s. 67, däremot, hade 
en fackförening uttryckligen lovat att ett visst villkor i ett skriftligt avtal inte skulle 
gälla; trots detta jämkade HD inte formkravet om skriftlighet vid kollektivavtal. Detta 
är ett bevis på HD:s ovilja att minska betydelsen av ett formkrav. I vissa tveksamma 
frågor om formkravets uppfyllande har HD dock varit villig att vara pragmatisk.89  
                                                
85 Vahlén, Fastighetsköp, s. 48 f.  
86 Se Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 75. 
87 I NJA 2015 s. 186 hade svarande dock fört sin talan på ett sådant sätt att avtalet inte ansetts uppsagt, 
trots att det funnits utrymme för att avtala bort skriftkravet för uppsägning genom konkludent 
handlande.   
88 Björkdahl P, Uppsägning genom konkludent handlande, s. 150. 
89 Se bl.a. NJA 1984 s. 482 enligt vilket att otydlig överlåtelseförklaring inte gjorde att avtalet blev 
ogiltigt. Avtalet var giltigt om de sammantagna omständigheterna visade att formuleringen avsåg att 
vara en överlåtelseförklaring.  
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Frågor som rör formkravet i samband med köp av fast egendom har behandlats 
ganska strikt av HD genom åren.90 Däremot har formkravet vid köp av bostadsrätt 
behandlats annorlunda än formkravet för fastighetsköp. Vad som är skillnaden i 
ändamålen mellan de två annars ganska lika köpen är svårt att avgöra. Det kan vara så 
att motiven bakom formkravet för fast egendom är starkare pga. att lagfartsinstitutet 
kräver skriftligt avtal samt att en fastighet kan användas som panträtt. Det skulle 
kunna vara så att fast egendom fortfarande betraktas som ett ”viktigare köp” än 
bostadsrätt eftersom en fastighet utgör en hel fast egendom, medan bostadsrätt 
innebär att man köper en rätt att bo i en fastighet. Även om köpeskillingen för en 
bostadsrätt kan vara minst lika hög så är ansvaret för fastighetens underhåll delat på 
föreningens medlemmar; den ekonomiska risken för den enskilde är således lägre vid 
ägande av bostadsrätt. Detta får dock räknas som ett ganska svagt argument mot 
optionsavtal rörande fast egendom. Förutsatt att optionsavtalet upprättas skriftligen 
respekteras ändamålet med formkravet för fast egendom. Jag anser att det är lika 
angeläget att kunna åstadkomma föravtal av optionskaraktär för fast egendom som för 
bostadsrätt. Därför menar jag att formkravet i 4 kap. 1 § JB inte ska hindra giltigheten 
av föravtal, sålänge föravtalet är upprättat i en form som tar tillvara de intressen som 
formkravet i 4 kap. 1 § JB är avsett att ta tillvara.  
 
Vanligtvis framgår av lagtexten vilken rättsverkan som ska tillmätas avtal som inte 
uppfyller legala formkrav. I vissa fall är det inte helt klart vad bristande formkrav kan 
leda till, t.ex. vid utfästelser om att senare ingå ett formbundet avtal. HD har visat en 
ovilja mot att låta formkravet urholkas. Samtidigt har HD i regel avsett att motverka 
att en part utnyttjar formkravet genom att hindra att part som ångrar sig i en 
avtalssituation inte ska kunna åberopa bristande uppfyllelse av formkrav och undgå 
bundenhet, när bristen i fråga är hänförlig till den part som ångrat sig. HD har 
behandlat utfästelser om framtida förvärv lite olika. Ovan part ska mot bakgrund av 
detta vara uppmärksam vid bedömandet av potentiella effekter av utfästelser. 
Formkravets upprätthållande är ofta skickligt motiverat men en alltför formalistisk 
syn på formkravet kan leda till olyckliga och oförutsägbara konsekvenser. Formkravs 
syfte, ändamål och skyddsintresse är det som avgör vilken bindningsverkan utfästelser 
ska tillmätas. 
 
Man kan fråga sig om man ska låta utfästelser om framtida förvärv vara giltiga. Vid 
fast egendom har man ansett att det finns starka skyddsintressen och att dessa inte 
säkras om man tillåter att formkravet urholkas genom att låta utfästelser att köpa eller 
sälja vara giltiga. Om avtalet har en sådan form att det skyddar de intressen som ska 
skyddas, skulle man kunna tänka sig att det inte är något problem. När det gäller 
aktieteckning så kan man tänka sig att om avtalet är skriftligt och all information finns 
med har man uppfyllt skyddsintressena. Är avtalet utformat så att det som ska vara 
med för att skyddsbehovet ska tillvaratas enligt formkravet är med, kan man fundera 
på om sådana villkorade utfästelser som emissionsgarantier ska vara giltiga.  
 
För köp av fast egendom, för köp av bostadsrätt och för teckning av aktier gäller alltid 
formkrav. Vad gäller då för utfästelser om sådana köp och aktieteckning? Jag vill 
                                                
90 Se bl.a. NJA 1998 s. 462 enligt vilket preliminärt pris inte ansågs tillräckligt för att köpeskilling 
skulle anses angiven utan avtalet ansågs ogiltigt samt NJA 2002 s. 467 där omständigheterna i fallet 
var de att vid försäljning av fastighet som skulle exploateras av köparen intogs klausul som gav 
säljaren förhandsrätt till valfri villa – sådan klausul ansågs ogiltig.  
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understryka, som jag förklarat ovan, att när jag talar om utfästelser så menar jag en 
utfästelse att i framtiden teckna, köpa eller sälja på motpartens begäran. Man kan 
tänka sig tre varianter:  
 

1. Utfästelsen saknar helt rättslig verkan  
2. Utfästelsen har viss rättslig verkan: avtalsbundenhet resulterar inte i en dom på 

fullgörelse, men kan resultera i en dom på skadestånd  
3. Utfästelsen har full rättsligt verkan  

 
Av rättspraxis framgår att utfästelser i samband med köp av fast egendom helt saknar 
rättslig verkan. Med andra ord så är formkraven för köp av fastighet så starka att de 
inte tillåts att genom en utfästelse urholka formkraven. Avtal i samband med köp av 
fast egendom faller alltså under kategori 1.  
 
Vid köp av bostadsrätten gäller en annan ordning. Skriftliga optionsavtal i samband 
med bostadsrätt kan tillmätas full rättslig verkan. Förutsatt att optionsavtalet upprättas 
skriftligt hindrar inte formkraven för köp av bostadsrätt att skriftliga optionsavtal är 
giltiga. Avtal i samband med köp av bostadsrätt faller alltså under kategori 3.  
 
Under vilken kategori faller då utfästelser om aktieteckning?   

3.5 Formkravet för aktieteckning enligt aktiebolagslagen 
Aktieteckningen är ett av de förfaranden som enligt svensk rätt ska göras enligt ett i 
lagen föreskrivet formkrav. Den som tecknar sig för aktier i enlighet med dessa krav 
har rätt att få ut de aktier som tecknats och skyldighet att betala teckningslikviden. 
Aktieteckning sker i samband med bolagsbildning och vid nyemission. Det senare 
förfarandet är av störst relevans för denna uppsats men eftersom lagregleringen för 
aktieteckning vid nyemission liknar den vid bolagsbildning, kommer båda 
förfaranden att behandlas i den mån det är nödvändigt för förståelsen av syftet med 
formkravet.  
 
Teckning av aktier i en nyemission regleras i 13 kap. 13-14 §§. Enligt bestämmelsen 
ska teckning ske på teckningslistan som innehåller bolagstämmans beslut om 
nyemission. 91  Teckningslistan behöver inte undertecknas. 92  En kopia på 
bolagsordningen och på de handlingar som lagts fram på bolagstämman, för ledning 
av emissionsbeslutet, ska vara fogade vid teckningslistan eller hållas tillgängliga på 
en plats som anges i teckningslistan. Sker teckningen på annat sätt än så som är 
föreskrivet i 13 kap. 13 § är teckningen ogiltig. En teckning som inte uppfyller 
formkraven är inte bindande för tecknaren, däremot är den bindande för bolaget, dvs. 
det är en slags option för tecknaren. Anmäler inte aktietecknaren felet till 
Bolagsverket innan emissionsbeslutet registrerats är aktieteckningen däremot 
bindande trots bristande uppfyllelse av formkrav, 13 kap. 14 §. Bestämmelserna i 13 
kap. 13-14 §§ har behandlats mer utförligt i avsnitt 2.1.1.3 och ska därför inte 
upprepas här.  
 
                                                
91 I särskilda fall kan teckning ske i bolagsstämmans protokoll eller genom betalning, se avsnitt 2.1.1.3. 
Dessa två situationer är dock inte av intresse för syftet med denna uppsats och kommer därför inte att 
ges mer utrymme här.  
92 Prop. 1975:103, s. 335. 
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Motsvarande regel för aktieteckning i ett nybildat bolag finns i 2 kap. 12 § ABL. 
Teckning ska göras på stiftelseurkunden, och blir bindande när den undertecknats av 
samtliga stiftare. Teckning som skett på annat sätt är ogiltig om tecknaren anmäler 
felet till Bolagsverket innan bolaget registrerats, 2 kap. 14 § i ABL.  
 
Grunden för formkravet vid aktieteckning kan betraktas som oklara och motiven 
blandade.93 Motiven bakom formkravet verkar ha sitt ursprung i en bristande tillit för 
aktiebolag som företeelse. Formkravet infördes troligtvis när publicitets- och 
kontrollkraven för aktiebolag utökades i slutet av 1800-talet.94 Regleringen, vars syfte 
var att skydda allmänheten från att luras att satsa pengar i ”osunda affärsföretag”,95 
verkar vara en reaktion på tråkiga erfarenheter från utlandet. Aktietecknaren skulle ha 
rätt till information om bolagets verksamhet och teckningsvillkor, villkor om apport 
m.m.. 96  Ett ytterligare skydd för den aktietecknande allmänheten var det 
omröstningsförfarande vid den konstituerande stämman som infördes,97 detta innebar 
i aktieteckningen vid bolagsbildningen var villkorad av ett formenligt stämmobeslut.98 
I 1910 års förslag till aktiebolagslag ansågs att det fanns ett behov av effektiv kontroll 
över förfarandet vid aktiebolags bildande och dess ökning av kapital.99 Kommittén 
menade att utökade publicitetsföreskrifter skulle försäkra att investeringar i aktiebolag 
baserades på välgenomtänkta beslut.100 Detta motiv liknar det som angivits för 
formkravet vid köp av fast egendom.101 Genom publicitet av de förhållanden som 
utgör grunden för bolagsbildningen eller utökningen av kapital skulle tecknaren få 
den kännedom hen behövde för att bedöma bolagets soliditet. På så vis undviks att 
allmänheten investerar i bolag som ”ej äro förtjänta af dess förtroende”.102 Här lades 
alltså grunden för det skydd av aktietecknaren som finns i nuvarande ABL.  
 
I förarbetena till 1944 års lag kan man återigen urskilja ett syfte om att skapa trygghet 
för att publicitet ska råda om bolagsbildningen.103 Det antyds även att det finns skäl 
att tillgodose ett skydd för tredjeman genom att reglera att ogiltighet av aktieteckning 
pga. formfel inte får åberopas efter det att bolaget registrerats.104 Vid denna tid har det 
dock skett viss förändring i inställningen till aktiebolag som bolagsform. Utredarna 
menar att aktiebolagsstiftningen syftar till att styra aktiebolags verksamhet i sunda 
former. Samtidigt påpekas att avhållsamhet från en alltför ingående och betungande 
reglering är viktig för att inte hämma eller försvåra aktiebolags ekonomiska 
verksamhet. Ett främjande av aktiebolagens soliditet och utveckling ansågs som en 
samhällelig angelägenhet med hänsyn till den ställning som aktiebolaget hade i det 
ekonomiska livet.105  
 

                                                
93 Nerep, Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden, s. 43 och s. 45. 
94 Åqvist, Emissionsgarantier – avtal i strid med aktiebolagslagen s. 603. 
95 1890 års förslag, s. 107 ff. 
96 NJA II 1895 nr. 3, s. 65. 
97 1890 års förslag, s. 108. 
98 Åqvist, Emissionsgarantier – avtal i strid med aktiebolagslagen, s. 603.  
99 1910 års förslag till aktiebolag, Motiv, s. 3.  
100 A.a., s. 3. 
101 Se avsnitt 3.2.  
102 1910 års förslag till aktiebolag, Motiv, s. 3.   
103 SOU 1941:9, s. 101 f. 
104 A.a., s. 105. 
105 A.a., s. 12.  
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Synen på aktiebolag fortsatte att förändras. I ett betänkande från 1958 106 
uppmärksammas att den tidigare stränga lagstiftningen varit nödvändig för att skydda 
allmänheten från dåliga investeringar.107 Nu ifrågasattes dock om utgångspunkten i 
systemet för aktiebolagets bildande inte framstod som verklighetsfrämmande och att 
formalitets- och publicitetskontrollsystemet saknade praktisk betydelse.108 Aktiebolag 
betraktades nu istället som en helt normal företagsform. Utredningen belyser 
aktiebolags svårigheter med kapitalanskaffning och menar att detta riskerar att hämma 
näringslivets utveckling.109 Av utredningen framgår även att man ansåg att det 
saknades skäl för särskilda publicitetsföreskrifter vid nyemission.110  
 
I förarbetena till 1975 års lag anges att formkravet för aktieteckning vid 
bolagsbildningen syftar till att försäkra att aktietecknaren har underlag för bedömning 
av bolaget.111 Därför skulle ingen kunna med bindande verkan förpliktigas att delta i 
bolagsbildning utan att formkravet först uppfylls.112 Någon ytterligare ledtråd till 
motivet bakom bevarandet av aktieteckningen vid nyemission saknas dock i 
förarbetena till 1975 års ABL.113  
 
I ett betänkande från 1997 uppkommer återigen frågan om formkravets betydelse. I 
utredningen tar man upp att det i praktiken ofta förekommer att värdepappersinstitut 
verkställer aktieteckning på uppdrag av en aktietecknare. Det är alltså funktionären 
som tecknar sig på teckningslistan. Kravet på att viss information är fogad till 
teckningslistan anses därför närmare framstå som meningslöst.114 Trots detta avstod 
man från att justera formkravet. Kommittén ansåg inte att det var möjligt att lätta på 
formkraven utan att väga upp detta genom att föreskriva någon form av 
förhandsgranskning av den information som istället ska lämnas till tecknaren.115 Trots 
vetskapen om att formkravet kringgicks genom detta praktiska förfarande justerades 
inte formkravet.  
 
Av utredningen ovan framgår att motiven bakom formkravet för aktieteckning har 
skiftat genom åren och det har inte angivits något klart syfte för dess bibehållande. 
Det verkar dock som att transparens och ordning och reda är ett återkommande 
ändamål. I förarbetena till ABL anges att motivet är att säkerställa att villkoren är 
kända för aktietecknaren och att det inte ska uppstå några oklarheter kring de villkor 
på vilka teckningen skett.116 Motiven bakom formkravet för aktieteckning liknar de 
vid formkravet vid köp av bostadsrätt, för vilket ändamålet främst är att skapa ordning 
och reda i rättsförhållandena. Tillskillnad från fastighetsköp, saknas för formkravet 
vid aktieteckning ett tydligt syfte om att säkerställa ett tillförlitligt underlag för 
myndighetsdokumentation. I de senaste förarbetena föreslås också att utöver 
emissionsbeslutet så bör krävas ”att en kopia på bolagsordningen, vissa 
redovisningshandlingar, styrelsens redogörelse över apportbestämmelser m.m. samt 
                                                
106 SOU 1958:27. 
107 A.a., s. 164.  
108 A.a., s. 169. 
109 SOU 1958:27, s. 164. 
110 A.a., s. 178 f. 
111 Prop. 1975:103, s. 298. 
112 SOU 1971:15, s. 138. 
113 Prop. 1975:103, s. 335 f.  
114 SOU 1997:22, s. 363. 
115 A.a., s. 363. 
116 Prop. 2004/05:85, s. 346. 
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revisorernas yttrande över den nämnda redogörelsen fogas till teckningslistan eller 
hålls tillgängliga på annat sätt”. Nämnda handlingar finns även angivna i nuvarande 
lagrum för aktieteckning vid nyemission och bolagsbildning.   
 
