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Abstract 
This paper examines the possibilities for an investor in a prospectus of green bonds to seek 

compensation for false or misleading information. That includes the conditions for 

compensation as well as the liability of different subjects. Furthermore, the importance of 

advises, recommendations and frameworks from green bond market organizations are being 

examined. The purpose is also to discuss if an extended liability for a prospectus or a further 

regulation of green bonds is motivated. 

 A green bond is a security that separates from other securities since the proceeds must be 

allocated to environmental friendly projects. The market for green bonds develops mainly 

through advises, recommendations and frameworks from green bond organizations. These are 

a self-regulating part of the market who complements the other regulation well. For instance, 

regarding how to manage the proceeds. A green bond is otherwise regulated through traditional 

bond regulation.  

 The prospectus responsibility for false or misleading information is currently only explicitly 

regulated for persons exercising corporate functions, through the Companies Act (ABL), 

chapter 29 paragraph 1. This is due to a formulation in the Prospectus Directive which entails 

the EU member states a wide possibility to design the responsibility according to the national 

law system. Thus, the possibility for an investor, that has suffered a loss due to false or 

misleading information, to claim responsibility from the issuer or a participating subject is a 

choice between two courses of action without explicit support of the law. The two courses of 

action are through tort law or on a contractual basis, of which the latter has a limited support in 

the law. Consequently, the lack of an explicit and transparent state of regulation are risking to 

damage market efficiency and the public confidence in the capital markets. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen syftar till att utreda möjligheterna för en investerare att söka ersättning för fel eller 

brister i ett prospekt för gröna obligationer. Mot bakgrund av detta utreds såväl 

ansvarsrekvisiten som ansvarssubjekten. Därtill behandlas även betydelsen av råd, 

rekommendationer och ramverk från branschaktörer. Syftet är vidare att diskutera huruvida ett 

utökat prospektansvar eller en särreglering av gröna obligationer, helt eller delvis, är motiverad. 

En grön obligation är ett värdepapper som särskiljer sig från andra värdepapper genom att 

likviden är förbunden till att investeras i klimatpositiva ändamål. Marknaden för gröna 

obligationer utvecklas i hög grad genom råd, rekommendationer och ramverk utfärdade av 

branschorganisationer. Dessa utgör en självreglerande funktion som kompletterar övrig 

reglering väl, exempelvis beträffande hur likviden får förvaltas. En grön obligation regleras i 

övrigt genom sedvanliga obligationsrättsliga regler. 

För närvarande är ansvaret för fel och brister i prospekt endast uttryckligen reglerat för 

bolagsorganen i 29 kap. 1 § ABL. Detta mot bakgrund av en bestämmelse i prospektdirektivet 

som ger medlemsstaterna stor frihet att utforma prospektansvaret i enlighet med nationell 

civilrättslig lagstiftning. Inom svensk rätt måste därför en investerare som anser sig ha lidit 

skada, till följd av fel eller brister i ett prospekt, och vill utkräva ansvar från emittenten eller en 

medverkande aktör, välja mellan två tillvägagångssätt utan uttryckligt stöd i en författning. 

Dessa utgörs av att grunda en talan på en kontraktsrättslig alternativt utomobligatorisk grund, 

varav den förstnämnda har begränsat med stöd i gällande rätt. Rättsläget anses därför oklart 

avseende möjligheterna att rikta en talan mot emittenten av ett prospekt eller en medverkande 

aktör till dess upprättande. Avsaknaden av ett tydligt rättsläge riskerar vidare att skada 

förtroendet för och hämma effektiviteten på kapitalmarknaden. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Till följd av Parisavtalets överenskomna målsättning att hålla den globala uppvärmningen till 

under två grader Celsius, ställs höga krav på beslutsfattare och företagsledare.1 Att uppfylla 

målet kommer kräva en balansgång mellan pricksäker lagstiftning och proaktivt företagande. 

Därmed föreligger ett avsevärt kapitalbehov för gröna investeringar vilket tvingar de globala 

finansmarknaderna att bli involverade. En aktuell och allt mer populär investeringsform för att 

rikta kapitalplaceringar mot minskad klimatpåverkan är gröna obligationer. Avsikten med 

denna kapitalform är att emittenten förbinder sig att använda likviden till att investera i 

effektivare resursutnyttjande och således minska sitt klimatavtryck. Den globala marknaden för 

gröna obligationer har på tio år, från när den första gröna obligationen emitterades, ökat från 

900 miljoner USD till cirka 262 miljarder USD idag. Detta utgör dock endast 0,3 procent av 

den totala obligationsmarknaden.2  

 En väl fungerande handel med finansiella instrument förutsätter att intressenter i allmänhet 

och investerare i synnerhet, hyser förtroende för kapitalmarknadens regler och utformning. 

Således krävs det att den information som utges i form av prospekt är tillförlitlig, korrekt och 

återkommande följer en liknande disposition. Motsatsvis fordras att den som har blivit vilseledd 

eller lidit skada till följd av fel eller brister i prospekt åtnjuter möjligheten att utkräva ersättning 

på tydliga grunder, vilket således är ett nödvändigt led i ett fortsatt förtroende för 

kapitalmarknaden. I förevarande fall finns anledning att särskilt fokusera på det fallet att en 

emittent inte investerar likviden på ett klimatpositivt sätt. Vid en sådan situation aktualiseras 

prospektansvaret.3 Det innefattar en möjlighet för den skadelidande att söka upprättelse med 

stöd i vad prospektet föreskriver. En talan kan i huvudsak väckas mot tre ansvarssubjekt, 

nämligen bolagsorganen, emittenten eller en medverkande aktör. Endast den förstnämnda är 

uttryckligen reglerad genom 29 kap. § 1 ABL. Prospektansvaret för emittenten och en 

medverkande aktörer har varit föremål för skilda åsikter inom såväl doktrin som förarbete.4 

                                                
1 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/ Lydelse per den 12 oktober 2018. 
2 SOU 2017:115, sid. 106 – 108. 
3 DS 2013:16 sid. 34 – ff. 
4 Se exempelvis Wendleby, Prospektansvaret, i Sevenius & Örtengren (red.), Börsrätt, 4 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2017, 
sid. 255 - 265 samt DS 2013:16 sid. 58 – 59. 
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Flertalet utredningar har föreslagit lagstiftaren om att införa ett prospektansvar för emittenten.5 

Motståndet till reglering återfinns i den historiska uppfattningen om att ett aktiebolag inte kan 

vara kontraktuellt skadeståndsskyldig gentemot tecknare av värdepapper som den har gett ut. 

Detta har motiverats med hänsyn till skydd för bolagets kapital och i förlängningen dess 

borgenärer.6  

 Då gröna obligationer är en relativt ny investeringsform finns det utrymme för att utreda och 

analysera vilka möjligheter en investerare åtnjuter för att erhålla ersättning eller få upprättelse 

för fel eller brister i ett prospekt om en grön obligation. Relevant att undersöka är såväl det 

allmänna skadeståndsansvaret som det bolagsrättsliga ansvaret.  

 Gröna obligationer är inte särreglerade utan inryms under sedvanlig reglering för 

obligationer och andra värdepapper i flera avseenden. Därmed är det motiverat att diskutera om 

en särreglering, antingen helt eller delvis, kan vara motiverad. Detta mot bakgrund av en grön 

obligations karakteristika, nämligen förbindelsen att investera klimatpositivt, som gör den till 

ett värdepapper utöver de traditionella. Denna aspekt regleras i huvudsak genom råd, 

rekommendationer och ramverk utgivna av branschorganisationer. Dessa reglerar exempelvis 

emissionslikvidens förvaltning och formar därmed till stor del hur en emittent och investerare 

förhåller sig till denna investering. Därför är det motiverat att utreda om det ur 

investerarsynpunkt uppställs ett tillfredsställande investerarskydd för investeringar baserade på 

ett prospekt. Särskilt mot bakgrund av den nyligen utgivna statliga utredningen som behandlar 

hur marknaden för gröna obligationer kan främjas samt presenterar ett förslag om att svenska 

staten ska emittera gröna obligationer.7 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda möjligheterna för en investerare att söka ersättning för fel 

eller brister i ett prospekt. Följaktligen kommer såväl ansvarsrekvisiten som lämpligt 

ansvarssubjekt att utredas. Mot bakgrund av gröna obligationers förbindelse att investera 

klimatpositivt är det även relevant att utreda betydelsen av råd, rekommendationer och ramverk 

utgivna av branschaktörer. Syftet är vidare att diskutera huruvida ett utökat prospektansvar samt 

om en särreglering av gröna obligationer, helt eller delvis, kan vara motiverad. 

                                                
5 Se SOU 1997:22, SOU 2001:1, SOU 2005:18 eller DS 2013:16. 
6 Af Sandeberg, Prospektansvaret – caveat emptor eller caveat venditor?, Avhandling vid Uppsala universitet, Iustus Förlag 
AB, 2001, sid. 260 – ff. 
7 SOU 2017:115. 
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 Mot bakgrund av ovanstående kommer uppsatsen fokusera på följande frågeställningar: 

- Vad krävs för att skadeståndsansvar ska uppstå vid fel och brister i prospekt hänförliga 

till gröna obligationer, särskilt med avseende på felaktig användning av 

emissionslikviden? 

