
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 

 

 

 

Utdelningsförfarandet i 

aktiebolag 

Stephanie Stiernstedt 

 

 

Examensarbete i associationsrätt, 30 hp 

Examinator: Jan Andersson 

Stockholm, höstterminen 2017 

 



1 

 

Abstract 

The Companies Act contain basic rules for limited liability companies. The Companies Act 

provides protection rules for minority shareholders and creditors. A basic premise of the 

Companies Act is that minority protection can be overridden by all shareholders' consent, but 

not creditor protection rules. The purpose of this composition is to determine the admissibility 

of certain actions relating to the minority protection, as well as creditor protection, when a 

limited liability company distribute value. In order to fulfil the purpose, the legal-judicial 

method has been used as well as some economic motives and aspects of comparative law. 

In a limited liability company, shareholders do not hold any personal liability for the company's 

obligations. The creditors can therefore only use company assets to cover their claims. Capital 

protection rules can mainly be found in chapter 17 section 3 of the Companies Act. There are 

differencing opinions presented in the doctrine if the requirement for establishing the balance 

sheet is a mandatory rule or not, as well as if decisions on value transfers can be made when 

there are errors in the established balance sheet. The sanctions following an unauthorized 

transfer of value are governed exclusively in chapter 17 section 6 and 7 in the Companies Act. 

Due to the particular nature of chapter 18 section 4 of the Companies Act, questions arise 

whether the rule constitute a creditor protection rule or not. 

Form requirements when making a value transfer vary depending on if the value transfer is 

made in accordance with chapter 18-20 in the Companies Act, or if the value transfer is defined 

as another business event as a consequence of which the company’s assets are reduced and 

which is not of a purely commercial nature for the company. In chapter 18 section 1 of the 

Companies Act, the boundaries for the decision of the value transfer are presented. The scope 

of these provisions have given rise to some discussion in the doctrine. It is important to 

determine which balance sheet the disbursed payment relates to, when deciding if the dividend 

is allowed or not. 

Strict law regulation without the possibility of compromising all shareholders' consent would 

result in chapter 17 sections 6 and 7 of the Companies Act being applied on numerous cases, 

which would result in a breach of one of the principal statutory equity principles of shareholders 

not risking liability. The last question of this thesis is if it is necessary for company law and 

company creditors to have certain rules that are beyond the control of shareholders, or if it is 

enough if all shareholders' consent can set aside provisions relating to their relation after taking 

chapter 17 section 3 of the Companies Act under consideration. 
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1 Inledning  

Aktiebolagsrätten utgör en undergrupp till associationsrätten och innehåller rättsregler för 

aktiebolag. Reglerna är av generell karaktär och gäller oavsett om aktiebolaget är privat, 

publikt, listat eller noterat. Även andra rättsområden aktualiseras för ett aktiebolag, i huvudsak 

när det utför olika rättshandlingar. Rättshandlingarna kan bestå i att aktiebolaget anställer 

personal, betalar skatt eller drabbas av ekonomiska svårigheter. Den typen av rättshandlingar 

faller i huvudsak utanför aktiebolagsrätten och associationsrätten, och är därför inte av intresse 

i den fortsatta framställningen vars frågeställningar har aktiebolagsrättsliga utgångspunkter. 

Det är viktigt att förstå de grundläggande intressen och konflikter som förekommer i ett 

aktiebolag. Aktiebolagsformen kan liknas vid en uppsättning formkrav som tillhandahålls av 

samhället och möjliggör för företagare att investera i näringsverksamhet såväl som att bedriva 

egen. Syftet med den aktiebolagsrättsliga regleringen är därför i huvudsak att reglera 

förhållandet mellan aktieägare och tredje man, aktieägare och bolagsledning samt minoritet och 

majoritet.1 

Aktiebolaget är en juridisk person och kapitalassociation som medför möjligheten för en 

företagare att på ett relativt enkelt sätt, utan personligt ansvar, bedriva näringsverksamhet. 

Kategoriseringen av aktiebolaget som en kapitalassociation innebär att kapitalinsatsen och 

avkastningen utgör den ekonomiska grunden för verksamheten.2 Majoriteten av aktieägarnas 

rättigheter kopplas till denna grund, liksom övriga bolagsorgans form och funktion. Ett 

aktiebolag kan därför förutsättas agera i syfte att generera vinst åt sina aktieägare, eftersom 

rättigheter och skyldigheter följer av aktierätten och syftar till att skapa garantier för att 

förverkliga vinstutdelningen.3 Om inte aktiebolaget ska bedrivas med vinstsyfte måste detta 

anges särskilt i bolagsordningen, 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) [cit. ABL]. 

Kapitaltillväxten ger upphov till ett resultat som realiseras genom en utdelning. När vinster 

ackumulerats uppkommer ofta svårigheter i tillämpningen av det regelverk som måste följas 

när en utdelning ska vidtas. Svårigheterna kan bestå i ren tillämpning av lagreglerna, såväl som 

                                                 
1 Eklund, K., Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, 2 [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2016 [cit. Eklund, 

Stattin (2016)], s. 23. 

2 SOU 2010:90, En ny lag om ekonomiska föreningar [cit. SOU 2010:90], s. 290. 

3 Nial, H., Om aktiebrev och andra aktierättsliga dokument, Diss. Stockholm: Univ., Stockholm, 1929 [cit. Nial 

(1929)], s. 6 ff. 



6 

 

sett till de metoder som bör användas för att fastställa hur utdelningen ska beslutas och 

verkställas. 

Hur utdelningsförfarandet går till är därför en ständigt högaktuell fråga. Det finns ett antal regler 

som anger förutsättningarna för ett giltigt utdelningsförfarande. Av dessa regler återfinns 

huvuddelen i aktiebolagslagen. Utöver lagtext är en betydande del av detaljerna i förfarandet 

oreglerade i svensk rätt, vilket förutsätter kännedom om de överväganden som ligger till grund 

för lagens nuvarande lydelse såväl som tidigare lagstiftning. ABL utgör till stora delar en 

kodifiering av associationsrättsliga principer, och är tillämplig på samtliga aktiebolag. De stora 

skillnaderna mellan olika aktiebolag som har att tillämpa aktiebolagslagen har lett till en 

lagstiftning där samtliga aktiebolagsrättsliga principer och överväganden som styr 

tillämpningen av regelverket inte uttryckligen reglerats. Likväl är många av dessa 

bakomliggande principer av enorm betydelse, kännetecknande för aktiebolaget, och sätter de 

yttersta gränserna för tillåtligheten i vidtagna åtgärder oavsett om det rör sig om en 

värderingsfråga eller fråga av formell karaktär.  Principerna av intresse för denna framställning 

är huvudsakligen de skyddsregler som uppställs för en särskild grupp fysiska eller juridiska 

personer. Skyddsreglerna delas upp i regler till skydd för aktiebolagets minoritetsägare, skydd 

för bolagets borgenärer och kombinationer av dessa där både minoriteten och 

bolagsborgenärerna utgör skyddsobjekt. Som utgångspunkt kan generellt sett skyddsregler som 

uppställts i minoritetens intresse åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke, medan 

samtliga aktieägares samtycke inte kan åsidosätta regler som tillkommit till skydd för bolagets 

borgenärer.  

På grund av de svårigheter som finns med att författa en lag, med sådan betydelse för en varierad 

grupp aktiebolag med olika syften och ändamål, är det knappast rimligt att tala i termer av att 

skapa en allomfattande lagstiftning som ska tillämpas av samtliga utan att lämna något 

tolkningsutrymme till rättstillämpningen. Därför har ambitionen med denna framställning 

koncentrerats till tillåtligheten av vissa åtgärder, samt vilka diskussioner i gällande rätt som 

styrker tillåtligheten av eller förbudet mot en viss åtgärd.  Samtliga möjliga dispositioner och 

transaktioner kan omöjligtvis behandlas i en framställning med dessa proportioner och syftet 

har därför koncentrerats till diskussioner om definitionen av värdeöverföringar, tillåtligheten 

av vissa rättsliga dispositioner sedan beslutet om värdeöverföring fattats samt resonemang kring 

utbetalningstidpunktens betydelse. Det finns fördelar med att i framställningen även tala om 

bakomliggande principer som aktualiseras för samtliga aktiebolag, särskilt i den utsträckning 

de påverkar hur beslutet fattas. 
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1.1 Frågeställningar 

För att förtydliga angivet syfte har följande tre frågeställningar avgränsat framställningen: 

 vilka särskilda hänsyn och principer som finns bakom regelverket för värde-

överföringar i 17 kap. ABL, 

 hur beslut om vinstutdelning och förtäckt värdeöverföring fattas, och vilka frågor som 

därigenom uppstår, samt   

 när utbetalningen ska verkställas, och vilka rättsfrågor som kan uppkomma på grund av 

tidpunkten för utbetalningen. 

 

1.2 Metod och material  

Vid fastställandet av gällande rätt är den rättsdogmatiska metoden en lämplig utgångspunkt. 

Metoden bygger på rättskälleläran, som innebär att konstaterandet av innehållet i gällande rätt 

har skett med utgångspunkt i de etablerade rättskällorna. De etablerade rättskällorna är 

författningar, prejudikat, lagförarbeten och doktrin. Vid författandet av denna framställning har 

lagstiftningens ordalydelse tillmätts störst betydelse. En betydande del av aktiebolagsrätten har 

lämnats åt rättstillämpningen att uttolka och fastställa de närmare gränserna för. Mycket av 

aktiebolagsrätten grundar sig på vedertagna allmänna associationsrättsliga principer, och det 

har därför sällan inneburit några större tveksamheter att tolka lagen genom äldre lag och 

lagförarbeten. I många situationer finns även direkta hänvisningar till äldre lagförarbeten i 

senare rättskällor.4 

Vid behandlingen av frågeställningar rörande utbetalning av utdelning är andelen vägledande 

prejudikat som klargör gällande rätt begränsat. Den rådande bristen har resulterat i att gällande 

rätt måste utläsas genom förarbetsuttalanden och doktrin. Senare förarbeten och doktrin har 

tillmätts störst tyngd vid fastställandet av gällande rätt, men av ovan anförda skäl har även äldre 

förarbeten behandlats. För det fall att förarbetsuttalanden i propositionerna redogjort mycket 

begränsat för gällande rätt har även förarbeten med lägre rättskällevärde behandlats i 

framställningen, som statliga offentliga utredningar och departementsutredningar. Överväg-

anden i förarbeten har huvudsakligen berörts för att belysa grundaspekter av betydelse för 

                                                 
4 Se exempelvis hänvisningen till 4 kap. 1 § i prop. 2004/05:85, Ny aktiebolagslag [cit. Prop. 2004/05:85], s. 542. 
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förståelsen av gällande rätt liksom anledningarna till och övervägandena bakom minoritets-

skyddsregleringen och borgenärsskyddet. 

Det begränsade källmaterialet har resulterat i att behandlingen av frågeställningarna blivit 

mycket teoretisk. Den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen har en nära anknytning till 

redovisningsrätten, 2 kap. 1 § och 4 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078) [cit. BFL]. Av denna 

anledning har även ekonomiska motiv och överväganden diskuteras i viss mån. 

I två fall kommer även komparativrättsliga inslag presenteras i framställningen, där författaren 

ansett att det varit nödvändigt att dra vissa paralleller med EU-rätten. EU-rätten påverkar 

bolagsrätten, och ett flertal harmoniseringsåtgärder har vidtagits av EU. De flesta 

förändringarna gäller endast för publika aktiebolag, men i vissa fall även privata.5 Följden av 

detta är att många begrepp i aktiebolagslagen måste tolkas EU-konformt, eftersom direktiv-

bestämmelser ska tolkas på samma sätt i alla medlemsstater.6 Vid behandlingen av likhets-

principen och generalklausulerna kan rättsdogmatiska skäl kräva särskilda överväganden, trots 

att den EU-rättsliga regleringen endast fordrar att principerna regleras särskilt för publika 

aktiebolag. Det får dock anses utgöra en viktig del i den rättsdogmatiska metoden att fastställa 

den abstrakta frågeställningen, och förklara dess relevans i sammanhanget och sedan uttolka 

regelns relevans i det särskilda fallet. Diskussionen i avsnitten om likhetsprincipen och 

generalklausulerna har därför avslutats med ett komparativt inslag. Även för kapitalskyddet har 

EU-rätten behandlats, som en direkt följd av den betydelse harmoniseringsåtgärderna haft vid 

utformningen av lagregler avseende kapitalskyddet i aktiebolagslagen.7 Den EU-rättsliga 

utformningen av kapitalskyddet har framförts i samband med definitionen av värdeöverförings-

begreppet. 

 

 

                                                 
5 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt; Fördjupning och komparativ belysning, 1 uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 

2015 [cit. Dotevall (2015)], s. 22. 

6 Se bland annat dom av den 10 april 1984, von Colson, 14/83, ECLI:EU:C:1984:153, dom av den 13 november 

1990, Marleasing, C-106/89, ECLI:EU:C:1990:395 och dom av den 5 oktober 2004, Pfeiffer m.fl., C-397/01 

ECLI:EU:C:2004:584. 

7 Danelius, J., Aktiebolagslagen och EG:s bolagsrätt i framtiden, SvJT 2006 s. 918 [cit. Danelius (2006)], s. 924 f. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0397&qid=1443791412613&from=EN
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1.3 Särskilda problem och begränsningar  

Särskilda problem som uppkommit vid framarbetandet av framställningen har huvudsakligen 

haft grund i avsaknaden av rättskällor som rättsdogmatiken tillmäter tyngd, bland annat 

prejudikat och tydlig lagtext. 

De stora skillnaderna mellan aktiebolagsformen och andra bolagsformer har resulterat i att 

framställningen tydligt har begränsats till att i så stor utsträckning som möjligt endast behandla 

aktiebolagsrätt, och inte annan associationsrätt. I den utsträckning en slutsats dragits i en 

situation som inte direkt rör aktiebolagsrätten men medfört indirekta följder för denna har även 

sådana rättskällor behandlats.  Framställningen har koncentrerats till utbetalning av utdelning 

och tillåtligheten i vidtagna åtgärder. 

Avgränsningen till den doktrin som behandlats har påverkat slutsatserna i framställningen, men 

författaren har vidhållit ambitionen att skriva en tydliggörande utredning av gällande rätt. Om 

inte annat anges kommer skatteregler inte presenteras i framställningen, och ingen skillnad 

göras mellan olika aktiebolag. Som en följd av detta kommer inte aktiemarknadsbolag, eller 

andra aktiebolag för vilka specialreglering gäller, beröras närmare. Institutet obehörig vinst 

liksom eventuella godtrosförvärv kommer inte att behandlas. 

Förvärv av egna aktier enligt 19 kap. ABL utgör en formbunden värdeöverföring, men då 

reglerna huvudsakligen aktualiseras för aktiemarknadsbolag, som inte kommer att diskuteras 

närmare, har inte regleringen berörts mer än visst omnämnande. Överföring av tillgångar i 

samband med fusion eller fission och om utskiftning vid likvidation, liksom gåvor enligt 17 

kap. 5 § ABL har inte heller ansetts väsentligt att behandla för att uppfylla syftet med 

framställningen. För att lämna utrymme till andra frågor rörande likabehandlingen mellan 

aktieägare kommer åtgärder som vidtas i strid med bolagets verksamhetsföremål eller syfte inte 

presenterats.  

De huvudsakliga utgångspunkterna i framställningen har koncentrerats till förhållandet mellan 

aktieägare, liksom förhållandet mellan aktieägare och borgenärer. Andra motparter till 

aktieägare och bolag har inte presenterats, inte heller i fall där de haft viss beslutanderätt som, 

exempelvis, innehavare av vinstandelslån enligt 11 kap. 11 § ABL.  

Reglerna om skadeståndsskyldighet i 29 kap. 1–3 §§ ABL kan komma att aktualiseras vid 

kränkning av bland annat likhetsprincipen eller generalklausulerna, men skadeståndsskyldig-

heten kommer inte att behandlas i denna framställning.  
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1.4 Disposition 

Inledningsvis kommer aktiebolagets redovisning behandlas, för att ge läsaren en grundläggande 

kännedom om vissa ekonomiska termer som används genomgående i framställningen. I 

samband med detta kommer även kapitalskyddet presenteras, samt vilka kapitel i aktiebolags-

lagen som reglerar kapitalskyddet i detalj. 

Likhetsprincipen och generalklausulerna utgör grundläggande aktiebolagsrättsliga principer 

som väger in vid bedömningen av utdelningsförfarandet. Principerna kommer presenteras 

grundläggande, med huvudsakligt syfte belysa aktieägarskyddet som behandlas löpande i 

framställningen. 

För att tydliggöra senare utbetalningsrelaterade frågeställningar kommer framställningen under 

rubriken ”Värdeöverföringar” inledas med en definition av formbundna och formlösa 

värdeöverföringar, för att sedan i ett kort avsnitt sätta dessa regler i relation till EU-rätten. 17 

kap. 3 § ABL spelar en avgörande roll vid bedömningen av om en rättshandling är tillåten eller 

inte. Avsnittet om kapitalskyddsreglerna i 17 kap. ABL har därför koncentrerats till att behandla 

de krav som uppställs för att en värdeöverföring ska vara tillåten. Beräkningen av bolagets 

bundna egna kapital ska grunda sig på den senast fastställda balansräkningen. Det föreligger 

skilda meningar i doktrin om kravet på fastställande av balansräkningen är en obligatorisk 

föreskrift eller inte, och då denna diskussion har stor betydelse för övriga lagregler och 

besvarandet av övriga frågeställningar i framställningen har diskussionen lämnats visst 

utrymme. 

De sanktioner som följer olovliga värdeöverföringar regleras exklusivt i 17 kap. 6-7 §§ ABL. 

På grund av reglernas säregna karaktär kommer dessa regler sättas i relation till kravet på 

styrelseyttrande enligt 18 kap. 4 § ABL liksom i förhållande till borgenärsskyddet och 

aktieägarskyddet. 