Det är svårt att avgöra vilket som är det främsta skälet för formkravet samt vilken 
praktisk betydelse det verkligen har. En del menar att det ”förhärskande motivet” för 
formkrav var att hindra investerare från att fatta lättvindiga beslut.117 Detta är dock 
inte alla överens om.118 Det som går att utläsa av förarbetena är att formkravet 
historiskt sett har syftat till att verka som skydd för den aktietecknande allmänheten. 
Hur detta skydd senare har motiverats är mindre tydligt. Genom året har den praktiska 
betydelsen av formkravet ifrågasatts. Det har visat sig att teckningen i praktiken ofta 
verkställs av en funktionär, vilket resulterar i att ändamålen med formkravet blir 
meningslösa. Motiven bakom nuvarande ABL har förvisso utvecklats men det är 
tydligt att dess syfte fortfarande är att skydda aktietecknaren. Något tänkbart skydd 
för emitterande bolag uttrycks inte, även om vikten av dess möjlighet att anskaffa nytt 
kapital nämns i en del förarbeten.  
 
Formkravet för aktieteckning består av två krav 1) teckningskravet 2) 
informationskravet. Motiven bakom dessa är att skapa garantier för att villkoren för 
emissionen är kända för aktietecknaren inför teckningen och att säkerställa att det inte 
i efterhand uppkommer några oklarheter kring de villkor på vilka teckningen har 
skett.119 Motiven i äldre förarbeten liknar till viss del de vid köp av fast egendom. 
Ändamålen angivna i förarbetet till nuvarande ABL verkar dock snarare likna de för 
köp av bostadsrätt.    
 
Man kan fråga sig om formkravet idag är en ”think-twice”-funktion, dvs. om den 
syftar till att säkerställa att aktietecknaren tecknar aktier först efter noggrant 
övervägande. Jag tror att detta till viss del är tanken. Kravet på skriftlig form verkar 
automatiskt som ett hinder för ogenomtänkta beslut, oavsett om detta är ett 
uttryckligen angivet syfte eller inte. Om ”förhastade beslut-argumentet” 
överhuvudtaget ska ha bärighet vid avtal i icke-konstument sammanhang kan 
ifrågasättas.120 Jag tycker framförallt att det verkar som att formkravet idag ska 
fungera som en försäkring på att tecknaren har all information om emissionen innan 
hen tecknar. Detta är förvisso ett ganska bra skäl för att ställa vissa formkrav. Mycket 
talar dock för att detta informationsansvar ska ligga på aktietecknaren eftersom denne 
har ett starkt intresse av att ha all nödvändig information inför en investering. 
Förmodligen är det så att investerare i praktiken försäkrar sig om att de har allt 
underlag de behöver inför en investering, varför formkravet är överflödigt i detta 
avseende. Detta talar för att syftet med formkravet för aktieteckning inte är särskilt 
starkt.   
 
Formkrav för aktieteckning är reglerat i lag och går alltså inte att bortse från. Vad det 
gäller köp av aktier saknas däremot formkrav. Köp av aktier kan alltså, till skillnad 
från teckning, ske utan att något skriftligt avtal ska dokumenteras och utan att särskild 
information lämnas till köparen. Utfästelser om att köpa befintliga aktier är giltiga 
                                                
117 Se bl.a. Karlgren, Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av bolag enligt svensk rätt, s. 
55 ff.  
118 Nerep, Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden, s. 46. 
119 Prop. 2004/05:85, s. 346.  
120 Se Kleineman, Principerna för bindande avtalslöften och frågan om formavtals ogiltighet, s. 56. 
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eftersom det saknas formkrav som hindrar giltigheten av en sådan option.121 Köp- och 
säljoptioner av aktier är en handelsvara med tidvis stor omsättning.122 I förarbetena 
har man angivit att skyddsintresset vid teckning av nya aktier i princip är desamma 
som vid bolagsbildning och att det därför är logiskt att reglerna ska ha ungefär samma 
utformning och innebörd.123 Förarbetena ger alltså inte något tydligt svar på till vad 
skillnaden mellan skyddsintresset vid köp av aktier och teckning av aktier egentligen 
är.  
 
Vad är det då för fara som aktietecknaren skyddas mot som aktieköparen inte 
behöver? Detta är något även Sveriges advokatsamfund ifrågasatt i ett remissutlåtande 
från 2001.124 I förarbetena likställs som sagt aktieteckning vid nyemission den vid 
bolagsbildning och man menar att skyddsbehovet för dessa teckningar är de samma. 
Är det skyddet mot okloka investeringar i luriga aktiebolag som hänger kvar eller har 
formkravet en avgörande praktisk funktion? Det skulle kunna tänkas att man anser att 
skyddsbehovet är högre vid aktieteckning vid nyemission eftersom själva anledningen 
till att bolag genomför en nyemission är att bolaget behöver få in mer pengar. 
Samtidigt finns det inga garantier för att aktieköp sker i bolag med finansiell stabilitet, 
utan bedömningen av bolagets soliditet måste göras av aktieköparen. Vad är det som 
talar för att aktietecknare skulle ha sämre förutsättningar för att söka efter nödvändig 
information och bedöma ett bolags soliditet än vad en aktieköpare har? Troligtvis 
inget. Snarare finns det skäl som talar för att tecknaren förmodligen är en aktör som är 
lika benägen att kontrollera bolagets ekonomi än en köpare.  
 
Nuvarande aktiebolagslagen utgör ett starkt skydd för aktietecknare. Frågor kring 
aktieteckning vid bolagsbildning skapar sällan praktiska problem eftersom aktiebolag 
vanligtvis kommer till genom simultanbildning125. Dessutom bildas majoriteten av 
dessa aktiebolag av aktiebolag med bolag på lager, s.k. lagerbolag. Däremot kan 
formkravet för aktieteckning vid nyemission orsaka vissa praktiska problem för 
kapitalanskaffningen.  

3.5.1 Emissionsgarantier och formkravet för aktieteckning 
Emissionsgarantiavtal är ett åtagande om att i framtiden teckna aktier. För denna typ 
av avtal saknas reglering i lag. Däremot innebär bestämmelsen i 13 kap. 13 § ABL 
indirekt att en emissionsgaranti inte uppfyller formkraven för aktieteckning. Det 
noteras dock att denna bestämmelse inte tar sikte på utfästelser om teckning.  
 
Den rättsliga verkan av ett löfte om att teckna aktier avgjordes i NJA 1918 s. 394. Av 
domen framgår att ett löfte om att teckna aktier i framtiden inte var bindande för 
löftesgivaren som hade rätt att få sina pengar tillbaka. Sedan 1918 har det inte 
tillkommit någon lagtext eller rättspraxis som talar för att rättsläget skulle vara 
annorlunda. Motiven bakom formkraven för aktieteckning är i stort sett desamma. 
Hur emissionsgarantier förhåller sig till rättsfallet från 1918 har länge varit oklart.  
 
Diskussioner kring emissionsgarantier förekommer i doktrinen. Diskussionerna har 
bl.a. rört möjligheten att skilja på olika typer av aktieteckningar genom att 

                                                
121 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 123. 
122Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 148 
123 Prop. 2004/05: 85, s. 346. 
124 Justitiedepartementet, remissammanställning, Ju 2001/220/LI, s. 170. 
125 Bolagsbildning när samtliga aktier tecknas av dem som bildar bolaget, se avsnitt 2.1.1.3. 
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kategorisera dem. Detta skulle inneburit att 1918 års fall inte hindrade användningen 
av emissionsgarantier. Karlgren ansåg, med stöd av NJA 1918 s. 394, att utfästelser 
om att teckna aktier varken är giltiga eller skadeståndsgrundande.126 Däremot menade 
han att man ska skilja på när syftet med utfästelsen är att förvärva delägarskap, dvs. 
vanlig aktieteckning, och när syftet är att göra vinst på garantirisk. Karlgren ansåg att 
formkravet i 10 § i AL (dåvarande ABL) inte kunde tillämpas analogt på garantier 
eftersom dessa utfästelser inte syftar till att förvärva delägarskap utan bara är ett 
övertagande av garantirisken.127 Karlgrens resonemang landar i att utfästelser om 
aktieteckning saknar avtalsrättslig verkan. Karlgren menar dock att garantigivning 
faller under en annan kategori av aktieteckning och att det inte finns samma 
skyddsbehov eftersom det är ett åtagande att bära den ekonomiska risken, inte att 
förvärva delägarskap i bolaget.128  
 
Nerep menar att en analogisk tillämpning av formkraven för aktieteckning på 
utfästelser om att teckna aktier, som innebär att sådana utfästelser helt saknar 
obligationsrättslig verkan, är utesluten. Sådan analogisk tillämpning måste vara 
motiverad av ändamålet med formkravet. Lagstiftningsändamål som motiveras en 
sådana analogisk tillämpning saknas dock enligt Nerep.129  
 
Karlström verkar ha tagit ett liknande spår. Han menar att en sådan utvidgad 
tillämpning av formkravet för aktieteckning, som innebär att det tillämpas även på 
andra teckningsförfaranden, riskerar att resultera i godtyckliga och ryckiga 
civilrättsliga bedömningar av privata avtal rörande investeringar.130 Det verkar som 
Karlström menar att en tillämpning av formkravet för aktieteckning på t.ex. 
emissionsgarantier skulle kunna resultera i oförutsägbara följder. Ett exempel på 
sådan oförutsägbar följd skulle det kunna vara att illojal part rider på formkravet och 
utnyttjar motpart.  
 
Kleineman menar att huvudregeln är att om formkrav inte uppfyllts vid avtalets 
uppkomst är avtalet ogiltigt; vad gäller löfte om att ingå ett sådant avtal ska däremot 
som huvudregel gälla att löftet är bindande.131 Enligt huvudregeln skulle alltså 
emissionsgarantier vara bindande. Detta resonemang är i linje med HD:s avgörande 
rörande optionsavtal vid köp av bostadsrätt i NJA 1992 s. 66. Kleineman menar även 
att det finns skäl för att formkravet för aktieteckning ska tolkas snävt och ”att i vart 
fall inte inkludera emissionsgaranten i den krets som genom sin utfästelse skulle 
förbli obunden genom sitt löfte.”132  
 
Vilken rättslig verkan som ska tillmätas utfästelser om att teckna aktier har inte varit 
helt klart. Trots detta används emissionsgarantiavtal flitigt i svenskt affärsliv. De 
fyller en viktig funktion vid nyemissioner eftersom de garanterar emittenten en lyckad 
emission, vilket kan vara avgörande för bolagets fortsatta verksamhet. Det är genom 
garantierna omöjligt att uppfylla formkravet i 13 kap. 13 § ABL eftersom det vid 
tiden för emissionsgarantin inte står klart hur många aktier - om några - som garanten 

                                                
126 Karlgren, Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av bolag enligt svensk rätt, s. 60. 
127 A.a., s. 62.  
128 Karlgren, Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av bolag enligt svensk rätt, s. 62. 
129 Nerep, Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden, s. 163. 
130 Karlström, Är ett löfte att teckna aktier rättsligt oförbindande?, s. 67. 
131 Kleineman, Principerna för bindande avtalslöften och frågan om formavtalets ogiltighet, s. 59. 
132 A.a., s. 55. 
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ska teckna och det följaktligen inte är möjligt att ange garanten på en teckningslista 
med emissionsbeslutet. Trots att lagtexten och HD indikerat att denna typ av avtal inte 
ska fungera så används emissionsgarantier. Detta är anmärkningsvärt.  
 
Förklaringen till att användningen av emissionsgarantier fungerat ganska bra är 
marknadens krafter och det sociala trycket. Bryter garanten mot sitt löfte, är det 
osannolikt att hen får garantera en emission igen. På så vis förlorar garanten chansen 
till att göra en lönsam affär. Dessutom kommer garanten få ett så dåligt rykte att hen 
blir utfrusen och bespottad i näringslivet. Trots de väl kända tveksamheterna kring 
emissionsgarantiernas bindande verkan har det inte varit nödvändigt med rättsliga 
sanktioner utan de utomrättsliga har varit tillräckliga.    
Det är rättsekonomiskt ineffektivt om systemet för emissionsgarantier inte fungerar 
som det ska. Utvecklingen av svenskt näringsliv äventyras om det saknas en funktion 
som säkrar att aktiebolags kapitalanskaffning kan ske på ett enkelt och effektivt sätt. 
Liknande oro för oskäligt betungande regler uttrycktes redan i förarbetena till 1944 
års lag.133 Behov av att tillföra aktiebolag nytt kapital är inget ovanligt och det kan 
vara avgörande för bolagets tillväxt. Att kapitaltillförsel och riskkapital investeringar 
kan ske smidigt och utan krångliga procedurer är viktigt för utveckling av företag på 
den svenska marknaden. Med andra ord finns det starka skäl för att säkra att 
användandet av emissionsgarantier fungerar väl i praktiken.  
 
Även om materiella regler om emissionsgarantier saknas så finns det 
finansmarknadsrättsliga regler. Exempelvis finns det en bestämmelse i 2 kap. 1 § 6 i 
VMPL som anger att garantigivning av finansiella instrument är tillståndspliktig. 
Förekomsten av näringsrättsliga regler som erkänner emissionsgarantier talar för att 
avtalsformen skulle vara accepterad av lagstiftaren. Detta indikerar att formkravets 
ändamål inte sträcker sig så långt att emissionsgarantier helt saknar bindningsverkan. 
Dessutom har Aktiemarknadsnämnden meddelat att användningen av 
emissionsgarantier samt utbetalningen av ersättningen mot garanternas risktagande är 
förenlig med god sed på aktiemarknaden.134 Däremot menar de att ersättningen kan 
ska utgå om garantierna inte är avsedda att vara bindande för garanterna och inte för 
oförbindande avsiktsförklaringar. 
 
Formkrav avser att fylla en viss funktion, nämligen att de skyddsbehov som ansetts 
föreligga säkras. Formkraven för fastighetsköp är nödvändiga för lagfarten och 
dessutom försäkras att avtalsparterna inte ingår några förhastade avtal. Formkravet 
fyller på så vis en viktig funktion för avtalsparterna och tredje man. Skälen för 
formkrav vid köp av fast egendom har alltså setts som starka.135 Ändamålen med 
formkraven för fastighetsköp har ansetts så pass starka att optionsavtal helt saknar 
rättslig verkan. Det ska uppmärksammas att detta inte följer av lagtexten, utan här har 
HD ansett att genom att tillåta optionsavtal skulle formkravet urholkas på ett sätt som 
inte är godtagbart. Formkraven vid köp av bostadsrätt syftar till att säkerställa ordning 
och reda i rättsförhållandena och underlag för realisationsvinstbeskattningen. Motiven 
bakom formkravet har inte ansetts så pass starka att optionsavtal helt ska sakna 
rättslig verkan.  
                                                
133 SOU 1941:9, s. 12.  
134 AMN 2005:07. Detta uttalande upprepades senast i AMN 2015:02.  
135 Jfr. Kleineman, Avtalsrättsliga formföreskrifter och allmänna skadeståndsrättsliga principer: ”I 
grund och botten finns naturligtvis en stark insikt om att formkravets rättspolitiska grund, framförallt 
behovet av att förhindra oövertänkta transaktioner, är tämligen svagt”.  
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Vad som gäller beträffande rättsverkan av emissionsgarantier har länge varit 
tveksamt. Vid aktieteckning finns det som bekant två moment som måste uppfyllas: 
teckningen på teckningslistan och tillgänglighållandet av information. Båda kraven är 
bl.a. motiverade av ordning och reda och transparens. Det är såklart lika viktigt för en 
garant som för en aktietecknare att ha tillgång till all nödvändig information om 
bolaget inför en nyemission. En garant kan ju mycket väl ställas inför att emittenten 
vill att garantin infrias, då är det lämpligt att garanten känner till alla omständigheter 
och villkor för teckningen.  
 