- Hur inverkar råd, rekommendationer och ramverk från branschorgan på möjligheterna 

att kräva ansvar? 

- Bör det reglerade prospektansvaret utökas till att omfatta fler ansvarssubjekt? 

- Kan en särreglering av gröna obligationer, helt eller delvis, vara motiverad? 

 

1.3 Metod och material  

Utgångspunkten för följande uppsats är en rättsdogmatisk metod, vilken innefattar att den 

juridiska frågeställningen besvaras utifrån de traditionella rättskällorna lagstiftning, rättspraxis, 

förarbeten och rättsvetenskaplig doktrin.8 Således ämnar uppsatsen undersöka det material som 

idag anses vara gällande rätt, ett begrepp som åsyftar en abstrakt ögonblicksbild av 

rättssystemets innehåll. Gällande rätt är dock inte absolut utan kan variera till följd av bland 

annat vilket perspektiv en frågeställning behandlas ur.9 Ovan nämnda rättskällor kan 

kategoriseras in i en hierarki bestående av vilka som ska, bör och får beaktas. Lagar, föreskrifter 

och allmänna sedvanerättsliga regler ska beaktas. Praxis och förarbete bör beaktas. Rättskällor 

som får beaktas består bland annat av myndigheters riktlinjer och rekommendationer, beslut 

utan prejudicerande verkan samt den rättsvetenskapliga litteraturen.10  

Förarbeten utgör en huvudsaklig källa i denna uppsats, främst eftersom lagstiftaren flertalet 

gånger under de senaste decennierna har haft i uppgift att utreda aspekter hänförliga till 

prospektansvaret. Även om presenterade förslag inte blir till lagstiftning kan ändå redogörelse 

för gällande rätt eller analys av principiella frågor få betydelse för rättstillämpningen. Det är 

inte ovanligt att en proposition är mer lagtekniskt fokuserad gentemot en SOU som tenderar att 

vara av mer argumenterade karaktär.11 Uppsatsen avser diskutera om ett utökat prospektansvar 

för fler ansvarssubjekt samt om en särreglering av gröna obligationer är motiverade. Det innebär 

                                                
8 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Zamboni (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, 
sid. 21 - ff 
9 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996, sid. 28 - ff. 
10 Peczenik, Vad är rätt? - Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes Förlag AB, Stockholm, 1995, 
s. 214 - ff. Se även Bernitz, med flera, Finna rätt - juristens källmaterial och arbetsmetoder, 14 u., Wolters kluwer, 
Stockholm, 2017, sid. 30 - ff. 
11 Bengtsson, SOU som rättskälla, SvJT, 2011, sid. 777 – ff. 
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att uppsatsen kommer behöva kritisera vad utredningen har presenterat. Den rättsdogmatiska 

metoden tillåter, utöver att fastställa och systematisera gällande rätt, också att analysera och 

kritisera den.12 Således möjliggörs att peka på brister och identifiera behov i det nuvarande 

rättsläget utifrån skyddet för investerare och transparensen för andra potentiella parter. 

Uppsatsen avser därtill att diskutera några av frågeställningarna ur ett de lege 

ferendaperspektiv, vari argumentationen kommer bygga på den tidigare gjorda analysen.13 Det 

bör därvid även nämnas att uppsatsen bygger på föreställningen att en effektivare 

kapitalmarknad är samhällsmässigt gynnsamt i allmänhet och samhällsekonomiskt fördelaktigt 

i synnerhet. 

Med hänsyn till att regleringen av prospekt grundar sig i förordningar, direktiv och 

genomförandeåtgärder från EU kommer unionsrätten att beaktas. För uppsatsens vidkommande 

kan det närmast beskrivas som att unionsrätten uppställer grundreglerna för prospektansvaret. 

Unionsrätten är överordnad vilket innebär att svensk rätt måste verka inom de ramar som har 

uppställts. Därmed behöver den juridiska metoden som förespråkas i svensk rätt förhålla sig till 

och kompletteras av en EU-rättslig metod. Exempelvis får det inte ske systematiska tolkningar, 

där en fråga tolkas isolerat från sitt sammanhang, inom den EU-rättsliga metoden. Istället är 

teleologiska tolkningar den naturliga utgångspunkten.14 Vid redogörelse för 

prospektregelverket kommer således unionsrätten att vara dominerande. Eftersom unionsrätten 

i vissa fall endast stipulerar minimiregler eller uttryckligen föreskriver att vissa frågor ska 

regleras nationellt, får svensk rätt i det hänseendet anses fylla ut unionsrätten. Utöver 

uppsatsens redogörelse för prospektregelverket kommer svensk lag att redogöras för som 

utgångspunkt, förutsatt att en redogörelse av svensk lag inte blir missvisande i förhållande till 

exempelvis en unionsrättslig förordning. 

 Till följd av att gröna obligationer är en relativt ny företeelse i sig så är de också sparsamt 

behandlade i rättskällorna. Det utgör dock inga anmärkningsvärda svårigheter för uppsatsen 

överlag då de i större avseenden regleras som traditionella obligationer och andra värdepapper 

eftersom likheterna är flera och påfallande. Således finns det fog för att analogivis utreda gröna 

obligationer utifrån vad som gäller för andra värdepapper. Uppsatsens kommer sträva efter att 

finna skiljelinjen för när gröna obligationer ska, bör eller kan åtskiljas från övriga värdepapper. 

Således kommer det löpande prövas om just gröna obligationers karakteristika motiverar en 

                                                
12 Kleineman, 2013, sid. 21 – 24. 
13 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 4 u., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2018, sid. 49.  
14 Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2011, sid. 34 – 38. 
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annorlunda behandling än för traditionella obligationer eller övriga värdepapper. Därtill 

gällande behandlandet av gröna obligationer avser uppsatsen fokusera på de råd, 

rekommendationer och ramverk som har getts ut av branschorganisationer, eftersom de i 

huvudsak utgör de normer som uttryckligen adresserar gröna obligationer. Därmed blir dessa 

oundvikligen föremål för uppsatsens utredning av hur prospektansvaret för gröna obligationer 

inverkas genom denna form av normgivning.  

 

1.4 Avgränsningar 

Utgångspunkten för denna uppsats är svensk rätt avseende prospektansvaret för gröna 

obligationer. Den utredning som presenteras och den diskussion som förs sker ur ett svenskt 

perspektiv eftersom framställningen tar sikte på det svenska prospektansvaret, inbegripet hur 

eller om det bör förändras. Det utesluter av naturliga skäl inte att unionsrätt eller dokument från 

branschorganisationer redogörs för, eftersom de vid vissa givna tillfällen utgör en del av den 

svenska rätten. De slutsatser som dras och de uppmaningar som förs fram kan därför inte anses 

gälla generellt för andra länders reglering av prospektansvaret för gröna obligationer. Uppsatsen 

avser inte heller innehålla några närmare komparativa inslag med angränsande länder. Det kan 

inte uteslutas att det hade kunnat bidra till frågan om det svenska prospektansvaret bör förändras 

men uppsatsen har valt att fokusera på frågan ur ett svenskt perspektiv. Det faller sig väl mot 

bakgrund av unionsrättens uppfattning om att det angår medlemsländerna relativt fritt att 

utforma prospektansvaret utifrån nationell civilrättslig regleringen.15  

Det bör även tydliggöras att uppsatsen endast kommer fokusera på den del av 

informationsgivningen som avser prospekt, vilket innebär att exempelvis offentliggörande av 

insiderinformation enligt MAR eller skyldigheten att regelbundet offentliggöra finansiell 

information enligt 16 kap. VpmL kommer utelämnas. Vidare kommer endast prospekt mot 

bakgrund av 2 kap. LHF att behandlas. Således kommer prospekt avseende uppköp, fusion samt 

fission enligt 2 a – c kap. LHF att utelämnas. Emellertid återfinns likheter då det materiella 

innehållet i dessa prospekt avser att tillgodose kapitalmarknadens informationskrav- och behov. 

Även om tidigare förarbeten begreppsmässigt sammanför dem till ett civilrättsligt ansvar 

återfinns det i vissa fall avgörande skillnader vilka motiverar en avgränsning, bland annat 

beträffande olika innehållskrav och att de brukas i olika situationer.16 Därtill vore en sådan 

                                                
15 Se avsnitt 2.1.2. 
16 Se SOU 2015:18 samt Ds 2013:16. 
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utvidgning inte lämplig utifrån uppsatsen syfte att fokusera på investerarskyddet för gröna 

obligationer mot bakgrund av det upprättade prospektet, bland annat eftersom gröna 

obligationer varken är föremål fusioner eller fissioner. Huruvida presenterade slutsatser kan 

appliceras avseende dessa tre exkluderade typer av prospekt faller således utanför ramen för 

denna uppsats. 

