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Abstract 

Share repurchase has been possible for Swedish public companies with limited liability for 

almost 18 years. Prior to that, share repurchase was forbidden. The framework for share 

repurchase is mainly found in Chapter 19 of the Swedish Companies Act. The details are 

furthermore stipulated in the rulebooks of the two Swedish stock markets or in the EU market 

abuse regulation. A share repurchase programme in accordance with the market abuse 

regulation is covered by a safe harbour, meaning that the programme never constitutes any form 

of market abuse. As a result, a share repurchase programme in accordance with the market 

abuse regulation puts restrictive and heavily administrative demands on how share repurchase 

may be achieved. This paper examines how the rules concerning share repurchase is constituted 

and how the rules relate to stock market law. Furthermore, the effect on certain groups who 

have interests in a company with limited liability will be analysed. 

The Swedish Company Act lacks many details regarding share repurchase. This can be explained 

by the transfer of the development of share repurchase to self-regulatory bodies of the stock 

market. However, it is clear that the regulation through the Swedish Company Act protects 

stakeholders such as creditors and shareholders, although some details may still be subject to 

further studies. Share repurchase is a vital complement to other forms of return of capital to 

shareholders, which benefits companies, shareholders and several purposes of stock market law. 

It is still somewhat unclear whether the limit for companies to only repurchase one tenth of the 

total shares is still relevant. Even though it prevents companies from using share repurchase as a 

form of prevention from hostile takeover. Furthermore, the possibility of carrying out block 

transactions, as per the stock market rulebooks, seems to be practically impossible and should 

therefore be removed. 

In conclusion, the paper has revealed clear signs of the importance of maintaining a balance 

between different purposes of stock market law in order to not distort the stock market. In 

particular, the importance of the fact that a company communicates the view of its own value 

by means of information and strives to communicate as transparently as possible is reaffirmed 

throughout the paper. 
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Sammanfattning 

Att återköpa egna aktier har varit möjligt för svenska publika aktiebolag i nästan 18 år. Innan 

dess var det förbjudet att återköpa egna aktier. Ramverket för återköpsförfaranden återfinns 

huvudsakligen i 19 kap. ABL. Detaljerna kring återköp stadgas sedan i börsernas 

emittentregelverk eller i MAR. Ett återköp om sker enligt reglerna i MAR omfattas av en safe 

harbour vilket innebär att återköpet aldrig kan utgöra någon form av marknadsmissbruk. Detta 

medför att återköp genom MAR ställer långtgående restriktiva och administrativa krav på hur 

återköp får ske. Denna uppsats undersöker hur regleringen kring återköp av egna aktier ser ut 

och hur regleringen förhåller sig utifrån aktiemarknadsrättsliga ändamål. Vidare analyseras hur 

återköpsregleringen påverkar olika, för aktiebolag, relevanta intressegrupper. 

ABL saknar många detaljer kring återköp av egna aktier vilket förklaras av att det överlåtits till 

aktiemarknadens aktörer och självregleringsorgan att vidare utveckla. Det står dock klart att 

regleringen skyddar intressenter som borgenärer och aktieägare, även om vissa detaljer 

fortfarande får anses vara i behov av fortsatt utredning. Möjligheten att återköpa egna aktier 

utgör ett viktigt komplement till andra former av återföring av kapital till aktieägarna vilket 

gynnar både aktiebolag, aktieägare och flera aktiemarknadsrättsliga ändamål. Det är dock 

fortfarande oklart om den tioprocentsspärr, som innebär att aktiebolag endast får återköpa en 

tiondel av samtliga aktier, är av fortsatt relevans utifrån att den hindrar återköp som skydd vid 

hot om fientliga uppköp. Vidare är möjligheten att genomföra blockaffärer, enligt börsernas 

emittentregelverk, något som till synes verkar praktiskt ogenomförbart och bör därmed slopas 

ur regelverket. 

Avslutningsvis har i uppsatsen framkommit tydliga tecken på vikten av att balans upprätthålls 

mellan de aktiemarknadsrättsliga ändamålen för att inte snedvrida aktiemarknaden. 

Återkommande i uppsatsen är vikten av att aktiebolag kommunicerar synen på sitt egna värde 

genom information och verkar för en så transparent kommunikation som möjligt. 
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1 Inledning 

Genom en lagändring år 2000  möjliggjordes för svenska publika aktiebolag vars aktier är 1

noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats att återköpa egna aktier. 

Ändringen syftade bl.a. till att tillgodose behovet för aktiebolag att utnyttja kapital på ett 

effektivare sätt. Anpassning till det internationella klimatet framfördes som argument då det 

fanns en rädsla för att både aktiebolag och investerare skulle undvika den svenska marknaden 

om inte Sverige levde upp till internationella förväntningar. Även möjligheten att anpassa 

återföring av kapital utefter olika aktieägares investeringshorisont sågs som en positiv effekt av 

att tillåta återköp av egna aktier.  2

Samtidigt fanns en oro över att aktiebolag skulle missbruka möjligheten att återköpa egna aktier 

för att manipulera den egna aktiekursen. Likaså identifierades risken för att enskilda aktieägare 

med större ägarandelar skulle utnyttja regleringen kring återköp av egna aktier för att tilltvinga 

sig otillbörliga fördelar gentemot andra aktieägare (s.k. greenmail). 

Detta har resulterat i att återköp är omgärdade av regler som bl.a. rör när återköp får ske, antalet 

aktier som får återköpas, hur aktierna får återköpas, hur beslut tas om att återköpa egna aktier 

m.m. 

Aktiemarknadsrätten präglas av självreglering där olika riktlinjer och regler kan ges av olika 

institutioner. Eftersom att regleringen kring återköp av egna aktier inte alltid kommer från en 

och samma institution kan regleringen ibland framstå som osammanhängande och ologisk. Det 

är därmed av intresse att granska regleringen genom ett systematiskt och kritiskt 

tillvägagångssätt för att se hur sammanhängande regleringen faktiskt är. Vidare bör regleringen 

vara effektiv på ett sätt som det gynnar ekonomisk tillväxt utan att ge avkall på rättssäkerheten 

och allmänhetens förtroende till en fungerande aktiemarknad. 

Återköp av egna aktier påverkar också aktiebolagets intressenter på olika sätt. 

 Lag (2000:66) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385).1

 Prop. 1999/2000:34, Förvärv av egna aktier, s. 54 ff.2
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka regleringen av återköp av egna aktier för publika 

aktiebolag som får återköpa egna aktier. Därefter ska regleringen analyseras utifrån 

aktiemarknadsrättsliga ändamål och olika, för aktiebolag relevanta, intressen. Detta görs för att 

fastställa huruvida regleringen är ändamålsenlig och i vilken mån den gynnar olika intressen. 

Där det är av relevans sker även diskussion kring huruvida regleringen är systematisk och logisk 

eller om det kan finnas osäkerhetsmoment som bör förtydligas ytterligare. 

Frågeställningen som använts inom ramen för uppsatsen är som följer: 
- Hur regleras återköp av egna aktier för aktiebolag? 
- Vilka ändamål ställs upp för aktiemarknadsrätten? 
- Hur påverkas olika intressegrupper av regleringen kring återköp av egna aktier? 

1.2 Avgränsningar 

Svensk rätt tillåter endast publika aktiebolag att återköpa och inneha egna aktier. Även om 

privata aktiebolag i vissa situationer tillåts återköpa egna aktier är privata aktiebolag också 

tvungna att avyttra dem så snart det kan ske utan förlust. Därav berörs inte regleringen kring 

återköp av aktier för privata aktiebolag annat än för att förklara reglernas struktur, d.v.s. 

huvudregeln om att aktiebolag inte får återköpa egna aktier och undantagen för publika 

aktiebolag. 

Även om det finns andra intressenter när det gäller aktiebolag, exempelvis anställda, eller staten i 

egenskap av fiscus, är det endast de, för uppsatsämnet och för börsbolaget relevanta intressen 

som berörs.  3

1.3 Metod 

För att uppfylla syftet med uppsatsen används rättsdogmatisk metod. Metoden innebär 

fastställande av gällande rätt genom analys av frågeställningen utifrån de traditionella 

rättskällorna. Metoden har även beskrivits som processen genom vilken rättsläget undersöks i 

enlighet med rättskällorna, därefter upprättas en regelstruktur som överensstämmer med 

 Se Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 28 ff för en närmare diskussion om 3

vilka intressen som bör diskuteras och som är av relevans för aktiemarknaden.
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verkligheten och sedan analyserar denna regelstruktur kritiskt.  Utgångspunkten är lag, 4

förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin vilka utgör vedertagna rättskällor inom svensk rätt.  5

Visst material från Europeiska Unionen (cit. EU) kommer att behandlas i uppsatsen i syfte att 

belysa ursprunget för de lagstiftningsprodukter som härrör från EU. Undantaget är 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om 

marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 

2003/125/EG och 2004/72/EG (cit. MAR) genom vilken det är möjligt att återköpa egna 

aktier för svenska publika aktiebolag. MAR kommer därför gås igenom i närmare detalj. 

Resonemang de lege lata och de lege ferenda används inom rättsdogmatisk metod, den förra 

innebärande “lagen som den är” och den senare “lagen som den bör vara”.  I sammanhanget blir 6

den relevanta distinktionen i uppsatsen mellan deskriptiva delar som beskriver lagen som den är 

samt analyserande och värderande delar. Resonemangen kommer till viss del varvas med 

varandra, framför allt för att belysa hur motsättningar och problem uppstår. 

För att förstå vidden av lagstiftningen och för att kunna resonera utifrån intressen och ändamål 

har rättsekonomisk metod använts i uppsatsen. Aktiemarknadsrätten har en nära koppling med 

rättsekonomi och ekonomiska teorier vilket gör metoden lämplig i sammanhanget.  7

Rättsekonomisk metod tar huvudsakligen sikte på hur resurser kan och bör optimeras inom 

olika samhälls- och företagsstrukturer. Rättsekonomisk metod kan också användas för att 

utvärdera den handlingsdirigerande effekten av rätten. Inom rättsekonomisk metod används 

positiv analys och normativ analys. Positiv analys är deskriptiv till sin natur och används för att 

förklara hur rätten uttrycker syftet att maximera ekonomisk välfärd. Normativ analys är 

normerande och förklarar det objektiva syftet med lagstiftningen och hur syftet bäst uppnås.  8

 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 2.4

 Korling F. & Zamboni M. (red.), m.fl., Juridisk Metodlära, s. 21 ff.5

 Svensson, E.-M., De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, JP jubileumsnummer 2015, s. 6

213.

 Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 37 ff.7

 Bastidas Venegas, V., Korling, F., & Zamboni, M. (red.), Juridisk Metodlära, s. 175 ff.8
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Positiv analys kommer användas för att analysera lagen som den är. Normativ analys kommer 

sedan användas som grund för att deklarera hur lagen bör vara. Uppsatsen avslutas med en 

slutsats som summerar det som framkommit om hur lagen är och hur den kan ändras för att 

uppnå bättre optimering. 

1.4 Material 

Aktiemarknaden i Sverige präglas av självreglering där börserna och Aktiemarknadsnämnden 

(cit. AMN) reglerar hur förvärv av egna aktier får ske mer detaljerat än vad som följer av lag. 

Det saknas ofta material som närmare anger syftet med olika regler på börserna. Vidare kan 

AMN:s uttalanden ibland vara något korta, även om en förklaring till varför AMN beslutar som 

den gör oftast framgår. Vissa delar av AMN:s beslut är ibland borttagna på begäran av 

frågeställaren varför en helhetsförklaring kring ärendet kan vara svårt att återge. 

Återköp av egna aktier tycks mest ha diskuterats kring millenieskiftet när regleringen av återköp 

av egna aktier ändrades. Detta är anledningen till att visst material som förekommer i uppsatsen 

är från slutet av förra millenniet. Hur som helst är de argument som framförs och 

diskussionerna som förekommer av relevans än idag. Detsamma gäller för de artiklar som 

använts för att beskriva vissa ekonomiska teorier. Dessa är nog vad som av allmänheten skulle 

anses som gamla. Teorierna de beskriver är dock aktuella även i modern tid. 

1.5 Disposition 

Eftersom att frågeställningarna till stor del går in i varandra kan uppsatsen med fördel läsas 

utifrån kunskapsluckor som läsaren själv behöver fylla i. För den som inte har koll på 

aktiemarknaden och dess aktörer är alltså en pärm till pärm-läsning inte att rekommendera. 

Med det sagt ska uppbyggnaden kring uppsatsen kort gås igenom. Kapitel 2 behandlar 

aktiemarknadens aktörer för att ge läsaren en grunduppfattning om dessa då de inte behandlas 

närmare under juristprogrammets obligatoriska kurser. Aktiemarknadsrättsliga ändamål är sedan 

föremål för granskning i syfte att kunna återkoppla till dessa i den fortsatta uppsatsen. Kapitel 3 

tar upp ekonomiska aspekter av återköp av egna aktier, d.v.s. varför aktiebolag återköper egna 

aktier. Tanken är framför allt att förmedla praktiska aspekter av varför ett aktiebolag över huvud 

taget vill återköpa sina egna aktier, även om en teoretisk sida av det framhävs också. Därefter 

följer en kort genomgång av alternativ till återköp då dessa nämns i uppsatsen som jämförelse 
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till hur aktiebolag kan återföra kapital till aktieägarna. I kapitel 4 undersöks hur återköp går till 

i praktiken och hur regleringen av återköp ser ut. I kapitel 5 redovisas sedan de olika intressen 

som kan komma att aktualiseras när ett aktiebolag återköper egna aktier. I kapitel 6 återges det 

som framkommit under uppsatsen och hur eventuella ändringar bör ske. Kapitel 7 avslutar 

sedan uppsatsen med en kort slutkommentar.  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2 Aktiemarknaden 

För att förstå återköp av egna aktier (ibland kallat förvärv av egna aktier) i den kontext som är 

relevant för uppsatsen kommer i det följande en genomgång av den svenska aktiemarknaden 

och aktiemarknadsrätten. Aktiemarknadsrätt är ett tvärsnitt av olika rättsområden och gränsen 

är inte alltid så skarp. Den svenska aktiemarknaden präglas av självreglering, framför allt i en 

internationell kontext där den svenska aktiemarknaden har ett större inslag självreglering i 

jämförelse med många andra länder.  9

Eftersom aktiemarknadsrätt inte är något som berörs under juristprogrammets grundutbildning 

kommer nedan en kort genomgång av aktiemarknadens aktörer, deras roll på marknaden och 

hur de förhåller sig till varandra. Därefter redogörs för aktiemarknadsrätten som ett tvärsnitt av 

börsrätt och bolagsrätt samt vilka ändamål lagstiftningen inom rättsområdena bör sträva efter. 

2.1 Aktiemarknadens aktörer 

En förutsättning för att ha en aktiemarknad att tala om är givetvis att det finns en 

marknadsplats. Även om marknadsplatserna idag inte är fysiska, så som de en gång var, så 

existerar de idag digitalt.  Det kunde tänkas att kontakten mellan köpare och säljare på 10

marknaden vore omständlig på så sätt att det skulle ta tid för köpare att hitta säljare som är 

villiga att sälja till samma pris som köpare är villig att köpa. Marknadsplatserna är hur som helst 

utformade så att köpare och säljare idag inte har någon kontakt med varandra utan paras ihop 

utifrån vilket pris de är villiga att köpa och sälja till. Marknadsplatsen kan antingen vara en 

reglerad marknad eller en handelsplattform. Den här uppsatsen behandlar enbart handel på 

reglerade marknader (hädanefter refererade till som börser) då det endast är aktiebolag noterade 

på en börs som får återköpa egna aktier, se 19 kap. 13 § aktiebolagslagen (1975:1385) (cit. 