Efter en diskussion om bakomliggande regler och överväganden koncentreras framställningen 

till att behandla utdelningsförfarandet. Formkraven varierar beroende på vilken typ av 

värdeöverföring som ligger till grund för förfarandet. I 18 kap. 1 § ABL behandlas 

bolagsstämmans exklusiva kompetens såväl som styrelsens vetorätt vid vinstutdelningar. 

Omfattningen av dessa bestämmelser har gett upphov till viss diskussion i doktrin, vilket är av 

intresse för att fastställa gällande rätt. Efter behandlingen av värdeöverföringens förhållande till 

bolagsstämmans exklusiva kompetens och styrelsens vetorätt kommer visst utrymme i 
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framställningen ägnas åt frågor om utdelningen endast kan ske genom kontant utbetalning, och 

om så inte är fallet vilka krav aktieägarskyddet uppställer vid utdelning i annan egendom. 

För att besvara uppsatsens sista frågeställning kommer de avslutande kapitlen beröra tidpunkten 

för beslutsfattandet, och den relation som tidpunkten för beslutsfattandet har till räkenskapsåret. 

Avslutningsvis kommer tidpunkten för verkställigheten beröras, samt om vinstutdelningen kan 

klassificeras som en onerös eller benefik rättshandling. 

Något som är genomgående för den aktiebolagsrättsliga regleringen avseende 17 och 18 kap. 

ABL är att samtliga regler omgärdas av en avvägning mellan aktieägarskyddet och borgenärs-

skyddet. På grund av detta har majoriteten av frågeställningarna i framställningen innehållit en 

diskussion om borgenärsskyddet eller aktieägarskyddet lämnats företräde i ett visst fall. 
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2 Redovisning i ett aktiebolag  

Årsredovisningen består av bolagets balansräkning, resultaträkning, tillhörande noter och 

förvaltningsberättelse, 2 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554) [cit. ÅRL]. 

Årsredovisningen ska läggas fram, av styrelsen, till aktieägarna under årsstämman inom sex 

månader efter räkenskapsårets utgång, 7 kap. 10 § ABL. Under årsstämman ska balans-

räkningen och resultaträkningen fastställas, och i förekommande fall även koncernbalans-

räkningen och koncernresultaträkningen, 7 kap. 11 § ABL. Balansräkningen ska redovisa 

företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen, 3 kap. 

1 § ÅRL. Resultaträkningen ska redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under 

räkenskapsåret, 3 kap. 2 § ÅRL. 

Det är huvudsakligen balansräkningen som är av intresse för utdelningsförfarandet, eftersom 

det utdelningsbara beloppet följer det fria egna kapitalet som är en redovisningspost under det 

egna kapitalet i bolagets balansräkning.8 Resultaträkningen saknar dock inte betydelse vid 

fastställandet av utdelningsbart kapital eftersom balansräkningen följer resultaträkningen.9 

Bolagets tillgångar delas in i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, 4 kap. 1 § 1 st. 

ÅRL. Tillgångssidan i balansräkningen utgörs, enligt den teoretiska utgångspunkten, av 

resurser som bolaget förfogar över. Skuldsidan består av skulder och eget kapital.10 

Skillnaden mellan det egna kapitalet och övriga skulder är att de övriga skulderna inte följer 

bolagets resultat. Minskar bolagets tillgångar kommer även det egna kapitalet minska men 

skulderna förbli oförändrade. Det egna kapitalet minskar om en utdelning verkställts eller 

bolaget går med förlust. En ökning av det egna kapitalet kan ske genom att bolaget går med 

vinst eller om aktieägarna lämnat ett tillskott. Förändringar av det egna kapitalet kan även ske 

genom att en tillgång redovisas till ett högre värde vilket ökar det egna kapitalet, eller till ett 

lägre värde som minskar det egna kapitalet.11 Skulderna följer inte resultatet, utan endast 

eventuella överenskommelser mellan bolaget och långivare.12 Exempel på det sagda är att 

                                                 
8 Bilaga 1, ÅRL. 

9 Tagesson, T., Öhman, P., Redovisning i ett nötskal, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010 [cit. Tagesson, Öhman 

(2010)], s. 50. 

10 Bilaga 1, ÅRL. 

11 Tagesson, Öhman (2010), s. 51 f. 

12 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, 6 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 [cit. Sandström (2017)], s. 95. 
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ränteutbetalningar till en bank generellt sett inte blir högre eller lägre om bolaget redovisar ett 

positivt eller negativt resultat.13 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet delas in i 

aktiekapital, reservfond, uppskrivningsfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklings-

utgifter, 3 kap. 10 a § 2 st. ÅRL. Fritt eget kapital består av fria fonder, balanserad vinst och 

förlust, förlust eller vinst för räkenskapsåret samt aktieägartillskott, 3 kap. 10 a § 3 st. ÅRL. 

Den största skillnaden mellan bundet och fritt eget kapital är hur kapitalet får nyttjas. Det 

bundna egna kapitalet får inte delas ut till aktieägarna, medan det fria egna kapitalet utgör 

utdelningsbara medel. Vid en utdelning av det fria egna kapitalet måste 17 kap. 3 § ABL 

beaktas. 

Aktiekapitalet är tänkt att utgöra ett skydd för aktiebolagets borgenärer. Skyddet består i den 

marginal som uppstår mellan bolagets tillgångar och skulder och som inte står till aktieägarnas 

förfogande. Denna marginal utgör sålunda ett slags säkerhet för borgenärernas fordringar mot 

bolaget.14 Aktiekapitalets minimistorlek beror på den bolagskategori aktiebolaget tillhör, det 

vill säga om aktiebolaget är privat eller publikt, 1 kap. 5 och 14 §§ ABL.  Aktiekapitalet kan 

vara fördelat på en eller flera aktier. 

Kapitalskyddssystemet i ABL syftar till att garantera att tillgångar tillförs och stannar kvar i 

aktiebolaget. Det finns fyra kapitel i aktiebolagslagen som reglerar kapitalskyddet i detalj. Det 

första kapitlet är 17 kap. ABL som utgör ett allmänt portalkapitel som behandlar värde-

överföringar och vars regler gäller för alla värdeöverföringar. 18-20 kap. ABL reglerar olika 

formbundna värdeöverföringar, med vilket förstås värdeöverföringar som regleras särskilt i 

lagen enligt särskilt uppställda formkrav. 

 

 

                                                 
13 Tagesson, Öhman (2010), s. 50. 

14 Prop. 2004/05:85, s. 217. 
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3 Alla aktiers lika rätt och likabehandling mellan aktieägarna  

I ett flertal situationer finns en särskild reglering i aktiebolagslagen som syftar till att skydda en 

specifik grupp aktieägare eller andra med skyddsvärda intressen.15 I tidigare avsnitt har 

kapitalskyddet presenterats, som syftar till att skydda bolagets borgenärer.  

Aktiebolaget utgör en kapitalassociation där fysiska eller juridiska personer investerat kapital 

eller egendom i utbyte mot andelsrätt i bolagets vinst. Andelsrätten har också en förvaltnings-

rättslig sida, som huvudsakligen innebär att aktieägare har rätt att utöva inflytande under 

bolagsstämmor. Beslutsordningen vid bolagsstämman vilar på majoritetsprincipen, vilket 

lämnar visst utrymme för majoritetsmissbruk. Mer omfattande majoritetsmissbruk har dock 

förhindrats genom särskild minoritetsskyddsreglering, som lämnar garantier för att hänsyn även 

tas till minoritetsaktieägarna.16 

En del av minoritetsskyddet utgörs av likhetsprincipen och generalklausulerna. Dessa lagrum 

begränsar majoritetens och bolagsledningens möjligheter att fatta beslut och vidta åtgärder som 

medför olägenheter för andra aktieägare.17 Som utgångspunkt kan inte regler som uppställts till 

skydd för aktieägarna åsidosättas om inte lagen lämnat utrymme för det eller samtliga 

aktieägare samtyckt.18 

Likhetsprincipen och generalklausulerna regleras i 4 kap. 1 §, 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § ABL. 

I syfte att göra framställningen överskådlig och systematisk kommer de lagrummen att 

behandlas i den ordning som de presenteras i ABL. 

 

 

 

 

                                                 
15 Prop. 2004/05:85, s. 750 och 767. 

16 Ds 2015:25, Ett ändamålsenligt minoritetsskydd [cit. Ds 2015:25], s. 38. 

17 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, 3 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 [cit. Dotevall 

(2017)], s. 157. 

18 Eklund, Stattin (2016), s.171. 
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3.1 Likhetsprincipen  

I 4 kap. 1 § ABL regleras den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen. Lagrummet anger att alla 

aktier har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av lag eller bolagsordning.19 

Likhetsprincipen ska följas av samtliga bolagsorgan. Alla aktiers lika rätt avser de ekonomiska 

rättigheterna såväl som förvaltningsrättigheterna som följer aktierätten. På grund av 

aktiebolagets form och funktion är det av avgörande vikt för investerare att beredas lika rätt till 

bolagets vinst och förlust. Den risk som följer investeringen ska inte leda till en orättvis 

fördelning av vinsten, om det så sker genom vinstutdelning eller en förskjutning av andra 

värden inom aktieägarkretsen.20 Likhetsprincipen förhindrar med andra ord att ändringar görs i 

aktierätten, men är inte en tvingande princip eftersom ändringar i aktierätten får göras enligt de 

ramar som uppställs i 4 kap. 2-5 §§ ABL. 

Förvaltningsrättigheterna som medföljer aktien har i viss utsträckning begränsats genom 

pluralitetsbestämmelser. Genom att uppställa krav om viss majoritet i bolag med fler än en 

aktieägare har lagen möjliggjort för visst majoritetsmissbruk, vilket diskuterats i inledningen 

till detta kapitel. Likhetsprincipen har i dessa avseenden fått vika, i syfte att inte begränsa 

aktiebolagets handlingsfrihet.21 Om så inte varit fallet hade samtliga aktieägares samtycke 

krävts vid varje bolagsstämma, vilket hade fått till följd att en aktieägare med en enda aktie 

kunnat motsätta sig och förhindra genomförandet av nödvändiga stämmobeslut. Även om 

likhetsprincipen begränsats genom krav om enkel majoritet för vissa bolagsbeslut enligt 7 kap. 

40 § 1 st. ABL kräver en betydande del av de grundläggande besluten i aktiebolag kvalificerad 

majoritet, 7 kap. 40 § 2 st. ABL. 

Utöver möjligheten att reglera förvaltningsrättigheterna kan aktieägarna komma överens om 

hur fördelningen av bolagets vinst ska gå till.  Möjligheten för aktieägare att reglera aktiers 

                                                 
19 SOU 1941:9, Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m.m. 2 [cit. SOU 1941:9], s. 301 f., Bergström, C., 

Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, 5 [uppdaterade och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015 

[cit. Bergström, Samuelsson (2015)], s. 40 och NJA 1977 s. 393. 

20 Bergström, Samuelsson (2015), s. 40. 

21 SOU 1941:9, s. 302. 
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olika ekonomiska andelsrätt har spelat en betydande roll för aktiebolagets ändamålsenliga 

finansiering.22 

Utöver de i lagen uppställda undantagen från likhetsprincipen företräder Rolf Dotevall den 

ståndpunkten att undantag får göras från likhetsprincipen om åtgärden som vidtas är 

affärsmässigt motiverad. Han anför att övertygande skäl skulle kunna motivera undantag från 

likhetsprincipen, utan stöd i lag eller bolagsordning. Ett sådant övertygande skäl kan vara om 

samtliga aktieägare drar nytta av den vidtagna åtgärden. Bedömningen av om åtgärden är 

affärsmässigt motiverad ska ske enligt objektivt fastställda kriterier, och varje fall bedömas för 

sig. Dotevall anför att det sannolikt skulle innebära omfattande tillämpningssvårigheter då 

bedömningen av vad som utgör ekonomiskt riktiga och försvarliga åtgärder sannolikt skulle 

variera, och att likhetsprincipen därigenom inte skulle garantera minoritetens skydd i samma 

utsträckning, men att undantag ändå borde kunna göras när åtgärden är affärsmässigt 

motiverad.23 Det är dock svårt att se nyttan i att lämna utrymme för vidare undantag från 

tillämpningen av likhetsprincipen.24 Det gäller särskilt med hänsyn till den EU-rättsliga 

utvecklingen. 

Fattar bolagsledningen ett beslut i strid med likhetsprincipen är beslutet ogiltigt. Har en 

efterföljande rättshandling vidtagits blir denna ogiltig om mottagaren varit i ond tro, 8 kap. 42 

§ 2 st. ABL. Fattar bolagsstämman ett beslut i strid med likhetsprincipen kan beslutet klandras 

enligt 7 kap. 50 § ABL. Aktieägarna kan således avstå från att klandra beslutet och tillåta en 

särbehandling i ett särskilt fall.25 

 

3.2 Generalklausulerna  

Likhetsprincipen, som följer av 4 kap. 1 § ABL, kompletteras av 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § 

ABL. Generalklausulerna ska läsas tillsammans med likhetsprincipen och används för de fall 

                                                 
22 Prop. 2004/05:85, s. 247. 

23 Dotevall (2017), s. 159. 

24 Adelstam, J., Nerep, E., Samuelsson, P., Aktiebolagslag (2005:551), Lexino 2017-10-27 [cit. Adelstam, Nerep, 

Samuelsson (2017)], 4 kap. 1 §. 

25 A.st. 
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där åtgärderna inte formellt berör aktiernas lika rätt, men som medför ett gynnande av en 

aktieägare eller annan på bolagets eller andra aktieägares bekostnad.26 Det skydd som bortfaller 

genom att pluralitetsbestämmelser lämnats företräde framför likhetsprincipen kan till viss del 

tillgodoses genom generalklausulerna.27 

Skillnaden mellan 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § ABL är att den tidigare riktar sig till beslut som 

fattas av bolagsstämman och ger en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller annan till nackdel 

för bolaget eller annan aktieägare. 8 kap. 41 § ABL överensstämmer till sitt innehåll i stora 

delar med 7 kap. 47 § ABL, men riktar sig istället till verkställighetsåtgärder eller beslut som 

styrelse eller VD vidtar eller fattar och som ger en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller annan, 

till nackdel för bolaget eller annan aktieägare. 

Samtliga beslut omfattas av generalklausulernas tillämpningsområde. Generalklausulerna utgör 

en del av minoritetsskyddet, och syftar till att förhindra majoritetsmissbruk och garantera att 

bolagsledningen agerar lojalt i förhållande till aktieägarna.28 

Otillbörlighetsrekvisitet innebär att en åtgärd som följer aktiebolagslagslagens regler och är 

ekonomiskt motiverad kan vara förbjuden. Det som leder till att åtgärden kan betraktas som 

otillbörlig är om den påverkat maktförhållandet mellan aktieägarna på något sätt. 

Anledningarna bakom åtgärden väger också in i denna bedömning, vilket innebär att fall där 

aktieägarna borde ha känt till att åtgärden kunnat medföra skada träffas av generalklausulernas 

tillämpningsområde. Ett tydligt missförhållande mellan fördelen som kommer aktieägare eller 

annan till del och den nackdel som drabbar bolaget eller aktieägare måste kunna påvisas.29 

Definitionsmässigt utgör ett missgynnande av bolaget ett missgynnande av aktieägar-

kollektivet. Även om uppenbarlighetsrekvisitet från tidigare aktiebolagslag ersattes av ett 

otillbörlighetsrekvisit i senare aktiebolagslagar har inte syftet bakom ändringen varit att ge 

generalklausulerna ett ökat tillämpningsområde. Ett vidsträckt tillämpningsområde skulle bland 

annat kunna leda till stora rättssäkerhetsproblem, eftersom bolagsorganen riskerar att få svårt 

                                                 
26 NJA 2013 s. 1250.  

27 Adelstam, Nerep, Samuelsson (2017), 7 kap. 47 §. 

28 SOU 1971:15, Förslag till aktiebolagslag m.m. betänkande [cit. SOU 1971:15], s. 245 och Dotevall (2017), s. 

156. 

29 Dotevall (2017), s. 159. 
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att överblicka de potentiella rättsliga effekterna av sitt handlande.30 Rekvisitet innebär att den 

fördel som aktieägare eller annan tar del av ska vara otillbörlig.31 

Typfall när det föreligger en otillbörlig fördel är när bolagstillgångar säljs till någon för ett pris 

som ligger under marknadsvärdet.32 Sannolikt omfattas även fall där egendom förvärvats från 

en aktieägare och bolaget betalat överpris för egendomen, och betalning för tjänster eller arbete 

från bolaget till aktieägare eller annan som inte alls eller endast delvis motsvaras av tjänstens 

eller arbetets marknadsvärde. Dessa typfall överensstämmer med situationer som ofta nämns i 

samband med beskrivningar av förtäckta värdeöverföringar och kräver samtliga aktieägares 

samtycke för att vidtas, 17 kap. 2 § ABL. Om åtgärderna fattas utan samtliga aktieägares 

samtycke föreligger en tydlig överträdelse av generalklausulerna och likhetsprincipen, men 

lagstiftaren har ansett att klander på den grunden är otillräckligt och reglerar överträdelser av 

17 kap. ABL särskilt.33 Det följer även naturligt av att borgenärsskyddet i 17 kap. 3-4 §§ ABL 

måste beaktas vid värdeöverföringar,34 vilket medför att transaktioner som fattas med samtliga 

aktieägares samtycke, och därför är förenliga med generalklausulen, ändå inte är tillåtna om 

inte hänsyn tagits till borgenärsskyddet. Men vad typfallen tydliggör är att generalklausulerna 

inte tar sikte på transaktionstypen utan på det ekonomiska utfallet av en transaktion. 

Det är inte den faktiska effekten av åtgärden som ska bedömas, utan reglerna kan tillämpas även 

när skadan inte fullbordats men allt tyder på att så kommer ske.35 Det följer av rekvisitet ”ägnat 

att”, och det är således beslutets tendens som är avgörande för prövningen enligt general-

klausulerna, och inte det faktiska utfallet.36 

Fattas beslut enligt de i lagen föreskrivna reglerna för beslutsfattande och i enlighet med 

uppställda majoritetskrav kan beslutet sannolikt inte angripas, även om en minoritet drabbas av 

                                                 
30 Prop. 1973:93, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m. [cit. Prop. 

1973:93], s. 84. 