 Vidare kommer uppsatsen endast att ytligt beröra indirekta skador, det interna 

bolagsrättsliga skadeståndsansvaret samt ansvaret för sammanfattningar av prospekt. Eftersom 

de utifrån utredningen av de angivna frågeställningarna är av mindre relevans vad avser 

ansvarsutkrävandet. Exempelvis utgör det stipulerade ansvaret för den som har tillhandahållit 

en sammanfattning av ett prospekt inte ett aktuellt ansvarssubjekt för den investerare som har 

blivit vilseledd till följd av prospektet som helhet, vilket är föremål för utredning i denna 

uppsats. Slutligen kan nämnas att denna uppsats är skriven för en person med grundläggande 

kunskaper inom värdepappersrätt och skadeståndsrätt.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer inledningsvis i avsnitt två beskriva prospektreglering i allmänhet, både den 

EU-rättsliga och hur den inverkar på den svenska prospektregleringen. Det kommer även 

beskrivas hur prospektmarknaden består av självreglering från marknadsaktörer. Vidare 

kommer det ges en övergripande redogörelse för gröna obligationer, vilken karaktär de har som 

värdepapper samt hur den externa granskningen av bland annat emissionslikviden sker. 

Avsnittet är av deskriptiv karaktär. 

 Nästkommande avsnitt tre avser redogöra för det allmänna skadeståndsansvaret, såväl det 

utom- som inomobligatoriska. Därtill kommer det bolagsrättsliga ansvaret, med fokus på det 

externa skadeståndsansvaret, att skildras samt rekvisiten för att kunna utkräva ansvar. Dessa 

rekvisit består av begreppet skada, oaktsamhetsstandarden, kausalitetsbedömningen samt 

bestämmande av den ersättningsberättigade kretsen. Avsnittet är i huvudsak av deskriptiv 

karaktär. 

 Vidare avser avsnitt fyra att närmare beskriva ansvarssubjekten. Här kommer 

bolagsorganens, emittentens samt övriga medverkande aktörers roll att behandlas. Syftet är att 

visa hur ansvarsfördelningen skiljer sig dessa sinsemellan. Därutöver avser det utreda vilka som 

kan ställas till svars för fel eller brister i ett prospekt. 

 Avsnitt fem kommer analysera och diskutera dels vad som har presenterats i utredningen 

och dels om ett utökat prospektansvar eller om en särreglering av gröna obligationer är 
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motiverad. Avsikten är att slutligen kunna klargöra skadeståndsansvaret för fel och brister i 

prospekt av gröna obligationer. Det kommer även analyseras vilket ansvarssubjekt en talan med 

fördel kan riktas mot. Vidare kommer det även söka klargöras vilken inverkan 

branschorganisationers råd, rekommendationer och ramverk har på skadeståndsansvaret. 

Avslutningsvis kommer en de lege ferendadiskussion att föras gällande huruvida dagens 

reglering av gröna obligationer är tillfredsställande ur en investerarsynpunkt, delvis utifrån 

frågeställningen om gröna obligationer behöver särregleras. 

 Slutligen kommer en avslutande kommentar att söka sammanfatta rättsläget och beskriva 

hur uppsatsen har besvarat de uppställda frågeställningarna. 

 

1.6 Definitioner 

Agerande – Innefattar i denna uppsats mening såväl begreppet handling som underlåtenhet vid 

beskrivande av skadeståndsansvaret. 

 

Grön obligation – En form av obligationsinstrument där likviden uteslutande används för att, 

helt eller delvis, finansiera eller refinansiera nya och/eller befintliga kvalificerade gröna projekt 

som uppfyller kraven enligt GBP. 

 

Lamfalussymodellen - Europeiska rådets resolution av den 23 mars 2001 om effektivare 

reglering av värdepappersmarknaden i EU samt Europaparlamentets resolution av den 5 

februari 2002 om genomförande av lagstiftningen om finansiella tjänster. 

 

Överlåtbart värdepapper – Sådana värdepapper utom betalningsmedel som kan bli föremål 

för handel på kapitalmarknaden såsom det definieras enligt 1 kap. 4 § VpmL 
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2. Prospektansvaret i allmänhet och gröna 

obligationer i synnerhet 

2.1 Prospektregelverket 

2.1.1 Prospektinstitutets bakgrund 

Genom den internationella kapitalmarknaden i allmänhet och aktiemarknaden i synnerhet 

kanaliseras möjligheterna till kapitaltillskott genom att bolag och potentiella investerare möts. 

Utbytet sker vanligen genom att investerare tillför nytt kapital till bolaget som ger en bestämd 

typ av överlåtbart värdepapper tillbaka. Denna mekanism är tungt förtroendebaserad med vad 

menas att en effektiv informationsförmedling är en essentiell del av utbytesprocessen. 

Avsaknaden av en effektiv informationsförmedling riskerar leda till sämre kvalité på det 

erbjudna värdepappret till följd av minskad omsättning av kapital eftersom investerare i större 

grad beaktar risken för att de saknar kunskap om relevant information. En sådan 

informationsasymmetri vore förödande mot fundamentet för kapitalmarknaden, nämligen 

förtroende sinsemellan de parter som verkar där. I syfte att stävja detta återfinns en omfattande 

informationsplikt inom den värdepappersrättsliga lagstiftningen, bland annat genom 

prospektreglerna.17 Prospektreglerna värnar i huvudsak om att underlätta för bolagens 

kapitalanskaffning inom EES samt säkerställa att investerare erhåller god information som kan 

ligga till grund för ett välavvägt beslut. Lagstiftaren har även framhållit att en allt för omfattande 

regelbörda riskerar att försämra effektiviteten på kapitalmarknaden, varför en avvägning mellan 

marknadseffektivitet och investerarskydd är vitalt. Prospektreglerna avser inte skydda 

investerare från att utföra dåliga affärer utan enbart att skydda dem från att fatta felinformerade 

beslut.18 

Ett prospekt utgörs av en handling som innehåller information relaterat till ett 

specifikt överlåtbart värdepapper när det erbjuds till allmänheten. Prospektinnehållet ska 

möjliggöra för investerare att självständigt kunna värdera den potentiella risken och 

                                                
17 Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning - särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv 
information på sekundärmarknaden för värdepapper, Jure Förlag, Avhandling vid Göteborgs universitet, 2013, sid. 76 - ff 
samt Wendleby, 2017, sid. 255 - ff.  
18 Prop. 2011/12:129 sid. 31 - ff. 
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avkastningen förenat med en investering i det erbjudna värdepappret. Innehållet ska återspegla 

bolaget och dess finansiella ställning samt det erbjudna värdepappret och dess egenskaper. Att 

upprätta ett prospekt blir vanligtvis aktuellt vid utgivande av nya värdepapper i samband med 

notering på en handelsplats. Krav på att upprätta prospekt kan härstamma från bestämmelser i 

lag eller självreglering från en börs eller en auktoriserad marknadsplats.19 

 

2.1.2 EU-rättslig prospektreglering 

EU antog den 4 november 2003 direktiv 2003/71/EG, hädanefter prospektdirektivet, i syfte att 

harmonisera medlemsländernas regelverk inom prospektområdet. Tidigare var området reglerat 

genom flertalet olika direktiv och standarder framtagna av internationella organisationer, vilka 

implementerades i samt ersattes av prospektdirektivet. I samband med att prospektdirektivet 

antogs hade det i artikel 31 införts en bestämmelse om att regleringen skulle genomgå en 

översyn och utvärderas fem år efter dess ikraftträdande. Översynen resulterade i två 

kompletterande direktiv, 2010/73/EU samt 2010/78/EU, hädanefter ändringsdirektiven, som 

antogs den 24 november 2010. Hädanefter avses prospektdirektivet i dess nya lydelse efter 

ändringsdirektivets ikraftträdande.20 Prospektdirektivet uppställer flertalet strävansmål för hur 

kapitalanskaffning ska underlättas samt hur den inre marknaden ska förbättras med avseende 

på situationer relaterade till upprättande av prospekt. Fundamentet innefattar att reglering på 

området alltid ska ske mot bakgrund av en avvägning av marknadseffektivitet gentemot att 

säkerställa ett adekvat skydd för investerare.21 Vidare kompletteras prospektdirektivet med 

detaljerade bestämmelser i förordning 809/2004 som antogs den 29 april 2004, hädanefter 

prospektförordningen. Dessa bestämmelser är direkt tillämpliga på medlemsländerna och syftar 

till att ytterligare harmonisera området. Majoriteten av bestämmelserna stipulerar minikrav för 

vad ett prospekt ska innehålla samt hur det ska utformas.22 Prospektdirektivet framtogs genom 

en vid den tiden relativt oprövad lagstiftningsmodell vilken syftar till att skapa en mer flexibel 

samt snabbare beslutsprocess för reglering på EU-nivå. Lagstiftningsmodellen kallas för 

lamfalussymodellen23 och var ett led i målet att uppnå en gemensam finansmarknad inom EU. 