ABL). I Sverige finns två börser: NGM Equity och Nasdaq Stockholm. 

En annan viktig del för att en börs ska fungera är det att det pågår handel. Handeln på börsen 

måste förstås bestå i någon form av vara. På börsen handlar köpare och säljare med värdepapper 

(ibland kallat instrument). Den här uppsatsen tar enbart sikte på aktier. Det förekommer 

 Afrell, L., Jansson, P.-O., Sevenius, R., & Örtengren, T. (red.), Börsrätt, s. 98 f.9

 Ackebo, A., Börsrätt, s. 708 ff.10
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givetvis annan handel på börsen i andra värdepapper så som optioner, terminer, köprätter, 

säljrätter m.fl. 

Aktier utgör en del av ägandet i ett aktiebolag. När en köpare investerar i en aktie blir köparen 

också aktieägare i aktiebolaget. Köpare och säljare tar alltså både roller som potentiella 

investerare (de som ännu inte är aktieägare) och aktieägare (de som investerat i företaget). Ett 

aktiebolag som har sina aktier upptagna till handel på en börs kallas för emittent och är bunden 

av lagar som lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (cit. LHF), lagen 

(2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (cit. LSM), lagen 

(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (cit. LUA) m.fl. samt av 

börsernas regelverk för emittenter.  11

En vanlig missuppfattning är att investerare handlar direkt på marknadsplatsen. Verkligheten är 

dock sådan att det är något form av värdepappersinstitut som lägger handelsorder på börsen och 

fungerar som mellanman mellan investerare och börsen. Värdepappersinstitutet kan vara 

exempelvis en bank och kallas för börsmedlem (ibland bara medlem).  12

Varje aktiebolag är enligt lag tvunget att föra aktiebok över dess aktieägare, se 5 kap. 1 § ABL. 

Förr var aktieböckerna fysiska och varje aktieägare fördes in manuellt. Aktieböcker tillhörande 

aktiebolag noterade på börsen är idag digitala (också kallad dematerialiserad aktiebok) och förs av 

ett företag som heter EuroClear Sweden (känt bara som Euroclear). Euroclear sköter även 

avvecklingen av handelsordrar på börsen (ibland kallat clearing) och garanterar en säker 

utväxling av aktien och erlagd köpeskilling. 

Hittills har bara omnämnts privata aktörer på marknaden. Det finns dock en statlig aktör som 

utövar tillsyn över börserna, börsmedlemmarna och Euroclear. Finansinspektionen (cit. FI) 

granskar risker och kontrollsysstem och övervakar så att lagar, förordningar och andra regler 

 Tidigare ingick varje aktiebolag ett noteringsavtal med den börs det var noterat på. Numera måste 11

varje aktiebolag underkasta sig börsernas emittentregelverk. Se mer i Börsrätt, s. 190 ff.

 Börsrätt, s. 43 f.12
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följs. FI följer marknaden och undersöker huruvida förändring av lagstiftning krävs och 

kommer även med förordningar och allmänna råd.  13

Som nämnts ovan präglas svensk aktiemarknad av självreglering. Beslutsregler i ABL och 

handelsregler i bland annat LHF, LSM och LUA styr aktiebolagets agerande till viss del. En stor 

del bestäms dock utifrån det som kallas god sed på aktiemarknaden. Vad som är god sed på 

aktiemarknaden har lagstiftaren överlåtit till aktörerna själva att utveckla. Föreningen för god 

sed på aktiemarknaden är den förening som arbetar för att utveckla god sed på aktiemarknaden. 

Föreningen består av flera huvudmän, bland annat Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR 

(tidigare Föreningen Auktoriserade Revisorer), Fondbolagens Förening, Svenskt Näringsliv m.fl. 

Föreningen består sedan av tre organ: Kollegiet för bolagsstyrning , Rådet för finansiell 14

rapportering  och AMN . 15 16

Som visats består den svenska aktiemarknaden av privata aktörer, statliga aktörer och aktörer 

som hamnar i gränslandet däremellan. Lagar som styr aktiebolagen verkar framför allt som 

ramlagar där vidare utveckling har lämnats till FI och AMN. Karakteristiskt för den svenska 

aktiemarknaden är att det hela tiden pågår en diskussion mellan alla aktörer om hur området 

bör utvecklas, framför allt vad som ska anses utgöra god sed på aktiemarknaden. Jag hoppas här 

ha gett en förståelse för den svenska aktiemarknadens komplexitet samt att det inte alltid blir så 

tydligt vad som är rätt och fel i och med att det är många aktörer, och därmed många intressen, 

som måste tas hänsyn till. 

2.2 Aktiemarknadsrättsliga ändamål 

För att ge läsaren en uppfattning om mellan vilka rättsområden ämnet för uppsatsen rör sig 

kommer i det följande redovisas dessa rättsområden och tillhörande ändamål. D.v.s. det som 

lagstiftning och utveckling av god sed bör gynna. Detta ger i sin tur en bättre förståelse för 

varför vissa argument kan anses mer välgrundade än andra. 

 Börsrätt, s. 41.13

 Som bland  annat  utformat  ett  svenskt  regelverk  för  bolagsstyrning  (kallat  Koden)  och  regler  för 14

uppköp på börsen (kallade Takeoverreglerna). Se mer på http://bolagsstyrning.se/.

 Som bland annat verkar för att utveckla god redovisningssed.15

 Som bland annat verkar för att utveckla god sed på aktiemarknaden. Se mer nedan, avsnitt 4.3.2.16
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Hur återköp av egna aktier förhåller sig till ändamålen, d.v.s. om ändamålen gynnas eller 

missgynnas av återköp, ska också undersökas. Aktiemarknadsrätt är, som nämnts, ett tvärsnitt av 

olika rättsområden, framför allt aktiebolagsrätt och börsrätt. Nedan listas dessa rättsområden 

och tillhörande ändamål i en numrerad lista. Avslutningsvis sammanfattas de 

aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga områdena som utgör aktiemarknadsrätten och hur de 

förhåller sig till återköp av egna aktier. 

2.2.1 Aktiebolagsrätt 

Aktiebolagsrättens regler rör alla aktiebolag och utgörs främst av ABL. Aktiebolagsrätten ställer 

upp minimikrav på hur ett aktiebolags olika organ ska fungera samt relationen dem emellan. 

Exempelvis regleras med vilken majoritet olika typer av förslag ska röstas igenom, hur kapital får 

lämna aktiebolaget, skyddsregler för minoritetsaktieägare och hur ett aktiebolag likvideras. 

Reglerna i ABL lägger grunden för relationen mellan aktiebolaget, styrelsen och ledningen, 

aktieägarna och bolagsstämman samt aktiebolagets borgenärer. Till viss del innehåller ABL 

också regler om aktiebolagets förhållande med tredje man, exempelvis borgenärer, likvidator, 

domstol och andra statliga aktörer m.fl. 

Att (i) främja näringsverksamhet bör vara ett ändamål för aktiebolagsrätten.  Det ställs vissa 17

minimikrav på hur verksamheten i aktiebolag ska drivas. Förutom kompetensfördelningen 

mellan styrelse, bolagsstämma och ledning ställs också krav på hur aktiebolaget ska föra sin 

aktiebok samt vilket minimikapital aktiebolaget måste ha som aktiekapital för att över huvud 

taget kunna inregistreras. I jämförelse med andra associationsformer (som handelsbolag och 

kommanditbolag) är den stora fördelen med aktiebolag att ägarna inte löper någon personlig 

ekonomisk risk. Ägarna går in med sin investering huvudsakligen för att göra vinst. I en 

börsrättslig kontext finns det ägare som går in med kapital i syfte att utöka sitt innehav för att 

på så sätt kunna förvalta aktiebolaget. Den investeringen kan dock tänkas ha till syfte att 

förvalta aktiebolaget på ett sådant sätt att det genererar ännu mer vinst. 

För att aktiebolaget ska fungera väl och kunna utvidga sin verksamhet krävs tillgång till kapital. 

Kapital kan erhållas antingen i form av aktieägartillskott från aktieägarna, i form av nyemission 

 Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 28 f.17
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eller fondemission av nya aktier eller i form av lån.  Aktiebolagsrätten bör därför underlätta för 18

aktiebolagen att (ii) attrahera kapital  genom att tillhandahålla standardregler för hur kapital 19

ska tillföras aktiebolaget och skyddsregler för hur kapital får lämna aktiebolaget.  20

Vidare bör en (iii) ökning av omsättning av varor och tjänster eftersträvas utifrån teorin om att 

många transaktioner mellan individer ökar välståndet i samhället.   Förutsatt att de två första 21 22

ändamålen är uppfyllda ges möjligheten till en ökad omsättning i samhället. Om det är lätt att 

starta och driva ett aktiebolag och om aktiebolaget sedan har lätt att attrahera kapital kommer 

aktiebolaget, i teorin, också ha en större omsättning av varor och tjänster.  En för uppsatsen 23

relevant applicering av teorin måste ses utifrån transaktioner på börsen. Det bör därför vara 

eftersträvansvärt att öka antalet köp och försäljningar av aktier, samt köp och försäljningar av 

återköpsrätter vid ett förvärvserbjudande.  24

2.2.2 Börsrätt 

Börsrättens regler rör främst marknaden på vilken handel med aktier sker samt många av 

aktörerna på marknaden, bland andra Euroclear, börserna och börsens medlemmar. Exempel på 

lagar som börsrätten berör närmare är lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (cit. 

LVM), lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument 

(cit. LKF), LHF och LSM. 

För investeraren och aktieägaren är den investerade kronan den risk de tar. På börsen finns dock 

vissa förväntningar om hur den investerade kronan ska generera vinst. Det kan tänkas att en 

 Det dock kan tänkas att det finns andra former av kapitaltillskott än de som nämns här.18

 Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 29.19

 Se  11–16  kap.  ABL  om  upptagande  av  penninglån  och  emissioner.  Se  även  17  kap.  ABL  om 20

värdeöverföringar från aktiebolaget.

 Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 30.21

 Teorin i sig kan ifrågasättas utifrån en välståndssynpunkt. Dock lämpar sig den diskussionen bättre i 22

en rättspolitisk kontext och kommer därför lämnas därhän.

 En förutsättning för att ett aktiebolag ska kunna attrahera kapital är givetvis inte enbart att ABL 23

tillhandahåller standardavtal utan också att aktiebolaget i sig har en verksamhet som är attraktiv för 
investerare i det att verksamheten kommer generera hög omsättning.

 Se nedan, avsnitt 4.1.24
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aktieägare förväntar sig utdelning när denne investerar i ett aktiebolag som gett utdelning de 

senaste 10 åren. Därmed måste det anses eftersträvansvärt för aktiebolag att också (iv) bibehålla 

en stabil utdelningspolitik och inte låta utdelningen fluktuera för mycket från år till år. Detta bör 

vara något börsrätten bör underlätta för att främja en stabil aktiemarknad.  25

För att (v) möjliggöra en effektiv handel med både enskilda aktier och större aktieposter krävs 

vissa grundläggande funktioner inom börsrätten. Det måste finnas (a) tillgänglighet till 

handelsfunktioner, möjligheten till (b) notering eller listning, d.v.s. ett standardiserat 

tillhandahållande av information av olika värdepapper, (c) avveckling av affärer och (d) 

funktioner beträffande olika typer av mellanhänder.  I teorin utgör dessa förutsättningar den 26

enklast tänkbara versionen av handel med aktier. Det är först när en praktisk dimension läggs 

till som effektiviteten kan komma att halta. Ju mer komplicerat ett transaktionsförfarande är, 

desto större är risken att den genomsnittliga aktieägare inte förstår sig på transaktionen. 

Exempelvis tros en av anledningarna till att förvärvserbjudanden om återköp av egna aktier inte 

alltid blir fulltecknade vara att några få aktieägare inte förstår sig på erbjudandet.  Även om det 27

inte är ett problem för merparten investerare, i synnerhet inte professionella sådana, bör det 

ändå tas i beaktande vid informationsgivning och val av sätt att genomföra ett återköp av egna 

aktier. 

Något som framförs som ett av de viktigaste ändamålen med börsrätten är (vi) att upprätthålla 

förtroendet för aktiemarknaden. Det är av vikt för aktörerna på aktiemarknaden att marknaden 

fungerar effektivt och att marknaden är tillförlitlig. Förtroendet påverkas av att det är stora 

värden som omsätts dagligen och att aktiemarknaden i Sverige präglas av självreglering. Detta 

gör att aktörerna själva måste arbeta för att upprätthålla förtroendet.  Det kan också tänkas att 28

förtroendet måste upprätthållas gentemot olika grupper vilket tar sig uttryck i olika typer av 

teorier. 

 Prop. 1999/2000:34 s. 54.25

 Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 31.26

 Se AMN 2006:06. Även nedan, avsnitt 4.3.2.27

 Börsrätt, s. 98 f.28
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Teorin om den effektiva marknaden  förutsätter att priset på en aktie återspeglar all tillgänglig 29

information som hålls tillgänglig för investerare och att priset därmed är riktigt. En 

förutsättning för att uppnå detta är informationssymmetri, d.v.s. att alla investerare erhåller 

samma information, samtidigt och på samma sätt. Se bland annat 17 kap. 2 § LVM som stadgar 

att information som ska offentliggöras ska göras det snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt. 

Agentteorin , som är en teori inom bolagsstyrning, ger också uttryck för 30

informationssymmetri. Agentteorin applicerat på aktiebolag utgår från att aktieägaren 

(principalen) har delegerat ansvaret till ledningen (principalen) och att motsättningar uppstår 

eftersom att agenten och principalen har olika intressen och sitter inne på olika information. 

Till skillnad från teorin om den effektiva marknaden där det är aktiebolagets förhållande till 

marknaden som avses så är det här snarare tal om relationen inom aktiebolaget. 

Dessa teorier tjänar huvudsakligen till att illustrera relationen mellan ekonomi och juridik på 

rättsområdet. Det är också tydligt att informationssymmetri är ett återkommande ändamål av 

vikt för att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden. 

2.2.3 Aktiemarknadsrätt 

Nedan ska återköp av egna aktier diskuteras i förhållande till de ändamål som uppställts ovan. 

Sammanfattningsvis kan sägas att aktiemarknadsrättens ändamål är följande:  

(i) främja näringsverksamhet, 

(ii) förenkla möjligheten att ta in kapital, 

(iii) öka omsättningen av varor och tjänster, 

(iv) främja aktiebolags möjlighet till en bibehållen utdelningspolitik, 

 Se bl.a. Malkiel, Burton G. & Eugene, F. Fama, Efficient capital markets: A review of theory and empirical 29

work, The Journal of Finance 25.2 1970: s. 383–417; Basu, S., Investment performance of common stocks in 
relation to their price-earnings ratios: A test of efficient market hypothesis, The Journal of Finance 32.3 1977, s. 
663–682; och Malkiel, Burton G., The efficient market hypothesis and its critics, The Journal of Economic 
Perspectives 17.1 2003, s. 59–82.