I praktiken är det oftast så att emissionsgarantiavtal innehåller en bestämmelse som 
innebär att ett värdepappersinstitut har fullmakt att teckna på teckningslistan.136 
Sedvanliga emissionsgarantier är med andra ord konstruerade på så vis att garanter 
själva inte uppfyller något formkrav. Detta är dock i praktiken egentligen inget 
problem. Emissionsgarantiavtalen innehåller typiskt sett de huvudsakliga 
emissionsvillkoren, på så vis uppfylls ändamålet med formkravet. Vidare är det 
otroligt att en garant skulle åta sig att garantera emissionen utan föregående noggrant 
övervägande. Dessutom påkallar den offentlighet som finns vid emissionsgarantier att 
garanterna är eftertänksamma och seriösa investerare. Garanterna är vanligtvis företag 
som yrkesmässigt ställer ut garantier eller fysiska personer som har god kännedom 
om aktiemarknaden.137Utformningen av emissionsgarantier verkar alltså tillvarata de 
intressen som formkravet för aktieteckning avser att tillvara ta. Därför kan man tänka 
sig att formkravet ska hindra giltigheten av garantin.   
 
Vid en nyemission är emittenten typiskt sett osäker på hur många som kommer att 
teckna aktier. Detta är problematiskt eftersom det ligger i emittentens intresse att 
känna till ungefär hur mycket pengar bolaget kommer att tillskjutas genom 
emissionen. Emissionsgarantin ska bl.a. fungera som ett skydd mot denna osäkerhet. 
Av utredningen framgår tydligt att det finns starka skäl för att bolaget har ett 
skyddsbehov; fulltecknas inte emissionen riskeras bolagets framtid. Bolagets 
borgenärer, anställda, aktieägare och andra investerare påverkas av en misslyckad 
nyemission. Emitterande bolag ingår emissionsgarantier för att säkerställa att 
emissionen blir fulltecknad samt för att visa andra intressenter att emissionen är 
backad av andra investerare. Eftersom lag och förarbeten inte erbjuder något skydd 
för emitterande bolag har ett avtalsrättsligt medel varit nödvändigt. Risken för 
kapitalanskaffningen har allokerats genom användandet av emissionsgarantier. 
 
Kravet att tecknaren måste teckna sig på teckningslistan möjliggör för en blivande 
tecknare att ångra ett åtagande om att teckna. Teckningskravet fungerar på så vis som 
en sorts ångerrätt. En tecknare kan lova att teckna x aktier men dra sig ur detta löfte 
fram till dess att hen fått se teckningslistan. Rätten att ångra sig fram till den sena 
tidpunkten ökar tecknarens möjlighet basera sitt beslut att teckna på den senaste 
tillgängliga informationen, vilket, enligt vad som framgått ovan, verkar vara 
lagstiftarens motiv för formkravet. Det är denna osäkerhet som emissionsgarantierna 
tar sikte på att neutralisera. Problemet är att emissionsgarantier, vars syfte är att skapa 
säkerhet kring den osäkerhet som följer av emissionen, inte garanterat skapar någon 
sådan säkerhet.  

                                                
136 Westermark & Lagercrantz, Om Nyemission, s. 120, not 22.  
137 A.a., s. 122. 
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Varför ska en part som medgivit att hen åtagit sig att teckna aktier ha möjlighet att, 
genom hänvisning till en formell brist, undgå bundenhet genom att dra tillbaka 
utfästelsen så sent i en nyemissionsprocess? Bolaget har ingen möjlighet att veta om 
emissionen blir fulltecknad innan dess att ett visst antal tecknare har tecknat ett visst 
antal aktier. Troligtvis är tröskeln att vilja teckna sig högre för de första tecknarna än 
för de efterföljande eftersom förekomstens av andra investerare indikerar att de tror 
på bolagets framtid. Det är enligt min mening tydligt att emissionsgarantierna fyller 
flera viktiga syften i samband med en emission.  
 
Det finns alltså två osäkerheter i den här situationen: 1) den osäkerhet som det innebär 
att emittera nya aktier 2) emissionsgarantier. Eftersom det finns en osäkerhet kring 
emittering av nya aktier så är det tråkigt om emissionsgarantin också ska innehålla en 
osäkerhet.  
 
Frågan om en emissionsgarantis rättsliga verkan har nyligen behandlats av HD i 
rättsfallet NJA 2016 s. 107.  
 

3.6 NJA 2016 s. 107 
Det börsnoterade bolaget Labs2 Group AB (”Emittentbolaget”) fattade i augusti 2007 
ett preliminärt beslut om nyemission. För att försäkra sig om att emissionen blev 
fulltecknad ingick Emittentbolaget garantiavtal med arton garanter, varav bl.a. fem 
var privatpersoner som inte var befintliga aktieägare (”Garanterna”). De skriftliga 
avtalen innebar att garanterna åtog sig att, för egen räkning, teckna de aktier som inte 
tecknades av de befintliga aktieägarna. Vid teckningstidens slut skulle emittenten 
meddela hur många aktier respektive garant skulle teckna till en på förhand angiven 
teckningskurs, samt betala teckningslikviden (garantibeloppet). Emissionsgarantin 
innebar att varje garant fick en ersättning på 8 % av garantibeloppet. Utbetalning av 
ersättningen var inte avhängig att garantin infriades. Bolagsstämman fattade 
sedermera beslut om genomförande av nyemissionen med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. Ett prospekt upprättades och godkändes av Finansinspektionen. 
Upplysningar om garantiarrangemanget lämnades i det upprättade prospektet samt i 
ett pressmeddelande om emissionen.  
 
Vid teckningstidens slut var emissionen inte fulltecknad och Emittentbolaget krävde 
därför att ställda garantier skulle infrias. När avräkningsnota med specifikation av de 
aktier som skulle tecknas och det tillskottsbelopp som skulle betalas skickats till 
respektive garant, underlät de fem privatpersonerna att teckna aktier i bolaget. Efter 
att krav om infriande av garantierna riktats utan framgång, och Garanterna hamnat i 
dröjsmål, fick Emittentbolaget ett erbjudande från ett annat bolag, Trygghetsbolaget i 
Lund AB (”Tredjemansbolaget”), om att teckna återstående aktier. Aktierna tecknades 
och några dagar senare meddelade Emittentbolaget att emissionen var fulltecknad och 
att de tilldelat Tredjemansbolaget de tecknade aktierna. Samma dag överlät 
Emittentbolaget, genom skriftligt avtal, sina krav mot Garanterna till 
Tredjemansbolaget.  
 
Tredjemansbolaget stämde sedan Garanterna och yrkade att de skulle teckna de antal 
aktier de varit skyldiga att teckna och betala svarande teckningslikvid. De baserade 
detta yrkande på att de att de, genom fyllnadsteckningen, övertagit den rätt som 
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Emittentbolaget hade vid tiden för teckningen, vilket gav dem rätt att kräva 
fullgörelse av garantiavtalen. De anförde att avtalen inte var upprättade i strid med 13 
kap. 13 § ABL och att om de var det så var avtalen trots det inte ogiltiga.  
 
Garanterna i sin tur hävdade att de haft goda skäl för att avvakta med teckningen pga. 
ändrade omständigheter som påverkade aktiekursen. Vidare hävdade de att 
förpliktelserna enligt garantiavtalen fallit bort efter att Tredjemansbolaget tecknat 
återstående aktier vid emissionen. Sedan fyllnadsteckningen ägt rum saknade 
Emmitentbolaget grund för fullgörelsetalan och kunde inte överlåta rätt att kräva 
fullgörelse till Tredjemansbolaget, eftersom det skulle innebära att förvärvaren skulle 
ha bättre rätt än överlåtaren. Slutligen hävdade de att eftersom teckningen inte skett i 
enlighet med formkraven i ABL så var emissionsgarantierna inte rättsligt bindande.  
 
Underinstanserna kom fram till att i och med Tredjemansbolagets fyllnadsteckning så 
kunde garantierna inte längre göras gällande. De pekade på det faktum att aktierna, 
efter att befintliga aktieägare avstått från att utnyttja sin företrädesrätt, var fria att 
tecknas av andra intressenter. Tredjemansbolagets teckning av återstående aktier 
innebar således att Emittentenbolagets krav på Garanterna föll bort. Utan att vidare ta 
ställning i frågan huruvida garantierna var rättsligt bindande konstaterade 
underinstanserna att Tredjemansbolaget krav saknade rättslig grund.  

3.6.1 Högsta domstolens dom i korthet 
Parternas grunder bemöttes annorlunda av Högsta domstolen. Domstolen tolkade 
Tredjemansbolagets yrkande som en begäran om att av garanterna bli utlöst från vad 
fyllnadsteckningen resulterade i. HD menade att Tredjemansbolagets formulering att 
Garanterna ska ”teckna” de antal aktier som belöper på dem och betala motsvarande 
”teckningslikvid” inte kan tolkas på annat sätt. HD ansåg inte att målet handlade om 
huruvida åtagande att teckna aktier var rättsligt bindande. Istället menar HD att målet 
väcker andra huvudfrågor:  

1. Grundar ett brutet teckningsåtagande i en emissionsgaranti rätt till skadestånd 
för emitterande bolag?  

2. Om svaret på ovan är ja: Resulterar tredje mans infriande av en garants 
förpliktelse genom fyllnadsteckning i att inga rättigheter längre kan göras 
gällande enligt garantin, eller innebär fyllnadsteckningen, i förening med 
överlåtelsen av rättigheterna som följer av garantin, att tredje man har rätt att 
bli utlöst av garanten?  

 
HD beskriver en emissionsgaranti som en förpliktelse att på begäran teckna aktier. 
HD ansåg att bedömningen av avtalsformens bindningsverkan måste göras i ljuset av 
vad som i mera allmänt gäller för liknande avtalsformer. I domskälen resonerar HD 
resonerade kring optionsavtal avseende köp av fast egendom och bostadsrätt. HD 
konstaterade att optionsavtal avseende fast egendom enligt rådande rättspraxis inte är 
bindande. Däremot, menade HD, kan det av detta inte dras några slutsatser för vad 
som gäller för andra optionsavtal. I fråga om optionsavtal vid köp av bostadsrätt, 
omöjliggör inte de legala formkraven för att sådana överlåtelser ska tillmätas 
bindningsverkan av optionsavtalet; detta följer av NJA 1992 s. 66. Nekande av 
bindningsverkan får inte gå längre än vad formkraven motiverar. HD poängterade att 
syftet och ändamålet med ett visst formkrav är avgörande. Bedömningen av 
ändamålets betydelse ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  
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Frågan om utfästelse att teckna aktier prövades senast i NJA 1918 s. 394. HD:s 
slutsats i det rättsfallet var att utfästelse om att teckna aktier inte var bindande. HD 
ansåg i NJA 2016 s. 107 att det fanns skäl för att 1918 års rättsfall fortfarande har 
prejudikatverkan. HD ansåg att avsikten bakom de formkrav som finns i ABL inte har 
ändrats. HD menar uttalandena i förarbetena till 1975 års ABL ger visst stöd för att 
rättsläget är detsamma som vid avgörandet av 1918 års rättsfall samt att 2005 års 
ABL inte ger stöd för någon förändring i detta avseende. Mot bakgrund av detta 
konstaterade HD att emissionsgarantier i sig inte kan genomdrivas. Med andra ord 
kan man inte tvinga garanten att fullgöra sitt löfte att teckna aktier, det går alltså inte 
att tvinga fram garantens naturaprestation. 
 
Oaktat detta ansåg HD att formkraven inte direkt hindrar att garantierna utgör rättslig 
grund för skadeståndsanspråk. HD poängterade att bindningsverkningarna av en 
utfästelse om att i framtiden ingå avtal inte ska av formkraven begränsas mer än vad 
ändamålen bakom formkravet motiverar. Mot bakgrund av det resonemang som 
fördes i NJA 1992 s.66138 framhöll HD att, när inte annat följer av lag, är huvudregeln 
att ”optionsavtal är bindande även avseende formbundna optionstransaktioner”.139 
Från detta kan undantag göras vid särskilda omständigheter; några sådana 
omständigheter ansågs dock inte föreligga i det aktuella rättsfallet. HD poängterar att 
bindningsverkningarna av en utfästelse inte får begränsas mer än vad som är 
motiverat och konstaterade att brott mot garantierna innebar att garanterna var 
skadeståndsskyldiga gentemot emittenten. 
 
Efter att HD tagit ställning i de i målet formulerade frågorna kom HD fram till att 
Tredjemansbolaget fått en s.k. subrogationsgrundad regressrätt. Tredjemansbolaget 
hade med andra ord övertagit Emittentbolagets rättigheter vid tiden för 
fyllnadsteckningen, dvs. Emittentbolagets rätt att rikta skadeståndsanspråk mot 
Garanterna. Detta innebar att Tredjemansbolaget hade rätt och skyldighet att överföra 
aktierna till Garanterna mot erhållande av belopp motsvarande teckningslikviden. HD 
biföll således Tredjemansbolagets talan.  

3.7 Analys av rättspraxis  
Högsta domstolens domskäl i NJA 2016 s. 107 ger upphov till en rad 
förmögenhetsrättsliga spörsmål och många intressanta frågor. Ovan angivna 
avgränsningar fordrar dock att jag endast adresserar dem som är relevanta för min 
utredning.  
 
HD bedömde i NJA 2016 s. 107 att det fanns skäl för att avgörandet från 1918 
fortfarande ska anses ha prejudikatverkan. HD motiverade detta genom att konstatera 
att formkravet för aktieteckning i stort sett är oförändrat, även om tre nya 
aktiebolagslagar har antagits efter 1918. HD pekade på att det i förarbetena till 1975 
aktiebolagslag finns stöd för att rättsläget var detsamma som vid 1918 års fall.140 HD 
påpekar även att det i förarbetena till den nu gällande ABL saknas stöd för att 
lagstiftaren avsett någon materiell förändring av motiven för formkravet. Det ska 
nämnas att förarbetena inte nämner emissionsgarantier utan dessa motiv syftar på 

                                                
138 Rättsfallet handlade om huruvida optionsavtal i samband med köp av bostadsrätt var giltigt. 
139 NJA 2016 s. 107, p. 32.  
140 SOU 1971:15, s. 138 och Prop. 1975:103, s. 298. 
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aktieteckning, vilket innebär att förarbetena tillämpas analogt på emissionsgarantier 
eftersom de är ett optionsavtal för aktieteckning.  
  
I 1918 års fall är det tydligt att personen som gjorde utfästelsen inledningsvis var 
mycket angelägen om att få teckna aktier i det emitterande bolaget. Han insisterade på 
att bolaget skulle emittera nya aktier, vilka han skulle ha rätt och skyldighet att 
teckna, när den ursprungliga teckningen ogiltigförklarades. När bolaget sedan 
emitterar nya aktier enligt överenskommelsen mellan parterna så vägrar han att teckna 
dessa. Denna ovilja berodde förmodligen på att han ville undgå en dålig affär. Trots 
denna initialt ömsesidiga vilja ansågs alltså avtalet inte vara giltigt pga. att utfästelser 
inte uppfyller formkravet för aktieteckning. Detta talar för att HD hade en sträng syn 
på formkravet. Det tyder även på att HD ville upprätthålla skyddet för aktietecknare 
och försäkra att dessa fattade väl genomtänkta beslut. Mot bakgrund av hur svenskt 
affärsliv såg ut och hur aktiebolag betraktades 1918 så är detta resonemang begripligt 
vid tiden för domen.141   
 
HD ansåg i NJA 1918 s. 394 att löftesgivaren inte var bunden att teckna de aktier han 
åtagit sig att teckna eftersom avtalet inte uppfyllde det i lag föreskrivna formkravet. 
Tolkningar av domens verkningar har diskuterats en del i doktrinen och åsikterna 
varierar. En del anser att utfästelser om aktieteckning är strid med legala formkrav 
och att de därför inte kan tillerkännas någon rättslig verkan.142 Åqvist menar att 
formkravet i 13 kap. 13 § riskerar att uppluckras om emissionsgarantier skulle få 
rättslig verkan. 143 Karlgren anser att domen ger stöd för att utfästelser om att i 
framtiden teckna aktier saknar obligationsrättslig verkan och inte kan läggas till grund 
för skadestånd. Nerep å andra sidan ger uttryck för att avtalet ska tillmätas 
obligationsrättslig verkan.144 Majoriteten av författarna är dock eniga om att fallet kan 
tolkas som att löfte om att teckna aktier inte uppfyller formkraven för aktieteckning 
och att det därför inte innebär någon skyldighet att ta emot och betala för aktier.145  
 
Domskälen i NJA 1918 s. 394 är ganska korta och inte särskilt beskrivande, vilket 
kanske är mer typiskt för hur domskäl skrevs förr. Eventuella oenigheter kring 
domens prejudikatverkan kan därför nu stillas av HD:s uttalande i domen från 2016. 
HD klargjorde nämligen i rättsfallet NJA 2016 s. 107 att endast den som tecknat 
aktier på formenligt vis kan krävas delta i emissionen.  
 