Modellen indelar besluts-, lagstiftnings- och uppföljningsprocessen inom avsedda områden i 

fyra nivåer. Första nivån innefattar mer övergripande reglering som i huvudsak uttrycker 

                                                
19 SOU 2004/05:158 sid. 51. Se även DS 2013:16 sid. 34 - ff. 
20 DS 2013:16 sid. 22. 
21 Prop. 2004/05:128 sid 56 - ff. Se preambeln till Prospektdirektivet. 
22 DS 2013:16 sid. 22 - 23. 
23 Europeiska rådets resolution av den 23 mars 2001 om effektivare reglering av värdepappersmarknaden i EU samt 
Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2002 om genomförande av lagstiftningen om finansiella tjänster. 
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allmänna principer, antagen genom direktiv eller förordningar av Europaparlamentet och rådet. 

Den andra nivån innebär att kommissionen antar genomförandebestämmelser genom 

bemyndigande i rättsakterna framtagna på nivå ett. Nivå tre innefattar upprättande av en 

tillsynsmyndighet som ska verka för nära samarbete mellan medlemsstaternas 

tillsynsmyndigheter samt vägleda kommissionen i framtagandet av 

genomförandebestämmelser. Den fjärde och sista nivån stipulerar att kommissionen ska ta ett 

ökat ansvar för att se till att EU-lagstiftning efterlevs.24 

 Beträffande det civilrättsliga ansvaret stipulerar prospektdirektivet i huvudsak övergripande 

formuleringar. I artikel sex stipuleras exempelvis att ansvaret för ett prospekts information ska 

vila på bland annat erbjudaren, den som ansöker om upptagande av handel på reglerad marknad, 

emittenten eller dess förvaltningsorgan. Samma bestämmelser uttrycker även att det är 

medlemslandets bestämmelser om civilrättsligt ansvar som är tillämpliga på de ansvariga 

personerna. Vidare stipuleras i punkt 1.1 i bilaga I samt III till prospektförordningen att ett 

prospekt ska innehålla uppgifter om vilka som är ansvariga för prospektets olika delar. Således 

ges varje enskilt medlemsland ett stort utrymme att närmare utforma den civilrättsliga 

ansvarsregleringen efter inhemska premisser. Därmed har medlemsländerna stora möjligheter 

att på egen hand specificera ansvaret. Exempelvis kan det bestämmas att emittenten endast är 

ansvarig gentemot vissa skadelidande samtidigt som styrelsen är ansvarig gentemot resten. 

Emellertid påpekas den låga harmoniseringsgraden avseende prospektansvar i skäl 12 i 

ändringsdirektivet. Där framhävs att det civilrättsliga ansvaret kan skilja sig väsentligt mellan 

länderna, vilket utgör ett hinder eftersom det står i kontrast till syftet bakom regleringarna inom 

området.25  

EU-domstolen uttalade sig i mål C-430/05 gällande frågan om det är möjligt att i 

nationell rätt föreskriva administrativa sanktioner för andra personer än de som uttryckligen 

nämnts i prospektet som ansvariga. Domen avsåg tolkning av direktiv 2001/34/EG, vilket var 

ett av de tidigare direktiven som i huvudsak upptogs i prospektdirektivet. Därmed kan de skäl 

som domstolen anför till stöd för sin tolkning även gälla i förhållande till prospektdirektivet. 

Domstolen ansåg att artikel 21 i direktivet inte skulle utgöra hinder för att i nationell rätt ges 

möjlighet att föreskriva administrativa sanktioner för andra än de, som med stöd i direktivet, 

särskilt pekats ut som ansvariga i prospektet. Vidare uttalade domstolen att en sådan ordning är 

i enlighet med syftet bakom direktivet, nämligen skyldigheten att tillhandahålla investerarna 

                                                
24 Prop. 2004/05:158 sid. 57 - 58. 
25 DS 2013:16 sid. 22 - 24. 
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korrekta och relevanta upplysningar, såtillvida den är proportionerlig i förhållande till 

överträdelsens grad.26 Därmed torde domen kunna tolkas så att det inte återfinns några 

begränsningar för hur ett medlemsland kan utforma det civilrättsliga ansvaret beträffande 

prospektansvaret, utöver att det efterlever bestämmelsen i artikel 6 i prospektdirektivet.27 

 

2.1.3 Den svenska prospektreglering 

Den svenska prospektregleringen baseras på de ovan nämnda EU-rättsliga regelverken. Dessa 

regelverk har i huvudsak implementerats i 2 kap. LHF, utöver vissa bestämmelser som har 

förblivit direkt tillämpliga från prospektförordningen. Av 2 kap. 1 § LHF framgår huvudregeln 

att om överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller ska tas upp till handel på en 

reglerad marknad ska prospekt upprättas. Med reglerad marknad åsyftas en marknad för 

kontinuerlig handel med finansiella instrument, vilken avser efterleva reglering från behöriga 

myndigheter och innefattar rapporterings- och insynsregler. För svenskt avseende innefattar det 

vår inhemska börs samt auktoriserade marknadsplatser.28 Hädanefter kommer dessa två 

benämnas som reglerad marknad. Gällande huvudregeln i 2 kap. 1 § LHF stipuleras flertalet 

undantag i 2 kap. 2 – 7 §§ LHF. Undantagen hänför sig bland annat till begränsningar av 

investerarantal, tids- och beloppsgränser samt emittering av värdepapper som ersättning till 

styrelseledamöter eller anställda. I 2 kap. 9 respektive 10 §§ regleras vilka som ansvarar för att 

upprätta ett prospekt vid ett erbjudande till allmänheten respektive upptagande till handel på 

reglerad marknad, nämligen emittenten respektive den som ansöker. Emellertid har lagstiftaren 

utelämnat att specifikt reglera prospektansvaret för fel eller brister trots att det har föreslagits 

och uppmärksammats i ett flertal förarbeten.29 Ett prospekt ska innehålla all information 

avseende emittenten och de emitterade värdepappren för att en investerare ska kunna göra en 

välgrundad bedömning. Innehållet ska vara författat så att det är lätt att förstå och analysera. 

Detta uttrycks i 2 kap. 11§ som även hänvisar till mer detaljerade bestämmelser i 

prospektförordningen.  

 Vidare har dock lagstiftaren i 2 kap. 15 § stipulerat ett ansvar för den som upprättar eller 

översätter en sammanfattning av ett prospekt. Denna ansvarsbestämmelse avser förhindra att 

informationen i ett prospekt förvanskas i den behandling som sker vid översättning eller 

                                                
26 Se mål C-430/05 p. 55. 
27 DS 2013:16 sid. 24. 
28 Prop. 2004/05:158 sid 63 - 65. Jfr Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom 
värdepappersområdet, art. 1.13. 
29 Se SOU 1997:22, SOU 2001:1, SOU 2005:18 eller DS 2013:16. 
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sammanfattande. Bestämmelsen syftar inte till att utvidga ansvaret från den som ursprungligen 

behäftade prospektet med fel eller brister, med vad menas att sammanfattningen kan återge de 

uppgifter som är felaktiga eller bristfälliga utan att riskera att stå till svars för dem.30 Ett prospekt 

är giltigt under 12 månader från den dag det har godkänts, registrerats samt offentliggjorts, 

enligt 2 kap. 24 samt 28 §§. 

 

2.1.4 Självreglering av prospektmarknaden 

En välfungerande kapitalmarknad fordrar att allmänheten hyser förtroende för den. Det ska för 

varje enskild investerare vara möjligt att bedöma risken med en investering utan att viktiga 

aspekter utelämnas eller tillkommer i efterhand. Ansvaret för att upprätthålla detta förtroende 

vilar huvudsakligen på staten genom lag eller annan författning. Emellertid tillhandahåller inte 

staten de reglerade marknaderna utan dessa är upprättade av privata aktörer som i sin tur har 

slutit civilrättsliga förbindelser med de medlemmar, bolag eller andra aktörer, som vill verka 

där. Medlemmarna förbinder sig då till att efterleva de regler och under de sanktionsmöjligheter 

som aktörerna stipulerar. Denna form av normgivning benämns för självreglering. 

Självreglering kan exempelvis utgöras av att branschorganisationer eller börsaktörer fastställer 

regler, utan stöd i lag eller annan författning, för vilka medlemmarna sedan är bundna att 

efterleva. Överträdelser av dessa regler sanktioneras i enlighet med vad regelverket stipulerar.31 

Det kan exempelvis röra sig om utdömande av höga viten eller endast en skriftlig erinran.32 

Vanligtvis sker dessa beslut i en av börsaktören sammansatt disciplinnämnd. Emellertid har 

finansinspektionen, genom FFFS 2007:17, givit ut föreskrifter som stipulerar processuella 

regler vid ett förfarande i disciplinnämnden. Andra former av självreglering är 

rekommendationer eller riktlinjer utfärdade av branschorganisationer. Denna form av 

självreglering är inte civilrättsligt sanktionerat med vad menas att den sanktion en medlem kan 

bli utsatt för vanligtvis är uteslutning ur organisationen. 