31 NJA 2000 s. 404. 

32 NJA 2000 s. 404. 

33 Lehrberg, B., Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring, SvJT 2013 s. 449 [cit. Lehrberg (2013)], s. 456. 

34 NJA 1993 s. 641. 

35 Dotevall (2017), s. 158. 

36 Adelstam, Nerep, Samuelsson (2017), 7 kap. 47 §. 
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nackdelar.37 För att sådana beslut ska anses vara otillbörliga krävs det att beslutet innebär att 

agerandet innefattat ett mera omfattande majoritetsmissbruk. Mindre avvikelser från pluralitets-

bestämmelserna måste accepteras av minoriteten då aktieägarmajoritetens intresse av att 

genomdriva nödvändiga beslut har lämnats företräde.38 Endast i undantagsfall bör general-

klausulen kunna förhindra sådana beslut.39 

Rolf Dotevall är av uppfattningen att ett beslut om nyemission, där en aktieägare inte kan delta 

på grund av att han eller hon är ekonomiskt oförmögen, kan strida mot generalklausulerna även 

om rätten att teckna nya aktier skulle ha fördelats proportionellt. Det förutsätter dock att övriga 

aktieägare haft kännedom om att aktieägaren haft ekonomiska svårigheter och att bolaget inte 

varit i något reellt behov av kapital.40 Det är tveksamt om detta kan anses utgöra gällande rätt, 

även om generalklausulernas nuvarande lydelse inte uppställer ett krav på att åtgärden måste 

vara uppenbart otillbörlig.41  

Till skillnad från likhetsprincipen kan inte föreskrifter som avviker från generalklausulerna 

införas i bolagsordningen. Generalklausulerna kan endast åsidosättas med samtliga aktieägares 

samtycke.42 Bolagsstämmobeslut i strid med generalklausulen är klanderbara och kan förklaras 

ogiltiga enligt 7 kap. 50 § ABL. Om bolagets ställföreträdare fattar ett beslut i strid med general-

klausulerna blir beslutet ogiltigt. Har en efterföljande rättshandling vidtagits blir denna ogiltig 

om mottagaren varit i ond tro, 8 kap. 42 § 2 st. ABL.  

 

 

 

                                                 
37 NJA 1989 s. 751 och NJA 2013 s. 1250. 

38 Johansson, S., Bolagsstämma, Juristförl., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1990 [cit. Johansson (1990)], s. 

127 och SOU 1971:15, s. 245. 

39 Johansson, S., Svensk associationsrätt i huvuddrag, 11 [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 [cit. 

Johansson (2014)], s. 161, prop. 1973:93, s. 137 och SOU 1971:15, s. 245. 

40 Dotevall (2017), s. 156 ff. 

41 Johansson (2014), s. 161. 

42 NJA 2013 s. 117. 
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3.3 EU-rätten 

Som en följd av den EU-rättsliga utvecklingen på området, i synnerhet EU:s bolagsdirektiv,43 

måste begrepp som tidigare reglerades nationellt och varierade mellan olika medlemsstater efter 

harmoniseringsåtgärder av EU tolkas EU-konformt. För likhetsprincipen och general-

klausulernas vidkommande uppställer artikel 85 i bolagsdirektivet ett krav på att ”medlems-

staternas lagstiftning måste behandla de aktieägare lika som befinner sig i samma ställning”. 

Följden av direktivbestämmelsen blir att likhetsprincipen får ett mer vidsträckt tillämpnings-

område än vad som tidigare var fallet. En direktivkonform tolkning av likhetsprincipen bör 

innebära att aktier med samma rättigheter ska behandlas lika, och att aktieägare som har samma 

rättsställning ska behandlas lika, proportionellt till sitt aktieinnehav. Även om bolagsdirektivets 

regler i här aktuella delar endast är tillämpliga för publika aktiebolag skulle en direktivkonform 

tolkning av likhetsprincipen och generalklausulerna, där lagrummen endast tolkas direktiv-

konformt när aktiebolaget är publikt, sannolikt stå i strid med aktiebolagslagens struktur och 

medföra stor osäkerhet och omfattande tillämpningssvårigheter. Således bör en direktiv-

konform tolkning göras även när aktiebolaget är privat.44 

 

 

 

 

                                                 
43 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt 

(kodifiering) [cit. bolagsdirektivet], som ersatt det upphävda Europaparlamentet och rådets direktiv 2012/30/EU 

av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra 

stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 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 dessa 

likvärdiga, som ersatte Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de 

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. 

44 Johansson, S. Aktiebolagslagens generalklausuler. Insjöar eller torra land? Festskrift till Lars Pehrson (red. 

Bernitz, U., m.fl.), s. 163‒180, Jure, Stockholm, 2016 [cit. Johansson (2016)], s. 169 f. 
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4 Värdeöverföringar  

När ett beslut om utdelning fattas av bolagsstämman har det utarbetade förslaget redan krävt 

diverse överväganden av bolagsföreträdare och aktieägare. Ett beslut som strider mot tvingande 

rättsregler kan resultera i ogiltighet och återbäringsskyldighet, liksom bristtäckningsansvar. 17 

kap. ABL reglerar det inledande förfarandet vid värdeöverföringar.  

Värdeöverföringar delas in formenliga och formlösa. De formenliga värdeöverföringarna är 

sådana där lagen tillhandahåller en viss beslutsform för att beslut om värdeöverföringar ska 

fattas. Formlösa värdeöverföringar är alla andra värdeöverföringar som inte faller in under 

någon lagbunden form. Förtäckta värdeöverföringar tillhör den senare kategorin.  

 

4.1 Formenliga värdeöverföringar  

I 17 kap. 1 § 1 st. 1-3 p. ABL presenteras de värdeöverföringar som ska redovisas öppet i 

bolagets redovisning. Dessa värdeöverföringar är vinstutdelning, förvärv av egna aktier enligt 

19 kap. 13 § ABL samt minskning av aktiekapitalet eller reservfonden om åtgärden sker för 

återbetalning till aktieägarna, 20 kap. 1 § 1 st. 3 p. och 35 § 3 st. ABL. Sker minskningen av 

aktiekapitalet eller reservfonden för avsättning till fri fond eller förlusttäckning anses detta inte 

utgöra en värdeöverföring då inga bolagsmedel försvinner ut ur bolaget.45 

Är förutsättningarna enligt 17 kap. 1 § 1 st. 1-3 p. ABL uppfyllda saknar det betydelse om 

åtgärden är affärsmässigt betingad eller inte. Åtgärden definieras automatiskt som en 

värdeöverföring.46 Förvärv av egna aktier och minskning av aktiekapitalet regleras särskilt i 19 

och 20 kap. ABL, och vinstutdelningar i 18 kap. ABL. 

Beslut om vinstutdelning, förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 13 § samt minskning av 

aktiekapitalet eller reservfonden om åtgärden sker för återbetalning till aktieägarna enligt 20 

kap. 1 § 1 st. 3 p. och 35 § 3 st. ABL fattas enligt huvudregeln av bolagsstämman, 18 kap. 1 § 

1 st., 19 kap. 17 § och 20 kap. 3 § ABL. 

                                                 
45 Prop. 2004/05:85, s. 420. 

46 Andersson, S., Johansson, S., Skog, R., Aktiebolagslagen: en kommentar. Del 2, kap. 11-22, med supplement 

12, april 2017, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 [cit. Andersson, Johansson, Skog (2017)], 17 kap. 1 §. 
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4.2 Formlösa värdeöverföringar (”förtäckt värdeöverföring”)  

I 17 kap. 1 § 1 st. 4 p. ABL definieras de formlösa, eller förtäckta, värdeöverföringarna. En 

förtäckt värdeöverföring är varje annan affärshändelse som inte faller in under definitionerna i 

17 kap. 1 st. 1-3 p. ABL men påverkar aktiebolagets ekonomiska ställning och leder till att 

bolagets förmögenhet minskar, utan att åtgärden har rent affärsmässig karaktär. Förtäckt 

värdeöverföring saknar särskilda formkrav för hur förfarandet ska gå till. Aktieägarskyddet vid 

värdeöverföringar garanteras av lydelsen i 17 kap. 2 § ABL, som uttryckligen anger att 

värdeöverföringar endast är tillåtna enligt vissa uppräknade former. Bland dessa former görs 

ingen hänvisning till 17 kap. 1 § 1 st. 4 p. ABL. Regeln har uppställts till skydd för 

minoritetsaktieägare, vilket innebär att den kan åsidosättas med samtliga aktieägares 

samtycke.47  En värdeöverföring som sker till ett värde som är förenligt med 17 kap. 3 § ABL 

är således otillåten om inte samtliga aktieägare samtyckt till den.48   

 

4.2.1 Rekvisitet ”affärshändelse”  

Affärshändelse brukar definieras som alla förändringar av bolagets förmögenhet sett till storlek 

och sammansättning och som följer av bolagets ekonomiska relationer med omvärlden. 

Definitionen går att härleda ur bokföringslagen (1999:1078) [cit. BFL] och motiveras av den 

nära anknytningen mellan lagarna.49 Affärsmässig verksamhet definieras i 1 kap. 2 § 1 st. p. 7 

BFL som samtliga förändringar i bolagets förmögenhet. I exemplifieringen i lagrummet nämns 

bland annat uppkomna fordringar och skulder. En förutsättning för att det ska röra sig som en 

affärshändelse är att händelsen omedelbart påverkat rörelsens resultat och ställning, till exempel 

genom att en överföring av ett belopp, eller annat värde, skett. Aktiebolaget kan bedrivas med 

annat syfte än att generera vinst, men BFL ska följas och tillämpas även av sådana aktiebolag. 

Av det skälet torde även transaktioner utan anknytning till näringsverksamheten falla in under 

begreppet, liksom tillskott och uttag ur verksamheten. En tolkning av begreppet innebär att 

                                                 
47 Prop. 2004/05:85, s. 373 och 749 samt SOU 1997:168, Vinstutdelning i aktiebolag [cit. SOU 1997:168], s. 68. 

48 Bergström, Samuelsson (2015), s. 224. 

49 Prop. 2004/05:85, s. 747 och prop. 1975:103, Om förslag till ny aktiebolagslag, m.m. [cit. Prop. 1975:103], s. 

165. 
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ekonomisk påverkan är en förutsättning för att det ska röra sig om en affärshändelse, som måste 

bokföras.50  

På grund av att samtliga aktiebolagets rättigheter och skyldigheter inte är av sådan karaktär att 

dessa måste bokföras har argument framförts för att istället definiera affärshändelse som en 

rättshandling.51 

I ett prejudikat från Högsta domstolen har frågan om hur affärshändelsen redovisats tillmätts 

betydelse.52 I ett senare rättsfall, som får antas utgöra gällande rätt, har affärshändelse definie-

rats som:  

”Olika typer av dispositioner med verkan direkt mot aktiebolaget, t.ex. i form av 

att egendom överförs från bolaget, att lån lämnas av bolaget eller att bolaget blir bundet av ett 

pantavtal eller liknande åtagande om ställande av säkerhet.”53 

 

4.2.2 Rekvisitet ”minskat bolagets förmögenhet”  

För att en affärshändelse ska utgöra en förtäckt värdeöverföring krävs även att transaktionen 

direkt eller indirekt påverkat bolagets förmögenhet. Påverkan förutsätts ha skett om det är 

möjligt att påvisa en förmögenhetsminskning. Har bolagsförmögenheten ökat eller förblivit 

oförändrad utgör affärshändelsen inte en värdeöverföring. Bedömningen av vad som utgör en 

förmögenhetsminskning ska ske enligt allmänna principer. De effekter som transaktionen får 

på bolagets redovisning har ingen avgörande betydelse vid en sådan prövning.54 Oftast kan en 

effekt påvisas genom en prövning av om det föreligger en värdediskrepans, det vill säga om det 

finns en värdeskillnad mellan parternas olika prestationer. Transaktionen ska vid denna 

                                                 
50 Nilsson, P., Törning, E., Bokföringslagen: en kommentar, 2 [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015 [cit. 

Nilsson, Törning (2015)], 1 kap. 2 § 1 st. 7 p., SOU 1973:57, Förslag till ny bokföringslag betänkande [cit. SOU 

1973:57], s. 103 och prop. 1975:104, Regeringens proposition med förslag till ny bokföringslag m.m. [cit. prop. 

1975:104], s. 156. 

51 Lehrberg, B., Begreppet förtäckt värdeöverföring – Särskilt om rekvisitet “rent affärsmässig karaktär för 

bolaget”, SvJT 2012 s. 537 [Lehrberg (2012)], s. 542 ff. 

52 NJA 1980 s. 311. 

53 NJA 2014 s. 604, p. 12 i domskälen. 

54 Prop. 2004/05:85, s. 747. 
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prövning bedömas enligt dess marknadsvärde, och inte till bokfört värde. Transaktionens 

bokförda värde ska endast prövas vid bedömningen enligt 17 kap. 3 § ABL.55 

Det marknadsvärde som prestationen ska åsättas bör bestämmas med viss återhållsamhet. En 

återhållsam bedömning av marknadsvärdet är nödvändig då bolagsledningen och aktieägarna 

måste lämnas visst förhandlingsutrymme som normalt är bestämmande för marknadspriset på 

andra varor och tjänster.56 

En särskild fråga är om värdeöverföringsbestämmelserna är tillämpliga i fråga om dispositioner 

i dotterföretag, som minskar moderbolagets förmögenhet. I ett avgörande från Högsta 

domstolen diskuterades om aktiebolagslagens kapitalskyddsregler omfattar dispositioner i 

handelsbolag som aktiebolaget var andelsägare i. Högsta domstolen uttalade att analogier kunde 

dras från kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen, då en oinskränkt handlingsfrihet kunde leda 

till att borgenärsskadliga åtgärder vidtogs. Anledningen bakom en så vidsträckt tolkning var att 

aktiebolagets borgenärer annars skulle ha lidit skada, vilket hade varit i strid med syftet bakom 

kapitalsskyddsreglerna i ABL. En skadlig disposition i underordnat handelsbolag kan dock 

endast angripas av aktiebolaget och inte av handelsbolaget.57 Således bör även en 

förmögenhetsminskning som skett i ett underordnat bolag kunna tillskrivas moderbolaget. 

 

4.2.3 Rekvisitet ”inte av rent affärsmässig karaktär” 

En affärshändelse som minskat bolagets förmögenhet utgör en förtäckt värdeöverföring om den 

inte är av rent affärsmässig karaktär. Bedömningen av om beslutet har affärsmässig karaktär 

ska göras mot förhållandena i det enskilda fallet, men objektivt fastställbara kriterier ska även 

vägas in vid bedömningen.58 Vid prövningen av de objektivt fastställbara kriterierna beaktas 

bland annat värdediskrepansen som nämnts i avsnitt 4.2.2. Även transaktionens förenlighet med 

                                                 
55 Andersson, J., Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, 6 [omarb. och utök.] uppl., Litteraturcompagniet, 

Uppsala, 2010 [cit. Andersson (2010)], s. 94, Hovrätten för västra Sverige 2017-02-09 i mål T 2029-16 och Svea 

hovrätts dom 2016-12-09 i mål T 519-16. 

56 Andersson (2010), s. 94. 

57 NJA 2014 s. 609. 

58 Prop. 2004/05:85, s. 371 f., och 748. 
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bolagets normala verksamhet,59 liksom vilken rättslig form transaktionen har, kan påverka 

bedömningen av om transaktionen har affärsmässig karaktär. Mottagarens relation till 

aktiebolaget väger även in vid den rättsliga prövningen. Sker transaktionen till en aktieägare 

krävs mindre för att det ska anses utgöra en förtäckt värdeöverföring. Även en utbetalning, 

rubricerad som lön, kan utgöra en förtäckt värdeöverföring. Är dock lönen en direkt följd av 

anställningsförhållandet, och ligger på en marknadsmässig nivå, kommer inte 

löneutbetalningen ses som en förtäckt värdeöverföring. Detsamma gäller sedvanliga 

affärstransaktioner mellan bolaget och aktieägarna som sker på marknadsmässiga villkor.60 

 

4.3 Värdeöverföringsbegreppet i en EU-rättslig kontext 

Det är viktigt att beakta EU-rätten i samband med definitionen av värdeöverföringsbegreppet. 

Även om bolagsdirektivet endast ska tillämpas av publika aktiebolag bör systematiska 

lagtolkningshänsyn tala för att överväganden i bolagsdirektivet i viss utsträckning diskuteras 

även för privata aktiebolag.61 

Frågan av intresse för värdeöverföingarnas del är hur ett aktiebolagsrättsligt minimiskydd slår 

mot borgenärerna i olika medlemsstater, artikel 56 p. 4. Det nödvändiga för att ett sådant skydd 

ska anses fullgott måste vara att även förtäckta värdeöverföringar omfattas av definitionen av 

vinstutdelning som en särskild utbetalning av vinst eller ränta som hänför sig till aktierna. Om 

den svenska synen på vad som konstituerar en värdeöverföring avviker från övriga 

medlemsländers nationella lagstiftning kan det få till följd att den svenska marknaden uppställer 

ett lägre borgenärsskydd (om transaktionen inte omfattas av 17 kap. ABL, och för 

borgenärernas vidkommande i synnerhet 17 kap. 3 § ABL), eller resulterar i lägre omsättning 

                                                 
59 Se till exempel Svea hovrätts domar 2012-03-12 i mål T 3684-11, 2012-09-26 i mål T 7739-11, 2012-12-07 i 

mål T 1325-1. 