Det kan ifrågasättas om ett konstaterande att formkravet för aktieteckning är 
oförändrat och att förarbetena inte ger stöd för en förändring av rättsläget räcker för 
att bedöma prejudikatverkan av 1918 års fall.146 Förändrade samhällsförhållanden kan 
vara en anledning att frångå förarbeten och äldre prejudikat eftersom ändamålen 
angivna i dessa rättskällor inte nödvändigtvis är de samma efter sådana 
förändringar.147 Det har skett en enorm utveckling på den svenska finansmarknaden 
sedan 1918 och motiven bakom formkravet har inte riktigt hängt med. Nerep menar 
att rättspraxis och förarbeten väsentligen har ändrat motiven till formbundenhet sedan 

                                                
141 Åqvist, Emissionsgarantier – avtal i strid med aktiebolagslagen, s. 603. 
142 Se bl.a. a.a., s. 612. 
143 A.a., s. 613. 
144 Nerep, Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden, s. 55. 
145 Unnersjö, Emissionsgarantiers bindande verkan och interventionsbetalarens ställning, s. 9. 
146 Se NJA 2016 s. 107, p. 37. 
147 Se avsnitt 1.3.1.2 och 1.3.1.3. 
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1895 och 1910 års aktiebolagslagar och att motiven i princip raderats genom 
förarbetena till 1975 års ABL.148 Författaren anser att en analogi av formkravet på 
garantigivning är utesluten eftersom en sådan tillämpning inte motiveras av lagtextens 
ändamål.149 Författaren menar att aktiebolagets intresse av att kunna söka riskkapital 
och garantera emissioner är viktigare än ändamålen bakom formkraven.150 Åsikter 
som enligt min mening förefaller logiska och relevanta i sammanhanget.  
 
Utvecklingen av svenskt affärsliv under det senaste århundradet har varit dramatisk. 
Globaliseringen och den digitala utvecklingen har påverkat ekonomin och samhället 
enormt. Det finns betydligt fler bolag, investerare och andra intressenter på den 
svenska marknaden i dag i jämförelse med i början på 1900-talet. I takt med den 
digitala utvecklingen ökar också kraven från marknaden. Effektiva och praktiska 
lösningar är nödvändiga för att tillfredsställa de behov som finns. Tydliga exempel på 
detta är elektroniska signaturer och handelsplattformar som förenklar handel av aktier 
och värdepapper och andra finansiella instrument på svenska och utländska börser. 
Den svenska marknaden är betydligt mer avancerad idag än för 100 år sedan: detta 
talar för ett minskat prejudikatvärde av 1918 års fall. Kanske tyckte HD att 
utvecklingen på marknaden var ett gott skäl att ta upp det mål som avgjordes i NJA 
2016 s. 107. Det kan ha varit så att HD såg att det var av stort intresse att klargöra 
rättsläget beträffande emissionsgarantier.  
 
Förmodligen kommer intresset kring 1918 års fall avta; eller snarare förflyttas till den 
betydligt färskare och mer avancerade domen i ämnet. NJA 1918 s. 394 har således 
förlorat sin betydelse i praktiken.151  
 
Som angetts ovan förekommer en del legala formkrav för vissa rättshandlingar i 
svensk lagstiftning. Vad som gäller om utfästelser om sådana rättshandlingar har 
behandlats lite olika av HD. Det står i rättspraxis klart att optionsavtal i fråga om köp 
av fast egendom helt saknar bindningsverkan.152 Sådana avtal kan alltså inte heller 
läggas till grund för en skadeståndstalan. Anledningen till detta är det skyddsbehov 
som ansetts ligga bakom vissa formavtal. Vid fastighetsköp har det ansetts angeläget 
att ägandeförhållandena är klarlagda och avtalsparterna inte fattar några överilade 
beslut. Poängen med formkravet är att man inte ska kunna framtvinga köp av det 
slaget utan att särskilda förutsättningar är uppfyllda. Om man istället möjliggör för 
skadestånd så bli ju effekten likartad eftersom part då står inför att köpa den fasta 
egendomen eller betala skadestånd till samma värde. Detta talar emot 
bindningsverkan av utfästelser om köp av fast egendom.  
 
HD poängterade dock att man för detta inte kan dra slutsatsen att detsamma ska gälla 
för andra optionsavtal.153 I NJA 1992 s. 66 konstaterande HD att formkraven för köp 
av bostadsrätter inte omöjliggjorde optioner vid köp och försäljning av sådan 
egendom.154 Man kan fråga sig vad skillnaden i skyddsvärdet egentligen kan vara för 
                                                
148 Nerep, Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden, s. 56. 
149 A.a., s. 55 f. 
150 A.a., s. 56. 
151 Nerep, Högsta domstolens dom om emissionsgarantier väcker många besvärliga frågor, s. 3. 
152 För exempel se NJA 1973 s. 175, NJA 1977 s. 509, NJA 1981 s. 897, NJA 1984 s. 673, NJA 1987 s. 
726, NJA 1990 s. 18 och NJA 1993 s. 468. 
153 NJA 2016 s. 107, p. 31. 
154 Bedömningarna i liknande mål har även gått i samma riktning, se NJA 1994 s. 130 och NJA 2001 s. 
75. 
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köp av fast egendom respektive bostadsrätt som lett HD till att komma till så olika 
slutsatser. Båda avtalsobjekten är ofta av högt värde och inte sällan en stor investering 
för köparen, vilket talar för samma angelägenhet att skydda avtalsparterna. 
Bindningsverkningarna, menar HD, ska inte gå längre än vad ändamålet med 
formkravet motiverar. Förklaringen till den skillnad som gjorts beror troligtvis på 
vikten av att lagfarts- och inteckningsregistret ska kunna föras på ett tillförlitligt och 
enhetligt vis.155 Därför är det förmodligen vid fastighetsöverlåtelser särskilt viktigt att 
det finns en garanti för att äganderättsövergången blir helt klarlagt.  
 
Syftet bakom formkravet för aktieteckning har skiftat en del genom åren. Vissa menar 
att grunden för formkravet är oklar och att motiven är blandade.156 Motiven angivna i 
förarbetena till den nuvarande aktiebolagslagen är att skapa garantier för att villkoren 
är kända för tecknaren och säkerställa att det inte senare uppkommer oklarheter kring 
villkoren för teckningen.157 Ändamålen i sig är inte svårbegripliga men frågan är hur 
nödvändiga och välmotiverade de är. För köp av aktier saknas helt formkrav. Hen kan 
alltså köpa 1000 aktier á 100 kr utan att uppfylla några formkrav (och då inte 
garanteras att undvika senare oklarheter kring förvärvet och dess villkor) medan hen 
inte kan teckna 100 aktier á 10 kr utan att uppfylla specifika formkrav. Om syftet med 
formkravet är att säkerställa att tecknaren av nya aktier har tillräcklig information om 
villkoren för emissionen så är det anmärkningsvärt att lagstiftaren bedömt att den som 
köper aktier inte har samma skyddsintresse. Det kan vara så att det faktum att 
emissioner typiskt sett genomförs när bolaget har svag finansiell ställning fordrar ett 
starkare skydd av tecknare. Samtidigt kan emissioner också genomföras i 
framåtsträvande syfte som t.ex. att utveckla en verksamhetsgren eller förvärva ett nytt 
bolag. Vad gäller ”ordning och reda”-argumentet158 för formkrav så kan det inte 
tillmätas ett högre värde än vikten av att aktiebolag kan säkra kapitalanskaffning. 
Detta talar för att det finns skäl för att formkravet för aktieteckning är svaga.  
 
HD kommer i NJA 2016 s. 107 fram till att betydelsen av underlåtelse att beakta 
formkrav kan variera från fall till fall. HD har tidigare kommit fram till att 
utgångspunkten är att optionsavtal kan vara bindande även avseende formbundna 
transaktioner.159  Bindningsverkningarna av en utfästelse får inte begränsas mer än 
vad ändamålet med formkravet motiverar. Om det föreligger särskilda 
omständigheter, kan undantag från huvudregeln om att avtal ska hållas göras. Syftet 
med ett visst formkrav kan enligt HD ge anledning till undantag från att ge 
optionsavtal rättslig verkan samt principen om att avtal ska hållas. Utrymmet för 
undantaget från principen om avtalsfrihet bedömde HD som snävt samtidigt som HD 
vidhöll att nyanserade bedömningar kan vara nödvändiga. HD betraktade utfästelser 
om att teckna aktier som att de ger bolaget en ensidig rätt. Detta förhållande i sig 
ansåg HD inte äventyrar ändamålen med formkraven. Den enskildes skyddsintresse, 
anmärkte HD, beror på sammanhanget.   
 

                                                
155 se Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 113 f. och Vahlén, Köp av 
fastighet, s. 39. 
156 Se bl.a. Nerep, Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden, s. 41 och s. 43 
157 Prop. 2004/05:85, s. 346. 
158 Detta argument syftar till att det är viktigt att snabbt och enkelt kunna fastställa hur 
teckningsförfarandet utfallit, se NJA 2016 s. 107, p. 38. 
159 NJA 2016 s. 107, p. 21. 
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Betydelsen av ändamålet med ett formkrav ska bedömas konkret med utgångspunkt i 
det enskilda fallet.160 HD påpekade att omständigheterna och innehållet i en utfästelse 
att teckna aktier kan variera avsevärt och gick därför in på hur emissionsgarantier 
förhåller sig till ändamålen. Vilket skyddsbehov som är motiverat skiljer sig beroende 
på partförhållandena. Ovana aktörer på aktiemarknaden eller andra svagare parter kan 
ha ett högre skyddsintresse eftersom de kan vara i ett ekonomiskt och/eller 
kunskapsmässigt underläge i förhållande till mer professionella och ekonomiskt starka 
aktörer. Frågan om partsförhållanden är ett problem som HD också adresserade. 
Resonemanget kring detta problem är det som leder fram till att ändamålen med 
formkravet inte med tillräcklig styrka talar emot en skadeståndspåföljd för garanterna. 
Det är inte helt tydligt vad som får HD att komma till denna slutsats. Det som kan 
utläsas av domskälen är att värdepappersinstitut och privatpersoner som har mycket 
kunskap om ett specifikt noterat aktiebolag kan ha ett lägre skyddsintresse än 
aktietecknare i regel har. Slutsatsen är alltså att ändamålen med formkraven för 
aktieteckning inte hindrar att utfästelse om teckning ska få bindande verkan i sådan 
mån att avtalet kan läggas till grund för en skadeståndstalan.   
 
Det verkar som att HD ansett att skyddsintresset kan vara svagare vid 
emissionsgarantier än vid aktieteckning. Ett resonemang som enligt mig förefaller 
rimligt. Formkravet för aktieteckning syftar till att garantera att den som åtar sig att 
teckna aktier är införstådd med villkoren för detta samt att det inte råder några 
oklarheter kring vad teckningen innebär.161 Förutsatt att detta skyddsintresse iakttas så 
är ändamålet bakom formkravet tillgodosett. En emissionsgarant har sannolikt god 
kännedom av emissionsprocessen och dess villkor.162 Risken att en garant inte noga 
överväger riskerna med emissionsgarantin är troligtvis små. Dessutom försäkrar den 
offentlighet som är kring emissionsgarantiavtal att aktörer som garanterar emissionen 
är seriösa och eftertänksamma.163 Det finns skäl som talar för att skyddsbehovet inte 
behöver göras lika starkt gällande för en etablerad aktör som har som 
affärsverksamhet att tjäna pengar på emissionsgarantier.  
 
Konsekvenserna av en misslyckad nyemission kan vara väldigt allvarliga och i värsta 
fall leda till att bolaget tvingas i konkurs. Genom att försäkra att det finns en garanti 
för att nyemissionen fulltecknas strävar emitterande bolag mot att gardera sig för 
sådana konsekvenser; en förebyggande åtgärd de betalar dyrt för. En garant går alltså 
in och ”bettar” på hur emissionen ska gå, för vilket ett vederlag utgår oavsett om 
garantin ska infrias. Med hänsyn till detta partsförhållande mellan garant och emittent 
kan därför skyddsbehovet av parterna behöva justeras i fråga om emissionsgarantier. 
Jag tycker att det finns skäl för att det emitterande bolaget ska tillmätas ett högre 
skyddsintresse i sammanhanget. I 13 kap. 13 § i ABL och dess förarbeten finns det 
inte spår av tankar om emitterande bolags eventuella skyddsintresse. Detta känns 
ganska omodernt med tanke på hur viktigt det är för bolagen att ha garanterade 
emissioner.  
 
Under 2010 omfattades 56 av 90 emissioner av teckningsförbindelser och garantier.164 
Det sammanlagda garanterade beloppet uppgick till 16 miljarder kronor det året. Det 
                                                
160 Se NJA 2016 s. 107, p. 35. 
161 Prop. 2004/05:85, s. 346. 
162 Unnersjö, Emissionsgarantiers bindande verkan och interventionsbetalarens ställning, s. 8. 
163 Westermark & Lagercrantz, Om Nyemission, s. 122. 
164 FI, Kapitalbarometer, 2010, s. 7. 
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är alltså av stor angelägenhet att det finns ett tillitbart system. Detta talar för att syftet 
med själva utfästelsen och dess tilltänkta praktiska funktion är av större vikt än risken 
att formkravets betydelse minskar. Det är viktigt för emitterande bolag att ha en 
garanterad nyemission. Kanske fanns det inte ett lika starkt intresse av att garantera 
emissionerna förr. Även om HD var ovillig att bortse från formkravet för 
aktieteckning så verkar de angelägna om att garantiarrangemanget fungerar. En 
avvägning mellan urholkning av formkravets betydelse och vikten av att upprätthålla 
att avtal ska hållas synes lämplig. Om det finns skäl att upprätthålla principen om att 
avtal ska hållas, pacta sunt servanda, så finns det skäl att fundera över hur långt 
skyddsintresset för teckning av aktier sträcker sig. Jag anser det vore lämpligt att göra 
en avvägning mellan formkravet och principen om att avtal ska hållas i ljuset av 
förväntningarna och behoven på den svenska finansmarknaden. 
Garantiengagemangens praktiska användning talar för att det föreligger ett intresse att 
tillgodose att marknaden kan fästa tillit till garantiåtaganden och att de är rättsligt 
sanktionerade. 
 