 Förespråkarna av självreglering menar bland annat att det är ett snabbt och effektivt sätt att 

låta de parter som står marknaden närmast och verkar på den även ombesörja utvecklingen av 

den.33 En sådan uppfattning bygger på tanken att i en fri marknadsekonomi ska det även i största 

                                                
30 Prop. 2004/05:158 sid. 177. 
31 Af sandeberg, 2001, sid. 151 - 152. 
32 Regelverk för emittenter, gällande från den 3 januari 2018 https://business.nasdaq.com/media/Nasdaq-Stockholms-
regelverk-f%C3%B6r-emittenter-3-januari-2018_tcm5044-53544.pdf sid. 40, 50 samt 57.  
33 Afrell, Jansson, Regelstrukturen på värdepappersmarknaden i Sevenius & Örtengren (red.), Börsrätt, 4 u., Studentlitteratur 
AB, Lund, 2017, sid. 98 – 99. 
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möjliga grad råda kontraktsfrihet.34 Vidare har det även framförts att kostnaderna för 

självreglering vanligtvis är låga samt att dessa uppbärs av marknaden. Reglering inom området 

sker oftast genom författningar som uppställer minimiregler av skiftande karaktär, eftersom 

lagstiftningsprocessen är relativt långsam och inte hinner fånga upp snabba 

marknadsförändringar. Självregleringsprocessen är snabbare, mer flexibel och har större 

möjligheter att stipulera mer direkt normativa regler. Därtill minskar belastningen på 

rättssystemet genom självreglering eftersom aktörerna ansvarar för att sanktionera 

överträdelser.35 

 Motståndarna till självreglering framhåller att det skapar en rättsosäker situation när 

fristående aktörer ges möjligheten att ansvara för rättsläget i vissa avseenden. Det är också 

problematiskt att säkerställa likabehandling eftersom dessa aktörer inte är bundna av samma 

regler som exempelvis en domstol. Därmed är det även svårt att följa upp efterlevnaden av 

dessa regler. Branschaktörer riskerar även att anses vara partiska och därmed inte åtnjuta 

marknadens fulla förtroende.36 

 

2.2 Gröna obligationer 

2.2.1 Gröna obligationer som överlåtbart värdepapper 

En grön obligation verkar på precis samma sätt som en traditionell obligation så när som på att 

emissionslikviden är förbehållet gröna investeringar. Det anskaffade kapitalet skapar därmed 

en direkt länk mellan hållbara investeringar och kapitalet på finansmarknaderna genom att det 

finansierar hållbara projekt, tillgångar eller verksamheter. Gröna obligationer är inte 

uttryckligen reglerat i lag. Det återfinns inte heller någon legal definition av en grön obligation. 

Därmed får allmänna obligationsrättsliga regler tillämpas avseende gröna obligationers 

funktion som finansiellt instrument.37 De relevanta bestämmelserna i det aktuella fallet återfinns 

i LHF samt VpmL.  

 Beträffande prospektregler så förhåller sig LHF neutral till vilken obligationstyp det rör sig 

om. Därmed är såväl den EU-rättsliga som den svenska prospektregleringen, för vilka det 

övergripande har redogjorts ovan, tillämplig avseende gröna obligationer. Eftersom det 

                                                
34 Af sandeberg, 2001, sid 152. 
35 Samuelsson, P., Information och Ansvar, Nordstedts Juridik AB, Göteborg, 1991, sid 322 samt Jansson, P-O., 
Regelbildning på värdepappersmarknaden, Jure förlag, Stockholm, 1995, sid.  
36 Af sandeberg, 2001, sid. 153. 
37 SOU 2017:115 sid. 65 samt 105. 
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anskaffade kapitalet är förbehållet vissa avsedda ändamål uppkommer frågan hur det behandlas 

i ett prospekt, eftersom LHF inte uttryckligen reglerar villkorade prospekt. I förarbete framhävs 

att det essentiella är kravet på transparens och vad som krävs av såväl upprättare som mottagare 

av ett prospekt. Det innebär bland annat att en investerare ska ges tillräckligt med information 

om emissionslikvidens avsedda användning på förhand, i syfte att ge investeraren möjlighet att 

fatta ett välgrundat beslut. Oaktat det avsedda ändamålet med den emissionslikvid som erhålls, 

är den vetskapen av relevans för att göra en sådan bedömning som prospektreglerna kräver. 

Således innefattas även det som skiljer gröna obligationer från traditionella obligationer inom 

den informationsplikt en emittent har gentemot investerare.38 

 

 

2.2.2 Den externa granskningen av emissionslikvidens användning 

För närvarande återfinns det ingen reglering avseende den externa granskningen av 

emissionslikvidens användning. Varken genom lag eller annan författning. Emellertid har 

genom självreglering upprättats flertalet olika normer som konkurrerar samt kompletterar 

varandra. Branschorgan har tagit fram ramverk, principer, riktlinjer och standarder vilka riktar 

sig till olika aspekter av gröna obligationer, däribland indexering eller identifiering av hållbara 

investeringar. Exempelvis återfinns det inom EU inga krav på vilka obligationer som får kalla 

sig gröna eller inte. Däremot hyser marknadens aktörer stor tillit till globala branschstandarder 

såsom GBP eller CBS. Emellertid är CBS i huvudsak fokuserat på certifiering av 

hållbarhetsaspekten i en grön obligation. En investerare kan använda sig av en certifiering av 

sin gröna obligation genom CBS, vilket fungerar som en kvalitetsstämpel för utomstående 

parter. CBS behandlar dock inte vilket tillvägagångssätt som är tillåtna eller inte gällande 

emissionslikvidens användning, utan endast att det har skett på ett ändamålsenligt vis.39 

 Vad gäller emissionslikviden uppställer GBP flera regler och rekommendationer. GBP är 

ansett som det emittenter av gröna obligationer brukar mest frekvent och är en naturlig del av 

marknaden för gröna obligationer. GBP föreskriver att emittenten ska ha en detaljerad och väl 

utvecklad process för vilka ändamål emissionslikviden kan investeras i. Det ska även framgå 

om likviden avser investeras i ett nytt projekt eller låta finansiera en tillgång. Således ska det 

även informeras om de kassaflöden obligationsinnehavarna kommer erhålla är direkt knutet till 

kassaflödet från den gröna investeringen eller om likviden användes för att investera i något 

                                                
38 SOU 2017:115 sid. 65 – 68. 
39 SOU 2017:115 sid. 162, 180 – 188. 
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som inte genererar kassaflöden. Exempelvis kan likviden, i enlighet med GBP, investeras i 

klimatforskning, vilket av naturliga skäl inte genererar kassaflöden att återbetala 

obligationsinnehavarna. Vidare rekommenderar GBP emittenten att hålla emissionslikviden 

separerad från andra medel, informera om hur det kapital som inte omedelbart investeras ska 

förvaltas samt låta en revisionsbyrå alternativt annan tredje part verifiera efterlevnaden av 

regelverket kring likvidens förvaltning. Det är även av vitalt intresse att löpande tillhandahålla 

information till investerare om emissionslikvidens användning, åtminstone under den tid den 

investeras eller det inte sker någon väsentlig förändring av ändamålet.40  

 Ett problem för såväl emittenter som investerare är att de saknar tillräcklig kunskap för att 

kunna avgöra huruvida om den gröna obligationen är tillfredsställande hållbar eller om 

emittentens ramverk fyller sitt syfte. Det har därför utvecklats flertalet oberoende externa 

granskningstjänster som kan avlämna andrahandsutlåtanden alternativt erbjuda certifiering, 

verifiering eller betygssättning. För det fall den oberoende granskaren åtnjuter marknadens 

förtroende, ökar också investerarnas förtroende för att emittenten förvaltar emissionslikviden 

hållbart.41 

 Vidare arbetar International Organization for Standardization, ISO, för närvarande med att 

ta fram en ISO-standard innefattandes bland annat standarder för verifiering av 

emissionslikvidens användning. ISO-standarder är globala och skulle harmonisera den 

internationella marknaden för gröna obligationer. Denna standard avser uppställa striktare 

normer än exempelvis de riktlinjer och rekommendationer GBP uttrycker, vilka sedan ska 

brukas av alla branschaktörer. Syftet med ISO-standardisering är uppnå en tydligare situation 

för vad som bör vara tillåtet avseende emittering och investerande av emissionslikviden.42 

 

 

 

 

                                                
40 Se Green Bond Principles of June 2018. Jfr SOU 2017:115 sid. 170 – 171 samt 175 - ff. 

41 SOU 2017:115 sid. 193 - 194. 

42 SOU 2017:115 sid. 205 - 208 
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3. Ansvaret för fel eller brister i prospekt 

3.1 Allmänt om skadestånd 

Skadeståndets syfte och funktion i samhället har under överskådlig tid varit föremål för 

diskussion. Generellt sett syftar lagstiftning till att påverka individers beteende, varför 

civilrättsliga regleringar vanligtvis uppställer handlingsregler. Handlande i strid med dessa 

regler medför att en sanktion inträder för att således säkerställa reglernas fortsatta efterlevnad. 