 Se bl.a.  Jensen, M. C.,  & Meckling, W. H.,  Theory of  the  firm: Managerial  behavior,  agency costs  and 30

ownership  structure,  Journal  of  Financial  Economics  3(4)  1976,  s.  305–360;  Dalton,  D.  R.,  m.fl.,  The 
Fundamental Agency Problem and Its Mitigation: Independece, Equity, and the Market for Corporate Control, The 
Academy of Management Annals 1(1) 2007, s. 1–64; och Gilson, Ronald J., Contro$ing shareholders and 
corporate governance,  complicating the comparative taxonomy,  Harvard Law Review 119 (6)  2006, s. 1642–
1680.
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(v) möjliggöra en effektiv handel med aktier, och 

(vi) upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden. 

(i) Redan när återköp av egna aktier blev tillåtet år 2000 togs bl.a. argumentet upp att 

möjligheten att återköpa egna aktier skulle var en förutsättning för att det fortsatt skulle vara 

attraktivt att driva aktiebolag i Sverige.  Spontant uppkommer frågan huruvida det får anses 31

strida mot ändamålet att främja näringsverksamhet att idag inte tillåta aktiebolag att inneha mer 

än en tiondel av samtliga aktier. Ur ett aktiemarknadsrättsligt perspektiv och får aktiebolag som 

får genomföra återköp av egna aktier kan ifrågasättas om det inte finns andra mekanismer som 

skyddar det tioprocentsspärren från början var tänkt att skydda.  32

(ii) Återköp av egna aktier görs ibland i syfte att optimera kapitalstrukturer, vilket är ett annat 

sätt att uttrycka en omfördelning av kapital inom aktiebolaget. Själva återköpet i sig är inget 

som skapar kapital i aktiebolag på det sättet att aktiebolaget har mer pengar att investera, 

tvärtom. I och med att återköp av egna aktier ofta görs med en viss premie kan  det till och med 

tänkas att aktiebolaget gör viss förlust. Aktierna som ägs av aktiebolaget har fortfarande ett 

värde i och med att de går att avyttra på marknaden. Att möjligheten att återköpa egna aktier 

alls påverkar intagandet av nytt kapital i aktiebolaget får anses minimal, om det ens finns en 

påverkan. 

(iii) Ett sätt för aktiebolag att återköpa aktier på är att erbjuda sina aktieägare återköpsrätter. 

Det är inte ovanligt att det förekommer handel med återköpsrätterna under viss tid.  På så sätt 33

åstadkommer återköpet handel i återköpsrätterna och gynnar därmed ändamålet att 

åstadkomma en ökad handel. Även om aktiebolaget väljer att återköpa aktier direkt från 

marknaden åstadkommer det en ökad handel i och med att aktiebolaget, om inte återköp var 

tillåtet, inte hade haft möjlighet att genomföra köptransaktionerna. 

(iv) Som nämnts ovan är det av intresse för ett aktiebolag att bibehålla en stabil 

utdelningspolitik och ha instrument som inte är allt för komplicerade för att tillgodose detta. 

 Prop. 1999/00:34, s. 55.31

 Se nedan, avsnitt 4.2.1.32

 Se nedan, avsnitt 4.1.33
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Hade exempelvis inte inlösen funnits som form för att föra över kapital till aktieägarna hade 

aktiebolag, varje gång de gått med mer eller mindre vinst än beräknat, fått justera utdelningen 

varje år. Detta gör en investering mer osäker för aktieägaren som inte kan förvänta sig att 

utdelningen för kommande år blir ungefär detsamma som för föregående år. Återköp av egna 

aktier är ett sätt att återföra kapital till aktieägarna som är mindre komplicerat för aktieägarna 

än inlösen. Aktieägarna behöver nödvändigtvis inte sälja tillbaka aktier till aktiebolaget för att 

gynnas av att aktiebolaget genomför återköpet. 

(v) Återköp av egna aktier är i sig inget komplicerat. För den som investerat i aktier som en 

form av långtida privat placering och som inte är intresserad av annat än utdelning och 

värdeökning kan återköp av egna aktier verka komplicerade. Det får antas vara en väldigt liten 

del investerare som resonerar på det här sättet och det förutsätts att större investerare, 

exempelvis fonder, ser återköp av egna aktier som okomplicerade. Sammanfattningsvis kan sägas 

att det finns fler gynnsamma sätt på vilket återköp av egna aktier och tillhörande regler 

möjliggör för en effektiv handel, även om det i viss utsträckning ger upphov till mycket 

administrativt arbete.  34

(vi) Som visats ovan är en nyckel till att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden att det 

föreligger informationssymmetri. När ett återköp av egna aktier genomförs är det framför allt 

reglerna kring offentliggörande i börsernas emittentregelverk och MAR som kräver 

offentliggörande av information.  MAR ställer också upp krav på i vilket syfte ett 35

återköpsprogram ska genomföras för att omfattas av den s.k. “safe harbour”-regeln. Sett till 

tiden före återköp av egna aktier och under återköp av egna aktier så får reglerna kring 

offentliggörande av information sägas uppfylla kravet på informationssymmetri. Det finns även 

regler i 6 kap. 1 § 6–9 p. årsredovisningslagen (1995:1554) (cit. ÅRL) som rör ett aktiebolags 

förvaltningsberättelse och där ställer krav på att aktiebolag måste uppge skälen till återköp av 

egna aktier. Det är av vikt att anledningarna till återköp här är samma innan, under och efter 

genomförandet av återköpsprogram för att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden och 

framför allt för aktiebolaget. Vidare framgår av 4 kap. 14 § ÅRL att egna aktier inte ska tas upp 

som en tillgång. 6 kap. 1 § 2 st. 6–9 p. ÅRL stadgar dock att aktiebolaget i sin 

 Se nedan, avsnitt 4.3 och 4.4.34

 Se nedan, avsnitt 4.3 och 4.4.35
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förvaltningsberättelse ska redovisa antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av 

företaget, de egna aktier som förvärvats under räkenskapsåret, de egna aktier som överlåtits 

under räkenskapsåret och skälen därtill. När ett återköp genomförs minskar därför ett 

aktiebolags egna kapital och dess skuldsättningsgrad ökar. Därav finns anledning anse att det 

kan verka som en ekonomisk illusion och regeln kan ifrågasättas utifrån ett perspektiv av 

informationssymmetri. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de regler som uppställs för återköp av egna aktier tillgodoser 

ändamålen med aktiemarknadsrätten relativt väl. I förhållande till kravet på 

informationssymmetri uppkommer frågan om det inte är rimligt att aktiebolaget borde ha en 

mer långtgående redovisningsskyldighet för återköp av egna aktier efter det att återköpen 

genomförts, annat än det som stadgas om i 6 kap. 1 § ÅRL. Detta med tanke på att alla 

aktieägare inte läser ett aktiebolags förvaltningsberättelse och att sådan information kan vara 

relativt svårtillgänglig i en längre text så som förvaltningsberättelsen ibland är. 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3 Ekonomiska aspekter av återköp av egna aktier 

I förra avsnittet undersöktes relationen mellan återköp och aktiemarknadsrättsområdet. Nedan 

undersöks några teoretiska anledningar till varför ett aktiebolag väljer att återköpa egna aktier i 

syfte att förstå vad det är som driver aktiebolag att genomföra ett återköpsprogram. 

Återköp av egna aktier är en form av värdeöverföring till aktieägarna. Därför kommer även 

alternativa sätt att dela ut vinst till aktieägarna att undersökas därefter. Detta görs i syfte att 

belysa de för- och nackdelar som går att åstadkomma genom att återköpa aktier istället för att 

dela ut vinst på ett annat sätt. 

3.1 När och varför återköper aktiebolag egna aktier?  36

Det kan finnas flera olika anledningar för ett aktiebolag att återköpa egna aktier. Syftet med 

återköp av egna aktier måste uppges i det offentliggörande aktiebolag är tvungna att publicera i 

samband med återköpet.  I teorin kan det dock finnas fler än en anledning till att aktiebolag 37

genomför återköp av egna aktier.  Ett aktiebolags beslut att återköpa aktier kan till exempel 38

återspegla aktiebolagets kapitalstruktur, styrning och utdelningspolitik. Detta är en av 

anledningarna till att återköp av egna aktier sänder en signal till marknaden vilket har en 

potentiell effekt på aktiekursen. 

Överskott av kapital 

Överskott av kapital kan fördelas på olika sätt. Det kan föreställas att ett aktiebolag hade kunnat 

investera i den egna verksamheten för att expandera. I den här kontexten avses dock överskott 

av kapital på ett sådant sätt att det bäst förvaltas genom att utdelas till aktieägarna.  Fördelen 39

 Se Dittmar, A. K., Why Do Firms Repurchase Stock?, The Journal of Business, vol. 73, Issue 3, July 2000, 36

s. 333 ff. Dittmars undersökning bygger på material från den amerikanska aktiemarknaden år 1977–1996. 
Det är tvistigt i  sig huruvida undersökningen säger något som svenska aktiebolag år 2017. Dittmars 
teorier om varför aktiebolag återköper aktier får hur som helst anses vara lika relevanta nu som då och 
även i ett svenskt sammanhang.

 Se nedan, avsnitt 4.3 och 4.4.37

 Jfr. Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter 4.1.1. samt Kommissionens delegerade förordning 38

(EU)  2016/1052 av den 8 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU)  nr  596/2014  avseende  tekniska  standarder  för  tillsyn  vad  häller  villkor  tillämpliga  på 
återköpsprogram och stabiliseringsåtgärder [cit. Kommissionens delegerade förordnig] artikel 2.1.a) där 
det framgår att “syftet” (singular) med återköpet ska anges.

 Skog, R., Aktiebolags förvärv av egna aktier — är det dags att ompröva förbudet?, JT nr 3 1995/1996, s. 749.39
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med att kunna återköpa egna aktier är att det inte påverkar aktiebolagets långsiktiga 

utdelningspolitik. Återköp av egna aktier skapar också ett värde för aktieägarna då deras innehav 

i aktiebolaget blir större utan någon kapitalinsats om aktiebolaget drar in aktierna. Vidare 

beskattas inte återköp av egna aktier på samma sätt som annan utdelning vilket också skapar ett 

incitament för aktiebolag att använda sig av återköp av egna aktier som en form av utdelning. 

Detta är dock mest gynnsamt för aktieägare med lång investeringshorisont. Återigen är en 

förutsättning att återköpet görs i den kontext som avses här. Genomför exempelvis aktiebolaget 

återköp av egna aktier i syfte att tillgodose ett incitamentsprogram återgår ingen vinst till 

aktieägarna om de som omfattas av incitamentsprogrammet tilldelas de återköpa aktierna. 

Aktien är undervärderad 

Som visats ovan förutsätter teorin om den effektiva marknaden att en akties värde baseras på att 

alla investerare har tillgång till samma information samtidigt. I praktiken lär dock så inte vara 

fallet då alla investerare inte agerar på samma sätt och de metoder som används för att värdera 

aktiebolag inte är en exakt vetenskap. I den enklaste av teorier bygger möjligheten att göra vinst 

på aktiemarknaden att köp av aktier sker till ett pris som är lägre än vad aktien egentligen är 

värd. Således möjliggörs för aktiebolag att med hjälp av återköp av egna aktier från marknaden 

kunna agera som vilken investerare som helst med möjlighet att spekulera i sin egen aktie. Detta 

torde kunna anses ligga inom ramen för vad en optimering av kapitalstrukturer innebär. 

Huruvida det är förenligt med den restriktiva synen på marknadsmanipulation och 

informationssymmetri är dock tveksamt och flera ekonomer menar på att ett aktiebolags syn på 

sitt eget värde ska förmedlas genom information.  När företaget återköper egna aktier sänder 40

det en signal till marknaden som tolkar det som att aktien är undervärderad vilket gör att priset 

drivs upp.  Även om reglerna kring återköp av egna aktier uppställer många krav på hur 41

återköp får göras kan det inte bortses helt från att detta, att ett aktiebolag spekulerar i sin egen 

aktie, är möjligt. 

 Skog 1995/1996, s. 768.40

 Se bl.a. Asquith, P., & Mullins, D., Signaling with dividends, stock repurchases, and equity isssues, Financial 41

Management 15, no. 3 1986, s 27–44; Comment, R., & Jarrel, Gregg A., The relative signaling power of 
dutch-auction and fixed-price self-tender offers and open-market share repurchases, Journal of Finance 46 1991, s. 
1243–1271; Dann, L., Masulis, R., & Mayers, D., Repurchase tender offers and earnings information, Journal of 
Accounting and Economics 14 1991, s- 217–251; Hertzel, M., & Jain, Prem. C., Earnings and risk changes 
around stock repurchase tender offers, Journal of accounting and Economics 14 1991, s. 253–274; och Lee, D. 
Scott, Mikkelson, Wayne H., & Partch, M. Megan, Managers’ trading around stock repurchase, Journal of 
Finance 47 1992, s. 1947–1961.
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För låg skuldsättningsgrad 

Som nämnts ovan kan aktiebolaget återköpa egna aktier om det eftersträvar en bestämd 

skuldsättningsgrad.  Till en början kan skuldsättning ses som något enbart dåligt. Sett från hur 42

ett aktiebolag vill framstå kan en högre skuldsättningsgrad dock vara något attraktivt. I en 

finansmarknad med låga räntor kan lånat kapital från exempelvis en bank vara eftertraktat av 

aktiebolag i expansionsfas. Banken har som enda förväntning att aktiebolaget betalar de löpande 

(låga) räntorna och till viss del amortering. För ett aktiebolag som, vid en snabb anblick, önskar 

framstå att ha hög skuldsättningsgrad och därmed ge sken av att vara i expansionsfas kan 

återköp av egna aktier vara ett attraktivt alternativ. Det kan dock inte sägas vara ett transparent 

alternativ i förhållande till omvärlden då aktiebolaget verkar vara något det egentligen inte är 

vilket i sig potentiellt kan påverka aktiemarknaden och aktiens kurs på ett konstlat sätt. Som 

nämnts ovan bör ett aktiebolags syn på sitt eget värde förmedlas genom information.  

Incitamentsprogram 

Hur incitamentsprogram ser ut varierar från aktiebolag till aktiebolag. Incitamentsprogram är 

ett samlingsnamn på olika slags “bonusprogram” inom aktiebolag. Det incitamentsprogram har 

gemensamt är att de i grunden är till för att utjämna de intressekonflikter som kan uppstå 

mellan aktiebolagets ägare, ledning och andra anställda.  Incitamentsprogrammen är oftast 43

utformade som avtal mellan varje anställd och företaget. När företaget når vissa i avtalen 

uppsatta mål, ofta relaterade till aktiebolagets nyckeltal, uppfylls villkor i avtalet som ger den 

anställde rätt att förvärva aktier i aktiebolaget. Incitamentsprogrammen skapar inte incitament 

bara utifrån de villkor som ställs upp i avtalen utan också utifrån ledningens eget ägande i 

aktiebolaget. Att öka värdet på aktiebolaget de arbetar i skapar mervärde för ledningen i form av 

ökat värde per aktie. På det viset kan sägas att incitamentsprogram har en dubbeleffekt. 