Även om HD på ett sätt upprätthöll formkravet i NJA 2016 s. 107 så möjliggör HD att 
formkravet till viss del kan mjukas upp genom att brott mot avtalet är 
skadeståndsgrundande. Hur avtalsbrott mot andra löften att teckna aktier än 
emissionsgarantier skulle behandlas av HD får betraktas som osäkert. Det som är 
säkert är att omständigheterna vid emissionsgarantier inte med tillräcklig styrka talar 
emot skadestånd som påföljd. Denna slutsats var nog en aning förvånande för parterna 
i målet med tanke på att ingen av dem tidigare nämnt något om ett skadestånd.165  
 
HD konstaterade att brott mot garantiavtalen kan läggas till grund för en 
skadeståndstalan men inte fullgörelse. Garanterna var skyldiga att ta emot de aktier de 
varit skyldiga att teckna i enlighet med garantiavtalet samt betala ett skadestånd som 
uppgick till ett belopp motsvarande teckningslikviden för dessa. Detta är i praktiken 
jämförbart med fullgörelse. Rättsföljden förutsatte att garantiavtalen är skriftliga och 
de emitterande bolagen lämnar ordentligt med information för att tillgodose att 
informationskraven uppfylls. Utgången i målet och konsekvenserna för Garanterna 
förefaller sannolikt rimliga för såväl aktörer i branschen som akademiker; även om 
efterverkningar av målet i dagsläget får betraktas som oklara. 166  Kontentan av 
resonemanget är att det inte är ”one size fits all” när det gäller förbindelser där 
formkrav inte iakttagits. För emissionsgarantiåtaganden gäller dock att de kan leda till 
rättslig sanktionering i form av skadestånd.  
 
Vilka andra påföljder för avtalsbrott som kan aktualiseras får betraktas som oklart då 
HD inte uttalat sig om möjligheten till några andra påföljder. Det vore önskvärt att 
kunna reglera utbetalningen av vederlaget för garantin som oftast betalas ut oavsett 
om garantin infrias eller inte. Det förefaller orimligt att en garant ska få betalt för ett 
löfte om hen senare väljer att inte hålla detta. Eventuellt är återgång av prestation en 
tänkbar påföljd för att komma åt vederlaget. Kanske behöver man då häva köpet och 
kräva återgång, då är det dock inte säkert att man kan få skadestånd.  
 
HD verkar ha betraktat formkravet för aktieteckning som ett praktiskt hinder för 
fullgörelse av garantiavtalen, vilket löstes genom tredjemansbolagets 

                                                
165 Denna förvåning ledde till en talan om domvilla. Mål nr. Ö 1810- 16 R 14. 
166 Se Nerep, Högsta domstolens dom om emissionsgarantier väcker många besvärliga frågor, s. 1.  
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fyllnadsteckning.167 Det som saknades var ju själva teckningen på teckningslistan som 
Garanterna vägrade att bistå med. En lösning för att tillgodose att formkravet uppfylls 
kan alltså vara att försäkra att en tredje part tecknar sig på teckningslistan för det fall 
att garanten vägrar. Kapitalet kan sedan komma in till bolaget i form av skadestånd 
från garanten. Detta kommer att analyseras i avsnitt 6.   
 
HD:s argumentation innebär att emissionsgarantier är rättsligt sanktionerade. Finns 
det inte utrymme för HD att argumentera för att emissionsgarantier utgör en sådan 
rättshandling som inte hindras av formkravet för aktieteckning?168 Åtagandet att 
teckna aktier infrias inte förrän teckningstidens utgång eftersom det först då är klart 
hur många aktier som garanten är skyldig att teckna. Hela konstruktionen och syftet 
med emissionsgarantier talar emot att formkravet för aktieteckning ska tillämpas. Det 
är en annan typ av rättshandling för vilket det huvudsakliga syftet är att stå för risken i 
nyemissionen mot betalning inte att teckna aktier. En ställning kring risken att 
formkraven för aktieteckning utnyttjas för spekulation hade inte varit helt ogrundad. 
Kanske var det just en sådan ställning som HD tog i 2016 års fall.  
 
Jag uppfattar domen i NJA 2016 s. 107 som att HD ville knäppa löftesbrytande 
garanter ordentligt på näsan genom att tillse att avtalsbrott mot garantierna får 
ordentligt kännbara konsekvenser. Jag tycker att detta är väl motiverat av hur viktigt 
det är för bolag att ha emissionen garanterad samt av den höga avkastning som 
garanterna får för ställandet av garantin. En ovilja att medge undantag från ett 
formkrav, vars ändamål kan tyckas svårmotiverat i sammanhanget, kan leda till 
olyckliga rättsliga konsekvenser för affärslivet. Även om risken för skadestånd ger 
incitament för garanter att infria sina åtaganden så talar mycket för att det vore 
enklare, mer ändamålsenligt och säkrare om emissionsgarantier kunde leda till dom 
på fullgörelse.  
 
Att fordran överläts till en tredje man har inte någon större betydelse för syftet med 
denna uppsats. Däremot ska det uppmärksammas att det inte är helt säkert hur HD i 
framtiden kommer att bedöma liknande situationer där fordran överlåts. Vilka exakta 
omständigheter som ger en tredje man en subrogationsgrundad regressrätt är inte helt 
klart. HD konstaterade i NJA 2016 s. 107 p. 69 att Tredjemansbolaget hade, genom 
att infria garanternas åtagande enligt garantiavtalet på det sätt som skett, rätt att bli 
utlöst av garanterna. Man kan tänka sig att om överlåtelsen inte sker i direkt 
anslutning till att tredje man fyllnadsteckna osv., att tredje man inte får samma rätt 
som Tredjemansbolaget fick i NJA 2016 s. 107.  
 
Vad kan man dra ledning av NJA 2016 s.107 för framtiden? HD:s slutsats i fallet var 
att formkraven för aktieteckning inte hindrar garantiåtagandens bindningsverkan i de 
fall där i) garantin är skriftlig ii) garanterna blivit adekvat informerade om villkor och 
förutsättningar.169 Rättshandlingar som uppfyller sådana rekvisit kan läggas till grund 
för ett skadeståndsanspråk. Däremot kan emissionsgarantiavtal inte läggas till grund 
för emitterande bolag att kräva fullgörelse av garant.  
 
                                                
167 Unnersjö, Emissionsgarantiers bindande verkan och interventionsbetalarens ställning, s. 30, not 
101. 
168 Jfr. NJA 1992 s. 66 enligt vilket skriftliga optionsavtal vid köp av bostadsrätt har full rättslig 
verkan.    
169 NJA 2016 s. 107, p. 41. 
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Av HD:s senaste avgörande följer således att även om det saknas rätt till fullgörelse 
av emissionsgarantier så blir följderna av ett avtalsbrott tråkiga för garanten. 
Påföljden för avtalsbrott blir skadestånd på ett belopp som uppgår till 
teckningslikviden. Detta lär vara en avskräckande sanktion för de flesta som ingår 
garantiengagemang.  
 
HD klarlade i NJA 2016 s. 107 rättsläget för emissionsgarantier i viss mån. Det står 
numera klart att garantin inte kan läggas till grund för en fullgörelsetalan pga. att löfte 
om att teckna aktier inte uppfyller formkraven för aktieteckning. Om särskilda 
förutsättningar är uppfyllda kan dock ett emissionsgarantiavtal sanktioneras rättsligt 
så att det i praktiken får bindningsverkningar.170 Avtalsbrott mot garantin kan däremot 
leda till skadestånd till ett belopp som uppgår till teckningslikviden. Det blir s.a.s. så 
ekonomiskt ofördelaktigt att inte fullfölja löftet, att garanten "frivilligt" kommer att 
uppfylla det.  

4. Rättsläget för emissionsgarantier   

4.1 Är emissionsgarantiavtal bindande?   
Emissionsgarantier är inte bindande i den meningen att naturafullgörelse inte kan 
genomdrivas i domstol. Även om ett verkställande av aktieteckning inte kan tvingas 
fram av ett åtagande att teckna aktier så är inte avtalet ogiltigt. Med andra ord saknar 
underlåtelse av att infria garantier inte rättsföljd.  
 
Förutsatt att emissionsgarantin är skriftlig och garanterna blivit adekvat informerade 
om villkor och förutsättningar med emissionen kan avtalet läggas till grund för ett 
skadeståndsanspråk. 171  Det är oklart vilka andra påföljder som skulle kunna 
aktualiseras vid brott mot garantin.  
 
Det problem som det hela kokar ner till är formkravet; aktietecknaren av nya aktier 
måste teckna sig på teckningslistan. Detta kan inte göras in blanco.172 Därför är 
optionsavtal för teckning av aktier inte giltiga. Vägar för att undgå detta problem 
kommer att analyseras i avsnitt 5.  

4.2 Beräkning av skadeståndet  
Det står numera klart att garanternas underlåtelse att infria ett 
emissionsgarantiåtagande är rättsligt sanktionerat genom skadestånd. HD påpekade i 
NJA 2016 s. 107 att hur skadan vid underlåtelse att infria ett teckningsåtagande ska 
beräknas kan bero på omständigheterna. HD menade att eftersom det är bolaget som 
är berättigat till garantin talar övervägande skäl för att det är bolagets perspektiv som 
ska beaktas vid beräkningen av skadeståndet. Utgångspunkten vid avtalsbrott mot 
garantierna är att skadan ska bestämmas till vad garanten var skyldig att tillföra enligt 
garantin. Om garant inte tecknar sig för aktierna ska tillskottsbeloppet minskas med 
det värde som det innebär för bolaget att de inte behöver emittera de aktier som 
                                                
170 se NJA 2016 s. 107. 
171 Se avsnitt 3.6.1 och 3.6.2 samt NJA 2016 s. 107, p. 41. 
172 I NJA 2016 s. 107 hade garanterna tecknat sig på teckningslistan in blanco. Denna innehöll inte 
emissionsbeslutet pga. att beslutet inte fattats ännu, därför uppfylldes inte formkraven för aktieteckning 
ens genom detta förfarande.  
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garanterna var skyldiga att teckna. Med andra ord ”värdet av en bestående 
emissionsmöjlighet svarande mot de aktier som inte tecknades”.173 Mot bakgrund av 
att ett sådant värde är så svårt att bestämma, bl.a. eftersom emissionen inte 
fulltecknades, ska det sättas till noll (om garanten inte kan visa ett annat värde). 
Genom att bolaget får in kapitalet genom skadestånd utan att behöva emittera aktier 
till garanterna späds aktieägarnas innehav inte ut. Därför kan det sätt som 
skadeståndet ska beräknas enligt HD innebära att aktieägarna gör vinst på garantens 
skadestånd. Mot bakgrund av att det är garantens avtalsbrott som föranlett en 
skadeståndsskyldighet ansåg HD dock att svårigheterna med att bestämma avdraget 
på tillskottsbeloppet får gå ut över garanten, inte bolaget och dess borgenärer och 
aktieägare.174  
 
Skadeståndet bestämdes till ett belopp motsvarande teckningslikviden garanterna 
skulle varit skyldiga att betala om de tecknat garanterade aktier i enlighet med 
emissionsgarantin. Reduktion för värdet av en bestående emissionsmöjlighet görs inte 
om bolaget emitterat aktier. Avtalsbrott mot emissionsgarantier innebär alltså att 
avtalsbrytande part blir skadeståndsskyldig för det positiva kontraktsintresset. I 
framtida tvister om skadans storlek vid avtalsbrott mot emissionsgarantier är nog 
utgångspunkten att skadeståndet ska beräknas såsom i NJA 2016 s. 107. Det 
uppmärksammas att argumentationen bakom skadeberäkningen är aningen svajig. 
Möjligtvis kommer frågan om skadans storlek, vem skada egentligen är hänförlig till 
m.m. komma att ifrågasättas i framtida rättsfall, detta återstår att se.  
 
Man kan fråga sig om någon annan påföljd än skadestånd och fullgörelse skulle kunna 
vara aktuell. Som diskuterats i analysen av NJA 2016 s. 107 skulle det vara önskvärt 
att komma åt vederlaget som betalas mot ställandet av garantin oavsett om garantin 
infrias eller inte. 

4.3 Sammanfattning  
Rättsläget beträffande emissionsgarantiers bindande verkan är i viktiga delar klarlagt. 
Garantierna kan inte läggas till grund för en fullgörelsetalan däremot resulterar 
avtalsbrott mot garantin i påföljd i form av skadestånd. Hur skadeståndet ska beräknas 
är inte helt klart. Utgångspunkten är att skadan ska bestämmas åtminstone till 
tillskottsbeloppet reducerat med värdet av den bestående emissionsmöjligheten om 
aktierna inte emitteras (detta värde ska sättas till noll om garanten inte kan visa 
annat). Vilka andra rättsföljder som skulle kunna bli aktuella är inte helt klart. 
Eventuellt skulle hävning av avtalet och återgång av prestation (vederlaget för 
mottagandet av garantin) vara möjligt. Då förefaller dock skadestånd som en mer 
fördelaktig påföljd och utgör troligtvis en tillräcklig sanktion. Det som står klart är att 
även om man inte kan tvinga fram en fullgörelse av garantin så är det ekonomiskt 
ofördelaktigt för garanter att begå avtalsbrott pga. av den skadeståndsskyldighet som 
då uppstår.  
 
Som diskuterats i avsnitt 3.4 har rättsverkan av avtal som inte uppfyller formkrav 
betraktats lite olika. Bindningsverkningarna av ett avtal får inte begränsas mer än vad 
formkravets ändamål motiverar. Utfästelser för köp av fast egendom faller under 
kategori 1 i avsnitt, dvs. att sådana avtal anses sakna rättsverkan. Denna ordning 

                                                
173 NJA 2016 s. 107, p. 57. 
174 NJA 2016 s. 107, p. 58 
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anses följa av att formkravet i 4 kap. 1 § JB inte uppfylls genom ett sådant avtal. 
Skriftliga optionsavtal för köp av bostadsrätt faller under kategori 3, dvs. att sådana 
avtal anses ha full rättslig verkan. Tillskillnad från fast egendom anses ändamålet 
bakom formkravet för köp av bostadsrätt inte hindra användningen av skriftliga 
optionsavtal. Vad gäller utfästelser om aktieteckning, vilket, liksom ovan angivna 
exempel, är en utfästelse att i framtiden ingå en formbunden handling, har det 
bedömts att sådana avtal inte är giltiga i den betydelsen att de kan läggas till grund för 
fullgörelse. Däremot har man ansett att ändamålet med formkravet för aktieteckning 
inte hindrar att bristande fullgörelse av skriftliga emissionsgarantiavtal är ett 
skadeståndsgrundande avtalsbrott, förutsatt att tecknaren fått adekvat information om 
nyemissionen och villkoren för denna.  
 
Av rättspraxis framgår alltså att skriftliga emissionsgarantiavtal där garanten blivit 
adekvat informerad faller under kategori 2 i avsnitt 3.4, dvs. att de tillmäts viss rättslig 
verkan. Skadeståndets storlek i kombination med sociala och affärsmässiga påföljder 
kommer innebära att garanter fullgör garantin i de flesta fall. Emissionsgarantier är 
därför bindande i praktiken. 

5. Råd: Emissionsgarantier 
Nyemissioner används flitigt och det är en markant trend att denna metod för 
kapitalanskaffning har ökat på den svenska marknaden. Syftet med nyemissioner är 
att inskaffa för verksamheten nödvändigt kapital. Bakgrunden till detta behov kan 
vara finansiellt instabilitet, att bolaget ska utveckla en ny verksamhetsgren eller 
förvärva ett annat bolag m.m.. Det gemensamma för emitterande bolag är att de 
behöver nytt kapital.   
 
Att nyemissionen är garanterad signalerar till marknaden att bolaget har säkrad 
investering och att det finns personer som tror på bolagets framtid, därför är det 
fördelaktigt att ingå avtal emissionsgarantiavtal tidigt i emissionsprocessen. Det är 
viktigt att nyemissionen blir fulltecknad och att bolaget får in efterfrågat kapital. Inte 
sällan saknas utrymme för bolag att genomföra en misslyckad nyemission - 
emissionsgarantin fungerar som en försäkring mot detta för vilken garanten står 
risken. Om nyemissionen är garanterad kan emittenten, baserat på vetskapen om att 
kapital kommer tillföras bolaget, ingå avtal och fatta andra beslut för verksamheten 
för tiden efter nyemissionen. När nyemissionen är garanterad har garantin tjänat sin 
funktion, detta är skälet till att vederlaget utgår oavsett om garantin behöver infrias 
eller inte.  
 