Dessa sanktioner delas in i reparativa respektive preventiva sanktioner. En preventiv sanktion 

syftar till att verka handlingsdirigerande och därigenom motverka ett visst handlande medan en 

reparativ sanktion avser ersätta den skadelidande. Skadeståndsinstitutet verkar tvåsidigt genom 

att både agera preventivt ur allmän synpunkt men också reparativt för den skadelidande.43  

I förarbeten uttrycks att skadeståndsansvaret beträffande styrelseledamöter och 

verkställande direktörer är avsett att ha en såväl preventiv effekt som reparativ effekt. Den 

reparativa funktionen motiveras av att överträdelser kan medföra omfattande skada för vilken 

bolagets medel inte är tillräckliga.44 Det framhävs dock att den preventiva funktionen, vilken 

har en handlingsdirigerande effekt på bolagsföreträdarna, är mest framträdande: 

”Den som avser att köpa aktier i ett bolag eller på annat sätt träda i förbindelse med detta 

har emellertid rätt att lita på att bolagsorganen fullgör sina lagliga skyldigheter, t.ex. vid 

upprättandet av årsredovisning. Skadeståndsansvaret är ägnat att inskärpa 

organföreträdarnas ansvar för sådana uppgifters riktighet.” 

 

3.2 Det allmänna skadeståndsansvaret 

Det skadeståndsansvar som regleras inom den allmänna skadeståndsrätten är ansvaret för 

utomobligatoriska skador, vilket framgår av 1 kap. 1 § SkL som stipulerar att: ”…om ej annat 

är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i 

avtalsförhållanden”. Inom den allmänna skadeståndsrätten indelas ekonomiska skador i två 

typfall. Dels person- och sakskada, vilka kategoriseras som integritetskränkningar, och innebär 

fysisk skada på person eller egendom. Dels allmän förmögenhetsskada vilket innebär att skadan 

                                                
43 Ekelöf, med flera, Rättegång. H. 1, 9 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2016, sid. 7 - ff. 
44 Prop. 97/98:99 sid. 189 - 192.  
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drabbar en persons allmänna ekonomiska ställning. Ren förmögenhetsskada är en bestämd typ 

av allmän förmögenhetsskada och definieras i 1 kap. 2 § SkL som en ”sådan ekonomisk skada 

som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada”. Vidare framgår 

det av 2 kap. 2 § SkL att ren förmögenhetsskada normalt ersätts om den har förorsakats genom 

brott.45  

Ansvaret för en ren förmögenhetsskada ofta utgör en gränsdragning mellan den 

inom- och utomobligatoriska skadeståndsrätten. Frågan huruvida en ren förmögenhetsskada ska 

ersättas när den uppkommer till följd av ett förvärv av ett överlåtbart värdepapper är inte 

uttryckligen reglerat. I förarbeten har det formulerats att aktieteckning vid nyemission har 

ansetts ge upphov till ett kontraktsliknande förhållande mellan bolaget och tecknaren.46 

Påfallande likheter med ett avtalsförhållande har framhävts mot bakgrund av att bolagets 

offentliggörande av prospektet och medföljande inbjudan till att teckna aktier kan ses som ett 

anbud. Följaktligen uttrycker tecknaren då sin accept i samma ögonblick han undertecknar 

teckningslistan. Emellertid existerar inte köpeobjektet vid det tillfället vilket utgör en 

avgörande skillnad mot om befintliga aktier hade varit föremål för försäljning. Därmed är det 

problematisk att otvetydigt benämna rättsförhållandet som ett köp.47 Vidare framgår det även 

att aktieteckning vid nyemission inte ska betecknas som ett köp. Inom doktrinen har flertalet 

skilda synsätt framförts, om än att majoriteten ser en aktieteckning vid nyemission som en 

rättshandling vilken medför någon form av kontraktsrättsligt ansvar. Det har således öppnats 

upp för att kategoriseras som en annan typ av förvärvsrelaterad karaktär. Det har även framförts 

att denna typ av förvärv, oavsett specifik benämning, kan antas vara underkastad allmänna 

obligations- och avtalsrättsliga regler beträffande ömsesidigt förpliktande avtal.48  

Beträffande utomobligatoriska förhållanden är huvudregeln att en ren 

förmögenhetsskada ersätts om den har vållats genom brott, exempelvis bedrägeri enligt 9 kap. 

1 § Brottsbalken (BrB). För det fall ett brott inte ligger för handen var ståndpunkten tidigare att 

bestämmelsen i 2 kap. 2 § Skl, genom att dra ett motsatsslut, skulle uppfattas som ett hinder 

mot att tillämpa bestämmelsen utan stöd i ett explicit brott. Rättsutvecklingen har med tiden 

luckrat upp den ståndpunkten. Dels då det i doktrin har framförts att domstolarna inte sällan 

tillämpar kontraktuella regler trots avsaknaden av direkt förbindelse mellan parterna. Detta då 

domstolarna har ansetts vara utsatta för en utomstående press att vid situationer där en 

                                                
45 Prop. 1972:5 sid. 451 - ff. 

46 SOU 2001:1 – En ny aktiebolagslag, sid. 261 – ff. 

47 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, sid. 30, 84.  

48 af Sandeberg, Prospektansvaret – caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2001, sid. 267 samt 
Lüning, ”Prospektansvaret: en probleminventering”, B&B företagsjuridik, Stockholm, 1986, sid. 27 - ff. 
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betydande oaktsamhet har medfört skada för tredje man, finna ett kontraktsliknande förhållande 

att grunda skadeståndsskyldighet på. Det leder till att rättsförhållandet mellan skadevållare och 

skadelidande närmast kan betraktas som kvasikontraktuellt, vilket gör att saken rör sig in i 

gränsområdet mellan den inom- och utomobligatoriska skadeståndsrätten.49 I förarbete återfinns 

belägg för förskjutningen då lagstiftaren klart uttalar att bestämmelsen i 2 kap. 2 § Skl inte ska 

föranleda motsatsslut:  

”Förevarande paragraf får lika litet som övriga bestämmelser i förslaget läggas 

till grund för ett motsatsslut.”50 

Vidare uttalar föredraganden i NJA 2000 s. 48 att begreppet kvasikontraktuell har 

skapats för att möjliggöra ersättningsskyldighet gentemot en part i en situation då det inte hade 

varit möjligt att ålägga det på utomobligatorisk grund. 

 

3.3 Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret 

Den allmänna skadeståndsrätten reglerar inte aktiebolagsrättens specifika förhållanden varför 

det motiveras att ABL innehåller särskilda skadeståndsregler. De skador som uppkommer till 

följd av fel eller brister i prospekt är typiskt sett rena förmögenhetsskador vilka, enligt ovan 

nämnts, endast ersätts med vissa begränsningar enligt allmänna skadeståndsregler. 

Bestämmelsen i 29 kap. 1 § 2 meningen ABL syftar uttryckligen till att reglera ansvaret för rena 

förmögenhetsskador. Förutom de särskilda skadeståndsbestämmelserna i 29 kap. 1-2 §§ ABL 

följer det aktiebolagsrättsliga ansvaret den allmänna skadeståndsrättens principer som 

utgångspunkt.51  

 

3.3.1 Internt respektive externt skadeståndsansvar 

Skadeståndsansvaret enligt ABL indelas i två typer, det interna respektive det externa 

skadeståndsansvaret. Det interna skadeståndsansvaret innefattar bolagsorganens 

skadeståndsansvar gentemot bolaget och följer av 29 kap. 1 § 1 men. ABL. Rekvisiten för denna 

regel lyder att om en stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör i fullgörandet av sitt 

uppdrag, uppsåtligen eller av oaktsamhet, skadar bolaget så ska denne ersätta skadan. Vid 

                                                
49 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 10 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018. 
 sid. 75 – ff samt 94.  