Avskräckande vid risk att bli uppköpt eller utsättas för kontrollägarskiften 

Som nämndes ovan sänder återköp av egna aktier en signal till marknaden som gör att priset 

drivs upp. Detta resulterar i att en potentiell uppköpare eller någon som vill ta kontroll över 

aktiebolaget måste betala mer per aktie. För svensk del kan föreställas att den möjligheten 

begränsats i och med tioprocentsspärren. Många ekonomer menar att företagsuppköp och 

 Se ovan, avsnitt 2.2.3.42

 Se ovan, avsnitt 2.2.2. Se även Börsrätt, s. 365 ff.43
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kontrollägarskiften har en viktig betydelse på aktiemarknaden. Att möjliggöra för ett aktiebolag 

att förhindra ett fientligt uppköp underminerar den naturliga övervakningen och effektiviteten 

på aktiemarknaden.  Utifrån ett sådant perspektiv har tioprocentsspärren trots allt en funktion 44

även idag. 

Andra tänkbara scenarion  45

Det finns andra, mer praktiska scenarior som är tänkbara, vilka endast i korthet redogörs för 

här. För den långsiktiga investeraren kan återköp av egna aktier vara att föredra då detta bidrar 

till aktiebolagets långsiktiga tillväxt. De aktieägare som önskar snabb utdelning kan istället 

utnyttja sina återköpsrätter. Vid företagsförvärv eller fusioner är återköp av aktier ett 

tillvägagångssätt som inte skapar någon utspädningseffekt på det vis en nyemission skulle göra. I 

syfte att eliminera en hel aktieserie eller eliminera udda aktier vid sammanläggningar skulle 

återköp av egna aktier kunna användas. Även i samband med börsintroduktioner hade stödköp i 

form av återköp med egna aktier kunnat utnyttjas. 

Utifrån det som presenterats ovan syns att det finns många olika anledningar till varför ett 

aktiebolag kan tänkas genomföra återköp av egna aktier. De första tar framför allt sikte på de 

ekonomiska aspekterna som kan beaktas vid återköp medan de senare framhäver mer praktiska 

sidor. Till viss del kan de praktiska teorierna ifrågasättas, då framför allt stödköp vid 

börsintroduktion som ändå får anses utgöra en form av marknadsmanipulation. Det framstår 

dock som att de ekonomiska aspekterna av återköp av egna aktier är de som går att ifrågasätta 

huvudsakligen utifrån principen om informationssymmetri och idén om att aktiebolag inte bör 

manipulera sin egen kurs. 

En sista teori, som får sägas vara särpräglat teoretisk och nog aldrig användbar, är att 

aktiebolaget återköper sina egna aktier för att sakta upphöra att existera. D.v.s. aktiebolaget 

återköper en tiondel av antalet aktier, drar in dessa, återköper en tiondel av antalet aktier, drar 

in dessa o.s.v. Till slut återstår bara en bråkdel av antalet aktier som fanns från början. Det 

skulle dock krävas att denna process upprepades 22 gånger innan antalet aktier ens nådde tio 

 Skog 1995/1996, s. 768.44

 Skog 1995/1996, s. 766 ff. 45
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procent av antalet aktier som fanns från början.  Med tanke på att regleringen kring återköp av 46

egna aktier ställer relativt höga krav på hur aktiebolaget  genomför återköpen och att det således 

kan ta relativt lång tid lär detta scenariot i princip aldrig inträffa. 

3.2 Alternativ till återköp 

Som nämnts ovan är återköp av egna aktier ett av tre alternativ att dela ut vinst till aktieägarna. 

De andra två tillvägagångssätten är utdelning och inlösen. 

Utdelning 

Utdelning är ett sätt att dela ut vinst till aktieägarna. Beslutet om utdelning sker oftast en gång 

om året på årsstämman. Möjligheten finns också att besluta om utdelning på en extrastämma. 

När utdelning av vinst sker betalar varje aktieägare vinstskatt på den utdelning de får. Detta 

skiljer sig från om vinsten hade återförts genom återköp av egna aktier då aktieägarna inte 

betalar någon skatt på aktier som aktiebolaget återköp. Förutsatt att aktieägaren är den som 

säljer sina aktier tillbaka till aktiebolaget vilket givetvis kommer att påverka aktieägarens 

kapitalinkomster ur skattehänseende. Som nämnts ovan bidrar  också möjligheten för 

aktiebolag att återköpa egna aktier till att aktiebolaget kan behålla en stabil utdelningspolitik. 

Detta gör återköp av egna aktier till ett praktiskt alternativ till utdelning. 

Inlösen 

När aktiebolag delar ut vinst genom inlösen av aktier är två tillvägagångssätt vanliga: antingen 

split med obligatorisk inlösen eller genom tilldelning av inlösenrätter. En split med obligatorisk 

inlösen innebär att varje aktie fördubblas, så den som hade fem aktier nu har tio, varav hälften 

tvångsinlöses av aktiebolaget. Detta är en form av påtvingad utdelning i och med att aktieägaren 

inte har något alternativ annat än att lösa in den extra aktie som uppstår. Behållningen är dock 

att förfarandet är hundraprocentigt, d.v.s. inlösen sker oavsett om aktieägaren agerar eller inte. 

Inlösen med hjälp av inlösenrätter ger aktieägarna rätt att lösa in ett visst antal aktier. Ibland 

krävs fler inlösenrätter för att lösa in en enda aktie. Proportionerna mellan inlösenrätter och 

aktier bestäms utifrån företagets ekonomiska situation och vad företaget eftersträvar. Exempelvis 

om aktiebolaget önskar minska antalet aktier kraftigt kan en inlösenrätt ge rätt att lösa in en 

börspost om 100 aktier. Vice versa om aktiebolaget fortsatt önskar ha ett stort antal aktier kan 

 100 * 0,9n = 10 ger n = 22.46
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100 inlösenrätter ge rätt att lösa in endast en aktie. Flexibiliteten för aktieägaren vid inlösen kan 

liknas vid den som förekommer vid förvärvserbjudanden genom återköpsrätter då det även 

förekommer handel i inlösenrätter. På så sätt kan en aktieägare välja att köpa till ytterligare 

inlösenrätt för att sälja fler aktier, sälja tilldelade inlösenrätter för att behålla sina aktier eller 

utnyttja de tilldelade inlösenrätterna. 
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4 Hur går återköp till? 

Det finns olika sätt att återköpa egna aktier. Nedan kommer följande fyra redovisas för: återköp 

direkt från marknaden, återköp genom återköpsrätter som utfärdas till aktieägarna, återköp 

genom förhandlingar med en eller flera aktieägare och återköp genom s.k. holländska auktioner. 

Vidare kan aktiebolag som vill återköpa egna aktier göra det genom olika regelverk. Börsernas 

emittentregelverk, där ett tillhandahålls av Nasdaq Stockholm och ett av NGM Equity, är i sin 

utformning identiska (bortsett från numrering) och hänvisas därför till gemensamt som 

börsernas emittentregelverk. Det är också möjligt att återköpa egna aktier genom MAR. Den 

främsta skillnaden mellan börsernas emittentregelverk och MAR är att MAR ställer upp krav på 

i vilket syfte återköpen kan göras. MAR har också mer administrativt krävande regler. 

Förtjänsten av att återköpa egna aktier genom MAR är dock att återköpet omfattas av en s.k. 

“safe harbour” och inte kan anses utgöra någon form av marknadsmissbruk. 

4.1 Återköp i praktiken 

Nedan ska ges exempel på hur återköp går till i praktiken. I teorin kan det finnas fler sätt att 

återköpa egna aktier på. De som redogörs för nedan får dock anses vara de som identifierats och 

används idag, med undantag för det holländska auktionsförfarandet och förhandlingar med en 

eller flera aktieägare. Syftet är att se hur de olika sätten korrelerar med ovan uppställda ändamål 

och kommer återkopplas till nedan. 

Återköp direkt från marknaden 

Aktiebolag kan, precis som vem som helst och förutsatt att reglerna kring åtekröp av egna aktier 

följs, välja att återköpa egna aktier direkt från marknaden, så som vilken köpare som helst. I 

praktiken låter aktiebolaget dock en börsmedlem (mäklare) återköpa aktierna åt aktiebolaget.  47

Förfarandet skiljer sig inte åt från andra transaktioner på börsen, annat än att aktiebolaget har 

en anmälningsskyldighet och skyldighet att publicera information om återköp på sin hemsida.  48

Från aktiebolagets perspektiv kan föreställas att detta är det minst administrativt krävande 

alternativet då det inte uppstår någon handel i återköpsrätter och återköpen sker via mäklare. 

Återköp direkt från marknaden omfattas av bestämmelsen i 19 kap. 14 § 1 p. ABL, é contrario 

omfattas transaktionen inte av 3 p. och måste därför inte riktas till samtliga aktieägare. 

 Liliedahl, N., Börsrätt, s. 360.47

 Se nedan, avsnitt 4.3 och 4.4.48
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Att återköpa aktier direkt från marknaden lämpar sig bäst för att tillgodose behovet av aktier 

inom ramen för ett incitamentsprogram i och med att det inte är någon återföring av kapital till 

aktieägarna som avses. Om avsikten vore sådan att aktiebolaget önskade återföra kapital till 

aktieägarna skulle ett förfarande som gick till genom återköp direkt från marknaden endast 

återföra kapital till de aktieägare som inte sålde sina aktier till aktiebolaget. Trots att återköp av 

egna aktier omgärdas av skyddsregler till skydd för aktieägare, så som att beslut om återköp 

måste tas av bolagsstämman, kan ändå tänkas att enstaka aktieägare går miste om informationen 

om att aktiebolaget avser återköpa egna aktier och tillvägagångssättet. Det får därför anses åligga 

aktiebolaget att vid ett återköp av egna aktier i syfte att återföra kapital till aktieägarna göra det 

på ett sådant sätt att alla aktieägares välstånd tillgodoses. För det fall ett aktiebolag inte 

tillgodoser kravet på att alla aktieägare ges information om återköp av egna aktier torde det 

strida mot ändamålet att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden. 

Återköp genom återköpsrätter 

Att återköpa egna aktier genom att tilldela aktieägarna återköpsrätter (också kallat 

förvärvserbjudande) påminner till stor del om förfarandet vid inlösen. Vid ett 

förvärvserbjudande förekommer det handel med återköpsrätter vilket innebär att aktieägaren 

har samma valmöjligheter som vid inlösen med inlösenrätter. Aktieägaren kan därmed välja att 

köpa ytterligare återköpsrätter för att sälja fler aktier, sälja tilldelade återköpsrätter för att behålla 

sina aktier eller utnyttja de tilldelade återköpsrätterna. 

Förfarandet med förvärvserbjudanden omfattas av regleringen i 19 kap. 14 § 3 p. ABL och 

måste därför riktas till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Vidare 

måste återköpsrätterna också ha ett reellt värde i det att det är absolut och inte i ett senare skede 

kan komma att bli värdelösa på grund av att styrelsen inte beslutar att genomföra återköpen. 

Fråga uppkommer här huruvida återköp kan vara villkorade på så sätt att återköpet i ett senare 

skede inte genomförs. I ett uttalande från AMN beslutades att återköpsrätter inte fick vara 

villkorade så att styrelsen kunde genomföra beslut som gjorde återköpsrätterna värdelösa. Om 

återköpsrätter kan vara villkorade av yttre omständigheter, som inte kan påverkas, framgick 

dock inte av uttalandet.  49

 AMN 2016:26. Se nedan, avsnitt 4.3.2.49
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Återköp genom förhandling med en eller flera aktieägare 

Förfarandet att återköpa egna aktier genom att förhandla med en eller flera aktieägare är idag 

inte tillåtet på den svenska aktiemarknaden, se 19 kap. 14 § ABL. Även om förhandlingar med 

en eller flera aktieägare kan ge sken av att vara okontroversiellt finns det flera anledningar till 

varför det inte bör vara tillåtet. I förarbetena framlades tre argument till varför förfarandet inte 

tilläts. För det första medför förfarandet en risk för utpressningsliknande situationer där 

aktiebolag tvingas återköpa aktier av en aktieägare som hotar ta kontroll över aktiebolaget 

(greenmail). För det andra noterades det sätt på vilket den aktieägare som förhandlingen sker 

med gynnas på ett otillbörligt sätt i och med att aktieägaren får ett erbjudande som inte ställts 

de andra aktieägarna. Det tredje och sista argumentet som framfördes var att det inte fanns 

något behov av att förhandla med enskilda ägare på börsen.  Utifrån en juridisk kontext ger 50

principen om samtliga aktieägares samtycke (cit. SAS-principen) uttryck för att regler till skydd 

för aktieägare kan åsidosättas förutsatt att samtliga aktieägare samtycker till det. Vore det inte 

för att förarbetena uttryckligen nämner att det ska vara förbjudet att förhandla med en eller 

flera aktieägare om återköp av aktier hade det i teorin kunnat fungera förutsatt att samtliga 

aktieägare beslutade om det.  På börsen brukar dock ägarbilden vara så spridd att beslut med 51

hjälp av SAS-principen är omöjliga att få till stånd.  

Holländska auktioner 

Namnet på denna typ av återköp härstammar från de holländska auktionerna av tulpanlökar. 

Genom detta förfarande anger aktiebolaget hur många aktier som det önskar förvärva och inom 

vilket prisintervall. Holländska auktioner torde inte vara tillåtet enligt svensk rätt då det 

omnämns under någon av punkterna i 19 kap. 14 § ABL. Det kan knappast anses utgöra 

handel direkt från aktiemarknaden eller ett förvärvserbjudande som samtliga aktieägare kan ta 

del av, även om erbjudandet riktas till samtliga aktieägare. Återigen kan argumentet att 

aktiebolag inte ska kunna påverka priset på sin aktie på annat sätt än genom information. I 

teorin, och utan reglering, hade aktiebolaget vid en holländsk auktion kunnat begära ett högre 

pris än det till vilket aktien handlas och på så sätt sända en signal till marknaden om att 

aktiebolaget sitter inne på information som ännu inte nått marknaden. 

 Prop. 1999/2000:34, s. 60 f.50

 Prop. 1999/2000:34, s. 116 f.51
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4.2 19 kap. ABL som ram 

Huvudregeln för alla aktiebolag är att förvärv av egna aktier är förbjudna. Till det förbudet 

kommer en del undantag där publika aktiebolag tillåts handla med sina egna aktier på ett mer 

liberalt sätt än andra aktiebolag. Regleringen i ABL rör framför allt i vilka situationer förvärv av 

egna aktier är undantagna från förbudet, hur förslag om förvärv av egna aktier ska läggas fram 

på bolagsstämma och vad som sker om förvärv av egna aktier har skett i strid mot förbudet. 

Reglerna för återköp och överlåtelse av egna aktier är till stor del lika, vilket framkommer 

nedan. 

4.2.1 Det allmänna förbudet 

Huvudreglerna, som gäller för alla aktiebolag, framgår av 19 kap. 1, 3 och 4 §§ ABL som 

stadgar att aktiebolag inte får teckna eller förvärva egna aktier och heller inte ta emot egna aktier 

som pant. Vidare stadgas i 19 kap. 2 och 7 §§ ABL att dotterbolag inte får teckna eller förvärva 

aktier i moderbolag. Att bestämmelsen i 19 kap. 2 och 7 §§ ABL inte går att kringgå genom att 

ett dotterföretag till ett dotterföretag tecknar eller förvärvar aktier i ett moderbolag framgår av 1 

kap. 11 § 2–3 st. ABL som stadgar att även ett dotterföretag till ett dotterföretag ska ses som ett 

dotterföretag till ett moderbolag. 