Marknadskrafter har gjort att garanter i regel håller sina löften i enlighet med den 
tidigare något rättsligt tveksamma avtalsformen.175 Risken att bli utfryst i svenskt 
affärsliv och att inte få delta i framtida emissioner har fungerat som ett medel för att 
förhindra avtalsbrott, även om garantiernas egentliga rättsliga verkan har varit 
oklar.176 Det är dock önskvärt för bolag och aktörer som ägnar sig åt garantiåtaganden 
att ha ett system som är rättsligt förpliktande. Om kapital tillförs genom teckning på 
teckningslistan eller genom skadestånd spelar egentligen ingen roll, det viktiga är att 
det emitterande bolaget får sitt kapitalbehov tillgodosett. Däremot är det mindre 
                                                
175 Nerep, Högsta domstolens dom om emissionsgarantier väcker många besvärliga frågor, s. 1. 
176 Se avsnitt 3.5.1. 
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praktiskt att behöva kräva skadestånd. Det främsta skälet till att det är mindre 
praktiskt är att det kan vara svårt att bestämma skadans storlek.177Utgångspunkten är 
att den part som drabbas av avtalsbrottet ska sättas i samma ekonomiska läge som om 
avtalet fullgjorts,178 dvs. det positiva kontraktsintresset. Detta innebär att man jämför 
med ett hypotetiskt verkligt händelseförlopp (differensläran).179Av NJA 2016 s. 107 
framgår att skadan vid avtalsbrott mot emissionsgarantier ska beräknas till det 
positiva kontraktsintresset, dvs. som om att garanten tecknat sig för aktierna i enlighet 
med garantin. Av 67 § i köplagen (1990:931) (KöpL) framgår att utgifter, 
prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust är ersättningsgilla 
skador vid avtalsbrott. Detta är antagligen en allmän avtalsrättslig princip.180 Det är 
den part som kräver skadestånd som har bevisbördan för skadans storlek.181Det kan 
vara svårt för emitterande bolag att visa vilka skador som orsakats av en garants 
uteblivna naturaprestation. Att tvingas föra en fullgörelsetalan eller rikta 
skadeståndskrav kan vara en utdragen och krånglig process som kostar massa tid och 
pengar som bolaget kanske inte har (förmodligen inte eftersom de precis genomfört 
en nyemission för vilket syftet är att få in mer kapital). Emissionsgarantierna ska 
därför utformas så att omfattningen av eventuella framtida tvister kan begränsas, t.ex. 
genom att på förhand bestämma alla belopp.  
 
Detta kommer vara en guide av hängslen- och livremskaraktär om hur 
emissionsgarantiavtal kan utformas för att de ska hålla rättsligt. Av utredningen ovan 
framgår att rättsverkningarna av denna typ av teckningsutfästelser numera i hög grad 
är klarlagda. Råden kommer att utformas utifrån det som framkommit i utredningen 
av gällande rätt. Utgångspunkten är alltså att den inte är lämpligt att ha ett åtagande i 
form av ”rätt och skyldighet att teckna”, eftersom ett åtagande om i att i framtiden 
teckna aktier inte är en bindande för förpliktelse enligt gällande rätt.  

5.1 Alternativa råd till praktiker 

5.1.1 Inledning 
Nedan sammanställda råd riktar sig till mottagare och utställare av emissionsgaranti i 
samband med nyemission på den svenska marknaden. Råden är utformade mot 
bakgrund av gällande rätt och med utgångspunkt i att båda parter vill ingå ett rättsligt 
bindande avtal avseende löfte om att teckna aktier om en nyemission inte blir 
fulltecknad.  
 
Det rekommenderas att samtliga emissionsgarantiavtal är (i) skriftliga och att (ii) 
information som krävs för ordinär aktieteckning enligt 13 kap. 13 § hålls tillgängliga 
för garanterna på en i avtalet bestämd plats.  

 
 

                                                
177 se Ramberg, J., & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 244. 
178 A.a., s. 243. 
179 Ramberg, J., & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 243 och Hellner, Hager, Persson H., Speciellt 
avtalsrätt II – Kontraktsrätt, s. 229. 
180 Ramberg, J., & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 244. 
181 A.a., s. 244. 
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5.1.2 Definitioner 
Begrepp som används i råden har följande innebörd:   
 
”Emissionsgarantin” avser det åtagande som Garantigivaren/Löftesgivaren är 

skyldig att uppfylla 
”Emissionsgarantiavtalet” avser det avtal om garanti som ingås mellan 

Emittenten/Löftesmottagaren och Garantigivaren/Löftesgivaren inför en 
nyemission   

”Emittenten/Emittentbolaget” avser det bolag som emitterar nya aktier genom 
nyemission  

”Garantibeloppet” avser det x antal aktier som emittenten maximalt åtagit sig att 
teckna multiplicerat med ett förutbestämt pris på y SEK/aktie, dvs. det 
maximala belopp som garanten åtagit sig att teckna för  

”Garantigivaren” avser den person som åtar sig att teckna/köpa aktier i en 
nyemission 

”Löftesgivaren” avser den person som åtar sig att teckna/köpa aktier i en nyemission 
”Löftesmottagaren” avser det bolag som emitterar nya aktier genom nyemission   
”Nyemissionen” avser den emission som Emitterande bolag genomför och som 

Emissionsgarantin gäller för 
”Teckningslikviden” avser det tillskottsbelopp som ska tillföras bolaget mot aktierna 

som garanten är skyldig teckna vid infriande av garantin 
”Tredjemansbolaget” avser en privatperson eller ett företag som inte är avtalspart i 

garantiavtalet 

5.1.3 Råd I: Emissionsgarantiavtal med överlåtelse av fordran till tredje man 
Upprätta ett traditionellt emissionsgarantiavtal mellan emitterande bolag och garant. 
Klargör i avtalet att Emittenten har rätt att överlåta sina rättigheter mot 
Garantigivaren. För det fall Garantigivaren inte fullgör sitt åtagande, överlåter 
Emittenten genom ett skriftligt avtal sin fordran till en tredje part 
(Tredjemansbolaget). Tredjemansbolaget tecknar de aktier i nyemissionen som 
fordran avser. Det noteras att syftet med detta inte är att befria garanterna från deras 
åtagande. Tredjemansbolaget riktar sedan krav mot Garantigivaren att köpa de 
tecknade aktierna i enlighet med övertagen fordran. Motsätter sig Garantigivaren detta 
krav blir hen skadeståndsskyldig gentemot Tredjemansbolaget till ett belopp som 
motsvarar teckningslikviden, dvs. det belopp som Garantigivaren skulle tillskjutit 
Emittenten om hen fullgjort sitt teckningsåtagande. Tredjemansbolaget har, genom att 
ha infriat garantens åtagande på detta vis, rätt att bli utlöst och ska därför föra över de 
tecknade aktierna på Garantigivaren (på så sätt blir Tredjemansbolaget inte 
överkompenserad av skadeståndet).  
 
Avtalet ska innehålla följande delar för att garantin med säkerhet ska få avsedd 
rättslig följd: 

§ Garantigivaren åtar sig att teckna x antal aktier för y SEK/aktie för ett 
maximalt belopp motsvarande [•] kronor (”Garantibeloppet”) i Nyemissionen 
(”Emissionsgarantin”) 

§ Garantin ska infrias senast [visst datum] för det fall att nyemissionen inte blir 
fulltecknad  

§ Uppfyller inte Garantigivaren sitt åtagande enligt Garantin har Emittenten rätt 
att överlåta fordran till en tredje part  
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För att ett garantiåtagande ska få avsedd verkan krävs att följande tre förutsättningar 
är uppfyllda: 
1. Avtalet är skriftligt  

2. Adekvat information om nyemissionen har lämnats till Emittenten 

3. Emittenten har rätt att överlåta sina rättigheter 

Fördelar 
Avtal utformat i enlighet med Råd I kommer att säkra att Emittenten får in ett belopp 
upp till Garantibeloppet, antingen i form av Tredjemansbolagets fyllnadsteckning 
eller genom att garanten fullgör avtalet.  

Nackdelar 
Råd I speglar förutsättningarna i NJA 2016 s. 107. Det som är problematiskt med Råd 
I är att löfte om att teckna aktier inte är giltigt så till vida att det kan inte läggas till 
grund för en fullgörelsetalan. Detta innebär att Emittenten inte kan kräva att 
Garantigivaren tecknar de nya aktierna. Även om Emittenten får in efterfrågat kapital 
genom tredje mans fyllnadsteckning så är processen onödigt komplicerad. Dessutom 
är det inte helt klart hur och när överlåtelsen av fordran måste ske för att tredje man 
ska få samma rätt som bolaget vid tiden för överlåtelsen. Det extra arbete som det 
innebär för Emittenten att hitta en tredje man som är villigt att överta fordran kan vara 
tidskrävande och kanske även osäkert.  
 

5.1.4 Råd II: Tredjemansavtal: Garanti om betalning till tredjeman när 
nyemission inte fulltecknas  
Upprätta ett avtal mellan Garantigivaren och Emittenten som ger en tredje man en 
självständig rätt att begära att Garantigivaren uppfyller sina åtaganden 
Emissionsgarantiavtalet, s.k. tredjemansavtal.182 Tredjemansavtal är ett undantag från 
huvudregeln om att ett avtal endast binder avtalsparterna.183 Avtalet ingås mellan 
Garantigivaren och Emittenten men de binder sig i förhållande till en tredje man. I 
tredjemansavtal finns möjlighet att låta tredje man vara ospecificerad. 184  Vid 
utformningen av garantiavtal är det dock fördelaktigt om man i avtalet pekar ut en 
tredje man som har en självständig rätt att kräva att Garantigivaren presterar i enlighet 
med emissionsgarantin.  
 
I avtalet åtar sig Garantigivaren att köpa x aktier till ett visst pris av en tredje man för 
det fall att Nyemissionen inte fulltecknas. Fullgör inte Garantigivaren denna 
skyldighet, har Tredjemansbolaget en självständig rätt att kräva fullgörelse.185 Det är 
löftet om att i framtiden teckna aktier som Emittenten inte kan kräva fullgörelse för; 
detta moment ska därför inte avtalas om. Avstår Garantigivaren från att direkt teckna 
aktier i nyemissionen går ett Tredjemansbolag in och tecknar de aktier som 
Garantigivaren åtagit sig att köpa. Eftersom det för aktieteckning krävs att tecknaren 
skriver under på teckningslistan och tar del av viss information används 
Tredjemansbolaget för att formkravet för aktieteckning ska uppfyllas. Vid avtalsbrott 
                                                
182 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 167. Denna avtalsform förekommer inte i det 
lagreglerade området utan följer av rättspraxis, se t.ex. NJA 1956 s. 209 och NJA 1994 s. 359. 
183 Ramberg, J., & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 267. 
184 A.a., s. 269. 
185 Det är en förutsättning att avtalet ger tredje man en självständig rätt, se A.a., s. 268. 
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mot Garantin kan Tredjemansbolaget kräva att Garantigivaren uppfyller sitt åtagande, 
dvs. att det finns en rätt till naturafullgörelse. Ökningen av priset i det fall 
Tredjemansbolaget måste gå in och teckna aktierna motiveras av det besvär som det 
innebär att Garantigivaren inte tecknar direkt. Detta vite fungerar som ett 
påtryckningsmedel för att Garantigivaren inte ska krångla utan teckna sig för aktier 
direkt i nyemissionen.  
 
Avtalet ska innehålla följande delar för att garantin med säkerhet ska få avsedd 
rättslig följd: 
 

§ Garantigivaren garanterar att köpa x antal aktier för y SEK motsvarande 
maximalt [•] kronor (”Garantibeloppet”) av en viss utpekad person eller av en 
person som Emittenten senare utpekar (”Emissionsgarantin”). 

§ Emissionsgarantin ska infrias senast ett [visst datum] för det fall att 
Nyemissionen inte blir fulltecknad  

§ Underlåter Garantigivaren att direkt teckna x aktier i Nyemissionen tecknas x 
aktier av Tredjemansbolaget 

§ Tredjemansbolaget har rätt att göra Emissionsgarantin gällande, dvs. att 
Garanten fullgör avtalet och köper x antal aktier för y+1 SEK/aktie  

§ Vid avtalsbrott har Tredjemansbolaget rätt till fullgörelse 
 
Den grundläggande skillnaden mellan Råd I och Råd II är att det enligt Råd II utgår 
ett vite för det fall Tredjemansbolaget tvingas gå in och teckna aktier i Nyemissionen. 
Vitet i Råd II fungerar som ett påtryckningsmedel för att Garantigivaren ska teckna 
aktier direkt i Nyemissionen. Till skillnad från Råd I är tanken att i Råd II att tredje 
parten kan vara specificerad redan när Emissionsgarantin lämnas. Eftersom Råd II går 
ut på att utforma ett avtal som innehåller ett löfte om att köpa istället för att teckna 
aktier (som i Råd I) kan Tredjemansbolaget sedan, i enlighet med avtalet, kräva 
fullgörelse för Garantigivarens löfte att köpa aktierna.   

Fördelar  
Fördelarna med Råd II är att det garanterar kapitalanskaffning, är rättsligt 
genomdrivbart och ger incitament för att Garantigivaren ska teckna när Emittenten 
begär det. Tvingas Emittenten involvera en tredje man utgår ett bestämt vite på det 
ursprungliga priset per aktie. Detta vite fungerar som ett påtryckningsmedel och som 
kompensation för det arbete som Tredjemansbolaget lägger ner på att involveras i 
nyemissionen och teckna aktierna. Vid avtalsbrott har Tredjemansbolaget rätt till 
naturafullgörelse. Detta är en väsentlig fördel eftersom det är mindre praktiskt att föra 
en skadeståndstalan pga. att det ofta är svårt att bestämma skadans storlek. Eftersom 
det typiskt sätt är enklare att få fullgörelse än skadestånd är möjligheten att få 
fullgörelse för garantin också en viktig fördel med avtal utformat i enlighet med Råd 
II. Mot bakgrund av dessa fördelar är Råd II att föredra framför Råd I.  

Nackdelar 
Råd II speglar också NJA 2016 s. 107. Nackdelarna med denna konstruktion är att det 
är komplicerat att involvera en tredje man. Processen är krånglig även om den säkrar 
att kapital tillförs bolaget. Det är inte säkert att emitterande bolag kan hitta en tredje 
man som är villig att lägga ner de resurser i form av tid, arbetskraft och pengar som 
krävs för att rikta krav om fullgörelse och eventuellt skadestånd/vite. Även om denna 
procedur, med lite tur, går smidigt så är det onödigt besvärligt. Vidare är det omöjligt 
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att säkerställa att tredjeman uppfyller sitt löfte att teckna. Om Tredjemansbolaget inte 
tecknar aktierna tillskjuts Emittenten inte kapital och det finns inga aktier att kräva 
Garantigivarens naturauppfyllelse för. Denna katten-på-råttan-effekten är därför 
problematisk.  

5.1.5 Råd III: Teckningsbolaget  
Inför nyemissionen bildas ett bolag – “Teckningsbolaget” – som förses med 
nödvändigt kapital. Teckningsbolaget bildas av någon/några Emittenten närstående, 
t.ex. aktieägare eller en aktieägargrupp som är intresserade av att emissionen blir 
lyckad. Det är viktigt att intresset av att emissionen blir lyckad är så starkt att 
Teckningsbolaget med säkerhet kommer teckna om det behövs. Teckningsbolagets 
enda uppgift är att garantera Nyemissionen.  
 
Teckningsbolaget garanterar Nyemissionen på sedvanligt sätt, på så sätt att om 
emissionen inte fulltecknas, tecknar Teckningsbolaget återstående aktier. 
Teckningsbolagets garantiåtagande kan Emissionsbolaget inte kräva fullgörelse för 
med stöd av lagen på grund av formkravet i ABL.186 Detta blir dock inte ett problem i 
praktiken eftersom det är personer som är närstående till Emittenten som styr 
Teckningsbolaget; de närstående till bolaget kommer inte underlåta att verkställa 
aktieteckningen eftersom det skulle skada personerna bakom Teckningsbolaget.  
 