50 Prop. 1972:5 sid. 568. 

51 SOU 1995:44 sid. 245, 253 - ff samt prop. 97/98:99 sid. 189 - ff. 
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oaktsamhetsbedömningen är utgångspunkten att bolagsorganet ska vidta den omsorg som 

fordras för en syssloman i allmänhet.52 Till följd av att denna uppsats söker utreda huruvida en 

investerare kan söka ersättning för fel eller brister i prospekt faller det interna 

skadeståndsansvaret huvudsakligen utanför ramen för denna uppsats, eftersom det då är bolaget 

som söker ersättning och inte en investerare. Följaktligen är det externa skadeståndsansvaret 

mer relevant för utredningen eftersom det innefattar bolagsorganens ansvar gentemot 

aktieägare eller tredje man, exempelvis en investerare. För att kunna aktualisera det externa 

skadeståndsansvaret återfinns, utöver rekvisiten för det interna ansvaret, ytterligare ett rekvisit 

vilket framgår av 29 kap. 1 § 2 men. samt 29 kap. 1 § 2 st. Nämligen att det ska ha skett en 

överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning, bolagsordningen alternativt 2, 2 a eller 

2 b LHF eller prospektförordningen. Som nämnts ovan fordras det stöd i lag för att kunna 

utkräva ersättning för en ren förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande. Denna 

bestämmelse specificerar således skadeståndsansvaret för bolagsorganen vad avser rena 

förmögenhetsskador åsamkade tredje man.53 

 

3.3.2 Skadebegreppet 

Inledningsvis kan begreppet skada bestämmas som den förmögenhetsförlust tecknaren av 

värdepappret åsamkas till följd av fel eller brister i ett prospekt genom en uppgiftsskyldigs 

försummelse. Emellertid är bedömningen av huruvida en skada har uppstått till följd av brister 

eller fel i ett prospekt inte sällan problematisk. Utmaningen består i att kunna fastställa värdet 

av ett värdepapper som frekvent handlas på en öppen marknad, vari det på ett auktionsmässigt 

sätt avgörs vilket pris värdepappret för stunden ska åsättas. Varje köpare och säljare agerar 

utifrån subjektiva premisser med vad menas att även om antagandet görs att alla aktörer besitter 

samma information, kommer dessa aktörer ofrånkomligen att värdera informationen olika. 

Svårigheten att bedöma storleken av en utebliven prisuppgång eller prisnedgång utgör ett hinder 

för den skadelidande att söka rättelse, för även om en skada kan konstateras så måste den även 

kunna fastställas inom rimliga gränser.54 Inom doktrinen har det framförts skilda uppfattningar 

om hur en skada ska beräknas. Beräkningen av skadans omfattning föreslås exempelvis 

beräknas som differensen mellan teckningskursen som bestämdes mot bakgrund av den 

felaktiga eller bristande informationen och den teckningskurs som skulle ha bestämts i avsaknad 

                                                
52 Prop. 97/98:99 sid. 183 - ff. 
53 Härkönen, 2013, sid. 310 - ff. 
54 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, 6 u., Norstedts juridik AB, Vällingby, 2017, sid. 386. 
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av dessa, detta kallas för den s.k. differensmetoden. Den potentiella teckningskursen uppställer 

emellertid samma problem som ovan nämnts, nämligen att teckningskursen inte är en siffra 

tagen ur en tabell utan angiven utifrån uppskattat intresse hos investerarna av värdepappret. 

Därmed har det motiverats att domstolens möjlighet att uppskatta skadan till ett skäligt belopp, 

med stöd av 35 kap. 5 § RB, är ett proportionerligt alternativ.55 Ett annat alternativ som har 

framförts för att kringgå svårigheten med att bevisa samband mellan skadlig uppgift och 

potentiell skada, bygger på att bristen eller felet i prospektet ska kunna anses ha utgjort en 

väsentlig kurspåverkan. För att det ska uppstå en väsentlig kurspåverkan har ett gränsvärde om 

10% lagts fram, baserat på att värdepappersrörelser inom ramen för dessa 10% är något en 

investerare får räkna med vid handel på öppna marknader. Dock finns det risk att en specificerad 

gränsnivå inte tar hänsyn till värdepapprets specifika förhållanden och därmed kan det istället 

vara motiverat att utgå från den normala volatiliteten för värdepappret.56 

 För att det ska vara möjligt att utkräva ansvar för åsamkad skada behöver skadan vara 

fullbordad. Frågan uppstår då huruvida en skada kan anses vara fullbordad när exempelvis ett 

värdepappers pris har fallit utan att innehavaren har realiserat sin förlust. I doktrin och praxis 

synes meningarna vara överens om att när det kommer till värdepapper som handlas på öppen 

marknad får ett pragmatiskt synsätt intas till begreppet fullbordad. Det som framhävs som mest 

ändamålsenligt är att om exempelvis ett kursfall beror på försummelse från en uppgiftsskyldig 

är skadan ersättningsgill även om värdepappret inte har avyttrats. Detta då en investerare annars 

skulle tvingas till att avyttra ett innehav, med flertalet andra effekter som följd, däribland 

skatterättsliga, när skadan endast kan ha bestått av att priset för det värdepapper som 

förvärvades var för högt.57 

 

3.3.3 Oaktsamhetsstandarden 

Rättsläget beträffande oaktsamhetsbedömningen vid överträdelser av det aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsansvaret är, i bästa fall, oklart och i värsta fall, motsägelsefullt. Att söka besvara 

eller fastslå en gällande oaktsamhetsstandard faller utanför ramen för detta arbete. Emellertid 

finns det fog för att delge de uppfattningar som framstår som någorlunda koherenta inom 

doktrinen.  

                                                
55 Deuschl, Bolagets ansvar vid fel eller brist i prospekt, Juridisk Tidskrift, Nr 2 1999/00 s. 269 - 297, sid. 280 - ff. 
56 af sandeberg, 2001, sid. 116. 
57 Härkönen, 2013, sid. 311. Se även NJA 2000 s. 404.  
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Utgångspunkten för att ett bolagsorgan ska kunna utkrävas ansvar är det rör sig 

om uppsåt eller oaktsamhet (culpa) för såväl handlande som underlåtenhet. Således räcker det 

inte att ett bolagsorgan endast har agerat i strid med en uppgift utan det kräver en viss grad av 

vårdslöshet. I första hand ska culpabedömningen ske utifrån lagregler och andra föreskrifter, 

med stöd från praxis. Därefter ska även en sedvanerättslig hänsyn tas, med vad menas den 

aktsamhet som normalt sett kan förväntas. Kan inte stöd i nämnda rättskällor inhämtas har 

domstolen möjlighet att göra en fri bedömning med stöd i 35 kap. RB. Allmänna råd samt 

rekommendationer av myndigheter och organisationer är sällan bindande, vilket medför att en 

överträdelse av dessa regler per automatik inte är skadeståndsgrundande. Det utesluter dock 

inte att icke bindande regler kan få genomslag vid culpabedömningen.58 I NJA 1995 s. 693 

konstaterade nämligen HD att det kan ligga nära till hands att anse att den som avvikit från ett 

rekommenderat handlingssätt har agerat oaktsamt. Vidare framhävde HD även att råd har större 

inverkan vid oaktsamhetsbedömningen om de ger uttryck för en etablerad eller efterfrågad 

sedvänja.59 

För skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL fordras att det åtminstone har rört 

sig om oaktsamhet. Oaktsamhetsbedömningen sker i huvudsak enligt objektiva grunder där det 

inledningsvis måste fastställas vilken nivå av omsorg, förmåga och förutseende som kan krävas 

av ett bolagsorgan i det aktuella aktiebolagets situation, inbegripet dess storlek eller 

organisation, vilken sedan ska appliceras på den företagna handlingen eller underlåtenheten.60 

Överväganden om vad rådande samhällsvärderingar uttrycker och resonemang om en bonus 

pater familias är mer eller mindre obsoleta. Istället fokuseras på att upprätta en rättsligt 

bindande handlingsnorm som handlingen eller underlåtenheten prövas mot.61 Bestämmelsen i 

29 kap. 1 § 1 st. 2 men. stipulerar att en överträdelse av exempelvis ABL eller 

prospektbestämmelser i LHF ska ersättas i enlighet med inledningen av nämnda regel, vilket 

ger för handen att endast överträdelsen är i fokus vid en oaktsamhetsbedömning i en sådan 

situation. Därmed torde en överträdelse av nämnda lagar medföra i det närmaste en presumtion 

för oaktsamhet vid bedömningen.62 I förarbeten har det framhävts att överträdelser av tvingande 

regler, härstammande från prospektdirektivet, bör likställas med ett oaktsamt agerande. 

Formuleringen riktar sig till möjligheten att utdöma administrativa sanktioner men eftersom 29 

kap. 1 § 2 st. adderades i syfte att efterleva de krav om ansvarsreglering för prospekt som EU 

                                                
58 Af sandeberg, sid. 116 - ff. 
59 Se NJA 1995 s. 693, sid. 15. 
60 Nerep, & Samuelsson, Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 3, Kapitel 23-32., 2 u., Thomson Reuters Professional, 
Stockholm, 2009, sid. 381. 
61 Af sandeberg, sid. 118. 
62 SOU 1995:44 sid. 241 – 242. 
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stipulerade genom prospektdirektivet samt prospektförordningen, torde det finnas fog för att 

överträdelser av prospektrelaterade regler i det aktuella stycket i ABL innebär en presumtion 

vid oaktsamhetsbedömningen.63 Likaledes kan ett utelämnande av uppgifter som är av 

väsentlighet för bedömningen av risken med investeringen i prospektet, anses vara en 

ansvarsgrundande underlåtenhet. En sådan bestämmelse utgör ett exempel på en 

ansvarsreglering som kräver handling från den som ansvarar för prospektets innehåll. Vidare 

ska överträdelser av handelsplatsens noteringsavtal eller rekommendationer utgivna av ett 

självreglerande organ beaktas genom en prövning huruvida dessa normer är bindande. Det finns 

utrymme för domstolen att bedöma ett handlande som oaktsamt mot bakgrund av icke-bindande 

normer.64 

 

3.3.4 Kausalitetsproblematiken 

För att en skada ska vara ersättningsgill fordras vidare att det föreligger adekvat kausalitet 

mellan skadan och den skadevållande handlingen eller underlåtenheten. Kravet utgör ett sätt att 

dels sortera bort ageranden som inte har ett samband med skadan och dels avskilja följder som 

har ett samband med skadan men inte kan ses som en normal följd av agerandet. Med kausalitet 

menas att det ska finnas ett orsakssamband mellan skadan och handlingen eller underlåtenheten. 