Som stadgas om i 19 kap. 5 § ABL finns fem undantag från förbudet att förvärva egna aktier. 

Ett aktiebolag får (i) förvärva egna aktier för vilka ersättning inte ska betalas, (ii) förvärva egna 

aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertag, om aktierna representerar en mindre 

andel av bolagets aktiekapital, (iii) lösa in egna aktier istället för att tvingas genom likvidation 

enligt 25 kap. 22 § ABL, (iv) på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets 

fordran och (v) överta egna aktier i samband med uppdelning eller sammanläggning enligt 4 

kap. 50 § 1 st. ABL. Undantagen i punkterna (i), (ii) och (iv) är även tillämpliga för 

dotterföretags förvärv av aktier i moderbolag vilket framgår av 19 kap. 7 § 2 st. ABL. För både 

aktiebolags förvärv av egna aktier och dotterföretags förvärv av aktier i moderbolag gäller att 

dessa ska avyttras så snart det kan ske utan förlust, dock senast tre år från förvärvet vilket stadgas 

i 19 kap. 6 och 8 §§ ABL. 

Aktiebolag kan även förvärva egna teckningsoptioner eller konvertibler. Det finns dock 

begränsningar mot det belopp som avser options- eller konverteringsrätten i förhållande till 
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aktiebolagets egna bundna kapital. Konvertibler som förvärvas av aktiebolag upphör att gälla. 

Regleringen kring teckningsoptioner och konvertibler återfinns i 19 kap. 10–12 §§ ABL. 

4.2.2 Regleringen för publika aktiebolag 

För publika aktiebolag är regleringen kring förvärv av egna aktier mer flexibel och tillåtande i 

jämförelse med andra aktiebolag. Reglerna för återköp av egna aktier för aktiebolag som är 

noterade på börsen återfinns huvudsakligen från och med 19 kap. 13 § ABL. Det innebär att 

möjligheten att återköpa egna aktier enbart kan utnyttjas av aktiebolag noterade på Nasdaq 

Stockholm och NGM Equity. För aktiebolag som är listade på MTF-plattformar, som 

Aktietorget och First North, gäller samma regler som för aktiebolag som inte är upptagna till 

handel. 

Enligt 19 kap. 14 § ABL får återköp av egna aktier endast ske (i) på en reglerad marknad, (ii) på 

en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetet (cit. 

EES) efter tillstånd av FI eller (iii) i enlighet med ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga 

aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. 

Beslut om att återköpa egna aktier ska fattas med kvalificerad majoritet av bolagsstämman. 

Möjligheten finns också att bemyndiga styrelsen att ta beslut om återköp av egna aktier, enligt 

19 kap. 17–18 §§ ABL. 

Innan en fråga om återköp av egna aktier prövas av bolagsstämman ska ett förslag upprättas. 

Beroende på om återköpsförfarandet ska ske direkt från marknaden enligt 19 kap. 14 § 1–2 p. 

ABL eller om det ska ske genom ett förvärvserbjudande enligt 19 kap. 14 § 3 p. ABL ska 

förslaget innehålla olika information. Detta stadgas om i 19 kap. 19–21 §§ ABL. Sker återköpet 

genom ett förvärvserbjudande enligt 19 kap. 14 § 3 p. ABL ska förslaget innehålla uppgifter om 

(i) det sätt på vilket aktier får förvärvas, (ii) den tid inom vilken beslutet ska verkställas, (iii) det 

antal aktier som erbjudandet ska avse, (iv) den ersättning som ska lämnas för aktierna, (v) 

egendomens art och mängd om ersättningen inte består av pengar och (vi) övriga villkor för 

förvärvet. Sker återköpet genom handel på marknaden enligt 19 kap. 14 § 1–2 p. ABL ska 

förslaget, förutom punkterna (i), (ii) och (vi), innehålla (vii) information om det högsta antalet 

aktier som får förvärvas samt (viii) det lägsta och högsta pris som får betalas för aktierna. Om 
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bolagsstämman ska pröva en fråga om att bemyndigade styrelsen att besluta om återköp av egna 

aktier ska återigen ett förslag läggas fram. Enligt 19 kap. 28 § ABL ska det förslaget innehålla 

samtlig information som anges i punkterna (i)–(vi). 

Det ska understrykas att det i ABL inte ställs något krav på i vilket syfte återköp av egna aktier 

får ske. Inte heller finns i ABL något krav på att syftet, eller anledningen, måste presenteras i det 

förslag som läggs fram för bolagsstämman. Det kan ifrågasättas om det inte, utifrån teorin om 

informationssymmetri, borde vara uppställt ett krav på att ange anledningen till varför ett 

återköp av egna aktier sker. Fler luckor i lagen kan identifieras som de självreglerande organen 

fått täppa igen i efterhand, exempelvis hur ett förvärvserbjudande ska riktas till aktieägarna (ska 

det baseras på aktieinnehav eller allmänt intresse?) eller huruvida förvärvserbjudandena kan vara 

villkorade så att de förfaller om villkoren inte infrias. I förarbetena uppmärksammas dock 

möjligheten att angripa beslut som innebär att en aktieägare gynnas på ett otillbörligt sätt enligt 

den s.k. generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL.  52

4.2.3 Tioprocentsspärren 

Av 19 kap. 15 § ABL framgår att ett aktiebolag inte får förvärva mer än en tiondel av samtliga 

aktier i bolaget. Aktier som innehas av dotterföretag ska räknas med i den kvoten. Att spärren 

ligger på just en tiondel har att göra med EU-rätten och ursprunget av det s.k. andra 

bolagsdirektivet  (också kallat kapitaldirektivet) där aktiebolag inom EU endast tilläts förvärva 53

en tiondel av samtliga egna aktier. Begränsningen i kapitaldirektivet är numera upphävt och det 

är fritt för medlemsstaterna att sätta den spärr de önskar. Det ska nämnas att kapitaldirektivet 

kom till under starka tyska och danska influenser och den politik som fördes i respektive land 

under 1930- och 1940-talet.  I sin linda framstår det som att tioprocentsspärren var utformad 54

som en möjlighet för aktiebolag att återköpa egna aktier i syfte att, med begränsning, kunna 

 Prop. 1999/2000:34, s. 117.52

 Tidigare  Rådets  andra  direktiv  (77/91/EEG)  av  den  13  december  1976  om  samordning  av  de 53

skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen 
i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och 
ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga. Numera ersatt av Europaparlamentet 
och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt.

 Ds 2010:8, Fyra aktiebolagsrättsliga 'ågor, s. 77.54
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påverka sin egen aktiekurs för att motverka konstlade nedgångar.  I en modern kontext och 55

utifrån ett svenskt perspektiv tycks dock spärren ha fått karaktären av en begränsning. Utifrån 

hur svensk lag och aktiemarknadens regelverk är utformade framstår tioprocentsspärren som 

förlegad. Det uppställs krav på hur återköp av egna aktier får gå till, offentliggörande av 

information om återköp och anmälningsplikt till börsen. Förutom det innehåller börsernas 

emittentregelverk omsättningskrav som stadgar att minst 25 procent av antalet aktier i 

aktiebolaget ska vara i allmän ägo . Utifrån det kan argumenteras för att det redan existerar en 56

“naturlig spärr” inom aktiemarknadens självreglering för hur många aktier ett aktiebolag kan 

återköpa. 

Frågan om tioprocentsspärrens vara eller icke vara utreddes år 2010 där utredaren kom till en 

slutsats som är omöjlig att inte citera: 

“Enligt utredarens mening finns det inte några sakliga skäl att begränsa storleken på ett 

aktiebolags innehav av egna aktier och än mindre att låta en sådan begränsning bestämmas av 

vad som närmast framstår som en rättshistorisk slump.”  57

Utredningen har hur som helst inte lett till några förändringar och det är oklart om så kommer 

ske inom en snar framtid. Det kan även ifrågasättas huruvida det existerar något behov av en 

ändring då tioprocentsspärren inte varit föremål för större diskussion sen utredningen 2010. 

4.2.4 Överlåtelse av egna aktier för publika aktiebolag 

Ett publikt aktiebolag kan även överlåta egna aktier som det förvärvat. Precis som vid återköp av 

egna aktier så ställs flera regler upp kring hur en överlåtelse får ske. Dessa regler påminner till 

stor del om de regler som gäller vid återköp av egna aktier. Till att börja med får, enligt 19 kap. 

32 § ABL, överlåtelse ske på en reglerad marknad eller på en marknad motsvarande en reglerad 

marknad utanför EES efter tillstånd av FI. Även om det inte uttryckligen stadgas i 19 kap. 32 § 

 SOU 1988:38, bilaga 1, s. 57.55

 Definierat som någon som äger mindre än tio procent av aktiekapitalet eller röster i aktiebolaget, se 56

exempelvis 2.3.11–2.3.12 i Nasdaq Stockholms emittentregelverk.

 Ds 2010:8, s. 78.57
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ABL så finns det möjlighet för ett aktiebolag att överlåta egna aktier på andra sätt.  Exempelvis 58

framgår av 19 kap. 35 § ABL att om ett aktiebolag önskar överlåta egna aktier på annat sätt än 

som anges i 19 kap. 32 § ABL ska börsbolaget tillämpa flera regler som gäller vid nyemission av 

aktier enligt 11 kap. och 13 kap. ABL, regler som gäller vid nyemission eller överlåtelse av aktier 

enligt 16 kap. och regler som, enligt LHF, gäller om prospekt vid erbjudande om finansiella 

instrument till allmänheten. 

Det är bolagsstämman som fattar beslut om överlåtelse av egna aktier enligt 19 kap. 33 § ABL. 

Även här kan stämman bemyndiga styrelsen att fatta ett sådant beslut. Av 19 kap. 34 § ABL 

framgår att ett förslag till överlåtelse av egna aktier, eller bemyndigande för styrelsen, ska 

innehålla uppgifter om (i) den tid, före nästa årsstämma, inom vilken bolagsstämmans beslut 

om överlåtelse ska verkställas eller styrelsens bemyndigande får utnyttjas, (ii) det högsta antal 

aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som får överlåtas, (iii) det lägsta pris som 

aktierna får överlåtas för och (iv) övriga villkor som ska tillämpas vid överlåtelsen. 

Om förslaget är sådant att det omfattas av regleringen i 19 kap. 35 § ABL och därmed inte 

överlåts på en reglerad marknad (eller en motsvarande marknad utanför EES) ska förslaget som 

upprättas innehålla fler uppgifter. Enligt 19 kap. 36 § ABL ska ett sådant förslag, förutom 

punkterna (ii) och (iv), ange (v) den rätt att förvärva aktier som aktieägarna eller någon annan 

ska ha, (vi) den tid inom vilken aktieägare eller annan kan utnyttja sin rätt att förvärva aktier, 

(vii) den tid inom vilken aktierna ska betalas eller, i förekommande fall, att teckning ska ske 

genom betalning, (viii) den fördelningsgrund som styrelsen ska tillämpa beträffande aktier som 

inte tecknas med företrädesrätt, (ix) avstämningsdagen, om bolaget är ett avstämningsbolag och 

aktieägarna ska ha företrädesrätt vid överlåtelsen, (x) det belopp som ska betalas för varje aktie 

och (xi) villkor om apport eller att aktierna ska tecknas med kvittningsrätt. Vidare får tiden, 

inom vilken aktieägare eller annan kan utnyttja sin rätt att förvärva aktier, inte understiga två 

veckor. I bolag som inte är avstämningsbolag räknas tiden från det att underrättelse enligt 13 

kap. 12 § ABL har skett, eller från beslutet om samtliga aktieägare har varit företrädda på 

bolagsstämman som har beslutat om överlåtelsen. I avstämningsbolag ska tiden räknas från 

avstämningsdagen. Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än en vecka från dagen för beslutet. 

 Jfr 19 kap. 32 § ABL: “Ett publikt aktiebolag får överlåta egna aktier […]” med stadgandet i 19 kap. 14 58

§ ABL: “Förvärv som avses i 13 § får ske endast […]”.
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Att det endast är publika aktiebolag noterade på en reglerad marknad som kan överlåta egna 

aktier på en reglerad marknad (eller en motsvarande marknad utanför EES) inses lätt och 

framgår tydligt av 19 kap. 32 § ABL. En lexikalisk tolkning av regleringen ger dock att alla 

publika aktiebolag kan överlåta sina egna aktier enligt 19 kap. 35 § ABL då det inte någonstans 

framgår att regleringen endast ska avse sådana aktiebolag som omnämns i 19 kap. 13 § ABL.  

Liknande luckor i lagen som identifierades ovan för återköp av egna aktier blir återigen aktuella 

vid överlåtelse av egna aktier. Det saknas exempelvis krav på i vilket syfte eller vilka syften 

överlåtelse av egna aktier får göras. Likaså framgår inte närmare av regleringen i ABL hur 

styrelsen ska fördela de aktier som inte tecknats med företrädesrätt, endast att 

fördelningsgrunden ska tas upp i förslaget till bolagsstämman. 

4.3 Återköp på börsen 

Som nämndes ovan så är regelverken för emittenter på respektive börs identiskt utformade vad 

gäller innehåller och hänvisas framöver till som börsernas emittentregelverk.  Börserna har 59

uppställt regler som rör offentliggörande, mängdbegränsningar, kursbegränsningar och 

anmälningsskyldighet vid återköp av egna aktier. För det aktiebolag som inte följer börsernas 

emittentregelverk så har börserna var sina disciplinnämnder som kan ålägga vite och utfärda 

varningar. Nedan återges reglerna i börsernas emittentregelverk, därefter följer en kort 

genomgång av de fall som tagits upp av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd.  60

4.3.1 Börsernas emittentregelverk 

Offentliggörande 

Eftersom informationen om beslut av återköp av egna aktier kan vara kurspåverkande finns krav 

på att offentliggöra information om den tid inom vilket förvärvet får ske, befintligt innehav av 

egna aktier, det högsta antal aktier som får köpas eller säljas, högsta och lägsta pris, syftet med 

återköpet samt eventuella övriga villkor. Kravet på vilken information offentliggörandet ska 

innehålla återspeglar till viss del reglerna om vilken information förslaget som läggs fram på 

bolagsstämman ska innehålla enligt 19 kap. 14 § 1–2 p. ABL. Till skillnad från om ett 

 Liliedahl, N., Börsrätt, s. 358.59

 NGM Equitys disciplinnämnd har aldrig tagit upp något fall som rör återköp av egna aktier.60
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aktiebolag genomför återköp enligt MAR finns det enligt börsernas emittentregelverk inga krav 

på att återköpet måste ske i något bestämt syfte. 