Teckningsbolaget ingår i sin tur ett avtal med garanter enligt vilket de garanterar att 
köpa x aktier som Teckningsbolaget blir tvingad att teckna enligt sin teckningsgaranti 
till samma pris som Teckningsbolaget betalat. För denna garanti utgår samma 
ersättning som om Garantigivarna lämnat sedvanlig emissionsgaranti. 
Teckningsbolaget står alltså inte för någon risk i Nyemissionen eftersom det överlåtit 
denna risk på Garantigivarna genom Emissionsgarantiavtalet. Garantigivarna har rätt 
att, om de önskar, teckna aktier direkt i Nyemissionen senast visst datum. Om 
Garantigivaren vill teckna aktier måste det kommuniceras till Teckningsbolaget och 
Emittenten senast visst angivet datum. Därefter förfaller rätten att teckna.  
 
Teckningsbolagets fyllnadsteckning finansieras genom ett banklån. Som säkerhet för 
lånet ställs garantiavtalet mellan Teckningsbolaget och Garantigivaren (som man med 
säkerhet kan få fullgörelse för).  
 
En utfästelse att köpa aktier genom ett optionsavtal är rättsligt bindande och säljaren 
har rätt att kräva att köpet genomförs, dvs. rätt till naturafullgörelse.  
 
Avtalet mellan Teckningsbolaget och Garantigivaren ska innehålla följande delar för 
att garantin med säkerhet ska få avsedd rättslig följd: 
 

§ Garantigivaren garanterar att köpa x antal aktier för y SEK motsvarande 
maximalt [•] kronor (”Garantibeloppet”) av Teckningsbolaget AB 
(”Emissionsgarantin”) 

§ Emissionsgarantin ska infrias senast [visst datum] för det fall att 
Nyemissionen inte blir fulltecknad och Teckningsbolaget tecknat aktier 

§ Garantigivaren har rätt att teckna sig för aktier i Nyemissionen. Om 
Garantigivaren vill utnyttja denna rätt ska det kommuniceras till 

                                                
186 Detta konstaterades i NJA 2016 s. 107.  
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Teckningsbolaget och Emittenten senast [visst datum]. Därefter förfaller 
Garantigivarens rätt att teckna aktier 

§ Garantigivaren ska betala det pris som Teckningsbolaget betalar för aktierna 
som Teckningsbolaget tecknar i Nyemissionen 

§ Vid avtalsbrott har Teckningsbolaget rätt till fullgörelse 
 
Garantins förmånstagare har både enligt Råd II och Råd III en rätt att få fullgörelse 
för Garantigivarens åtagande. Den grundläggande skillnaden mellan Råd III och Råd 
II är det i Råd III inte blir någon katten-på-råttan-effekt eftersom Teckningsbolaget 
inte kommer underlåta att verkställa aktieteckningen. Till skillnad från Råd II saknas 
däremot i Råd III ett vite som ger incitament för Garantigivaren att teckna sig för 
aktier direkt i Nyemissionen.  
 

Fördelar  
Fördelen med att utforma avtal i enlighet med Råd III är att krångliga och långdragna 
processer undviks. Eftersom det typiskt sätt är enklare att få fullgörelse än skadestånd 
är detta en viktig fördel med avtal utformat i enlighet med Råd III. Denna 
konstruktion innebär att alla belopp är klara och fixerade i avtalen; på så vis står det 
klart för parterna vilka belopp som gäller och en annars eventuell tvist om 
beräkningen av skadeståndets storlek kan undvikas. Dessutom undviks eventuella 
problem kring överlåtelse av fordran från Emittenten till en tredje man.  

Nackdelar 
En nackdel med Råd III är att det krävs administrativt arbete och kostnad för bildande 
och hantering av Teckningsbolaget. Dessa nackdelar är dock obetydliga i 
sammanhanget. Vanligtvis köps bolag av bolag som tillhandahåller lagerbolag, därför 
är uppsättningen av Teckningsbolaget smidig och enkel.  
 

5.1.6 Råd IV: Garantiavtal med vitesklausul 
Upprätta ett avtal som innebär att en garant (”Löftesgivaren”) åtar sig att betala ett 
belopp som uppgår till x kronor (Garantibeloppet) med reduktion för det belopp som 
redan tecknats för, dvs. att Löftesgivaren ska betala det belopp som saknas i 
Nyemissionen efter att teckningslistan stängts (”Tillskottsbeloppet”). I avtalet anges 
att Löftesgivaren har en rätt, om Löftesgivaren så önskar, att teckna sig för aktier i det 
emitterande bolaget (”Löftesmottagaren”). Om Löftesgivaren önskar att teckna aktier 
måste det kommuniceras till Löftesmottagaren senast visst angivet datum. Därefter 
förfaller Löftesgivarens rätt att teckna aktier. I avtalet ska även finnas ett villkor som 
innebär att Löftesgivaren har rätt att överlåta sina rättigheter enligt avtalet.  
 
Underlåter Löftesgivaren att uppfylla sitt åtagande har Löftesmottagaren rätt till 
fullgörelse, dvs. att Löftesgivaren är skyldig att betala Garantibeloppet med reduktion 
för det som belopp som redan tecknats för efter att teckningslistan stängts. Vid 
Löftesmottagarens betalningsdröjsmål har Löftesgivaren rätt till dröjsmålsränta som 
uppgår till x procent av Garantibeloppet. Per varje påbörjad vecka sedan Garantin 
skulle infriats är Löftesgivaren skyldig att utge ytterligare x procent av 
Garantibeloppet. Ett högt vite är motiverat av de ekonomiska problem vid 
likviditetsbrist som Löftesmottagaren kommer drabbas av; vitet är avsett att täcka 
dessa problem.  
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Avtalet ska innehålla följande delar för att garantin med säkerhet ska få avsedd 
rättslig följd: 
 

§ Löftesgivaren garanterar att betala maximalt x kronor (”Garantibeloppet”) till 
Löftesmottagaren (”Garantin”) 

§ Löftesgivaren har rätt att teckna sig för aktier i Nyemissionen. Om 
Löftesgivaren vill utnyttja denna rätt ska det kommuniceras till 
Löftesmottagaren senast [visst datum]. Därefter förfaller Löftesgivarens rätt 
att teckna aktier 

§ Tillskottsbeloppet som Löftesgivaren ska betala till Löftesmottagaren ska 
motsvara Garantibeloppet med reduktion för det belopp som tecknats för i 
Nyemissionen när teckningslistans stängts 

§ Löftesåtagandet ska infrias senast [visst datum] för det fall att Nyemissionen 
inte blir fulltecknad 

§ Vid avtalsbrott har Löftesmottagaren rätt till fullgörelse  
§ Vid dröjsmål är Löftesgivaren skyldig att utge dröjsmålsränta uppgående till 

x% av Garantibeloppet. Per varje påbörjad vecka sedan garantins förfallodag 
utgår ytterligare x% av Garantibeloppet. Dröjsmålsräntan uppgår till maximalt 
[visst belopp] 

§ Avtalet ska endast kallas för ”Garanti” istället för ”Emissionsgaranti” eftersom 
det är en garanti om betalning inte en garanti om teckning eller köp i en 
nyemission 

 
Ett avtal utformat i enlighet med Råd IV liknar mer ett borgensåtagande än en 
sekundär teckning. Till skillnad från Råd I, II och III är det inte nödvändigt att 
involvera en tredje man som verkställer själva aktieteckningen för det fall att 
Löftesgivaren inte tecknar aktier i Nyemissionen. Till skillnad från Råd I, II och III 
utgår en hög dröjsmålsränta vid Löftesgivarens dröjsmål med betalning. Förfarandet i 
Råd IV är därför betydligt enklare och kostnadseffektivare för garantins 
förmånstagare.  

Fördelar 
Fördelarna med att utforma ett avtal i enlighet med Råd IV är att det garanterar 
effektiv kapitalanskaffning, saknar osäkra moment och är rättsligt genomdrivbart. 
Eftersom avtalet inte innehåller något löfte om att teckna eller köpa aktier behöver 
Löftesmottagaren inte involvera en tredje man som går in och tecknar aktierna. Detta 
avtal garanterar alltså att Löftesmottagaren får in garanterat belopp utan att någon 
teckning av aktier är nödvändig. Vidare är Tillskottsbeloppet som Löftesgivaren ska 
betala fixerat i avtalet, eventuell tvist om skadeståndet kan alltså undvikas. 
Dröjsmålsräntan är också fixerad i avtalet och ger incitament för Löftesgivaren att 
inte krångla utan infria garantin i enlighet med avtalet. Det scenariot att Löftesgivaren 
underlåter att uppfylla sitt åtagande i enlighet med Garantin, och istället tvingas betala 
Tillskottsbeloppet och vite i form av dröjsmålsränta, kan till och med vara fördelaktigt 
för Löftesmottagaren. Denna ordning försäkrar nämligen att nödvändigt kapital 
tillskjuts bolaget utan att befintliga aktieägares aktieinnehav utvattnas. Avtal utformat 
i enlighet med Råd IV garanterar att Löftesmottagaren får in efterfrågat kapital vid en 
icke-fulltecknad nyemission utan krångliga och osäkra moment blir nödvändiga.   
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Nackdelar  
Nackdelen med Råd IV är att Löftesgivaren skulle kunna hävda att vitet ska jämkas 
med stöd av 36 § i AvtL eftersom det medför att Emittentbolaget blir 
överkompenserat. Framgång med ett sådant yrkande är dock otroligt, se nedan i 
avsnitt 5.1.5.1.  

5.1.5.1 Kort om avtalsvite  
Avtalsvite kan med fördel användas för att på förhand bestämma skadeståndets 
storlek, på så vis undgår parterna att senare behöva tvista om skadans storlek.187 Om 
en avtalstillämpning leder till att beloppet blir oskäligt högt eller lågt kan avtalsviten 
sättas ned eller helt bortses från med stöd av 36 § AvtL.188 Avtalsvite är ett allmänt 
godtagbart medel för att tvinga fram uppfyllelse av ett åtagande.189 En vitesklausul 
som syftar till att överkompensera den part som drabbas av ett avtalsbrott är 
oskälig.190 Ett vite som utgår vid betalningsdröjsmål innebär inte att emittenten 
överkompenseras. Det följer av garantins natur att om betalning inte sker i enlighet 
med garantiåtagandet kommer emitterande bolag drabbas av ekonomiska problem 
pga. likviditetsbrist. Vitet i form av dröjsmålsränta är avsett täcka dessa problem. Det 
finns därför inga hinder mot att använda en vitesklausul i emissionsgarantiavtal. 
Införande av vitesbestämmelse har även rekommenderats i litteraturen.191  
 

5.2 Rekommenderat råd 
Sedvanliga emissionsgarantiavtal kan ingås med välrenommerade aktörer som 
emittenten kan räkna med kommer uppfylla sitt åtagande. Under osäkra förhållanden 
och med mindre kända aktörer är det lämpligt att konstruera ett annat förfarande.  
 
Ovan utformade råd försäkrar att emitterande bolag får in kapital genom 
nyemissionen. För att rådet ska vara praktiskt att följa krävs att förfarandet är så 
enkelt och effektivt som möjligt. Krångliga konstruktioner är tidskrävande och icke-
kostnadseffektiva. Det är av betydande fördel att kunna föra en fullgörelsetalan 
istället för en skadeståndstalan eftersom skadeståndets storlek vid avtalsbrott ofta är 
svårt att beräkna och därför kan ge upphov till tvist. Jag rekommenderar därför att 
konstruera ett avtal som kan resultera i en dom på fullgörelse samt att alla belopp är 
fixerade i avtalet.  
 
Det finns två osäkra moment med ett förfarande som speglar NJA 2016 s. 107: 
överlåtelse av fordran och beräkning av skadeståndets storlek. Eftersom Råd I 
inbegriper båda dessa moment är ett sådant förfarande osäkert och inte att 
rekommendera. Eftersom det enligt Råd II, Råd III och Råd IV inte krävs någon 
överlåtelse av fordran och alla belopp är angivna i avtalet aktualiseras aldrig 
osäkerheten kring de momenten. Dessutom innebär de sista tre råden att det finns en 
rätt till naturafullgörelse, vilket som sagt är att föredra framför rätt till skadestånd. 
Den främsta fördelen med Råd II är det vite som ger incitament för Garantigivaren att 
                                                
187 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 340 och Ramberg, C., Avtalslagen 2010, 
kommentar till § 11.5.7. 
188 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 340 och Ramberg, J., & Ramberg, C., Allmän 
Avtalsrätt, s. 255. 
189 Hellner, Hager, Persson H, Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt, s. 164. 
190 Ramberg, C., Avtalslagen 2010, kommentar till § 11.5.7. 
191 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, 2013, s. 116. 
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inte krångla utan uppfylla sitt åtagande. Däremot är det inte säkert att en tredje man 
uppfyller sitt åtagande. Därför är ett förfarande som involverar en tredje man alltid 
förknippat med en viss risk. Denna osäkerhet finns inte på samma sätt i Råd III 
eftersom den tredje parten är ett bolag som styrs av personer som har ett start intresse 
av att emissionen blir lyckad. Avtal utformat enligt Råd IV garanterar 
kapitalanskaffning, är rättsligt genomdrivbart och ger incitament för löftesgivaren att 
uppfylla sitt åtagande utan att involverar några osäkra moment. Genom att utforma ett 
garantiavtal i enlighet med Råd IV har garantins förmånstagare ett vattentätt system 
för enkel och kostnadseffektiv kapitalanskaffning.  
 
Utifrån en analys av utformade råd går det att konstatera att det 
transaktionsekonomiskt bästa alternativet för garantins förmånstagare är Råd IV. 
Genom att utforma ett avtal som mer liknar ett borgensåtagande än en 
sekundärteckning undviks alla praktiska svårigheter som formkravet för aktieteckning 
medför. Ett avtal utformat i enlighet med Råd IV försäkrar att emissionsprocessen är 
säker och effektiv samt att positiva signaler sänds ut på marknaden. Samtliga av dessa 
faktorer utgör förutsättningar för en lyckad nyemission. Garantiavtal utformade i 
enlighet med Råd IV får sin tilltänka rättsliga verkan och funktion och emitterande 
bolag, aktieägare och andra intressenter har ett transaktionsekonomiskt fördelaktigt 
system. 
 
Garantiavtal utformade i enlighet med Råd IV kan fortfarande fungera som ett 
instrument för att ”betta” på nyemissioner. Genom att Löftesgivaren får ersättning 
mot att hen garanterar att betala det belopp som saknas i en nyemission efter att 
teckningslistan stängts, fungerar garantin som ett instrument för att satsa pengar på 
hur mycket kapital som en nyemission genererar. Genom att utforma garantiavtal i 
enlighet med Råd IV kan sådant ”bettande” dock ske utan att det emitterande bolaget 
drabbas.  
 
Exempel på avtalsformulering:  
 
”§ 1 Garantiåtagandet 
Löftesgivaren åtar sig att, på de villkor som följer av denna Garanti samt vad 
bolagstämman i bolaget beslutar ska gälla för Nyemissionen, för egen räkning betala 
ett belopp som uppgår till maximalt 100 kronor (”Garantibeloppet”) till 
Löftesmottagaren AB senast [visst datum] för det fall att Nyemissionen i 
Löftesmottagaren AB inte fulltecknas (”Garantiåtagandet”).  
 
§ 2 Rätt att teckna aktier 
Löftesgivaren har rätt att teckna aktier motsvarande ett belopp som uppgår till 
Garantibeloppet. Om Löftesgivaren vill utnyttja denna rätt ska det kommuniceras till 
Löftesmottagaren senast [visst datum].  
 
§ 3 Beräkning av tillskottsbeloppet 
Löftesgivaren är skyldig att betala Löftesmottagaren ett belopp motsvarande 
Garantibeloppet reducerat med det belopp som tillskjuts Löftesmottagaren AB genom 
Nyemissionen (”Tillskottsbeloppet”). Utnyttjar Löftesgivaren inte sin rätt att teckna 
aktier i enlighet med Garantin ska reduktion även göras för värdet av den bestående 
emissionsmöjligheten. Avdragsvärdet för den bestående emissionsmöjligheten ska 
sättas till noll om Löftesgivaren inte kan visa att ett annat värde ska gälla.  
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§ 4 Ersättning 
Löftesgivaren har mot Löftesåtagandet rätt till ersättning till ett belopp motsvarande 
8 % av Garantibeloppet.  
 