60 Prop. 2004/05:85, s. 748 och Andersson, Johansson, Skog (2017), 17 kap. 1 §. 

61 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt 

(kodifiering). 
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på den svenska marknaden (om en utdelning som inte utgör en vinstutdelning i andra 

medlemsstater träffas av regleringen i 17 kap. ABL).62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Andersson, J., ABL och värdeöverföringar – en replik, SvJT 2014 s. 72 [cit. Andersson (2014)], s. 83. 
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5 Begränsningen av bolagets rätt att disponera över tillskjutet kapital 

I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, 

1 kap. 3 § 1 st. ABL. Aktiebolagets borgenärer har således endast rätt att ta bolagets 

förmögenhet i anspråk för att täcka sina fordringar.63  För att garantera att bolagets förmögenhet 

täcker borgenärernas fordringar har lagstiftaren uppställt regler i aktiebolagslagen till skydd för 

bolagsborgenärerna, i syfte att kvarhålla så mycket kapital i bolaget att borgenärerna får 

täckning för sina fordringar. Dessa skyddsregler kan inte åsidosättas med samtliga aktieägares 

samtycke och beslut som inskränker borgenärernas rätt utgör nulliteter, 7 kap. 51 § 2 st. 1 p. 

ABL.64 

Kapitalskyddet består av tre grundprinciper, där den första utgörs av tillskottsplikten vid 

bildande av bolag och nyemission. Den andra grundprincipen uppställer begränsningar av 

bolagets rätt att disponera över tillskjutet kapital. Den tredje grundprincipen utgörs av reglerna 

om tvångslikvidation. Det är huvudsakligen den andra principen som är av intresse i den 

fortsatta diskussionen om värdeöverföringar.65 17 kap. 3 § ABL reglar hur stora 

värdeöverföringar som är tillåtna. Regeln delas in i två delar; beloppsspärren och försiktighets-

regeln. Förenlighet med beloppsspärren och försiktighetsregeln ska prövas inför varje 

värdeöverföring.66 

 

5.1 Beloppsspärren (kapitaltäckningsspärren) 

5.1.1 ”Full täckning för bolagets bundna egna kapital” 

Beloppsspärren regleras i 17 kap. 3 § 1 st. 1 meningen ABL och bestämmer hur mycket kapital 

som finns tillgängligt för en värdeöverföring enligt den senast fastställda balansräkningen. Det 

bundna egna kapitalet måste behållas intakt. Med detta ska förstås att en värdeöverföring 

inte får ske om det inte omedelbart efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna 

egna kapital. Det bokförda värdet på de tillgångar som finns kvar i bolaget efter 

                                                 
63 Dotevall (2015), s. 105. 

64 Eklund, Stattin (2016), s. 213 och 305 f. samt prop. 2004/05:85, s. 373 och 750. 

65 Andersson (2010), s. 58. 

66 Prop. 2004/05:85, s. 376 och 750. 
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värdeöverföringen måste minst uppgå till det bokförda värdet på skulder, avsättningar och 

bundet eget kapital.67 

Vid beräkningen av bolagets bundna egna kapital ska samtliga tillgångar värderas enligt 

nettometoden.68 Värderingsmetoden är förenlig med EU:s bolagsrättsliga direktiv, artikel 56 p. 

1,69 som anger att nettotillgångarna på bokslutsdagen för det senaste räkenskapsåret inte får 

understiga eller efter utdelningen skulle komma att understiga det tecknade kapitalet och de 

reserver som enligt lag eller bolagsordning inte får delas ut. 70 

Är det bundna egna kapitalet intakt efter att tillgångens bokförda värde tagits bort från 

balansräkningen, och eventuellt vederlag adderats, är värdeöverföringen tillåten enligt 

beloppsspärren.71 Tillgångens marknadsvärde, när utbetalningen sker i sakvärden, har endast 

betydelse i relationen mellan aktieägarna, och inte i förhållande till bolagets borgenärer.72 

 

5.1.2 ”Senast fastställda balansräkningen” 

Beräkningen av bolagets bundna egna kapital ska grunda sig på den senast fastställda 

balansräkningen, 17 kap. 3 § 1 st. 2 meningen ABL.  Eventuella ändringar i det bundna egna 

kapitalet som skett mellan balansdagen och tidpunkten för värdeöverföringsbeslutet ska 

beaktas.73 Ska balansräkningen fastställas under samma bolagsstämma som värdeöverföringen 

så måste stämman först pröva frågan om fastställelse av balansräkningen.74 Gällande rätt är 

dock inte klar om föreskriften om kravet på en fastställd styrande balansräkning är tvingande 

                                                 
67 Prop. 2004/05:85, s. 750. 

68 NJA 1995 s. 742 och prop. 2004/05:85, s. 378 ff. 

69 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt 

(kodifiering). 

70 Prop. 2004/05:85, s. 380. 

71 Prop. 2004/05:85, s. 750 och Thorell, P., JT 2005–06 s. 374 f. Redovisningen som grund för vinstutdelning [cit. 

Thorell (2005-06)], s. 375. 

72 NJA 1995 s. 742 och prop. 2004/05:85, s. 378 ff. 

73 Prop. 2004/05:85, s. 750. 

74 Prop. 2004/05:85, s. 750. 
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eller inte. Oklarheten får till följd att frågor om under vilka förutsättningar värdeöverföringar 

kan vidtas uppstår. 

I doktrinen förekommer skilda synsätt. Sten Andersson, Svante Johansson och Rolf Skog är av 

den uppfattningen att om en balansräkning inte fastställts finns det sannolikt inte utrymme för 

någon värdeöverföring. Däremot bör det inte föreligga några hinder mot att grunda en värde-

överföring på en aktuell fastställd balansräkning som på en eller flera punkter är felaktig, under 

förutsättning att balansräkningen även i korrigerat skick hade gett utrymme för värde-

överföringen. Är bolaget i dröjsmål med upprättandet och fastställandet av balansräkningen för 

det senaste räkenskapsåret torde bedömningen av bolagets bundna egna kapital kunna göras 

med utgångspunkt i en tidigare fastställd balansräkning.75 

Erik Nerep, Johan Adelstam och Per Samuelsson anser att det finns ett värdeöverförings-

utrymme trots att ingen balansräkning fastställts. För att motivera sin ståndpunkt drar de 

paralleller med reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist, som kräver att faktisk 

kapitalbrist föreligger, 25 kap. 18 § 4 st. 1 meningen ABL. För att bolagets företrädare ska 

undgå betalningsansvar sedan skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 

13 § ABL uppkommit krävs att kapitalet återhämtat sig till en nivå över den kritiska gränsen. 

Värdeöverföringar får endast utföras om beloppet faktiskt överstiger vad som i senare upprättad 

balansräkning är möjligt att överföra enligt 17 kap. 3 § ABL. Avsaknaden av en fastställd 

balansräkning som ett element i årsredovisningen sanktioneras direkt av bestämmelserna i 25 

kap. 11 § 1 st. 4 p. ABL. Det formkrav som föreligger om att fastställd balansräkning ska ligga 

till grund för ett beslut om värdeöverföring kan därför inte anses utgöra en tvingande 

bestämmelse, och en värdeöverföring kunna vidtas trots att det inte förelegat en fastställd 

balansräkning vid tidpunkten för värdeöverföringen.76 

Adelstam, Nerep och Samuelsson anför vidare att hänvisningen till en fastställd balansräkning 

omfattas av aktieägarnas samtyckesbehörighet och att beslut om värdeöverföring som fattats 

utan fastställd balansräkning kan klandras, 7 kap. 50-51 §§ ABL. Det finns vidare, enligt deras 

uppfattning, inget stöd för att avsaknad av fastställd balansräkning leder till att ett beslut om 

värdeöverföring blir ogiltigt eller olagligt. På grund av detta bör beslut om värdeöverföring 

även kunna fattas om det föreligger fel i fastställd balansräkning, vilket följer av att ett 

                                                 
75 Andersson, Johansson, Skog (2017), 17 kap. 3 §. 

76 Adelstam, Nerep, Samuelsson (2017), 17 kap. 3 §. 
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obligatoriskt krav om en upprättad balansräkning skulle sakna betydelse om det inte samtidigt 

uppställdes ett krav på den fastställda balansräkningens korrekthet. Om ett sådant krav uppställs 

för värdeöverföringar skulle det medföra att samtliga brister i balansräkningen resulterade i att 

vidtagen värdeöverföring blev ogiltig, oavsett det utrymme som finns i balansräkningen för 

värdeöverföringar. Värdeöverföringen måste alltid vara förenlig med beloppsspärren, med 

vilket ska förstås att det efter balansräkningens upprättande ska föreligga full täckning för 

bolagets bundna egna kapital.77 Om det rör sig om en felaktigt upprättad balansräkning ska en 

senare, korrekt upprättad, balansräkning uppvisa att det fanns full täckning för bolagets bundna 

egna kapital vid tidpunkten för värdeöverföringen.  

Det mest ändamålsenliga i sammanhanget torde vara att företag med hög omsättning och stort 

behov av att verkställa värdeöverföringar rimligtvis får göra detta även om beslutet grundar sig 

på en felaktig balansräkning. Följden av att en utdelning står i strid med beloppsspärren leder 

till återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar, så verkställande av en värdeöverföring som 

beslutats och hänför sig till en felaktig balansräkning bör ske med stor försiktighet. Trots ovan 

anförda argument bör inte kravet om en fastställd balansräkning anses uppfyllt vid fall där ingen 

balansräkning upprättats, även om samtliga aktieägare samtyckt till en sådan åtgärd. 17 kap. 3 

§ ABL utgör en borgenärsskyddsregel, vars regler inte kan åsidosättas ens med samtliga 

aktieägares samtycke. Följden av att inte invänta en fastställd balansräkning skulle bli att svensk 

rätt skulle tillåta förskottsutdelning, och att borgenärerna berövades det skydd som kravet om 

en fastställd balansräkning innebär. 

 

5.2 Försiktighetsregeln  

I 17 kap. 3 § 2 st. ABL presenteras försiktighetsregeln som anger att värdeöverföringen måste 

vara försvarlig sett till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken 

av det egna kapitalet, såväl som sett till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 

övrigt. Bedömningen av hur stort belopp som måste kvarhållas i bolaget, så att täckning finns 

för det bundna egna kapitalet, fastslås genom beloppsspärren, 17 kap. 3 § 1 st. ABL. Utöver det 

beloppet kan ytterligare medel kvarhållas i bolaget om behov visar sig finnas efter att en 

kontroll om värdeöverföringens förenlighet med försiktighetsregeln gjorts. Försiktighetsregeln 

                                                 
77 Adelstam, Nerep, Samuelsson (2017), 17 kap. 3 §. 
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kompletterar således beloppsspärren och kan minska, men aldrig öka, det belopp som är 

tillgängligt för värdeöverföring. Ett aktiebolag ska inte kunna genomföra värdeöverföringar 

till aktieägare eller andra med större belopp än att bolagets ekonomiska ställning efter 

värdeöverföringen är betryggande för bolagsborgenärerna.78 

Kravet på att konsolideringsbehovet ska beaktas inför ett beslut om vinstutdelning eller annan 

värdeöverföring innebär att en allsidig bedömning av bolagets ekonomiska ställning och 

bolagets möjligheter att på lång sikt infria sina åtaganden ska göras.79 Vid försvarlig-

hetsbedömningen ska hänsyn även tas till företagets soliditet och likviditet. Vid bedömningen 

av bolagets soliditet ska bolagets verkliga ekonomiska ställning beräknas, vilket sker genom en 

kontroll av bolaget förmåga att ta risker och tåla förluster. Även framtida omständigheter ska 

beaktas, såsom räntabiliteten på eget kapital, resultatprognoser och orderingång. Vid likviditets-

bedömningen kontrolleras hur bolagets kortfristiga betalningsförmåga i relation till förpliktelser 

gentemot anställda, leverantörer med flera skulle påverkas av en värdeöverföring. För att 

garantera att tillräckligt kapital kvarhålls i bolaget under en viss tid ska en jämförelse ske mellan 

likvida medel vid periodens början och samtliga inbetalningar och utbetalningar som sker till 

och med ett bestämt datum.80 

Utöver kravet på bolagets konsolideringsbehov och likviditet ska hänsyn tas till bolagets 

ställning i övrigt, med vilket ska förstås alla kända förhållanden som kan ha betydelse för 

bolagets ekonomiska ställning och som inte beaktats vid bedömningen av bolagets konsoli-

deringsbehov och likviditet. Vid denna kontroll ska kravet på eget kapital som verksamhetens 

art, omfattning och risker ger upphov till beaktas särskilt, liksom om verksamheten är starkt 

konjunkturbetonad. En annan faktor av betydelse är storleken på det bundna egna kapitalet, satt 

i relation till verksamhetens storlek. Ett bolag med litet bundet eget kapital har, typiskt sett, 

större behov av att behålla fritt eget kapital i bolaget.81 

                                                 
78 Prop. 2004/05:85, s. 381 ff. och 751 ff., Ds 2010:8, Fyra aktiebolagsrättsliga frågor [cit. Ds 2010:8], s. 69, 

Andersson (2010), s. 123 och Thorell (2005-06), s. 376. 

79 Prop. 2004/05:85, s. 751. 

80 Prop. 2004/05:85, s. 751 f. och Thorell (2005-06), s. 386 ff. 

81 Prop. 2004/05:85, s. 751. 
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Även händelser och omständigheter som hänför sig till en tidpunkt efter fastställandet av 

balansräkningen ska beaktas vid försiktighetsbedömningen.82 Bokföringsmässiga dispositioner 

och försäkringsskydd ska också tillmätas betydelse. Det bör beaktas att både lag och förarbeten 

saknar vägledning om vilka risker som ska bedömas och under vilka förutsättningar dessa ska 

beaktas vid försiktighetsbedömningen. På grund av den bristande vägledningen har försiktig-

hetsregelns tillämpning och omfattning diskuterats i doktrinen. Regelns vaga utformning 

medför stor rättsosäkerhet. Om bedömningen vid prövningen av försiktighetsregeln görs för 

omfattande riskerar bestämmelsen att principiellt tillåta ansvarsgenombrott, i strid med den 

grundläggande bestämmelsen i 1 kap. 3 § 1 st. ABL. Den som tar del av en utdelning som visar 

sig stå i strid med försiktighetsregeln blir som huvudregel återbetalningsskyldig.83 Det har 

därför i litteraturen ansetts att försiktighetsregeln endast bör vara tillämplig i undantagsfall och 

att det endast är i de mer uppenbara fallen av nedgång i konsolideringsgrad, likvidsvårigheter 

och verksamhetsrisker med mera som försiktighetsregeln ska tillåtas begränsa värdeöver-

föringsutrymmet. Det finns därmed anledning att utgå från att försiktighetsregeln ska tillämpas 

restriktivt.84 

Är bolaget ett moderbolag ska prövningen av försiktighetsregeln även göras på koncernnivå, 

17 kap. 3 § 3 st. ABL. Lagen uppställer inga krav på att värdeöverföring i moderbolag ska 

rymmas inom det belopp som redovisas som fritt eget kapital i koncernredovisningen. 

Utgångspunkten för hur stor värdeöverföring som får ske i ett moderbolag är moderbolagets 

egen balansräkning, men moderbolaget är skyldigt att inom ramen för försiktighetsregeln 

beakta den samlade ekonomiska ställningen i koncernen. Som en följd av detta måste även 

koncernverksamhetens art, omfattning och risker beaktas, liksom koncernverksamhetens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.85 

 

 

 

                                                 
82 Prop. 2004/05:85, s. 752 och Thorell (2005-06), s. 388. 

83 Se nedan i avsnitt 6.1. 

84 Adelstam, Nerep, Samuelsson (2017), 17 kap. 3 §. 

85 Prop. 2004/05:85, s. 380 f. och 751. 
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6 Sanktioner vid otillåtna värdeöverföringar  

6.1 Återbäringsskyldighet  

Den primära sanktionen vid en olovlig värdeöverföring är återbäringsskyldighet, 17 kap. 6 § 

ABL. Återbäringsskyldigheten innebär att mottagaren ska återbära vad han eller hon mottagit 

om han eller hon var i ond tro om att värdeöverföringen stred mot ABL. Vid förtäckt 

värdeöverföring ska mottagaren återbära vad han eller hon mottagit, om bolaget visar att 

mottagaren insett eller borde ha insett att transaktionen utgjorde en värdeöverföring från 

bolaget. 

17 kap. 6 § ABL reglerar samtliga överträdelser av bestämmelserna om värdeöverföring i 17, 

18 och 20 kap. ABL. I NJA 1999 s. 426 var rättsfrågan om 8 kap. 42 § 1 st. ABL kunde åberopas 

vid en olovlig värdeöverföring. Högsta domstolen konstaterade att 8 kap. 42 § 1 st. ABL inte 

är tillämplig vid olovliga värdeöverföringar. Ogiltighet och återgång ska, vid olovliga 

värdeöverföringar, regleras exklusivt av 17 kap. 6 § 1 st. ABL. 

Lagrummet är således tillämpligt oavsett om återbäringsskyldigheten uppstått till följd av 

åsidosättande av en aktieägarregel eller borgenärsskyddsregel. Om återbäringsskyldigheten 

uppstått på grund av att en aktieägarskyddsregel åsidosatts kan återbäringsskyldigheten 

utsläckas genom att samtliga aktieägare samtycker till detta, under förutsättning att värdeöver-

föringen inte inskränker borgenärernas rätt enligt 17 kap. 3 § ABL.86 

Beslut om vinstutdelning ska som utgångpunkt grundas på en korrekt fastställd balansräkning. 