Mängdbegränsningar och blockaffärer 

Aktiebolaget får inte köpa eller sälja mer än 25 procent av den genomsnittliga 

dagsomsättningen under de fyra veckor som närmast föregått den vecka under vilken köpet eller 

försäljningen äger rum. I de fall aktiebolagets aktie handlas på fler börser gäller begränsningen 

om 25 procent på respektive börs. Undantag från kravet på mängdbegränsningar görs för s.k. 

blockaffärer. Blockaffärer är enskilda avslut som överstiger normalt förekommande 

transaktionsstorlek. Krav uppställs på hur stort avslutet måste vara i förhållande till den 

genomsnittliga dagliga omsättning för att räknas som blockaffärer och är hämtade från 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för 

finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2001/61/EU 

(också känt som MiFID II). Beroende på hur mycket aktiebolagets aktie omsätter i dagligt 

genomsnitt tillåts aktiebolaget återköpa en viss kvot av den dagliga omsättning. Exempelvis om 

aktiebolaget omsätter € 500 000 räknas en blockaffär som ett enskilt avslut som överstiger 

€ 50 000.  Det framgår också av börsernas emittentregelverk att blockaffärer kan göras efter 61

börsens stängning. I och med att blockaffärer utgår från omsättningen blir den enskilda aktiens 

värde av vikt. I en aktie som handlas till ett mycket lågt pris skulle det vara tämligen svårt att 

uppnå den omsättning som krävs för att kunna genomföra en blockaffär, om det inte genomförs 

väldigt många köp- och säljtransaktioner under en dag. Vidare skulle det krävas att en börspost 

innehöll ett stort antal aktier, handlade till ett lågt pris, för att aktiebolaget skulle kunna göra ett 

återköp som skulle räknas som en blockaffär. Det kan utifrån de premisserna ifrågasättas hur det 

skulle vara praktiskt möjligt att genomföra blockaffärer för en aktie som handlas till ett lågt pris. 

I en aktie som handlas till ett högre pris skulle det istället vara relativt enkelt att nå upp till 

gränsen för den dagliga omsättningen som krävs. Istället skulle problemet tänkas vara att det 

inte handlas med enskilda börsposter som innehåller tillräckligt många aktier för att nå upp till 

den gräns som krävs för att transaktionen ska utgöra en blockaffär. Som nämnts ovan är 

förhandling med en eller flera aktieägare inte tillåtet i svensk rätt, så att genomföra en blockaffär 

 I svenska kronor blir kravet ca 4 974 000 SEK som ett aktiebolag ska omsätta dagligen för att kunna 61

göra ett återköp av egna aktier på över ca 497 400 SEK och kunna räkna det som en blockaffär.
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med enskilda aktieägare efter förhandling skulle inte heller vara möjligt ens om samtliga 

aktieägares samtycke erhölls. 

Kursbegränsningar 

Återköp av egna aktier får endast ske inom, för dagen, högsta och lägsta köpkurs (också kallat 

spreaden) vilket även gäller blockaffärer. Det går alltså inte att genomföra handel i börsernas 

öppnings- eller stängningsförfarande. Däremot kan emittenten ge i uppdrag åt en börsmedlem 

att återköpa aktier till en volymvägd genomsnittskurs. Det sistnämnda får antas vara en praktisk 

lösning för ett aktiebolag att utnyttja möjligheten att låta en börsmedlem återköpa aktiebolagets 

egna aktier om detta sker under en längre tidsperiod. 

Eftersom att det är tillåtet att genomföra blockaffärer efter börsens stängning uppkommer 

frågan hur bedömningen ska göras för att fastställa vad som ska anses vara högsta och lägsta 

köpkurs för den dagen. Skulle det genomföras en blockaffär på en vardag, då börsen har öppet, 

kan tänkas att den dagens högsta och lägsta köpkurs kan användas. Det blir mer problematiskt 

att försöka fastställa en högsta och lägsta köpkurs en dag då börsen inte har öppet, som en 

helgdag. Även om högsta och lägsta köpkurs från närmast föregående börsdag hade kunnat 

användas verkar en sådan tillämpning av regelverket osystematisk och till viss del missvisande. 

Att genomföra blockaffärer efter börsens stängning torde således inte vara tillåtet. I 

sammanhanget kan tänkas att aktiebolag inte har behov av att genomföra blockaffärer på det 

sättet som beskrivs då de har massor av aktieägare som de lätt kan återköpa aktier av genom 

återköp på direkt från marknaden. 

Anmälningsskyldighet 

Aktiebolag måste också rapportera de köp och försäljningar som ägt rum. Rapporteringen måste 

ske inom sju börsdagar från köpet eller försäljningen. En anmälan ska innehålla uppgifter om 

datum och tid för transaktionen, det antalet aktier, fördelat på olika aktieslag, som omfattas av 

köpet eller försäljningen, det pris som betalats eller erhållits per aktie, det aktuella innehavet av 

egna aktier, det totala antalet aktier i emittenten, handelsplats för transaktionen och de 

finansiella institut som genomförs transaktionen för emittentens räkning. Detta innebär att ett 

aktiebolag, eller en börsmedlem i aktiebolagets ställe, kan återköpa aktier i sju börsdagar och 

sedan anmäla de köp och försäljningar som gjorts under den tidsperioden. Det bör noteras att 
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om återköpen sker på så sätt att aktiebolaget överlåter till en börsmedlem att återköpa aktier i 

aktiebolagets ställe så måste rapporteringen göras trots att aktierna kanske inte överförs till 

aktiebolaget förrän i ett senare skede. 

Undantag 

I börsernas emittentregelverk görs undantag för handel med egna aktier som sker med stöd av 7 

kap. 6 § LVM enligt vilken värdepappersbolag tillåts återköpa egna aktier och aktier i 

moderbolag för att underlätta sådan rörelse. Sådana återköp omfattas heller inte av reglerna 

kring återköp av egna aktier i 19 kap. 7, 9, 14, 16 och 31–37 §§ ABL.  62

4.3.2 Nasdaq Stockholms disciplinnämnd 

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd kan ålägga börsmedlemmar och emittenter vite vid brott 

mot de regelverk som gäller för börsmedlemmar och emittenter. Det förekommer endast fem 

fall  som tagits upp av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd och som rör återköp av egna aktier. 63

Två av ärendena rörde börsmedlemmar och de andra tre ärendena rörde emittenter. Samtliga 

börsmedlemmar och emittenter ålades att betala ett vite om en årsavgift. Vitesbeloppen som 

ålades var relativt låga vilket kan tolkas som att disciplinnämnden inte ansett att förfarandena 

som gjorts i strid med regelverken varit av väsentlig betydelse.  Sedan 2003 förekommer inga 64

beslut från disciplinnämnden som rör återköp av aktier vilket kan bero på att aktiebolagen, i 

början, var osäkra på hur återköp av egna aktier skulle gå till för att följa de regelverk som ställts 

upp.  Det kan därför antas att återköp av egna aktier idag följer de regler som ställts upp och 65

upprätthålls av organen för självreglering på aktiemarknaden och FI. 

 Detta behandlas inte närmare i uppsatsen.62

 Nasdaq Stockholms disciplinnämnds beslut  2001:1,  2002:3  (som rör  flera  aktiebolag),  2003:6  och 63

2003:8.

 Liliedahl, N., Börsrätt , s. 362 ff.64

 Exempelvis rörde Nasdaq Stockholms disciplinnämnds beslut 2003:6 ett aktiebolag som genomfört 65

återköp av egna aktier med hjälp av en bank utan att anmäla återköpen på det sätt som föreskrivs i 
regelverket för emittenter.
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4.4 Aktiemarknadsnämnden 

AMN är ett organ inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden . AMN består av 66

representanter från näringslivet och har bland annat till uppgift att utveckla god sed på 

aktiemarknaden samt bedöma huruvida olika förfaranden av aktiebolag på aktiemarknaden ska 

anses utgöra god sed eller inte. AMN har också andra uppgifter som delegerats till den av FI 

genom 7 kap. 10 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden och 14 kap. Finansinspektionens 

föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser 2007:17 (cit. FFFS 2007:17). AMN har även 

uppgifter som delegerats av respektive börs och samverkar därför med både privata och 

offentliga aktörer på aktiemarknaden. Detta gör att AMN i sig blir som en hybrid mellan privat 

och offentligt organ. Nedan ska en genomgång av rättsläget ges utifrån AMN:s uttalanden om 

återköp av egna aktier. Uttalandena tjänar också till att illustrera vilket kreativt, tillika trubbigt, 

instrument aktier kan vara och hur komplex aktiemarknaden ibland är. 

AMN 2006:06 

I uttalandet hade ett aktiebolag, SSAB, annonserat om en utskiftning av ca 2,2 miljarder kronor 

genom minskning av aktiekapitalet i form av ett inlösenerbjudande. För de aktieägare som inte 

hade utnyttjat sina inlösenrätter när anmälningstiden för inlösenerbjudandet hade stängt skulle 

Handelsbanken köpa motsvarande aktier på marknaden för att sedan lösa in aktierna hos SSAB. 

Detta var ett sätt för SSAB att uppnå hundraprocentig inlösen trots att alla aktieägare inte hade 

deltagit i inlösenerbjudandet. Aktieägarna skulle sedan ersättas utifrån en formel där 

beräkningen utgick från antalet outnyttjade inlösenrätter. AMN invände inte mot förfarandet 

som sådant. Det accepterades däremot inte att aktieägare som inte utnyttjat sina inlösenrätter 

erhöll ett belopp mindre än inlösenrättens värde med avdrag för bankens hanteringskostnader. 

Som nämnts ovan finns inga regler för hur ett erbjudande om återköp ska se ut vilket gör det 

här uttalandet viktigt i utfyllnaden av regleringen kring återköp av egna aktier. AMN gjorde två 

principiellt viktiga yttranden i uttalandet vilka hänvisas tillbaka till i andra, senare, uttalanden. 

För det första tydliggjordes att aktiebolag, vid återköp av egna aktier, måste respektera den 

grundläggande principen om alla aktiers lika rätt i aktiebolaget och att ingen aktieägare får 

gynnas på ett otillbörligt sätt. För det andra fastställde AMN att Näringslivets Börskommittés 

(cit. NBK) regler om återköp, som hade upphävts årsskiftet 2005/2006, fortfarande gällde 

 Se ovan, avsnitt 2.1.66
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avseende proratering (erbjudande om återköp ska ske utifrån innehav) och lika rätt till 

deltagande (erbjudandet ska riktas till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett 

visst slag). 

AMN 2016:06 

I det här uttalandet rörde det sig om ett aktiebolag, Volati, som hade aktier av två slag: 

preferensaktier och stamaktier. Volatis aktier var upptagna till handel på First North som är en 

handelsplattform. Detta gjorde att Volati inte omfattades av regleringen om återköp av egna 

aktier i 19 kap. 13 § ABL och därmed inte kunde återköpa egna aktier eftersom Volatis egna 

aktier inte handlades på börsen. Volati hade däremot för avsikt att ansöka om notering på 

Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen avsåg Volati att erbjuda sina preferensaktieägare 

möjligheten att sälja ett, på förhand bestämt, antal preferensaktier tillbaka till Volati. Syftet med 

återköpet var att möjliggöra för preferensaktieägare att delta i ett erbjudande om investering i 

stamaktier som noterades på Nasdaq utan ytterligare kapitalinsats. 

Volati ställde fyra frågor till AMN där en av frågorna var huruvida Volati kunde besluta om att 

bjuda in till en anmälan om återköp av egna aktier innan aktierna hade noterats på Nasdaq 

Stockholm. Detta skulle göras för att sedan, efter noteringen, besluta om att genomföra 

återköpet och på så sätt “kompromissa” med regleringen i 19 kap. ABL då kapitlet inte anger 

exakt tillvägagångssätt vid beslut om att återköpa egna aktier annat än vad ett förslag om 

återköp av egna aktier ska innehålla. Frågan besvarades med att det vore oförenligt med god sed 

på aktiemarknaden att påbörja ett erbjudande om återköp av egna aktier innan styrelsen med 

stöd av stämmans bemyndigande beslutat om saken. Framför allt var det problem att eventuella 

återköpsrätter som getts ut, innan styrelsen fattat sitt beslut, skulle kunna komma att bli 

värdelösa om styrelsen inte beslutade att genomföra återköpet. I praktiken skulle det ha 

inneburit att handel skulle ha skett i återköpsrätter som i teorin saknade värde tills dess styrelsen 

hade beslutat om återköp. 

I uttalandet förtydligar också AMN sitt uttalande från 2006 om frågan huruvida NBK:s regler 

för återköp är relevanta trots att de är upphävda. Vad gällde NBK:s regler var det endast 

avseende regeln om lika rätt till deltagande och regeln om proratering som fortfarande kunde 
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anses gällande. Vidare tydliggjordes också att proratering skulle ske utifrån aktieägarnas innehav 

och inte, som Volati hade haft för avsikt att göra, utefter anmälningsintresse. 

En av frågorna rörde också huruvida återköpserbjudandet kunde villkoras av Volatis notering på 

Nasdaq Stockholm. AMN besvarade frågan med att ett sådant villkorande skulle innebära att 

aktiebolaget (i det här fallet styrelsen) skulle ha haft sådant inflytande över villkoret att 

återköpsrätterna kunde komma att bli värdelösa. Om styrelsen hade beslutat att noteringen på 

Nasdaq Stockholm inte skulle ske så skulle villkoret i återköpserbjudandet falla och därmed 

skulle en aktieägare som köpt på sig fler återköpsrätter befinna sig i ett läge där denne betalat 

pengar för återköpsrätter som inte gick att utnyttja och heller inte gick att sälja vidare. Detta 

väcker frågan om huruvida återköpserbjudanden kan villkoras på så sätt att det förfaller om 

villkoret inte uppfylls. Svaret torde vara att detta inte är i enlighet med god sed på 

aktiemarknaden, även om det inte kan uteslutas att det vore teoretiskt möjligt. 

4.5 Återköp enligt MAR 

Återköp som sker enligt artikel 5 MAR hamnar inom en safe harbour vilket innebär att 

återköpet inte ses som någon form av marknadsmissbruk, se 3 § LSM. Den största skillnaden 

mellan återköp enligt MAR och återköp enligt börsernas emittentregelverk är, som nämnts, att 

MAR ställer krav på i vilket syfte återköpet ska göras och är mer administrativt krävande för 

aktiebolagen. Högre krav ställs också på de uppgifter som rapporteras in till den börs på vilken 

aktierna är upptagna till handel. MAR ställer även upp fler begränsningar på när aktiebolaget får 

återköpa egna aktier. Regleringen i MAR rör omfattning, offentliggörande innan handel, 

rapporteringsskyldighet, offentliggörande efter handel, prisrestriktioner, volymrestriktioner och 

allmänna restriktoner. Till MAR finns också Kommissionens delegerade förordning (EU) 

2016/1052 av den 8 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller villkor 

tillämpliga på återköpsprogram och stabiliseringsåtgärder (cit. Kommissionens delegerade 

förordning) som anger detaljerade regler om återköpsförfaranden enligt MAR. 

Omfattning 

Enligt artikel 5.2 MAR måste återköp av egna aktier uppfylla ett av tre syften för att omfattas av 

reglerna. Återköpet måste göras i syfte att minska kapital hos en emittent, att uppfylla de 
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skyldigheter som uppstår till följd av konvertibla skuldinstrument eller i syfte att uppfylla de 

skyldigheter som uppstår till följd av aktieoptionsprogram för anställda och andra tilldelningar 

av aktier till anställda eller medlemmar av administrations-, lednings- eller kontrollorgan hos 

emittenten eller närstående företag. Av detta följer att ett aktiebolag inte kan genomföra återköp 

av egna aktier i något annat syfte än de tre som angetts. För det fall ett aktiebolag har ett annat, 

eller andra, syften att genomföra återköp av egna aktier är aktiebolaget hänvisat till börsernas 

emittentregelverk. 

Offentliggörande innan handel 

Precis som enligt börsernas emittentregelverk återfinns krav på offentliggörande i MAR. 