§ 5 Avtalsbrott  
Underlåter Löftesgivaren att infria sitt löfte senast [visst datum] föreligger 
avtalsbrott.  
 
§ 5.1 Dröjsmål 
Vid Löftesgivarens dröjsmål med betalning är löftesgivaren skyldig att utge x % av 
Garantibeloppet i dröjsmålsränta. Per varje påbörjad vecka sedan förfallodagen 
utgår ytterligare x % av Garantibeloppet. Dröjsmålsräntan uppgår totalt till 
maximalt [visst belopp].  
 
§ 6 Överlåtelserätt 
Löftesmottagaren har rätt att överlåta sina rättigheter i Emissionsgarantin.  
 
§ 7 Villkor för Garantins giltighet 
Garantin är villkorad att extra bolagstämman fattar beslut om nyemissionen senast 
[visst datum].”  

6. Ändamålsanalys: Marknadens krav 
Ekonomisk obalans, hushållens ökande skulder och starka flyktingströmmar är 
faktorer som påverkar den svenska ekonomin.192 Konjunkturen påverkar företag och 
den svenska samhällsekonomin i stort. Det finns idag en viss oro att en ny 
lågkonjunktur stundar. Analyshuset Gavekal varnar: ”det är svårt att säga när 
uppgången kommer ta slut men när den gör det kommer det definitivt inte att bli 
vackert.”193 I detta avsnitt ska den svenska marknadens krav på ett fungerande system 
övervägas.  
 
Vad är det praktiska ändamålet med ett vattentätt system för emissionsgarantier? Som 
framkommit ovan är nyemissioner ett vanligt sätt att tillgodose att nytt kapital tillförs 
bolag vid behov. Emissionsgarantier spelar en viktig roll i nyemissioner genom att de 
garanterar kapitaltillförsel, möjliggör för bolaget att planera verksamhetens framtid 
baserat på vetskap om ekonomisk stabilitet samt signalerar till marknaden att det finns 
investerare som tror på bolaget. Lågkonjunktur kan ha stark negativ påverkan på 
bolag och orsaka ekonomisk instabilitet. I ekonomiskt svårare tider kommer därför 
många företag behöva se över hur de kan skaffa pengar till bolaget. Detta i sin tur 
kommer troligtvis leda till ett ökat antal nyemissioner i lågkonjunktur. Naturligtvis 
kommer emitterande bolag vilja försäkra sig om att nyemissionerna blir lyckade och 
därför ta emot emissionsgarantier inför emissionen. Mot bakgrund av detta är det 
tydligt att ändamålet med att hitta ett vattentätt system för emissionsgarantier är att 
försäkra att det finns ett tillitbart system för att kapitalanskaffning, särskilt i 
lågkonjunktur. Annars riskerar bolagen att genomföra misslyckade nyemissioner 

                                                
192 Intelligence watch, 2016. 
193 Dagens Industri, 2016. 
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vilket resulterar i att aktien sjunker, emitterande bolag går ännu sämre och eventuellt 
tvingas i konkurs.  
 
Teorier om en stundande lågkonjunktur ska göra bolag och andra intressenter 
uppmärksamma på vad de ska tänka på inför emissionsförberedelser. Detta gäller 
oavsett när en eventuell lågkonjunktur drabbar svensk ekonomi igen. Annars är risken 
att kapitalanskaffning genom nyemission inte fungerar på ett sådant sätt som 
marknaden kräver.   

7. Avslutande kommentarer 
Av utredningen framgår att det kan finnas goda skäl för att vissa rättshandlingar ska 
upprättas i en viss form. Sådana skäl kan vara att säkerställa ett tillförlitligt underlag 
för lagfart och skatt samt bevis för att lätt kunna fastställa ägarförhållanden. Hur långt 
ändamålet med formkravet sträcker sig är dock en annan fråga. Formkrav bör inte 
begränsa rättshandlingars bindningsverkan mer än vad som är motiverat av 
formkravets ändamål. Ibland är ändamålen svåra att urskilja eller framstår som 
onödiga, då kan de betraktas som svagare.  
 
En baksida med formkrav är att det kan utnyttjas illojalt, vilket kan leda till svåra 
konsekvenser för en motpart som saknar kunskap om formkravet. En illvillig part kan 
rida på formkravet och utnyttja ovetande motpart. Det verkar vara det som hände i 
NJA 2016 s. 107. Garanterna som garanterat nyemissionen insåg att de gjort en dålig 
affär när bolaget begärde att de infriade garantin. Trots att de fått betalt för den risk de 
tog genom garantin, drog de sig ur och åberopade bristande formkrav som grund för 
sin talan att garantin inte var bindande. Formkravet uppmuntrar alltså till illojala 
beteenden.  
 
Marknadskrafter och socialt tryck har tidigare och kommer förmodligen att fortsätta 
medverka till att de flesta garanter väljer att infria sina garantiåtaganden; detta kan 
dock inte betraktas som ett vattentätt system. Sjunker aktien kraftigt i samband med 
nyemissionen förlorar garanten mycket pengar. Om den ekonomiska förlusten är 
tillräckligt hög så kommer garanten troligtvis de starka marknadsmässiga och sociala 
krafterna att räcka till för att förmå garanten att infria sitt löfte. Genom NJA 2016 s. 
107 är det klarlagt att emitterande bolag kan få in kapital genom skadestånd från 
avtalsbrytande garanter. Att föra en skadeståndstalan kan dock vara en långdragen 
och dyr process, vilket emitterande bolag inte alltid har utrymme för att genomgå. 
Därför krävs det att emitterande bolag har möjlighet att ingå emissionsgarantier som 
är mer praktiska (även om det aldrig går att förutse precis hur en garant kommer att 
agera).  
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är avtalsfriheten önskvärd eftersom det antas 
denna främjas av att individer strävar efter sitt eget bästa.194 Var och en får själva 
bestämma om och hur de ska ingå ett avtal. Detta talar för ett begränsat användande 
av legala formkrav. Ofta är formkrav opraktiska eftersom det krävs att särskilda 
moment uppfylls för att ett avtal ska bli giltigt. Det är besvärligt för svensk näringsliv 
att de inte enkelt kan åstadkomma emissionsgarantier pga. formkraven för 
aktieteckning. Ett alternativ hade kunnat vara att tillmäta formkravet för aktieteckning 
                                                
194 Håstad, Björkdahl P, Brattström & Zackariasson, Civilrättens grunder, s. 58. 
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mindre betydelse i samband med just emissionsgarantier, i syfte att möjliggöra för 
emittenten att kräva fullgörelse. Det kan dock vara så att skadeståndsskyldighet är ett 
tillräckligt medel för att försäkra att användningen av garantierna fungerar.    
 

Även om HD har visat viss motvilja att urholka legala formkrav så minskar sådana 
formkrav i svenskt affärsliv.195 Marknadens ökade krav på effektivitet talar för att 
formkraven kommer att få en allt mindre betydelse. I praktiken är det vanligt att 
aktörer hittar alternativa lösningar för uppfyllandet av lagföreskrifter, vilket innebär 
ett försvagande av formkrav i praktiken. Det noteras att även om HD i NJA 2016 
s.107 vidhöll att formkravet ska respekteras, har formkravet för aktieteckning i 
praktiken mjukats upp. Även om formkravet hindrar full rättslig verkan står det av 
HD:s dom klart att optionsavtal i viss mån är bindande. Det är enligt min mening 
egendomligt att vidhålla att ett formkrav ska beaktas samtidigt som man inte är rädd 
för att låta effektiviteten försvagas genom att tillmäta viss rättslig verkan av avtal i 
samband med aktieteckning som inte uppfyller formkraven.  
 
Orsaken till svårigheterna med emissionsgarantier är formkravet för aktieteckning. I 
affärslivet undviks besvärliga förfaranden ofta genom praktiska lösningar. Ibland 
framstår därför formkravet för aktieteckning som meningslöst. En formalistisk 
tolkning av formkrav leder gärna till oskäliga konsekvenser. Varför ska en person 
som medger att de lämnat ett löfte kunna lura en ovan motpart och dra sig ur ett avtal? 
Det finns starka skäl för att vara kritisk mot en alltför strikt tolkning av formkrav. 
Som Grant Gilmore elegant uttryckt det: ”Unless the formalities were accomplished, 
there could be no contract, and, consequently, no liability. The austerity of doctrine 
would not be tempered for the shorn lambs who might shiver in its blast”.196 
Formkravets betydelse i modernt affärsliv har minskat och avsaknad av ett starkt syfte 
leder till ifrågasättande av dess praktiska betydelse. Även om rättsläget beträffande 
emissionsgarantier numera är tillfredställande, finns goda skäl att avskaffa formkravet 
vid nyemission. 
 
Det är bra att NJA 2016 s. 107 har skapat mindre oklarhet om vad som gäller om 
emissionsgarantiers rättsliga verkan. Om rättsläget tidigare betraktades som oklart så 
är det nu åtminstone halvklart. HD:s ändamål med bedömningen är tydlig: en önskan 
att försäkra sig om att garants brott mot emissionsgarantier får kostsamma 
konsekvenser. Trots avsaknad av möjlighet till att tvinga fram garantens 
naturaprestation kommer därför emissionsgarantier att fortsätta fungera.  

 
 
 
 

                                                
195 Ramberg, J., & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 116. 
196 Gilmore, Death of Contract, s. 23. 
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8. Slutsats  
Emissionsgarantiavtal är frekvent förekommande på den svenska finansmarknaden 
och dess funktion är central för aktiebolag vid genomförande av nyemissioner. 
Garantiernas rättsliga verkan har varit tveksam sedan ett löfte att i framtiden teckna 
aktier först bedömdes som ogiltigt av HD år 1918. Trots att lagregleringen för 
aktieteckning i stort sett är oförändrad, förarbetena inte direkt talar för någon 
förändring av formkravets ändamål samt att det inte tillkommit någon rättspraxis har 
användningen av emissionsgarantier i samband med nyemissioner fungerat bra. 
Marknadskrafter och socialt tryck har försäkrat att garanter infriar 
emissionsgarantierna när emitterande bolag påkallar det.  
 
Av lagen framgår inte vilken rättslig verkan som emissionsgarantier ska tillmätas 
(däremot finns det regler för förfarandet i näringsrättslig lagstiftning). Motiven bakom 
ändamålen med formkravet för aktieteckning har skiftat genom åren och något 
lagstiftningsmotiv som typiskt sett kan betraktas som starkt saknas. Ordning och reda 
och transparens verkar vara anledningen till formkravet bevarats i modern rätt, dessa 
motiv är inte nödvändigtvis tillräckliga för att hindra användandet av utfästelser i 
form av garantier. Det faktum att det saknas formkrav för köp av aktier talar för 
samma analys. Sammantaget kan konstateras att motiven för formkravet vid 
aktieteckning i dagsläget inte är särskilt starka. Detta talar emot att emissionsgarantier 
helt ska sakna rättslig verkan.  
 
Som presenteras i avsnitt 3.4 har utfästelser om rättshandlingar för vilka formkrav 
gäller blivit ogiltiga, fått full rättslig verkan eller viss rättslig verkan. Motiven bakom 
ändamålet med formkrav ska inte begränsa utfästelsernas bindningsverkan mer än 
nödvändigt. Avgörande är därför hur starka skälen för ett visst formkrav är. Högsta 
domstolens behandling av optionsavtal i samband med andra formbundna handlingar 
än aktieteckning indikerar att det kunde funnits utrymme att tillmäta 
emissionsgarantier full rättslig verkan. Detta stoppade dock HD genom domen i NJA 
2016 s. 107.  
 
Det verkar som att HD ansåg att det var angeläget att klargöra vilken ordning som ska 
gälla för emissionsgarantier eftersom läget varit osäkert sedan HD år 1918 avgjorde 
att löften om att i framtiden teckna aktier var ogiltigt. I NJA 2016 s. 107 slog HD fast 
att emissionsgarantier inte är bindande på det vis att det inte ger rätt till en dom på 
naturafullgörelse. Däremot framgår att emissionsgarantier är bindande på det sättet att 
avtalsbrott mot garantierna är rättsligt sanktionerat genom skadestånd och att 
skadeståndet beräknas till teckningslikviden som garanten skulle betalat om hen 
uppfyllde sitt åtagande.  
 
Gällande rätt innebär alltså att emitterande bolag tillförsäkras att riskkapital kan 
säkras genom emissionsgarantier, vilket är det huvudsakliga syftet med garantierna. 
Mot bakgrund av att emissionsgarantier i praktiken är bindande är rådande rättsläget 
beträffande emissionsgarantier i stort sett tillfredställande.    
 
Även om gällande rätt i praktiken innebär att emissionsgarantier är bindande kvarstår 
en del praktiska problem för garantins förmånstagare. Kapital är nyckeln till bolags 
tillväxt och regleringar som är onödigt betungande för kapitalanskaffningen äventyrar 
därför utvecklingen av svenskt näringsliv. Av utredningen framgår att 
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emissionsgarantierna kan vara avgörande för att kunna genomföra en emission. Det är 
därför rättsekonomiskt ineffektivt att inte ha ett väl fungerande system för att säkra 
aktiebolags kapitalanskaffning. Emissionsgarantier kan numera utan tvekan användas 
som säkerhet för kapitaltillförsel för ett aktiebolag som genomför en nyemission, men 
utformningen av garantierna är viktig för att undvika långdragna och dyra processer. 
Sedvanliga (enkla) emissionsgarantier kan inte läggas till grund för fullgörelse; vid 
avtalsbrott måste istället tillförsel av kapital säkras genom skadeståndskrav. I 
slutändan är en sådan process inte kostnadseffektiv. Konstruktionen av avtalen måste 
tillgodose kraven på effektiv och enkel kapitaltillförsel.  
 
Traditionella emissionsgarantiavtal kan ingås med välrenommerade aktörer som 
emittenten är säker på kommer uppfylla sitt åtagande. Under osäkra förhållanden och 
med mindre kända aktörer är det lämpligt att konstruera ett annat förfarande. I sådana 
situationer rekommenderar jag att emitterande bolag i inledande stadier i 
nyemissionsprocessen konstruerar ett garantiavtal i enlighet med Råd IV.  
 
Råd IV innebär att en löftesgivare åtar sig att, till en löftesmottagare (emitterande 
bolag), betala x kronor, eller ett längre belopp, när teckningslistan stängts. Avtalet, 
som inte ska kallas för ”Emissionsgaranti” utan endast för ”Garanti”, bygger alltså på 
ett åtagande att betala istället för att teckna eller köpa aktier i emitterande bolag. 
Kapitalanskaffningen är på så sätt inte beroende av att aktier tecknas i nyemissionen 
som garantin gäller för. Genom detta förfarande undviks de praktiska svårigheter som 
formkravet för aktieteckning medför. Vid avtalsbrott kan löftesmottagaren kräva att 
löftesgivaren uppfyller sitt åtagande, dvs. att det finns en rätt till naturafullgörelse. 
Vid löftesgivarens betalningsdröjsmål har löftesmottagaren rätt till dröjsmålsränta. På 
så vis är alla belopp redan fastställda och eventuell tvist om beräkning av skadestånd 
undviks. Avtalsbrott kan till och med vara fördelaktigt eftersom fullgörelse försäkrar 
att nödvändigt kapital tillskjuts bolaget utan att de befintliga aktieägarnas aktiekapital 
urvattnas.  
 
Råd IV är det för garantins förmånstagare transaktionsekonomiskt mest fördelaktiga 
råd för utformningen av emissionsgarantiavtal. Genom att upprätta ett avtal i enlighet 
med Råd IV är nyemissionen garanterad och emittenten får den trovärdighet för 
nyemissionen som eftersträvas utan långdragna och ineffektiva processer.  
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