Om underlaget är mycket felaktigt, eller om inget resultat fastställts, står vinstutdelningsbeslutet 

sannolikt i strid med 17 och 18 kap. ABL.87 Följden av ett lagstridigt beslut är att mottagaren 

måste återbära vad han eller hon mottagit. En förutsättning för att mottagaren ska bli 

återbäringsskyldig är dock att han eller hon insåg eller borde ha insett att en lagöverträdelse 

skett.88 Om mottagaren var i god tro behöver han eller hon inte återbära det värde som mottagits, 

                                                 
86 Prop. 2004/05:85, s. 755. 

87 Se ovan i avsnitt 5.1.2.  

88 Prop. 2004/05:85, s. 755. 
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utan bolaget måste vända sig mot den som enligt 17 kap. 7 § ABL är bristtäckningsskyldig för 

att utkräva ansvar.89 

Enligt lagens förarbeten kan det belopp som ska återbäras variera till sin storlek beroende på 

vilken regel som överträtts och värdediskrepansen mellan utbetalningen och det belopp som 

fick delas ut. Har utdelningen grundat sig på ett felaktigt underlag ska i princip hela det utdelade 

beloppet återbäras. Har utdelningen skett i strid med 17 kap. 3 § ABL är det tillräckligt att ett 

belopp återbetalas motsvarande värdediskrepansen mellan det som mottagits och det som fick 

delas ut.90 Har den olovliga värdeöverföringen verkställts genom att ett sakvärde utdelats till en 

aktieägare eller annan måste mottagaren återbära hela den utdelade egendomen.91 

 

6.2 Bristtäckningsansvar  

Om det uppstår brist vid återbäringen ska de som medverkat till den olovliga värdeöverföringen 

ansvara för att bristen återbetalas till aktiebolaget, 17 kap. 7 § ABL. Ett bristtäckningsansvar 

aktualiseras endast om den som är återbäringsskyldig enligt 17 kap. 6 § ABL inte kan betala, 

exempelvis om han eller hon har ekonomiska problem eller för att han eller hon skyddas av sin 

goda tro. För att bristtäckningsansvar ska aktualiseras krävs att den bristtäckningsskyldige 

medverkat i någon utsträckning, och haft viss kännedom om att värdeöverföringen var olovlig. 

Den bristtäckningsansvarige behöver inte ha dragit nytta av värdeöverföringen; ett uttalande 

från en advokatbyrå om att viss åtgärd är tillåten, som sedan visar sig vara felaktigt, kan leda 

till att advokatbyrån blir bristtäckningsskyldig.92 

Medverkande kan ske i olika led och till olika grad. Det kan till exempel handla om medverkan 

till beslutet om värdeöverföring, medverkan vid verkställande av beslutet eller medverkande 

vid upprättande av den oriktiga balansräkningen som legat till grund för värdeöverföringen.93 I 

                                                 
89 Lindskog, S., Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation, Juristförl., Stockholm, 

1994 [cit. Lindskog (1994)], s. 110 f. 

90 Prop. 2004/05:85, s. 756. 

91 NJA 2015 s. 359 och prop. 2004/05:85, s. 391 ff. och 756. 

92 Prop. 2004/05:85, s. 757 ff. 

93 Prop. 2004/05:85, s. 757. 
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17 kap. 7 § 3 st. ABL uppges att bristtäckningsansvar även åläggs den som, utan att själv ha 

medverkat till värdeöverföringen, tagit emot den olovligen överförda egendomen. Det kan till 

exempel vara fråga om att bolagets och aktieägarens gemensamma bank, sedan banken har 

erhållit instruktioner om att föra över medel som härrör från en olaglig värdeöverföring till 

aktieägarens konto, tillgodogör sig det överförda beloppet genom att amortera ned en kredit 

som aktieägaren har i banken.94 För styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, 

lekmannarevisor och särskild granskare krävs uppsåt eller oaktsamhet för att bristtäcknings-

ansvar ska aktualiseras. För aktieägare eller annan krävs uppsåt eller grov oaktsamhet. Flera 

ansvariga svarar solidariskt. 

Bristtäckningsansvar har inte ansetts kunna aktualiseras för styrelseledamöterna i ett helägt 

dotterbolag när dotterbolaget lämnat ett koncernbidrag till moderbolaget genom en nedsättning 

av en fordran på moderbolaget. Anledningen till detta motiverades av Högsta domstolen som 

att en nedsättning av en fordran inte innebär att moderbolaget mottagit något som går att 

återbära. Om återbäringsskyldigheten medför att rättshandlingen, det vill säga nedsättningen av 

fordringen, blir ogiltig skulle följden endast bli att moderbolaget inte kan åberopa kvittningen. 

Detta följer, enligt domstolen, av att lagstiftaren valt en ordning där medel ska återbäras framför 

en ordning med ersättningsskyldighet för mottagaren. Följden av att kvittningen blev ogiltig 

var att dotterbolagets fordran inte sattes ner och brisstäckningsansvar inte aktualiserades för 

dotterbolagets styrelse.95  

 

6.3 Återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar när inget styrelseyttrande om 

vinstutdelningsförslag enligt 18 kap. 4 § ABL lämnats?  

Lagregleringen i 17- 20 kap. ABL innehåller kapitalskyddsregler såväl som aktieägarskydds-

bestämmelser. Huvudregeln för samtliga aktieägarskyddsregler är att dessa kan åsidosättas med 

samtliga aktieägares samtycke. Kapitalskyddsreglerna är däremot tvingande, vilket huvudsakli-

gen kan motiveras med att kretsen av skyddsberättigade inte kan bedömas i förväg. Regel-

verkets tvingande karaktär är en utgångspunkt vid tillämpningen av borgenärsskyddsreglerna i 

                                                 
94 NJA 1997 s. 418. 

95 NJA 2015 s. 359. 
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17 och 18 kap. ABL. Men om detta är utgångpunkten är en relevant frågeställning om även 18 

kap. 4 § ABL ska uppfattas som en borgenärsskyddsregel.96 

18 kap. 4 § ABL utgör sannolikt en borgenärsskyddsregel, vilket följer av förarbetena såväl 

som av lagrummets systematiska utformning genom den direkta hänvisningen till 17 kap. 3 § 

ABL i lagrummet.97 Det finns dock skäl som talar mot att bestämmelsen utgör en borgenärs-

skyddsregel av det slag som i alla situationer kan aktualisera en tillämpning av reglerna om 

återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar. Bland annat ska regeln tillämpas när aktie-

ägarna ska fatta beslut i bolaget.98 

Om 18 kap. 4 § ABL klassificeras som en strikt borgenärsskyddsregel skulle rättsföljden bli att 

alla beslut som fattats utan att särskilt styrelseyttrande lämnats blir ogiltiga. Typfall på 

situationer där inget styrelseyttrande lämnats torde vara vid olika former av förtäckt 

värdeöverföring. Den förtäckta värdeöverföringen kan vara giltig, om den fattas med samtliga 

aktieägares samtycke och värdeöverföringen sker i enlighet med de krav som uppställs i 17 kap. 

3 § ABL. På grund av detta har den förtäckta värdeöverföringen en utpräglad aktieägarskydds-

karaktär. Om 18 kap. 4 § ABL skulle innehålla ett borgenärsskydd av samma dignitet som 

generellt sett gäller för borgenärsskyddsbestämmelser skulle detta medföra att alla förtäckta 

värdeöverföringar, efter ett analogislut av 18 kap. 4 § ABL, blev ogiltiga med återbäringskrav 

och bristtäckningsansvar som följd.99 

Bestämmelsen synes dock vara tillämplig endast för formenligt beslutade vinstutdelningar, 

vilket följer av ett prejudikat från Högsta domstolen. I målet besvarades två rättsfrågor. Den 

första rättsfrågan var om bristtäckningsansvar kan aktualiseras för styrelseledamöter i 

dotterbolag, när en värdeöverföring skett genom att ett dotterbolag lämnat ett koncernbidrag till 

moderbolaget genom nedsättning av en fordran på moderbolaget. Domstolen besvarade 

rättsfrågan nekande. Den andra rättsfrågan avsåg vilken rättsföljd som skulle följa ett öppet 

redovisat koncernbidrag som lämnats utan att styrelsen upprättat ett yttrande enligt 18 kap. 4 § 

ABL, men som fattats med den enda aktieägarens samtycke. Domstolen besvarande den andra 

                                                 
96 Eklund, Stattin (2016), s. 305 ff. 

97 Prop. 2004/05:85, s. 388, 749 och 763. 

98 Eklund, Stattin (2016), s. 305 ff. 

99 Eklund, Stattin (2016), s. 305 ff. 
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frågan med att ingen rättsföljd aktualiseras i de fallen.100 Om en förtäckt värdeöverföring 

formaliseras genom ett bolagsstämmoprotokoll bör värdeöverföringen ses som ett beslut om 

vinstutdelning, och ett styrelseyttrande enligt 18 kap. 4 § ABL måste upprättas.101 

Följden av att 18 kap. 4 § ABL inte följts skulle bli mycket hård, och knappast vara förenligt 

med grundläggande aktiebolagsrättsliga principer. En av aktiebolagslagens mest grundläggande 

regler är aktieägares inte svarar för bolagets förpliktelser, 1 kap. 3 § 1 st. ABL. Precis samma 

betänkligheter som diskuterades i avsnitt 5.2 i denna framställning gör sig gällande vid 

tillämpningen av 18 kap. 4 § ABL. Regeln bör följaktligen ses som en ordningsregel med en 

viss, men begränsad, borgenärsskyddande effekt vid formenliga värdeöverföringar.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 NJA 2015 s. 359. 

101 Prop. 2004/05:85, s. 760 f. 

102 Eklund, Stattin (2016), s. 305 ff. 
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7 Utdelningsförfarandet 

7.1 Beslutsordningen vid vinstutdelning  

Bolagsstämman ska besluta om vinstutdelning, 18 kap. 1 § 1 st. ABL. Beslutet kan fattas med 

enkel majoritet, 7 kap. 40 § 1 st. ABL. I bolagsordningen får anges ett högre majoritetskrav.103 

I bolagsordningen kan det uppställas krav på att beslutanderätten lämnas till annan än 

bolagsstämman. En förutsättning för ett sådant undantag är att bolaget har ett annat ändamål än 

att generera vinst.   Genom en särskild reglering i bolagsordningen kan beslutanderätten 

delegeras till någon utomstående som får fatta beslut om hur bolagsmedlen ska disponeras för 

att ändamålet ska uppfyllas.104 Bolagsordningen kan också innehålla krav om särskilda 

förutsättningar för att stämmans beslut ska tillmätas giltighet, till exempel att beslutet måste 

godkännas av ett utomstående organ.105 

På grund av den särskilda pluralitetsbestämmelsen om enkel majoritet har minoritetsskyddet i 

denna del fått ge vika för majoritetsprincipen. Likhetsprincipen och generalklausulerna 

förhindrar dock majoritetsmissbruk genom att möjliggöra för aktieägare att klandra beslut som 

fattats i strid med 4 kap. 1 § och 7 kap. 47 § ABL, se 7 kap. 50-51 §§ ABL. Minoriteten skyddas 

även mot utsvältning genom en särskild bestämmelse om minoritetsutdelning, 18 kap. 11 § 

ABL. 

Bolagsstämman kan fatta beslut om utdelning som inte följer de formenliga kraven i lagen om 

samtliga aktieägare samtycker till detta. För vinstutdelning gäller kapitalskyddsreglerna i 17 

kap. 3 § ABL, precis som vid övriga värdeöverföringar.  Utdelningen måste med andra ord 

alltid vara förenlig med regler uppställda i borgenärernas intresse.  

 

                                                 
103 Prop. 2004/05:85, s. 760. 

104 Prop. 2004/05:85, s. 759 f. 

105 Prop. 2004/05:85, s. 760. 
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7.1.1. Bolagsstämmans exklusiva kompetens  

Bolagsstämman ska fatta beslut om vinstutdelning, 7 kap. 11 § 1 st. 2 p. ABL.106 

Vinstutdelningen hör till bolagsstämmans exklusiva kompetens, vilket uttryckts i lagens 

förarbeten.107 18 kap. ABL består huvudsakligen av formföreskrifter som kan åsidosättas med 

samtliga aktieägares samtycke, om aktieägarnas samtycke till en viss åtgärd är förenlig med 

borgenärsskyddsreglerna. På grund av aktieägarnas möjlighet att åsidosätta bestämmelser 

genom sitt samtycke är en relevant frågeställning om bolagsstämman även kan fatta beslut om 

att delegera sin exklusiva kompetens enligt 18 kap. 1 § 1 st. ABL till ett annat bolagsorgan, och, 

om så är fallet, under vilka förutsättningar och med vilka begränsningar beslutsfattandet får 

delegeras.  

Det är en allmänt accepterad uppfattning att delegation av uppgifter som omfattas av 

bolagsstämmans exklusiva kompetens endast får ske om det anges särskilt i lag. Exempel på 

sådana lagrum som möjliggör delegering finns i 13 kap. 35 § och 19 kap. 28 § ABL. Förutsätts 

en lagstadgad möjlighet för att beslut ska kunna delegeras kan bolagsstämman omöjligtvis 

delegera denna rätt till någon annan, annat än i situationer som uttrycks direkt i lagen.108 Det är 

intressant att beakta vilka följder den exklusiva kompetensen får för utdelningsbeslut som fattas 

av annat bolagsorgan än bolagsstämman. Varje sådan disposition, som omfattas av någon form 

av värdeöverföring, skulle kunna leda till ogiltighet för mottagaren, oavsett om beslutet står i 

strid med borgenärsskyddsreglerna eller inte. Ogiltigheten följer av att en rättshandling som 

fattas av styrelsen utanför dess behörighet är ogiltig, oavsett mottagarens goda tro, 8 kap. 41 § 

1 st. 1 meningen ABL. 

Det är huvudsakligen minoritetsskyddet som motiverar att bolagsstämman inte kan delegera 

rätten att fatta beslut om vinstutdelning till styrelsen eller annat bolagsorgan. Styrelsen är oftast 

majoritetsvänlig (eftersom majoriteten enkelt kan avsätta styrelseledamöter), och beslut fattade 

av styrelsen kan inte klandras av aktieägare. En bolagsstämma som följer den i 7 kap. ABL 

                                                 
106 Båvestam, U, Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande verkan, JT 

2001–02 s. 252−277 [cit. Båvestam (2001-02)], s. 254−255. 

107 SOU 1997:168, s. 69 och SOU 2001:1, Ny aktiebolagslag [cit. SOU 2001:1], s. 358 f. 

108 Prop. 2004/05:85, s. 759 f. 
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föreskrivna ordningen utgör ett forum där minoritetsägare kan påverka beslut genom sin 

närvaro och sina synpunkter som får presenteras under stämman.109 

Ovan diskuterade argument utgår från minoritetsskyddshänsyn. En fråga som uppkommer är 

vad som ska ske för de fall där samtliga aktieägare lämnat sitt samtycke till att ett beslut om 

vinstutdelning delegeras. Stefan Lindskog företräder den uppfattningen att bolagsstämman i ett 

enskilt fall kan överlämna åt styrelsen att närmare precisera vinstutdelningens storlek. En sådan 

delegation bör, enligt Lindskog, få ske om samtliga aktieägare samtycker till detta eftersom 

regeln i 18 kap. 1 § 1 st. ABL utgör en aktieägarskyddsregel.110 

Under förutsättning att det sker i ett enskilt fall med vissa begräsningar torde, i enlighet med 

vad Lindskog anför, inga hinder föreligga mot en sådan delegation. Dessa begränsningar bör 

vara att beslutet fattats med samtliga aktieägares samtycke och att beslutet endast rör ett visst 

belopp eller gäller för en viss tidsperiod. Även om denna möjlighet inte är förenlig med lagens 

systematik (där beslut som utgör bolagsstämmans exklusiva kompetens endast får delegeras om 

det anges i lag), torde det åtminstone vara tillåtet i och med den systematik som gäller för 18 

kap. ABL, som medför att samtliga aktieägare fritt kan komma överens om andra formregler 

såvida dessa inte inskränker borgenärsskyddet. En utdelning som följer av en delegering bör 

villkoras med en granskning enligt 17 kap. 3 § ABL för att garantera att borgenärsskyddet inte 

åsidosätts. 

Även om förfarandet med efterutdelning existerar, och senare utdelningar kan garanteras genom 

ett sådant förfarande, torde transaktionskostnaderna för utdelningen bli lägre vid en delegation 

till styrelsen i ett särskilt fall. Genom en möjlighet för styrelsen att i ett enskilt fall fatta beslut 

om utdelning, som bör anses förenligt med ändamålsskälen bakom utdelningsförfarandet (om 

beslutet fattas med samtliga aktieägares samtycke), kan aktieägarna garanteras utdelning utan 

att bolagsstämman måste sammankallas enligt särskilda förfaranderegler. Om aktieägarna i ett 

särskilt fall kommer överens om att låta styrelsen fatta det slutliga beslutet om utdelningen, när 

den ska ske och eventuellt under förutsättning att styrelsen uppfyller vissa andra av 

bolagsstämman uppställda krav, kan aktieägarna garanteras utdelning utan att en särskild 

omröstning måste vidtas och klanderfrister iakttas. Efterutdelning enligt 17 kap. 4 § ABL kräver 

                                                 
109 Rodhe, K., Skog, R., Rodhes aktiebolagsrätt, 24 [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 [cit. Rodhe, 

Skog (2014)], s. 232. 

110 Lindskog (1994), s. 71. 
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ett mer omfattande förfarande än när styrelsen delegeras möjligheten att fatta beslutet. Det synes 

också vara förenligt med borgenärsskyddet, då styrelsen kan begränsa utdelningen baserat på 

kännedom om bolagets verksamhet. Denna kännedom är oftast mer ingående än samtliga 

aktieägares motsvarande kunskaper.111 En förutsättning för att styrelsen ska kunna delegeras 

möjligheten i ett särskilt fall är att beslutet grundar sig på en av årsstämman fastställd 

balansräkning. 

Även om ett beslut bör kunna fattas om delegation i ett särskilt fall enligt ovan preciserade skäl 

och med iakttagande av behandlade begränsningar är en annan fråga om bolagsstämman kan 

lämna en generell delegation till styrelsen att fatta beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 1 § 

1 st. ABL.  Med generell delegation avses i denna framställning en delegation av bolags-

stämmans exklusiva rätt att fatta beslut om vinstutdelning till ett annat bolagsorgan, utan att 

delegationen begränsas till att avse en viss situation eller uppställs med andra begränsningar. 