Skillnaden är dock att information ska offentliggöras både innan och efter återköp av egna 

aktier skett. Vad som ska ingå i offentliggörandet återfinns i artikel 5.1.a MAR och detaljerna 

framgår av artikel 2.1 i Kommissionens delegerade förordning. Innan återköp av egna aktier 

påbörjas måste följande information offentliggöras: syftet med programmet så som avses i 

artikel 5.2 MAR, maximal penningmängd som tilldelats programmet, maximalt antal aktier 

som ska förvärvas och perioden för vilken tillstånd har getts för programmet (kallat programmets 

varaktighet). Sker det några förändringar i någon av dessa punkter under programmets 

varaktighet är aktiebolaget också skyldigt att offentliggöra dessa ändringar. Det framgår inte av 

MAR hur offentliggörandet ska gå till, d.v.s. exakt vad som är ett offentliggörande. I artikel 17 

MAR återfinns däremot krav på offentliggörande av insiderinformation. Där anges att 

informationen ska offentliggöras på ett sätt att informationen är snabbt tillgänglig för 

allmänheten och på ett sådant sätt att det ger allmänheten en möjlighet att korrekt bedöma 

informationen. Vidare framgår av artikel 2.3 i Kommissionens delegerade förordning att 

aktiebolaget ska ombesörja adekvat offentliggörande av informationen. Förutsatt att kravet i 

artikel 17 MAR även går att applicera på återköp av egna aktier kan slutsatsen dras att 

informationen måste offentliggöras så att den är snabbt tillgänglig, lätt att ta till sig för 

allmänheten och offentliggjord på ett adekvat sätt. Det kan då föreställas att offentliggöra 

informationen på börsens nyhetssida borde vara tillräckligt för att nå upp till dessa krav. Likaså 

vore det rimligt att tänka att informationen även skulle kunna offentliggöras i en tidning som 

ges ut dagligen. Frågan är dock hur stor spridning en sådan tidning skulle behöva ha för att 

anses ha getts ut på ett adekvat sätt med tanke på att exempelvis Dagens Industri enbart ges ut i 

Sverige medan ett aktiebolag kan ha aktieägare och investerare från hela världen. Ur det 
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perspektivet torde ett offentliggörande på internet vara att föredra. Vidare ska informationen 

även läggas ut och hållas tillgänglig på aktiebolagets hemsida under en period på minst 5 år. 

Även där uppkommer frågan om kravet på att offentliggöra informationen på ett adekvat sätt då 

är uppfyllt genom att offentliggöra informationen på aktiebolagets hemsida. Det kan tänkas att 

spridningen inte heller är så stor där att den snabbt gjorts tillgänglig för allmänheten då det kan 

föreställas att allmänheten (som investerar i aktier) inte dagligen går in på aktiebolagets 

hemsida. Det kan utifrån det ifrågasättas om inte det mest snabbtillgängliga och adekvata sättet 

vore att offentliggöra informationen på en sådan plats där allmänheten handlar sina aktier, 

exempelvis på hemsidan hos börsmäklare eller hos banker. 

Rapporteringsskyldighet 

Enligt artiklarna 5.1.b och 5.3 MAR och artikel 2.2 i Kommissionens delegerade förordning är 

aktiebolag som genomför återköpsprogram skyldiga att rapportera om återköpen till behörig 

myndighet för handelsplatsen på vilken aktierna tagits upp till handel. Rapporten ska även 

innehålla den information som anges i artiklarna 25.1, 25.2, 26.1, 26.2 och 26.3 i 

Europaparlamentets och Rådets förordning 600/2014 (EU) . Den informationen rör i sig 67

information om transaktioner som värdepappersföretag är skyldiga att tillhandahålla, se artikel 

24 i Europaparlamentets och Rådets förordning 600/2014 (EU). 

I 13 kap. 1 § FFFS 2007:17 framgår att den behöriga myndighet som avses i artikel 5.3 MAR 

för handelsplatsen på vilken aktierna tagits upp till handel är den börs som driver den reglerade 

marknad på vilken aktierna köps och säljs. Där framgår också av 13 kap. 2 § FFFS 2007:17 att 

börsen är skyldig att på sin hemsida offentliggöra uppgifterna om återköp med egna aktier som 

anmälts till börsen. Detta talar till viss del för att kraven kring offentliggörande, som 

diskuterades ovan, borde kunna anses tillgodosedda om informationen offentliggörs på börsens 

hemsida. 

Rapportering till börsen ska ske senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter det att 

transaktionen utfördes. Rapporten ska också innehålla, förutom informationen ovan i 

Europaparlamentets och Rådets förordning 600/2014 (EU), alla transaktioner som rör 

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för 67

finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
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återköpsprogrammet i detalj och i aggregerad  form. Den aggregerade informationen ska 68

fortsatt innehålla aggregerad volym och viktat genomsnittspris per dag och per handelsplats. 

Offentliggörande efter handel 

Artikel 2.3 Kommissionens delegerade förordning föreskriver att all information som aktiebolag 

är skyldiga att rapportera in till börsen även ska offentliggöras efter att återköp av egna aktier 

skett. Offentliggörandet ska ske senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter dagen då 

transaktionerna genomfördes och ska även offentliggöras på aktiebolagets hemsida. Återigen 

uppkommer frågan kring vad som ska anses utgöra ett offentliggörande och här kan återföras 

samma argument som ovan. Slutsatsen torde dock vara att ett publicerande på börsens hemsida 

är att anse som fullgott. 

Prisrestriktioner 

Enligt artikel 5.1.c MAR ska aktiebolag följa lämpliga prisrestriktioner vilka återfinns i artikel 

3.2. Kommissionens delegerade förordning. Aktiebolaget får inte köpa aktier till ett högre pris 

än det högre av priser för den senast oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende 

köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Detta gäller också när aktien handlas på 

olika handelsplatser. Till skillnad från börsens emittentregelverk är det alltså inte möjligt att göra 

återköp av egna aktier inom spreaden då det är det högsta aktuella oberoende köpbudet som 

sätter den övre gränsen för vad aktien kan återköpas till för pris. Detta utgör en ännu starkare 

begränsing i aktiebolagens möjlighet att påverka priset genom kursmanipulation då det är 

omöjligt för aktiebolaget att återköpa egna aktier till ett högre pris än vad marknaden värderar 

aktien till för stunden, trots att värdet på aktien kan ha legat på den nivån tidigare under dagen. 

Volymrestriktioner 

Aktiebolag som genomför återköp av aktier är skyldiga att följa vissa mängdbegränsningar som 

anges i artikel 5.1.c MAR. Dessa mängdbegränsningar specificeras i artikel 3.3 Kommissionens 

delegerade förordning. Aktiebolag som genomför transaktioner inom ett återköpsprogram får 

inte på någon handelsdag återköpa mer än 25 procent av den genomsnittliga dagliga 

handelsvolymen för aktierna på den handelsplats där återköpet genomförs. Den genomsnittliga 

dagliga volymen ska, enligt artikel 3.3.a Kommissionens delegerade förordning, bygga på den 

 Aggregerad som i sammanräknad.68
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genomsnittliga handelsvolymen under månaden före månaden för offentliggörandet enligt 

artikel 2.1 Kommissionens delegerade förordning. En sådan fast volym ska hänvisas till i 

återköpsprogrammet och ska också tillämpas under hela återköpsprogrammets varaktighet. För 

det fall återköpsprogrammet inte hänvisar till någon fast volym ska den genomsnittliga dagliga 

volymen bygga på den genomsnittliga dagliga handelsvolymen under de 20 dagar som föregår 

inköpsdagen, enligt artikel 3.3.b Kommissionens delegerade förordning. 

Allmänna restriktioner 

Ett aktiebolag som önskar återköpa egna aktier i enlighet med MAR måste uppfylla villkoren 

som uppställs i artikel 3.1 Kommissionens delegerade förordning. Aktierna som återköps ska 

köpas av emittenten på en handelsplats där aktierna är upptagna till handel eller handlas med. 

För aktier som handlas kontinuerligt på en handelsplats får handelsorder inte läggas under en 

auktionsfas. Har handelsorder lagts innan auktionsfasen, och sedan legat kvar när auktionsfasen 

inletts, får handelsordern inte ändras under auktionsfasen. För aktiebolag vars aktier enbart 

handlas på en handelsplats genom auktion får handelsorder läggas och ändras av emittenten 

under auktionen, förutsatt att andra marknadsdeltagare har tillräckligt med tid för att reagera på 

dem. Här skiljer sig också MAR från börsernas emittentregelverk. Enligt börsernas 

emittentregelverk är det ibland möjligt att återköpa egna aktier utanför börsen. 

Till sist uppställs restriktioner kring vad ett aktiebolag som återköper egna aktier inte får lov att 

göra under återköpsprogrammet. Det framgår av artiklarna 4.1–4.4 Kommissionens delegerade 

förordning att aktiebolag under återköpsprogrammet inte får lov att sälja egna aktier, handla 

under den stängda perioden som avses i artikel 19.11 MAR eller handla när bolaget har beslutat 

att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation enligt artikel 17.4 eller 17.5 MAR. 

Undantaget är dock om aktiebolaget har infört ett tidsbegränsat återköpsprogram eller om 

återköpsprogrammet styrs av ett värdepappersföretag eller av ett kreditinstitut som oberoende 

fattar sina handelsbeslut om tidpunkten för inköpen av aktiebolagets aktier. I och med 

undantaget för restriktionerna, om återköpen sker enligt annan än aktiebolagets försorg samt 

återköp av egna aktier inom ramen för tidsbegränsade återköpsprogram, skapas större flexibilitet 

för aktiebolag som har behov av att kunna handla i sina egna aktier samtidigt som ett 

återköpsprogram pågår, exempelvis i syfte att tillgodose behovet av egna aktier i ett 

incitamentsprogram. Hur ett tidsbegränsat återköpsprogram ska utformas framgår av artikel 1.a 
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Kommissionens delegerade förordning som anger att det föreligger när försäljningsperioder och 

handelsvolymer fastställs när återköpsprogrammet offentliggörs. Det framstår dock som aningen 

tandlöst att inte sätta någon reell gräns för hur lång en försäljningsperiod som högst får vara, i 

teorin hade det då kunnat pågå för alltid. 
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5 Intressenter 

I denna del ska olika intressen för olika intressegrupper vid ett aktiebolags återköp av egna 

aktier beaktas. Detta innebär inte att de intressen som listas nedan är fullständiga och således 

kan det finnas andra perspektiv att beakta vid andra frågeställningar än den aktuella. Vidare ska 

erinras om att varje intressegrupp som nämns nedan självklart är en generalisering av gruppen. 

Där det är relevant kommer intressena nedan även ställas mot aktiemarknadens ändamål, som 

nämndes ovan, i syfte att se hur de förhåller sig till varandra.  69

5.1 Aktieägarintresset 

Aktieägarintresset ska inte förväxlas med investerarintresset. Där investerarintresset tar sikte på 

alla (potentiella) investerare i ett aktiebolag, d.v.s. alla investerare på aktiemarknaden som ännu 

inte investerat i akteibolaget, så tar aktieägarintresset endast sikte på redan investerade 

aktieägare. Därav följer att aktieägarintresset tar mer hänsyn till aktiebolagsrättsliga moment än 

investerarintresset. 

I 3 kap. 3 § ABL återfinns regler om ett aktiebolags syfte. Lagen utgår från att aktiebolagets 

syfte är att generera vinst till sina aktieägare.  På så sätt kan sägas att aktieägarintresset framför 70

allt knyts an till vinstsyftet. Aktieägarintresset blir så att säga färgat av lagens stadgande att vinst 

är aktiebolagets huvudsakliga syfte. Det antas att aktieägaren förväntar sig avkastning på sin 

investering i aktiebolaget. 

Definitionen av vinst är, enkelt uttryck, när intäkterna överstiger kostnaderna i ett aktiebolag. 

Om vinsten, utifrån den definitionen, hade delats ut direkt till aktieägarna hade aktiebolag haft 

begränsade medel att utveckla och utvidga sin verksamhet. För att ett aktiebolag ska växa krävs 

återinvestering i verksamheten. Det vore helt enkelt inte optimalt att varje krona som utgjorde 

vinst delades ut till aktieägarna.  Det är heller inte förenligt med en långsiktigt 71

utdelningspolitik att dela ut varje krona som utgör vinst i och med att vinsten i så fall skulle 

variera från år till år och aktieägarna skulle aldrig kunna räkna med en återkommande, jämn 

 Se ovan, avsnitt 2.2.69

 Prop. 1975:103, Regeringens proposition med förslag ti$ ny aktiebolagslag m.m., s. 476 och prop. 2004/05:85, 70

Ny Aktiebolagslag, s. 219. Se även Skog, R., Om betydelsen av vinstsy(et i aktiebolagslagen, SvJT 2015, s. 11 ff.

 Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 33.71
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utdelning. Med det i åtanke är återköp av egna aktier ett viktigt sätt att återföra vinst till 

aktieägarna vilket gynnar både aktiebolaget och aktieägarna. Ur aktieägarnas perspektiv, att 

kunna planera eventuella inkomster, så sker ingen beskattning om aktieägaren inte utnyttjar 

sina återköpsrätter vid ett aktiebolags återköp av egna aktier.  Det ligger alltså i aktieägarnas 72

intresse att kunna tillgodogöra sig vinst utan att det sker i form av inlösen eller utdelning. 

För att aktieägarna ska kunna åtnjuta den indirekta vinst som återköpet innebär måste det 

finnas andra aktieägare som är villiga att sälja sina aktier. Det är alltså av vikt för balansen på 

aktiemarknaden att det finns aktieägare med både lång och kort investeringshorisont. Om ingen 

aktieägare var villig att sälja tillbaka sina aktier till aktiebolaget skulle återköp av egna aktier inte 

vara möjliga. 

5.2 Borgenärsintresset 

Borgenärsintresset i ett aktiebolag rör skyddet för aktiebolagets bundna kapital och regleras 

huvudsakligen genom reglerna om värdeöverföring i 17 kap. ABL. Återköp av egna aktier 

räknas som en form av värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § ABL. 

Att aktiebolag har en buffert som kan användas i sämre tider och därmed binder visst kapital är 

av intresse för borgenärerna. Reglerna om värdeöverföringen, till vilken finns ansvarsregler, 

syftar även till att påverka aktiebolagets ägare och ledning att inte ta för stora risker.  73

Det har riktats viss kritik mot skyddsreglerna för borgenärer. Exempelvis anses minsta 

aktiekapitalet som krävs för att starta ett aktiebolag vara relativt lågt och argumentet har 

framförts att borgenärer skyddas genom bland annat bolagsrättsliga, konkursrättsliga och 

straffrättsliga regler.  Det får dock anses vara av vikt att det finns en bestämd minsta nivå för 74

aktiekapitalet i ett aktiebolag så att inte vem som helst kan starta aktiebolag utan att själv vara 

(mentalt) investerad i verksamheten. Vidare måste det dock göras en avvägning mot ändamålet 

 Använda återköpsrätter, där aktieägarna sålt tillbaka aktier, eller återköpsrätter som sålts räknas dock 72

som vinst och ska beskattas.

 SOU 2008:49, Aktiekapital i privata aktiebolag, s. 82 f.73

 Sacklén M., Om skyddet för aktiebolagets borgenärer, SvJT 1994, s. 136.74
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att främja näringsverksamhet. Det måste fortfarande vara möjligt för gemene man att driva 

verksamhet i aktiebolagsform. 

Regleringen i 17 kap. ABL om värdeöverföringen är hur som helst inte helt verkningslös. Enligt 

17 kap. 3 § ABL, som ger uttryck för täckningsprincipen och försiktighetsregeln, måste 

återköpsförfarandet genomföras på så sätt att det inte inkräktar på det bundna kapitalet i ett 

aktiebolag. Om inte det bundna kapitalet är täckt vid återköpet ska aktierna, enligt 19 kap. 16 § 

ABL, avyttras. För det fall aktierna inte avyttras ska de förklaras ogiltiga och aktiekapitalet 

minskas. Beloppet som aktiekapitalet minskas med ska överföras till reservfonden, vilket är en 

del av ett aktiebolags bundna egna kapital. I sammanhanget ska nämnas att reglerna i 17 kap. 

3 § ABL är borgenärsskyddsregler och inte kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke.  75

5.3 Investerarintresset 

Som nämnts avses här med investerare de som ännu inte är aktieägare i aktiebolaget, d.v.s. alla 

potentiella aktieägare. Det framstår, måhända, som uppenbart att denna grupp intressenter 

representerar en mängd olika intressen och därmed är en grupp som egentligen inte har något 

gemensamt element annat än att de inte är aktieägare. Exempelvis kan investerare vara 

småsparare, fondförvaltare, institutionella investerare, investmentbolag, daytraders o.s.v. 

En facett av investerarintresset får sägas vara marknadsintresset vilket huvudsakligen hänför sig 

till regler om information. Det är också utifrån intresset av information och värderingar som 

bedömningen av investerarintresset får göras i samband med återköp av egna aktier. Ihop med 

ändamålet att upprätthålla förtroendet för marknaden får det antas ligga i investerarintresset att 

utjämna eventuella informationsasymmetrier i största möjlig mån. Som nämnts ovan genomför 

aktiebolag återköp av egna aktier i olika syften. Skulle syftet exempelvis vara att kapitalet 

distribueras bättre genom att återinvestera det i aktiebolaget till förmån för aktiebolaget sänder 

det en signal till investerarna att företaget mår bra och har överskott av kapital, det är potentiellt 

undervärderat och det finns vinst att göra på lång sikt för den som är villig att investera i 

aktiebolaget.  Resonemanget är hur som helst problematiskt i det att det har en 76

 Sandström, T., Svensk Aktiebolagsrätt, s. 303 ff.75

 Om signaler som sänds till marknaden vid återköpa av egna aktier se ovan, avsnitt 3.1.76
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kurspåverkande effekt vilket är en form av marknadsmanipulation. Det får dock anses vara en 

tillåtlig sådan. 

5.4 Styrelsens och ledningens intresse 

Ovan har diskuterats aktiebolags återköp i syfte att tillgodose behovet vid incitamentsprogram. 

Även om det inte är det enda intresset som styrelsen och ledningen har i ett aktiebolag kan det 

antas vara i samband med incitamentsprogram som återköp av egna aktier blir relevanta. I 

styrelsens och ledningens intresse är återköp av egna aktier det som gynnar styrelsen och 

ledningens ägande i aktiebolaget. Vid återköp av egna aktier sker ingen utspädning av ägandet 

så som skulle ske vid exempelvis en nyemission. Det kan även tänkas att det egna ägandet för 

styrelsen och ledningen gynnar aktiebolagets verksamhet till att utvecklas, utvidgas, sälja mer, 

och producera mer. Genom att styrelsen och ledning äger aktier i aktiebolaget så främjas 

näringsverksamheten och det i sig ökar omsättningen av varor och tjänster. 

Genom att tillåta att återköp av egna aktier görs för att tillgodose incitamentsprogram främjas 

näringsverksamheten även i ett internationellt perspektiv. För styrelse och ledning som kan 

arbeta och vara anställda på samma villkor i Sverige görs svenskt näringsliv till en attraktiv 

marknad. Slutsatsen blir att återköp av egna aktier i syfte att tillgodose incitamentsprogram i 

längden skapar positiva effekter för både ledning, styrelse, aktieägare och samhälle. Detta 

korrelerar på ett positivt sätt med samtliga aktiemarknadsrättsliga ändamål. 

5.5 Omsättningsintresset 

Omsättningsintresset tar huvudsakligen sikte på fördelen för samhället och kan liknas mycket 

vid ändamålet att öka omsättningen av varor och tjänster utifrån teorin om att det leder till 

ökad välfärd. Om utgångspunkten är att fler köp- och säljtransaktioner är det som eftersträvas är 

återköp av egna aktier ett sätt att öka de transaktionerna. Ju färre restriktioner som uppställs 

desto fler transaktioner genereras som resultat. Skulle exempelvis tioprocentsspärren inte existera 

blir resultatet att större återköp skulle kunna göras. På en grundläggande nivå bör alltså så få 

restriktioner som möjligt eftersträvas. Det kan tänkas att obegränsade restriktioner inte skulle 

gynna de aktiemarknadsrättsliga ändamålen över huvud taget. Ur det perspektivet måste det 

finnas vissa restriktioner för att uppnå balans på aktiemarknaden och i förhållande till samhället. 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6 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka regleringen för återköp av egna aktier för publika 

aktiebolag. Därefter skulle reglerna analyseras utifrån olika ändamål och intressenten för att 

gentemot dessa fastställa reglernas förhållningssätt. 

Till att börja med kan konstateras att det finns sex huvudsakliga ändamål med 

aktiemarknadsrätten: 

(i) främja näringsverksamhet, 

(ii) förenkla möjligheten att ta in kapital, 

(iii) öka omsättningen av varor och tjänster, 

(iv) främja aktiebolags möjlighet till en bibehållen utdelningspolitik, 

(v) möjliggöra en effektiv handel med aktier, och 

(vi) upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden. 

Möjligheten för aktiebolag att återköp egna aktier främjar näringsverksamhet, ökar omsättning 

av varor och tjänster, möjliggör för en effektiv handel med aktier och bidrar till fortsatt 

upprätthållet förtroende för aktiemarknaden. Därmed är det endast ett ändamål som 

regleringen kring återköp av egna aktier inte bidrar till. Det får dock anses rimligt att 

regleringen kring en specifik händelse (i det här fallet återköp av egna aktier) inte kan vara 

ändamålsenliga till 100 procent. Utifrån det får konstateras att regleringen kring återköp av 

egna aktier uppfyller ändamålen på ett godtagbart sätt. Genom mer specifik regelanalys ska 

dock observeras att tioprocentsspärren är det som är mest kontroversiellt vad gäller förhållandet 

mellan regleringen för återköp av egna aktier och uppställda ändamål. Tioprocentsspärren 

gynnar förtroendet för aktiemarknaden och missgynnar en främjad näringsverksamheten. Fastän 

förtroendet för aktiemarknaden är av stor vikt uppkommer frågan huruvida tioprocentsspärren 

är rimligt avvägd då det redan finns ett omsättningskrav enligt börsens regelverk. Även utifrån 

det historiska motiv som tioprocentsspärren upprättades kan ifrågasättas om den är relevant 

nästan 20 år senare. Att tioprocentsspärren förhindrar förfaranden där aktiebolag utnyttjar 

återköp av egna aktier för att värja sig från fientliga uppköp måste dock omnämnas i 

sammanhanget. 
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Som visats kan det tänkas finnas flera olika anledningar till varför ett aktiebolag väljer att 

återköpa egna aktier. Anledningarna faller dock in i två grupper: antingen återköper 

aktiebolaget egna aktier av ekonomiska skäl eller praktiska skäl. Utifrån de praktiska skälen får 

sägas att möjligheten för aktiebolag att återköpa egna aktier förenklar många förfaranden 

avsevärt, exempelvis vad gäller eliminering utav udda aktier vid sammanläggningar. De 

ekonomiska skälen står inte ut som något som skulle kunna tänkas underminera förtroendet för 

aktiemarknaden, tvärtom hade vissa av de praktiska skälen identifierats som anledningar till 

varför Sverige år 2000 genomförde en lagändring som tillät återköp av egna aktier. Det kan 

dock ifrågasättas hur regleringen utformats i förhållande till vilket syfte ett återköp görs. 

Exempelvis kan ett aktiebolag ha fler anledningar att återköpa egna aktier där kravet endast är 

att en anledning ska uppges. Regleringen ställer alltså inga krav på att alla syften måste 

redovisas, utan det räcker med endast ett. Undantaget är dock om återköpen görs enligt MAR 

som ställer krav på i vilket eller vilka syften återköp av egna aktier görs. Det kan också tänkas att 

aktieägarna inte godtar att ledningen och styrelsen gör återköp av egna aktier i förtäckta syften 

och att ingen reglering behövs då detta justeras naturligt tack vare aktiebolagsformens 

konstruktion. 

Det finns olika metoder genom vilka ett aktiebolag kan återköpa egna aktier. De två metoder 

som är tillåtna enligt svensk rätt är återköp direkt från marknaden eller återköp genom 

återköpsrätter. Andra metoder kan vara möjliga i teorin, så som återköp av egna aktier direkt 

från en enskild aktieägare eller genom holländska auktioner. Dessa metoder torde dock inte vara 

tillåtna enligt svenska regler. De två tillåtna metoderna lämpar sig väl i jämförelse med de 

ändamål aktiemarknadsrätten bör sträva efter. 

Att återköpa egna aktier är ett undantag från det allmänna förbudet i 19 kap. 4 § ABL om att 

aktiebolag inte får förvärva egna aktier. I ABL återfinns regler kring vad ett förslag om återköp 

av egna aktier ska innehålla, hur ett sådant beslut tas och vad som händer om ett sådant beslut 

tas utan att reglerna beaktas. Det har bland annat konstaterats att aktieägare kan angripa 

felaktiga beslut med hjälp av generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL. Överlåtelse av egna aktier är 

också ett förfarande där ABL tillhandahåller regler om vad ett förslag om överlåtelse av egna 

aktier ska innehålla och hur ett sådant beslut tas. 
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Närmare regler kring hur återköp av egna aktier ska genomföras kan utläsas i börsernas 

emittentregelverk. Börsernas emittentregelverk innehåller regler om offentliggörande, 

mängdbegränsningar, blockaffärer, kursbegränsningar, anmälningsskyldighet samt undantaget 

för återköp som sker enligt 7 kap. 6 § LVM. Framför allt är det undantagen för blockaffärer 

som skapar oreda i det annars systematiska regelverket. Det krävs hög aktivitet i aktiekursen för 

att blockaffärer över huvud taget ska vara möjligt. Att blockaffärer får genomföras efter börsens 

stängning skapar också problem vid tillämpningen av de kursbegränsningar som gäller vid 

återköp av egna aktier. Slutligen verkar det som att blockaffärer endast är praktiskt 

genomförbart genom förhandling med enskilda aktieägare vilket i sig inte är tillåtet. 

Återköp av egna aktier som sker enligt artikel 5 MAR är föremål för än mer strikta 

administrativa krav som rör omfattning, offentliggörande innan och efter handel, 

rapporteringsskyldighet, prisrestriktioner, volymrestriktioner och allmänna restriktioner. Följer 

ett aktiebolag dessa regler vid återköp av egna aktier ska återköpen inte ses som någon form av 

marknadsmissbruk enligt 3 § LSM. 

Slutligen har undersökts hur olika intressen påverkas av aktiebolagens möjlighet att återköpa 

egna aktier. Ur ett aktieägarperspektiv torde möjligheten vara till största del positiv. Återköp av 

egna aktier kan inte genomföras utan att aktieägarna röstar för det på bolagsstämma vilket 

betyder att det i slutändan är aktieägarna som bestämmer huruvida återköp av egna aktier ska 

ske eller inte.  Möjligheten för börsbolagen att återföra kapital till aktieägarna utan att detta 77

sker genom vinstutdelning får också anses gynna aktieägarna på fler sätt, bland annat genom att 

förfarandet inte utgör vinst på det sätt att det ska beskattas av den enskilda aktieägaren. Vidare 

har visats att borgenärsintresset inte påverkas nämnvärt då reglerna om värdeöverföring i 17 

kap. ABL gäller vid återköp av egna aktier. Utifrån de tidigare uppställda ändamålen kan det 

inte anses orimligt att återköp av egna aktier är föremål för reglerna om värdeöverföring, även 

om viss kritik riktats mot skyddsreglerna för borgenärer. 

 I  praktiken kan det givetvis vara så att majoritetsägare ihop med större ägare sitter inne på den 77

kvalificerade majoritet som krävs för att rösta igenom beslut om återköp av egna aktier. Därmed är 
rättvisan  i  att  aktieägarna  röstar  om  återköp  inte  absolut  och  ser  olika  ut  beroende  på  hur 
ägarförhållandet ser ut i ett aktiebolag.
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Investerarintresset har diskuterats kort då det är en disjunkt grupp med vitt skilda intressen. 

Framför allt är det det faktum att återköp av egna aktier (och även överlåtelser) till viss del får 

anses ha en kurspåverkande effekt. Det kan dock tänkas omöjligt att tillåta återköp av egna 

aktier på ett sådant sätt att det inte skulle skapa några ringar på vattnet över huvud taget. 

Styrelsen och ledningen kan ibland ha direkt personliga intressen i återköp av egna aktier när 

det används för att tillgodose behovet inom ramen för incitamentsprogram. Det går även hand i 

hand med syftet att styra samtliga organ i ett aktiebolag åt samma håll. Om styrelse och ledning 

äger aktier i börsbolaget skapas incitament att handla på ett sätt som gynnar aktiekursen. Därav 

är det också av vikt att återköp av egna aktier är omgärdade av regler som gör att styrelse och 

ledning inte gör något som gynnar aktiebolag till förfång för andra intressenter som potentiella 

investerare, exempelvis genom att gå ut med information som inte är helt sann i syfte att höja 

aktiekursen. 

Omsättningsintresset kan liknas vid ändamålet att öka omsättningen av varor och tjänster och 

tar huvudsakligen sikte på samhällsfördelar. Om det enda ändamålet vore att öka omsättningen 

av varor och tjänster skulle givetvis alla begränsningar som omgärdar återköp av egna aktier tas 

bort för att bäst uppnå ändamålet. Hur som helst finns det fler ändamål och intressen som i viss 

mån är viktigare och därmed är det rimligt att det även finns regler som skapar balans dem 

emellan. 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7 Slutkommentar 

För att uppnå enighet inom aktiebolaget, med aktieägare, styrelse och ledning, utgör återköp av 

egna aktier en viktig del som påverkar samtliga organ i aktiebolaget i syfte att styra dem åt 

samma håll. Att lagstifta ännu mer liberalt, utan begränsningar, som exempelvis i börsernas 

emittentregelverk eller MAR, hade i sig kunnat leda till att förtroendet för aktiemarknaden 

underminerades på ett sätt som gjorde aktiemarknaden ett juridiskt ingenmansland. Således är 

det viktigt att bevara balansen mellan ändamål och intressenter på ett sätt som gynnar samtliga. 

Det är dock uppenbart att det finns områden där det krävs förtydliganden kring hur regelverken 

för återköp av egna aktier ska tolkas. Det får dock anses vara ur ett mer akademiskt intresse, än 

praktiskt. 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