Den generella delegationen avser med andra ord beslut med samma tillämpningsområde och 

begränsningar som 18 kap. 1 § 1 st. ABL, men avviker i fråga om beslutsfattande bolagsorgan.  

Anledningarna till att uppställa ett förbud mot en generell delegering av bolagsstämmans 

exklusiva kompetens, trots att beslutet om delegering fattas med samtliga aktieägares samtycke, 

är flera. I diskussionen brukar nämnas att det skapar praktiska svårigheter för 

aktiemarknadsbolag, vars noterade aktier förutsätter en problemfri omsättning. Andra skäl mot 

en generell delegation är att en sådan skulle kunna medföra alltför stora betänkligheter ur 

minoritetsskyddsynpunkt, bland annat eftersom minoriteten genom ett sådant beslut fråntas 

rätten att klandra beslutet och de omfattande svårigheterna det innebär att återkalla en sådan 

delegation.112 

Minoritetens förlust av möjligheten att klandra beslutet följer av att styrelsebeslut inte kan 

klandras. För att få ett styrelsebeslut upphävt måste minoriteten anföra att beslutet är ogiltigt på 

grund av styrelsens bristande befogenhet eller behörighet. Det är dock endast bolaget som kan 

göra sådana invändningar, och minoritetens möjlighet att påverka bolagsföreträdarna är ofta 

begränsade. Risken är att rättshandlingen består även efter en framförd invändning av 

                                                 
111 Prop. 2004/05:85, s. 403 och Svernlöv, C., Åkersten, P., Aktiebolagsrätt för revisorer, 1 uppl., Stockholm, 2017 

[cit. Svernlöv, Åkersten (2017)], s. 40 f. 

112 Adelstam, Nerep, Samuelsson (2017), 18 kap. 1 §. 



42 

 

bolagsledningen, och minoriteten kan endast kräva skadestånd eller vägra ansvarsfrihet enligt 

29 kap. ABL. 

Tillåts generella delegationer måste även borgenärsskyddet beaktas, eftersom delegationen 

medför en rätt för styrelsen att rättshandla. Beslut som fattas i strid med borgenärsskyddet skulle 

medföra ogiltighet, eftersom det utgör ett behörighetsöverskridande. Däremot skulle en 

eventuell överträdelse av minoritetsskyddsregler, exempelvis 4 kap. 1 § ABL och 

generalklausulerna, förutsätta att motparten är i ond tro, 8 kap. 42 § 2 st. ABL. 

Rättsystematiska skäl såväl som etablerade principer kring delegation av beslut som ligger inom 

bolagsstämmans exklusiva kompetens talar således mot möjligheten att lämna en generell 

delegation, även om beslutet om delegation fattats med samtliga aktieägares samtycke. 

Något som är mindre omdiskuterat är möjligheten för bolagsstämman att fatta beslut om att 

styrelsen senare ska verkställa ett utdelningsbeslut som fattats av aktieägarna. Beslutet torde 

även kunna villkoras, exempelvis genom en begränsning att utdelningen endast får ske efter att 

styrelsen beaktat 17 kap. 3 § ABL.113 Om inget villkorande har lämnats avseende styrelsens 

bedömning av förutsättningarna för vinstutdelningens förenlighet med bolagets ekonomiska 

ställning i övrigt vid utdelningstillfället är frågan om den senare verkställigheten kan anses vara 

förenlig med borgenärsskyddsreglerna. Det föreligger dock knappast några större 

betänkligheter med detta förfarande ur borgenärsskyddssynpunkt. Rätten för styrelsen att 

verkställa utdelningsbeslutet följer direkt av aktieägarnas rätt att fatta beslutet med enkel 

majoritet och övriga rätt att disponera över formerna för utdelningen genom interna föreskrifter. 

Verkställigheten ligger därigenom utanför ramen för utdelningsbegränsningarna.114 

En annan fråga är om styrelsen, utan instruktion från aktieägarna, får hålla inne en betalning 

som följd av senare förändringar av bolagets ekonomiska ställning. I lagförarbetena till äldre 

aktiebolagslagen anförs att styrelsen sannolikt har en sådan rätt.115 I nya aktiebolagslagen har 

dock möjligheten för bolagsstämman att fatta beslut om efterutdelning tillkommit, 17 kap. 4 § 

ABL. På grund av möjligheten för bolagsstämman att löpande fatta beslut om efterutdelning 

                                                 
113 SOU 1971:15, s. 317. 

114 Adelstam, Nerep, Samuelsson (2017), 18 kap. 1 §. 

115 Prop. 1975:103, s. 479 och Bökmark, Jan, Svensson, Bo, Aktiebolagslagen: lagkommentar [och lagtexter]: 

[med den svenska anpassningen till bolagsrätten inom EU], 13 [rev.] uppl., Tholin & Larsson, Göteborg, 1996 [cit. 

Bökmark, Svensson (1996)], s. 161. 
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behöver stämman inte besluta att styrelsen senare ska verkställa utbetalningar löpande under 

året. Inför varje beslut om efterutdelning måste bolagsstämman kontrollera att utdelningen är i 

linje med 17 kap. 3 § ABL. Om vi godkänner ett förfarande där styrelsen får undandra 

aktieägarna medel på grund av senare ekonomiska svårigheter kan dock två ytterligare frågor 

ställas. Den första är om bolagsstämman därigenom kan undandra borgenärerna medel, om de 

förväntar sig att bolagets resultat ska gå ner under året, genom att direkt fatta beslut om att en 

hel utdelning ska vidtas men sedan delegera åt styrelsen att verkställa denna löpande under året. 

En annan fråga är även om vi därigenom undandrar minoriteten det skydd som senare 

dispositioner medför. Frågeställningarna är dock inte helt relevanta, eftersom det alltid är 

möjligt att dela ut hela beloppet direkt. Minoritetsskyddshänsynen gör sig heller inte gällande 

då det är svårt att se varför minoriteten skulle ha några problem med att få hela vinsten utbetalad 

till sig. 

 

7.1.2 Styrelsens vetorätt  

Bolagsstämman får inte fatta beslut om en utdelning som överskrider det belopp som styrelsen 

föreslagit eller godkänt, 18 kap. 1 § 2 st. 1 meningen ABL.116  I 18 kap. 2 § ABL anges att det 

är den av styrelsen upprättade och revisorerna granskade årsredovisningen som ska ligga till 

grund för beslutet om hur årets vinst eller förlust ska fördelas.117 Bolagsstämman får endast 

ändra styrelsens förslag till ett högre belopp om det finns en sådan skyldighet i bolagsordningen 

eller för att utdelningen beslutats efter yrkande av en aktieägarminoritet enligt 18 kap. 11 § 

ABL. 

För att undantaget som grundas på bolagsordningens lydelse ska kunna aktualiseras måste det 

framgå av bolagsordningen att ett visst belopp ska delas ut. Under förutsättning att regeln i 

bolagsordningen avseende dispositionen inte strider mot 17 kap. 3-4 §§ ABL har 

bolagsordningens bestämmelse företräde framför styrelsens vetorätt. En sådan föreskrift kan 

vara, till exempel, att hela vinstutrymmet ska utbetalas genast. Det andra undantaget avser sådan 

                                                 
116 Johansson (1990), s. 83. 

117 Andersson, J., Om vinstutdelning från aktiebolag: en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler = [About 

distribution of profits from companies] : [a study of corporate protective rules], Iustus, Diss. Uppsala : Univ., 

Uppsala, 1995 [cit. Andersson (1995)], s. 50. 
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vinstutdelning som aktieägarna kan påkalla enligt 18 kap. 11 §. Rätten till sådan utdelning 

gäller även om styrelsen motsätter sig utdelning.118 

Det kan diskuteras om bestämmelsen om styrelsens vetorätt är uppställd i tredje mans 

intresse.119 Styrelsen är det bolagsorgan som har att ansvara för bolagets förhållanden och de 

anställdas intresse, och styrelsen företräder enligt uttalanden i äldre lagförarbeten ofta 

företagets långsiktiga intressen bättre än aktieägarna.120 

Förarbetsuttalanden till den nya aktiebolagslagen uttrycker närmast att vetorätten är tvingande 

och inte kan åsidosättas ens med samtliga aktieägares samtycke.121 En aktuell fråga att ställa 

sig är om styrelsens vetorätt ska tillämpas vid formenliga värdeöverföringar men inte analogt 

på förtäckta värdeöverföringar, eller om vetorätten ska gälla för alla värdeöverföringar.  

Den första tolkningen, att bestämmelsen endast ska tillämpas vid formenliga utdelningar, 

stämmer bäst överens med en lexikal tolkning av bestämmelsen. Det framgår tydligt av 

lagrummet att det endast är vid formenliga utdelningar och värdeöverföringar som sker genom 

vinstutdelning som lagrummet ska tillämpas. Det finns en motsvarande regel för minskning av 

aktiekapitalet i 20 kap. 3 § 2 st. ABL. Om vetorätten endast har detta tillämpningsområde, som 

överensstämmer med lagtextens ordalydelse, skulle det få till följd att förtäckta värdeöver-

föringar får ske utan att styrelsen föreslagit eller godkänt det utdelningsbara beloppet. I 

lagförarbetena uttalas att syftet med bestämmelsen är att styrelsen generellt sett företräder 

bolagets långsiktiga intressen bättre än aktieägarna och har mer ingående kunskaper om 

bolagets ekonomiska situation, och om styrelsen fråntas möjligheten att yttra sig om förtäckta 

värdeöverföringar skulle det riskera att belopp som behövs till annat skulle utdelas, kanske till 

skada för bolagets borgenärer.122 

Är vetorätten endast tillämplig vid formenliga värdeöverföringar, och inte förtäckta, torde det 

leda till att vinstutdelning i större utsträckning än i dag beslutas ske genom en förtäckt 

värdeöverföring. För att en förtäckt värdeöverföring ska ske krävs endast samtliga aktieägares 

                                                 
118 Prop. 2004/05:85, s. 403 f. 

119 Prop. 1975:103, s. 237 och 477 samt Lindskog (1994), s. 73 f. 

120 SOU 1971:15, s. 315, prop. 2004/05:85, s. 403 och prop. 1975:103, s. 236 f. och 478. 

121 Prop. 2004/05:85, s. 749. 

122 SOU 1971:15, s. 315, prop. 2004/05:85, s. 403 och prop. 1975:103, s. 236 f. och 478. 
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samtycke. Genom ett lagkrav, där vetorätten uppställs vid formenliga värdeöverföringar men 

inte förtäckta, lär aktieägarna för att undslippa detta krav i större utsträckning besluta om 

förtäckta värdeöverföringar än formenliga värdeöverföringar.123 Även om 17 kap. 3 § ABL 

måste beaktas vid samtliga värdeöverföringar kan, som diskuterats, vissa borgenärsintressen 

vara förtjänta av ett styrelseyttrande (styrelsen har kanske kännedom om hur marknaden 

kommer att påverka företagets verksamhet negativt inom den närmaste framtiden och därför 

föreslår ett lägre belopp till utdelning än aktieägarna, som vill dela ut hela värdeutrymmet). Här 

kan det också vara intressant att påminna om den tidigare diskussionen i denna framställning 

om att en vidsträckt tillämpning av försiktighetsregeln närmast påminner om regler för 

ansvarsgenombrott. Genom lagbestämmelser om att styrelsen redan i detta skede ska pröva 

bolagets utbetalningsförmåga reduceras riskerna för aktieägarna att i ett senare skede drabbas 

av återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § ABL. 

Skulle dock styrelsens vetorätt utsträckas till att även omfatta förtäckta värdeöverföringar, och 

samtidigt utgöra en tvingande föreskrift, skulle den förtäckta värdeöverföringens karaktär 

förändras i den bemärkelsen att samtliga värdeöverföringar skulle närma sig de formenliga 

värdeöverföringarna.124 Om aktieägarna är missnöjda med styrelsens beslut finns det inget som 

hindrar aktieägarna från att entlediga styrelsen och välja en ny.125 

Sannolikt skulle den mest ändamålsenliga tillämpningen av vetorätten vara att regeln gäller för 

förtäckta såväl som formenliga värdeöverföringar, men att regeln inte är tvingande utan kan 

åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke. 

 

7.2 Minoritetsutdelning  

Minoritetsutdelning är en aktieägarminoritets rätt att påkalla vinstutdelning på årsstämman, 18 

kap. 11 § ABL. Lagrummet finns till för att förhindra utsvältning av aktieägare. På begäran av 

aktieägare som företräder minst 1/10 av samtliga aktier i bolaget ska årsstämman besluta om 

utdelning av hälften av vad som återstår av årets vinst efter vissa justeringar. Bolagsstämman 

                                                 
123 Adelstam, Nerep, Samuelsson (2017), 18 kap. 1 §. 

124 Adelstam, Nerep, Samuelsson (2017), 18 kap. 1 §. 

125 SOU 1971:15, s. 315. 
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är inte skyldig att besluta om högre utdelning än 5 % av bolagets bundna egna kapital. 

Vinstutdelningen måste vara förenlig med kapitalskyddsreglerna i 17 kap. 3 § ABL. Rent 

praktiskt innebär utformningen av regeln att minoriteten inte vid stämman kan framtinga ett 

beslut. Fattar bolagsstämman inte beslut i enlighet med minoritetens förslag är minoritets-

ägarnas enda remedium att klandra bolagsstämmans beslut inför domstol.    

 

7.3 Formerna för utbetalningen  

Bolagsstämman kan besluta relativt fritt om utbetalningen ska ske med kontanta medel eller 

genom att annan egendom överförs till aktieägarna. Det finns ingen aktiebolagsrättslig regel 

som förhindrar detta, eftersom beslutet om vad som ska utbetalas är ett fordringsrättsligt 

förhållande över vilket parterna själva råder.126 

 

7.3.1 Kontant utbetalning  

Lagstiftarens utgångspunkt vid författandet av 17 kap. ABL och äldre motsvarigheter har varit 

att låta utbetalningen ske med kontanta medel. Efter att aktieägaren förvärvat en aktie mot 

betalning kan inga andra krav åläggas honom eller henne.  Den prestation som bolaget ska vidta 

är att betala ut det belopp till aktieägaren som motsvaras av dennes aktieinnehav i enlighet med 

beslutad utdelning.127 

Aktiebolagets förmögenhet kommer att minska med ett belopp motsvarande den summa som 

utbetalas till samtliga aktieägare. Kontrollen av beslutets förenlighet med borgenärsskyddet 

uppfylls genom tillämpningen av beloppsspärren och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § ABL, 

som kräver att utdelningen till samtliga aktieägare ska rymmas inom utdelningsbart fritt eget 

kapital.128 

Den kontanta utdelningen är, enligt vad som ovan anförts, utgångspunkten för utbetalnings-

förfarandet. Anges inte ett undantag i bolagsordningen från denna huvudregel kan den knappast 

                                                 
126 Andersson (1995), s. 380. 

127 Andersson (1995), s. 311. 

128 Ds 2010:8, s. 69. 
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frångås med mindre än att ett stämmobeslut fattas särskilt om det. Vad som motsatsvis får antas 

följa av det är att det inte är nödvändigt att besluta särskilt om att utbetalningen ska ske 

kontant.129 

 

7.3.2 Sakvärdesutdelning 

Utöver kontant utbetalning kan aktieägarna besluta att utdelningen ska ske i annat än pengar, 

till exempel genom att egendom som täcker fordringsanspråket delas ut till aktieägarna. För att 

sakvärden ska kunna utbetalas bör detta anges särskilt i beslutet om vinstutdelning.130  

 

7.3.2.1 Lika egendom eller lika värde?  

Beslut om att utbetalningen ska ske genom utdelning av ett sakvärde istället för kontanter bör 

inte vara något som en aktieägare kan fatta själv, med bolaget som motkontrahent. Risken med 

ett sådant förfarande är att eventuell egendom som krävs för att bolaget ska bedriva 

näringsverksamhet förs ut ur bolaget. På grund av detta uppställs majoritetskrav för att ett 

sådant beslut ska få fattas på en bolagsstämma. En förutsättning för att det ska vara tillräckligt 

med enkel majoritet är att samtliga aktieägare erbjuds samma utdelning eller möjligheten att 

välja mellan kontanter och sakvärden – om så inte är fallet föreligger ett brott mot likhets-

principen, och samtliga aktieägares samtycke krävs för att en aktieägare ska få sin utdelning 

utbetald i annan egendom än övriga aktieägare.131 Kravet på att samma egendom måste erbjudas 

alla aktieägare följer av aktieägarnas rätt att kräva utdelning med kontanta medel.132 

 Stefan Lindskog anser att det bör följa av likhetsprincipen, vid avsaknad av samtliga 

aktieägares samtycke, att en majoritet av aktieägare inte kan dela ut sakvärden till sig själva 

utan att detta även erbjuds minoriteten. Det räcker inte med att minoriteten blivit erbjuden 

adekvat kompensation. Enligt Lindskog är det inte tillräckligt att aktieägarna erbjuds egendom 

                                                 
129 Sandström (2017), s. 318. 

130 Kedner, G., Roos, C. M., Aktiebolagslagen jämte Bokföringslagens bestämmelser om årsbokslut med 

kommentar. D. 2, Kap 11-19, Norstedts juridikförl., Stockholm, 1991 [cit. Kedner, Roos (1991)], s. 226, SOU 

1971:15, s. 310 och prop. 1975:103, s. 475 f. 

131 Prop. 2004/05:85, s. 760. 

132 Andersson (1995), s. 314 f. 



48 

 

med samma värde av den anledningen att viss egendom kan ge upphov till följdavkastning som 

övriga aktieägare därmed inte får del av. Ett förfarande där olika, men värdemässigt lika, 

egendom erbjuds samtliga aktieägare strider därigenom mot likhetsprincipen.133 Lindskog har 

sannolikt dragit vissa paralleller med likvidationsförfarandet. Ändamålen mellan förfarandena 

är olika, men aktieägarskyddshänsynen likartade. Betydelsen av att omvandla sakvärden till 

kontanta medel är av större betydelse vid likvidation, men i beredningsuttalanden har anförts 

att det kan vara motiverat att inte omvandla egendom till kontanta medel om samtliga rättsägare 

samtycker till en annorlunda fördelning. Vad som vidare sägs i utredningen, och som sannolikt 

Lindskog grundar delar av sin ståndpunkt på, är att egendomen som aktieägarna får del av 

endast får utdelas om identiska lotter erbjuds samtliga aktieägare. Utöver att samma erbjudande 

ska lämnas till aktieägarna måste aktieägarna anse att fördelningen är rättvis, med hänsyn tagen 

till framtida avkastning och liknande.134 

Jan Andersson instämmer inte i Lindskogs resonemang om att samtliga aktieägare ska erbjudas 

samma egendom som följd av ett utflöde av likhetsprincipen. Andersson menar istället att 

likhetsprincipen i ett sådant sammanhang likväl kan uppfyllas genom att aktieägarna 

värdemässigt behandlas lika, enligt slutsatser som går att dra av SOU 1941:9 s. 584. Även 

Andersson drar paralleller till likvidationsförfarandet, med motiveringen att slutsatserna som 

går att dra av exemplifieringen i beredningsuttalandet har relevans även vid värdeöverföringar. 

De skyddsintressen som föreligger vid en likvidation är dock inte lika omfattande vid 

värdeöverföringar, och på grund av avsaknaden av betydande skyddsintressen bör det vara fullt 

möjligt att erbjuda aktieägare värdemässigt likvärdig egendom.135 

Anderssons ståndpunkt bör vara den som är mest förenlig med vad som uttalats i senare 

förarbeten. I propositionen till den nu gällande aktiebolagslagen uttrycks att samtliga aktieägare 

ska erbjudas möjligheten att fritt välja mellan att erhålla utdelning i pengar eller annan av 

stämman bestämd egendom. Det förtydligas inte i förarbetena om den egendom som erbjuds 

aktieägarna ska vara identisk, utan enligt ordalydelsen i propositionen är det tillräckligt att 

egendomen har bestämts av bolagsstämman. Vidare, anförs i propositionen, torde det inte vara 

möjligt att genom majoritetsbeslut besluta om att vissa aktieägare ska ha utdelning i pengar och 

                                                 
133 Lindskog (1994), s. 76 f. (i synnerhet fotnot 42). 

134 SOU 1941:9, s. 584, prop. 1975:103, s. 509 och Kedner, Roos (1991), s. 311. 

135 Andersson (1995), s. 314 (i synnerhet fotnot 17). 
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andra i annan egendom. Användningen av ”torde” innebär att det kan finns tillfällen då 

undantag från huvudregeln är motiverad, men att huvudregeln är att aktieägarna får möjlighet 

att välja om de vill få utdelningen i kontanter eller utdelning i annan egendom under 

bolagsstämman, under förutsättning att inte samtliga aktieägare erbjuds samma saker.136 

Sammanfattningen av Aktiebolagskommitténs delbetänkande ”Vinstutdelning i aktiebolag” 

(SOU 1997:168) görs i propositionen till lagens nuvarande lydelse. I sammanfattningen 

hänvisas bland annat till att kommittén bland annat ansåg att styrelsens vetorätt i nuvarande 18 

kap. 1 § 2 st. ABL skulle avskaffas. 

Ett ställningstagande som görs av kommittén är dock förtjänt att presentera även i denna 

framställning. Kommittén gör gällande att likhetsprincipen, som innebär att varje aktieägare 

har rätt till ett lika stort utdelningsbelopp som andra aktieägare som äger samma mängd aktier 

och bolagsordningen saknar en särskild bestämmelse om en annan fördelning mellan aktier och 

andelen i dess vinst, kräver att, vid utdelning av andra medel än kontanter, varje aktie berättigar 

till egendom av lika stort värde om det inte i bolaget finns aktier med olika rätt.137 I 

propositionen återgavs dock inte dessa ställningstaganden uttryckligen, vilket torde innebära att 

Anderssons synpunkter inte får anses stå i strid med förarbetsuttalanden i aktiebolagslagen. 

Det finns knappast anledning att låta minoriteten motsätta sig att en utbetalning verkställs 

genom att sakvärden erbjuds aktieägarna, exempelvis genom utdelning av andelar i ett 

dotterbolag. På grund av karaktären hos en utbetalning, i kombination med att samtliga 

aktieägare erbjuds samma valmöjlighet, bör utbetalningen kunna verkställas genom ett sådant 

erbjudande. Det förutsätts dock, i så fall, att andelen i dotterbolaget eller liknande erbjuds 

vederlagsfritt. Om så inte är fallet torde en klandergrund föreligga, eftersom prestationens 

karaktär i det fallet avviker avsevärt från vinstutdelningens grundtanke som presenterats av 

lagstiftaren.138 

 

                                                 
136 Prop. 2004/05:85, s. 760. 

137 Prop. 2004/05:85, s. 932. 

138 Lindskog (1994), s. 76 f. 
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7.3.2.2 Värderingsmetoden  

Anderssons ståndpunkt om att det är tillräckligt att aktieägarna värdemässigt behandlas lika 

aktualiserar frågan om vilket värde egendomen har. Det värde som tillmäts egendomen har 

betydelse för förhållandet mellan aktieägarna såväl som i förhållande till borgenärsskyddet 

eftersom en vinstutdelning medför en värdeminskning i bolaget.139 Det är tillräckligt att 

borgenärsskyddet beaktas vid bedömningen av åtgärdens tillåtlighet vid prövningen av 17 kap. 

3 § ABL, och då genom fastställandet av vad som ryms inom det utdelningsbara beloppet.  

I NJA 1995 s. 742 ansåg HD att en värdering enligt föremålets eller tjänstens bokförda värde 

var vanligt förekommande i näringslivet, och att varken netto- eller bruttometoden hade någon 

tydlig förankring i ABL som tillämplig värderingsmetod. HD kom fram till att ingenting 

hindrade att värderingen i borgenärsskyddshänseende skedde till det bokförda värdet, men att 

realvärdet ska användas vid en tvist mellan aktieägare som rör rätten till likabehandling.  

Sammanfattningsvis skall alltså utdelade sakvärden, vid bedömningen av förhållandet mellan 

aktieägarna, värderas till marknadsvärdet vid den tidpunkt då utdelningen erhölls. Andra 

värderingsmetoder kan strida mot generalklausulerna.140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Prop. 2004/05:85, s. 513. 

140 NJA 1995 s. 742. 
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8 Utdelningstidpunktens betydelse 

När beslutet om utdelning fattats, och aktieägarnas fordran uppkommit, förändras inte den rätt 

som fordringen medför med bolagets ekonomiska situation. Går bolaget i konkurs efter att 

utdelningsbeslutet fattats, men före utbetalningen, får fordringen bevakas med samma rätt som 

andra oprioriterade fordringar i konkursen.141 

Huvudregeln i lagen är beslut om utdelning fattas på årsstämman, men ett utdelningsbeslut får 

även fattas på en extrastämma, vilket följer av 17 kap. 4 § ABL.  Lagrummet stadgar att under 

tiden från och med en årsstämma, där resultat- och balansräkning för det avslutade 

räkenskapsåret har fastställts, fram till dagen före nästa årsstämma får utdelning ske.  

Utdelning på extrastämma är begränsad till högst det belopp som vid den första årsstämman var 

tillgängligt för värdeöverföring, med avdrag för tidigare genomförda värdeöverföringar. 

Beräkningen ska ta hänsyn till förändringar i det bundna egna kapitalet. Det är viktigt att skilja 

mellan extrautdelning, som fortfarande bygger på disponibelt belopp enligt senast fastställda 

balansräkning, och en utdelning av upparbetad vinst för innevarande räkenskapsår. Det är inte 

tillåtet att ta i anspråk förväntade överskott i bolagets verksamhet eller överskott som har 

upparbetats under löpande verksamhetsår och som framgår av ett delårs- eller kvartalsbokslut. 

Det är inte heller tillåtet att ta i anspråk överskott från ett avslutat räkenskapsår innan det 

föreligger en fastställd balansräkning.142 

 

8.1 Räkenskapsårets avgörande betydelse vid beslut om värdeöverföring 

Det är viktigt att fastställa vilken balansräkning den beslutade utbetalningen hänför sig till, för 

att kunna kontrollera om den beslutade utdelningen utgör en efterutdelning, förskottsutdelning, 

interim utdelning eller anteciperad utdelning.  

Antag att en ensam aktieägare låter bolaget överlåta en av bolaget tillhörig fastighet till sig själv 

under pågående räkenskapsår. Fastigheten överlåts till aktieägaren till underpris, och senare 

samma år går bolaget i konkurs. Konkursförvaltaren hävdar att åtgärden utgör en förtäckt 

                                                 
141 Prop. 2004/05:85, s. 762. 

142 Se ovan i avsnitt 5.1.2. 
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värdeöverföring samt att denna utdelning utgör en förskottsutdelning, det vill säga utgör en 

olovlig förtäckt värdeöverföring. Aktieägaren ska därför återbära egendomen till konkursboet. 

Aktieägaren bestrider konkursförvaltarens yttranden och invänder att värdeöverföringen inte 

utgör en olovlig förtäckt värdeöverföring. Aktieägaren anför vidare att värdeöverföringen inte 

heller vidtogs i förskott utan utgör en efterutdelning. Om borgenärsskyddsbestämmelserna i 17 

kap. ABL uppfyllts innebär invändningen att utbetalningen blir lovlig, eftersom aktieägaren var 

ensam aktieägare och det fanns ett utdelningsbart fritt kapital som uppgick till det värde som 

fastigheten överläts för.143 

Det är på årsstämman fastställandet av bolagets förmögenhetsställning ska äga rum. Årsstäm-

man ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, 7 kap. 10 § ABL. Det är 

balansräkningen som fastställs på årsstämman som ligger till grund för styrelsens förslag till 

vinstutdelning och stämmans beslut, 18 kap. 1 § ABL. Lagstiftaren har beslutat att 

räkenskapsårets utgång ska avgöra när årsstämman ska hållas. Huruvida utbetalningen som 

vidtas är en förskottsutdelning, efterutdelning, interim utdelning eller anteciperad utdelning 

styrs av om utdelningen beslutas före eller efter det att ett nytt räkenskapsår har börjat löpa och 

om den beslutats före eller efter det att årsstämman fastställt balansräkningen.144 Den 

anteciperade utdelningen har två betydelser. Den ena, som behandlas i samband med 

interimsutdelningar, definieras som en utdelning av en förväntad vinst som inte redan 

realiserats.145 Den andra betydelsen definierar den anteciperade utdelningen som en 

värdeöverföring som sker från ett dotterbolag till ett moderbolag och utbetalas till moderbolaget 

redan under intjänandeåret.146 

 

8.1.1 Utbetalning av utdelning i förskott  

En förskottsutdelning är en utdelning av utdelningsbara medel som förväntas finnas vid nästa 

fastställda balansräkning. Förskottsutbetalningar strider som huvudregel mot ABL, som anger 

att en balansräkning måste fastställas avseende föregående räkenskapsår för att utdelningsbart 

                                                 
143 Andersson (1995), s. 572. 

144 Prop. 2004/05:85, s. 753 f. 

145 Andersson (2010), s. 119. 

146 Andersson (2010), s. 119 och Johansson (1990), s. 293. 
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fritt eget kapital ska kunna beräknas.147 Förbudet mot förskottsutdelning ansågs gälla redan i 

1944 års aktiebolagslag.148 En disposition som saknar stöd i en fastställd balansräkning strider 

mot borgenärsskyddsbestämmelserna som uppställer krav på att en värdeöverföring måste 

grunda sig på en fastställd balansräkning.149 

Skillnaden mellan förskottsutdelning och efterutdelning, som båda är utdelningar som vidtas 

mellan årsstämmor, är att efterutdelningar är tillåtna i gällande rätt eftersom utdelningen 

grundar sig på kvarvarande utdelningsbara medel enligt beloppsspärren och försiktighets-

regeln. 

 

8.1.2 Interim utdelning  

Interim utdelning är utbetalning av vinstmedel som upparbetas under pågående räkenskapsår. 

Det är således en utdelning av medel som inte framkommer i en fastställd balansräkning. 

Förskottsutdelning och interim utdelning är näraliggande definitionsmässigt. Skillnaden mellan 

dessa båda rättshandlingar ligger i att förskottsutdelning är för handen när utbetalning äger rum 

efter räkenskapsårets utgång, men innan årsstämman hållits och fastställt föregående 

räkenskapsårs resultat. Interim utdelning är istället utbetalningar som sker under ett löpande 

räkenskapsår, och avser vinst som upparbetas under det räkenskapsåret.150 

Interim utdelning karaktäriseras av att utbetalningen sker i avsaknad av fastställd balansräkning, 

eller genom en utdelning som vidtas utan att det finns några utdelningsbara medel kvar från den 

fastställda balansräkningen. Avsaknaden av balansräkning med utdelningsbara medel medför 

att utbetalningen inte kan laglighetsprövas i enlighet med 17 kap. 3 § ABL. Mot denna bakgrund 

bör inte, enligt Jan Andersson, utbetalning av interim utdelning få ske.151 

Andersson framhåller att utbetalning av utdelning som sker under löpande räkenskapsår inte är 

tillåtet enligt gällande rätt. Anteciperad utdelning och interim utdelning, anför han vidare, är 

två utdelningskategorier som inte existerar, utan varje utbetalning kan inordnas under 

                                                 
147 SOU 1971:15, s. 317, prop. 1975:103, s. 479 f. och Kedner, Roos (1991), s. 239. 

148 SOU 1941:9, s. 282. 

149 Prop. 2004/05:85, s. 750. 

150 SOU 1997:168, s. 70 och prop. 2004/05:85, s. 402. 

151 Andersson (1995), s. 575. 
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förskottsutdelning eller efterutdelning.152 Således kan en interim utdelning vara lovlig, om det 

utdelade beloppet ryms inom utdelningsbara medel enligt den senast fastställda 

balansräkningen, det vill säga om interim utdelning inordnas under efterutdelningarna. En 

interim utdelning kan även vara olovlig, om den senast fastställda balansräkningen inte lämnar 

tillräckligt utdelningsutrymme men en utdelning vidtas ändå. En sådan utdelning ska då istället 

definieras som en förskottsutdelning.  

 

8.1.3 Anteciperad utdelning 

Anteciperad utdelning har två definitioner. Den ena utgörs av utdelning av en förväntad vinst 

som inte realiserats.153 Den andra betydelsen definierar den anteciperade utdelningen som en 

värdeöverföring som sker från ett dotterbolag till ett moderbolag och utbetalas till 

moderbolagets aktieägare under intjänandeåret.154  

Den senare definitionen utgör således en bokföringsåtgärd som vidtas i moderbolaget. Den 

rättsliga grunden för anteciperad utdelning utgörs av lagförarbeten som inte uttryckligen 

förbjudit sådana värdeöverföringar, uttalanden i doktrin samt vaga uttalanden i NJA 1995 s. 

742. Sannolikt är förfarandet tillåtet även i nya aktiebolagslagen då utgångspunkten för 

lagstiftaren har varit att skapa ett flexiblare system för värdeöverföringar till aktieägare, utan 

att samtidigt inskränka borgenärsskyddet.155 

Syftet bakom en anteciperad utdelning är att förkorta den tidsutdräkt som 

vinstutdelningsförfarandet annars medför. En anteciperad utdelning innebär mer konkret att 

moderbolaget i sin årsredovisning för till exempel 2016, som behandlas på årsstämman 2017, 

anteciperar utdelningen från dotterbolaget avseende räkenskapsåret 2016. Utdelningen 

intäktsförs i moderbolagets räkenskaper för år 2016 och kan ligga till grund för 

utdelningsbeslutet på moderbolagets årsstämma 2017. Även om inget resultat fastställts i 

dotterbolaget kan således moderbolaget besluta om en utdelning till sina aktieägare, vilket ger 

upphov till en del frågor om lämpligheten i ett sådant förfarande. I realiteten synes förfarandet 

                                                 
152 Andersson (1995), s. 576. 

153 Andersson (2010), s. 119. 

154 Andersson (2010), s. 119 och Johansson (1990), s. 293. 

155 Andersson (2010), s. 120. 
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inte ge upphov till större betänkligheter ur borgenärsskyddssynpunkt då årsstämman i 

moderbolaget vanligtvis hålls efter årsstämman i dotterbolaget.156 

 

8.1.4 Efterutdelning  

17 kap. 4 § ABL reglerar efterutdelningar. En efterutdelning kan vidtas från och med den 

årsstämma där resultaträkningen och balansräkningen för ett räkenskapsår fastställts fram till 

nästa årsstämma. Skillnaderna mellan ordinarie utdelning och efterutdelning är att 

vinstutdelningsbeslut som fattas under årsstämman utgör ordinarie utdelning, medan beslut som 

fattas på senare stämmor utgör efterutdelningar. Det följer dock inte direkt av lagregeln, som 

anger att efterutdelning kan ske från och med årsstämman, vilket medför att även beslut som 

fattas på årsstämman torde kunna utgöra beslut om efterutdelning. Eftersom förutsättningarna 

för ordinarie utdelning och efterutdelningarna är i princip identiska, sett till formella såväl som 

materiella förutsättningar, är begreppsåtskillnaden inte av större betydelse. 

 Efterutdelning avser vinstmedel eller fria fonder. Efterutdelningen omfattar, till skillnad från 

förskottsutdelningen, realiserad vinst eller fria fonder. Det utdelningsbara beloppet bestäms 

genom försiktighetsregeln och beloppsspärren, 17 kap. 3 § ABL. Bedömningen ska ske med 

hänsyn till det kvarvarande utrymmet för värdeöverföringar från tidpunkten för årsstämman till 

efterutdelningen. Värdeöverföringsutrymmet kan förändras om ändringar skett i det bundna 

egna kapitalet efter den senaste bolagsstämman. I förhållande till beloppsspärren krävs att det 

bundna egna kapitalet är täckt efter utdelningen, precis som vid värdeöverföringar generellt.157 

Efterutdelningen innebär att beslut om utdelning kan fattas från och med att balansräkningen 

för räkenskapsåret 1 fastställs på årsstämman år 2 till och med dagen före årsstämman år 3. 

Tiden från avlutande av räkenskapsåret 2 till och med årsstämman år 3 ansågs enligt gamla 

aktiebolagslagen utgöra ”förbjuden tid”, som en följd av att det inte finns en styrande 

balansräkning.158 I och med 17 kap. 4 § ABL föreligger ingen förbjuden tid i samma 

bemärkelse, men sannolikt är det förbjudet att besluta om utdelningar från dagen före 

                                                 
156 Andersson (2010), s. 119. 

157 Nerep, E., Samuelsson, P., Aktiebolagslag (2005:551), Lexino 2013-02-01 [cit. Nerep, Samuelsson (2013)], 17 

kap. 4 §. 

158 Nerep, E., Aktiebolagsrättsliga studier: särskilt om kapitalskyddet, Juristförl., Stockholm, 1994 [cit. Nerep 

(1994)], s. 194. 
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årsstämman till dess att beslut fattas om att fastställa balansräkningen för föregående 

räkenskapsår.159 

Det förekommer att det bundna egna kapitalet förändras mellan årsstämman och tidpunkten för 

efterutdelningen, det vill säga från tidpunkten för årsstämman till det senare beslutet om 

efterutdelning. Det bundna kapitalet kan således öka, exempelvis genom fondemissioner enligt 

12 kap. 1 § ABL, vilket medför att värdeöverföringsutrymmet minskar. Vid en nyemission till 

överkurs eller aktiekapitalminskning för avsättning till fri fond kan värdeöverföringsutrymmet 

öka.  Vid nyemission till överkurs ökar det fria såväl som bundna egna kapitalet i förhållande 

till vad som framgår i den senast fastställda balansräkningen. Det torde följa direkt av 

lagrummets utformning i 17 kap. 4 § ABL att hänsyn måste tas till minskningar av det 

utdelningsbara utrymmet. En frågeställning av intresse är dock om vinstutdelningsutrymmet 

endast kan minskas från och med årsstämman, eller om utrymmet även kan öka.  

Anledningen bakom en sådan frågeställning är att lagrummets ordalydelse i viss mån kan 

uppfattas som oklar. I paragrafens första mening anges att beloppsspärren i 17 kap. 3 § 1 st. 

ABL, så som den tillämpades vid fastställandet av balansräkningen vid den första årsstämman, 

styr vad som högst får utdelas vid tillämpningen av 17 kap. 4 § ABL. I 17 kap. 4 § 2 meningen 

ABL anförs vidare att ändringar i det bundna egna kapitalet som skett efter den senaste 

årsstämman ska beaktas. I 9 kap. 4 § i lag (1987:667) om ekonomiska föreningar [cit. EFL] 

finns en bestämmelse som i stora drag motsvarar bestämmelsen i ABL.160 Även i det lagrummet 

lämnas frågan obesvarad om det utrymme som en förening, som redan har gjort en 

värdeöverföring, har att göra ännu en. I lagkommentaren till lagrummet är författarna av åsikten 

att ordalydelsen tyder på att det endast är det belopp som var tillgängligt för värdeöverföringen 

enligt balansräkningen som fastställdes under bolagsstämman som kan utdelas till 

föreningsmedlemmarna. Slutsatsen författarna drar av det är att om en omfördelning av 

tillgångar sker under året, och om denna påverkar det fria egna kapitalet, så ska dessa 

dispositioner inte leda till att ett större värdeutrymme för utbetalning under året uppstår. Det är 

                                                 
159 Prop. 2004/05:85, s. 754. 

160 Prop. 2015/16:4, Regeringens proposition 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar [cit. 

Prop. 2015/16:4], s. 160 och 266. 
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enligt författarnas mening endast möjligt att beakta förändringar i det utdelningsbara egna 

kapitalet som medfört att utrymmet för en utbetalning minskat.161 

Denna synpunkt delas av Sten Andersson, Svante Johansson och Rolf Skog. De anser att 

utformningen av lagrummet tyder på att en efterföljande årsstämma måste fatta beslut om 

utdelning om det utdelningsbara fria kapitalet ökat och oavsett om detta skett genom 

upparbetning av överskott i verksamheten eller genom att bolaget tillförts fritt eget 

kapital utifrån, till exempel genom nyemission till överkurs.162 

Erik Nerep och Per Samuelsson är av en annan åsikt. De anför att en efterutdelning kan ske av 

sådana medel som genererats genom en aktiekapitalminskning eller en nyemission till överkurs. 

Det bundna egna kapitalet kommer för det fallet att vara intakt efter utdelningen, och 

förfarandet vara förenligt med vad som stadgas i 17 kap. 4 § 2 meningen ABL om beaktande 

av ändringar i det bundna egna kapitalet. Nerep och Samuelsson anför således att de fria 

utdelningsbara medel som en aktiekapitalminskning gett upphov till inte ska exkluderas från en 

efterutdelning. Det gäller särskilt som borgenärerna garanteras skydd genom 20 kap. 23-29 §§ 

ABL vid sådana förfaranden. Möjligheten att utbetala frigjorda medel ska även gälla, enligt 

Nerep och Samuelsson, vid nyemission till överkurs om aktieägarna fritt disponerar över 

överkursen. Den enda begränsningen över värdeöverföringsutrymmet ska vara att det bundna 

egna kapitalet måste vara täckt efter en utdelning och att försiktighetsprincipen beaktats.163 

Sannolikt är den åsikten som företräds av Andersson, Johansson och Skog den som är mest 

förenlig med lagtextens klara ordalydelse, det vill säga att endast förändringen av det bundna 

egna kapitalet ska beaktas, vilket inte lämnar något utrymme för utdelning av överkursen (inte 

ens till den nivå som finns i balansräkningen). 

 

 

 

                                                 
161 Mallmén, A., Andersson, S., Thorstorp, B., Lagen om ekonomiska föreningar: en kommentar, 4 [rev.] uppl., 

Wolters Kluwer, Stockholm, 2016 Zeteo 2016-10-14 [Andersson, Mallmén, Thorstorp (2016)], 9 kap. 4 §. 

162 Andersson, Johansson, Skog (2017), 17 kap. 4 §. 

163 Nerep, Samuelsson (2013), 17 kap. 4 §. 
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8.2 Utbetalningstidpunkten 

Har bolagsstämman valt att fatta beslut om vinstutdelning efter en granskning av årets 

dispositioner kommer samtliga berättigade aktieägare få ett anspråk på bolaget om att ta del i 

utdelningen. Utdelningsbeslutet innebär att aktieägarna får en fordran på bolaget att ta del i 

bolagets förmögenhet.164 Det har diskuterats om vinstutdelningen utgör en benefik eller onerös 

rättshandling, då utbetalningen ålägger aktiebolaget att prestera utan att en direkt motprestation 

vidtas av aktieägarna.165 Den enda skyldigheten som uppställs för att ta del av vinstutdelningen 

i ett aktiebolag är att aktieägaren är andelsägare i bolaget. Aktieägaren måste med andra ord ha 

förvärvat aktierna i bolaget för att kunna ta del av bolagets vinst, 2 kap. 15 § ABL.166 Denna 

rättshandling medför att vinstutdelningen i viss utsträckning går att betrakta som onerös. 

Typiska faktorer som definierar en benefik rättshandling är att en förmögenhetsöverföring sker 

från givaren till gåvotagaren. Förmögenhetsöverföringen ska göras frivilligt av givaren; den ska 

inte följa en lagligen angiven plikt att prestera. Båda parter måste vara överens om att inget 

vederlag ska utgå. Transaktioner som sker med affärsmässiga intressen faller utanför 

definitionen.167 En vinstutdelning kan således falla in under definitionen av en onerös såväl som 

en benefik rättshandling. På grund av att aktier generellt sett utgör andelar i aktiebolag som har 

till syfte att generera vinst är affärsmässiga hänsyn knappast av ringa betydelse vid förvärvet 

av en aktie. Det faktum att lång tid förflutit sedan betalningen av aktien motiverar inte att 

rättshandlingen därigenom mister sin onerösa karaktär. Vid en jämförelse med försträckning 

förändras knappast försträckningens karaktär som en onerös rättshandling till en benefik sådan 

på grund av att lång tid förflutit sedan försträckningsavtalet ingicks. På grund av det anförda 

utgör vinstutdelning sannolikt en onerös transaktion. 

Fordringsanspråket som aktieägarna erhållit genom beslutet om vinstutdelning förfaller för 

kupongbolag vid den tidpunkt som bolagsstämman angett eller styrelsen beslutar, om 

bolagsstämman bemyndigat styrelsen att fatta beslut om utbetalning, 18 kap. 13 § 1 st. ABL. 

Vinstutdelning i kupongbolag som följer av 18 kap. 11 § ABL måste ske genast, med vilket 

                                                 
164 SOU 1941:9, s. 282, SOU 1971:15, s. 317 och prop. 1975:103, s. 479. 

165 Lindskog (1994), s. 70. 

166 Kvotvärdet anger det lägsta värdet som ska betalas för aktien, se 2 kap ABL.  

167 Hellner, J., Hager, R., Persson, A. H., Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H. 1, Särskilda avtal, 6 [uppdaterade] 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015 [cit. Hellner, Hager, Persson (2015)], s. 278.  
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sannolikt ska förstås som så snart praktiskt möjligt. I avstämningsbolag ska utdelningen 

utbetalas genast efter avstämningsdagen, 18 kap. 13 § 2 st. ABL. Avstämningsdagen får inte 

infalla senare än dagen före nästa årsstämma, 18 kap. 3 § 2 st. ABL. I 18 kap. 12 § ABL bestäms 

avstämningsdagen vid minoritetsutdelning enligt 18 kap. 11 § ABL till senast en månad efter 

att beslutet om vinstutdelning fattats vid bolagsstämman. Rätten för bolagsstämman att ange en 

annan tidpunkt för utbetalning, och även uppskjutande av utbetalning, följer av stämmans rätt 

att besluta i vad mån utdelning ska ske. Bolagsstämman kan dock inte skjuta upp utbetalningen 

om minoriteten har påkallat utbetalningen. Sådan utdelning får anses vara förfallen till betalning 

omedelbart eller i varje fall utan längre uppskov än som kan motiveras med ett behov av skälig 

expeditionstid.168 

Det är ostridigt att bolagsstämman kan fatta beslut om utbetalning i flera poster under 

årsstämman, till exempel att ett belopp ska utbetalas genast och det andra först senare.169 På 

grund av svårigheten med att få fram likvida medel förekommer det att bolagsstämman beslutar 

att utdelning ska ske i flera poster. Om aktiebolaget är ett avstämningsbolag ska bolagsstämman 

i samband med beslutet om vinstutdelning fatta beslut om flera avstämningsdagar.170 

Fordringsrätten som uppkommit för aktieägarna påverkas inte av att bolagets ekonomiska 

ställning försämras mellan utbetalningstillfällena. Går bolaget i konkurs innan aktieägarna fått 

betalt får fordringen bevakas med samma rätt som oprioriterade fordringar i konkursen.171 Om 

vinstutdelningen betraktas som en gåva kan detta medföra att vinstutdelningsfordringen inte får 

göras gällande i bolagets konkurs, 1 § 2 st. lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. 

Det är dock tveksamt om en formenlig vinstutdelning kan anses utgöra en gåva; se ovanstående 

resonemang.172 

Om flera utbetalningstidpunkter bestämts i bolagsstämmobeslutet uppkommer frågan om 

bolagets styrelse kan förhindra verkställande av dessa utbetalningar som följd av att bolagets 

ekonomiska situation avsevärt försämrats. I förarbetsuttalanden till äldre aktiebolagslagen 

                                                 
168 SOU 1971:15, s. 317. 

169 Prop. 1975:103, s. 479. 

170 Prop. 1975:103, s. 479 och Kedner, Roos (1991), s. 239. 

171 Prop. 2004/05:85, s. 762. 

172 Lindskog (1994), s. 70 (i synnerhet fotnot 6). 
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uttalades att det var möjligt för styrelsen att stoppa en sådan utbetalning,173 men i doktrinen har 

uttalats en motsatt ståndpunkt.174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Prop. 1975:103, s. 479. 

174 Andersson, Johansson, Skog (2017), 18 kap. 13 §, se även ovan i avsnitt 7.1.1-7.1.2. 
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9 Avslutande anmärkningar  

Alla aktiers lika rätt garanteras genom likhetsprincipen, som i stor utsträckning påverkat 

tillämpningen av värdeöverföringsreglerna i aktiebolag. Även generalklausulerna, som syftar 

till att garantera att ingen aktieägare tar del av en otillbörlig fördel, till nackdel för annan aktie-

ägare eller bolaget är väsentliga, eftersom de i egentlig mening kompletterar likhetsprincipen. 

Betydelsen av generalklausulerna blir tydlig när pluralitetsreglerna i aktiebolagslagen granskas. 

Likhetsprincipen har fått ge vika för majoritetens vilja i vissa sammanhang, men för att 

förhindra majoritetsmissbruk garanterar generalklausulen ett yttersta skydd för minoriteten. Det 

består till stor del av rätten för en aktieägare att väcka klandertalan mot ett beslut som gett en 

aktieägare eller annan en otillbörlig fördel på bekostnad av aktieägaren eller bolaget. Frågorna 

som omgärdar dessa principer är många, i synnerhet vid diskussioner där dessa vägs mot 

grundläggande borgenärsskyddsregler. 

Aktiebolagslagens minoritetsskydd och kapitalskyddsregler är grundläggande bestämmelser 

vid tillämpningen av 17 och 18 kap. ABL. Förhållandet mellan borgenärsskyddet och 

minoritetsbestämmelser ger upphov till att en rad frågeställningar lämnats oreglerade i 

lagtexten. I denna framställning har diskussionerna i grova drag koncentrerats till samman-

fattande resonemang om borgenärsskyddet eller minoritetsskyddet ska tillmätas störst betydelse 

eller om vi ska lämna visst utrymme åt aktieägarna att åsidosätta reglering genom samtliga 

aktieägares samtycke, åtminstone avseende minoritetsskyddsregleringen. Med detta följer att 

parallella frågeställningar kan uppstå vid tillämpningen av 17 och 18 kap. ABL, exempelvis om 

17 kap. 3 § med dess krav på fastställande av resultaträkningen är en tvingande föreskrift eller 

inte. Avvägningen, och bedömningen av åtgärdens tillåtlighet, gör sig även påkallad vid 

värderingen av formföreskrifter såsom 18 kap. 4 § ABL. Beslutsordningen är också en fråga av 

stor betydelse för bedömningen av bolagsstämmans exklusiva kompetens och styrelsens veto-

rätt, som har gett upphov till diskussioner i doktrin om möjligheten att delegera bolagsbeslut 

samt frågor om verkställighet, där bolagets ekonomiska situation senare påverkats. 

Även om tydligare uttalanden i sak i gällande rätt hade varit önskvärt har vi ändå fått besvarat 

att det åtminstone för koncernbidragens del är möjligt att undgå ett förfarande som kräver 

styrelseyttrande enligt 18 kap. 4 § ABL. Vad denna slutsats väcker för tankegångar är om 

lagrummets tillämplighet är tänkt att avse samtliga förtäckta värdeöverföringar, eller om 

avgörandet uteslutande avsåg att reglera effekter för beslut om koncernbidrag. Om det endast 

är i det senare fallet lagrummet inte kan anses vara tvingande så skulle detta innebära att 

majoriteten av de förtäckta värdeöverföringarna vid ett analogislut av 18 kap. 4 § ABL skulle 



62 

 

träffas av den obligatoriska regleringen och samtliga mottagare riskera återbäringsansvar. 

Avgörandet, fastän inte direkt applicerbart för den frågan, väcker även frågeställningar om 

exklusiviteten av 18 kap. 1 § 1 st. ABL. Trots att olikheterna mellan 18 kap. 4 § och 1 § ABL 

är många är det ändå intressant att dra en parallell mellan lagrummen. Om förfarandet vid 

tillämpningen av 18 kap. 4 § ABL inte är analogivis tvingande för förtäckta värdeöverföringar 

kan knappast regleringen i 18 kap. ABL utgöra tvingande lagstiftning. Således går det inte att 

utan undantag anföra att 18 kap. 1 § ABL är tvingande lagstiftning. Det gäller än mindre efter 

en jämförelse mellan lagrummen som tyder på att 18 kap. 1 § 1 st. ABL är en 

minoritetsskyddsregel, medan 18 kap. 4 § ABL snarast utgör en borgenärsskyddsregel. 

Borgenärsskyddet är i större utsträckning än minoritetsskyddet tvingande lagstiftning, så om en 

borgenärsskyddsregel inte är tvingande utan kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke 

talar mycket för att även fall av strikt minoritetsskydd ska vara möjligt att åsidosätta. Således 

bör 18 kap. 1 § ABL kunna åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke. 

Som påvisats kan det finnas anledning att tydliggöra gällande rätt, särskilt som vissa regler 

riskerar att åsidosätta en av de främsta aktiebolagsrättsliga grundprinciperna om att aktieägare 

inte ska vara personligt betalningsansvariga för aktiebolagets skulder. De oreglerade frågorna, 

som kan utgöra problem ur rättssäkerhetssynpunkt, torde dock inte vara av avgörande betydelse. 

Problemet med att reglera samtliga brister som föreligger i gällande rätt är att det skulle ske på 

bekostnad av den flexibilitet som ovissheten medför. Möjligheten att göra 

marknadsavvägningar skulle minska vid mer omfattande reglering, men det skulle ske till 

förmån för rättssäkerheten. Frågan blir slutsatsvis om detta är nödvändigt för aktiebolagsrätten, 

eller om det är tillräckligt att samtliga aktieägares samtycke kan åsidosätta samtliga 

bestämmelser som reglerar formkraven vid utdelning, under förutsättning att 

kapitalskyddsreglerna inte åsidosätts, eller om det bör finnas vissa saker som ligger utom 

aktieägarnas kontroll?  
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