För att avgöra om det föreligger ett orsakssamband prövas om handlingen eller underlåtenheten 

har utgjort en tillräcklig och nödvändig betingelse för skadans inträffande. En nödvändig 

betingelse innebär att en senare händelse följer av det tidigare agerandet, alternativt att den 

senare händelsen inte inträffar till följd av att ett agerande uteblev. För att utgöra en tillräcklig 

betingelse krävs att agerandet enligt naturens eller samhällets ordning ska kunna anses medföra 

den senare händelsen. Vidare krävs det att orsakssambandet är adekvat. Det innebär att följden 

ska vara rimlig samt av en viss kvalité. Osannolika följder ska inte bli ansvarsgrundande.65 

Adekvansprövningen gällande förmögenhetsskador behandlades i NJA 1998 s. 893. I målet 

hade ett par ansökt om bostadslån men till följd av oaktsamhet från långivarens sida så 

försenades handläggningen. När paret blev beviljade lån visade det sig att lånet kom att löpa 

med högre ränta än vad som varit fallet om fördröjningen inte skett. Frågan som prövades i 

målet var huruvida förlusten som uppstod till följd av den högre räntan var en adekvat följd av 

det oaktsamma handlandet från långivaren. Mot bakgrund av att räntor på bostadslån är starkt 

                                                
63 Prop. 2004/05:158 sid. 141 - ff. 
64 Af sandeberg, 2001, sid. 117 samt 119 - 121. 
65 Schultz, Kausalitetspraktikan, SvJT, 2011, s. 465, sid. 468 - ff. 



 
 

23 

knutna till marknadsräntor som kontinuerligt förändras samt att denna risk ska ligga den 

försumlige till last, ansåg domstolen att skadan var en adekvat följd av handlandet. HD gjorde 

även ett principuttalande rörande adekvansbedömningen: 

”Kravet på adekvat kausalitet mellan handling och inträffad skada innebär att skadan skall 

för en person med kännedom om alla föreliggande omständigheter ha framstått som en 

beräknelig och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet.” 

I doktrin har det uttryckts att kravet på adekvans är uppfyllt om den ekonomiska 

skada som en tecknare av ett värdepapper har lidit, till följd av fel eller brister i prospektet, kan 

ses som en påräknelig följd av den felaktiga uppgiften i prospektet. Svårigheten att genomföra 

en bedömning av adekvat kausalitet vid fel eller brister i ett prospekt tangerar de problem som 

nämnts ovan i avsnitt 3.3.2, nämligen med tillvägagångssättet för att definiera en skada. I 

doktrin har det framförts att genom den s.k. differensmetoden kan en skadelidande visa på hur 

ett alternativt hypotetiskt förlopp hade genererat ett annat positivt utfall. Priset på ett 

värdepapper fluktuerar dock med marknadens rörelser vilket innebär att såväl 

konjunkturförändringar som bransch- eller företagsspecifik information ständigt återspeglas i 

ett värdepappers pris. Om ett fel eller en brist i ett prospekt uppdagas och omedelbart medför 

ett prisfall ligger det nära till hands att låta det utgöra adekvat kausalitet men det är ändå inte 

oproblematiskt att likställa det med den åsamkade förlusten.66  

 HD behandlade i NJA 2014 s. 272, den s.k. BDO-domen, bland annat hur prövningen av 

adekvat kausalitet ska ske. I målet prövades om en revisor kunde bli skadeståndsskyldig enligt 

29 kap. 2 § ABL gentemot tredje man genom att ha brustit mot god redovisningssed i sin 

revision av bolaget Daydreams årsredovisning. En tredje man ansåg sig ha lidit skada till följd 

av den bristande revisionen eftersom denne genomfört en apportemission i bolaget, bland annat 

mot bakgrund av den information årsredovisningen innehöll. HD hade därmed att pröva om det 

förelåg adekvat kausalitet mellan den oaktsamma revisionen och den skada som tredje man 

åsamkades. Domstolen uttalade att prövningen med nödvändighet blir hypotetisk samt att det 

vid konkurrerande händelseförlopp är det som framstår som mest sannolikt som ska väljas.67 

Därtill uttalade domstolen sig gällande sambandet mellan förlusten och den skadevållande 

handlingen, vilket benämns som förlustsambandet, samt sambandet mellan den skadevållande 

handlingen och den genomförda dispositionen, transaktionssambandet.68 Avseende 

förlustsambandet menar HD att prövningen ska utgå ifrån vad som skett om årsredovisningen 

                                                
66 Af sandeberg, 2001, sid. 129 - 130. Se även Korling, Rådgivningsansvar: särskilt avseende finansiell rådgivning och 
investeringsrådgivning, Jure Förlag, Stockholm, 2010, sid. 576 - ff. 
67 NJA 2014 s. 272, se p. 41 samt 67 i domen. 
68 Af sandeberg, 2001, sid. 128. 
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varit korrekt upprättad. Det innebär en hypotetisk bedömning som även ämnar ta fasta på vad 

som typiskt sett hade varit en närliggande och rimlig händelseutveckling, snarare än hur den 

skadelidande annars agerat.69 Vidare uttrycks att eftersom prövningen centreras kring 

händelseförloppets hypotetiska utveckling så tenderar bedömningen av såväl förlustsambandet 

som transaktionssambandet att bli snarlika varandra.70 HD befäste transaktionssambandet 

genom formuleringen: 

”Ett grundläggande kausalitetskrav är att den oriktiga informationen i årsredovisningen 

typiskt sett kan anses ha varit relevant för affärsbeslutet på så sätt att om årsredovisningen 

hade haft det innehåll som den borde ha haft så skulle det ha motiverat att ett annat handlande 

allvarligt hade övervägts.”71 

 Således har den skadelidande att visa på hur avsaknaden av den felaktiga eller bristande 

informationen typiskt sett hade motiverat att ett annat handlande allvarligt hade övervägts, 

snarare än att visa på hur informationen föranledde en förlustbringande disposition.72 

 

3.3.5 Den ersättningsberättigade kretsen 

Svensk rätt intar en restriktiv hållning till ersättning för rena förmögenhetsskador, vilket bland 

annat exemplifieras i 2 kap. 2 § SkL som stipulerar att dessa skador ersätts om de har föranletts 

av ett brott eller i vissa fall även genom särskilda bestämmelser i lag. Den restriktiva hållningen 

tar sin utgångspunkt i det s.k. översvämningsargumentet. Argumentet syftar till att begränsa 

antalet skadelidande eftersom denna krets exempelvis kan innefatta samtliga som har innehaft 

ett värdepapper baserat på felaktig eller utebliven information. Argumentationen härstammar 

från anglosaxisk rätt och vilar på tankar om förutsebarhet för skadevållaren, proportionalitet 

mellan skada och ansvarets omfattning samt de hanteringsmässiga svårigheter en allt för 

vidsträckt krets av skadelidande kan medföra.73  

Det råder ingen tvekan om att en begränsning måste till för vilka som kan bli 

ersättningsberättigade. Däremot finns det flera utmaningar knutna till denna gränsdragning. 

Inledningsvis kan de som gör anspråk på att vara inom den ersättningsberättigade kretsen 

särskiljas till en primär- och en sekundärkrets av investerare. Primärkretsen är de som förvärvar 

ett värdepapper i samband med att det erbjuds allmänheten. Sekundärkretsen omfattar dem som 

                                                
69 Se p. 45 - 47 samt 67 i domen. 
70 Se p. 44 i domen.  
71 Se p. 67 st. 5 i domen. 
72 Se p. 45 i domen. 
73 Samuelsson, 1991, sid. 275 - ff, se även prop. 1972:5 sid. 157 samt NJA 2014 s. 272 p. 16 - 17. 
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förvärvar ett värdepapper på den öppna marknaden, direkt från den i primärkretsen eller all 

efterföljande handel med värdepappret. För att det ska uppstå en primärkrets krävs ytterligare 

att det inte enbart rör sig om upptagande av handel på en marknad utan även ett erbjudande till 

allmänheten.74 Därmed hamnar investerare i sekundärkretsen ett steg ifrån det ursprungliga 

erbjudandet som stöds på det upprättade prospektet.  

En investerargrupp som istället kan uteslutas är de investerare som mot bakgrund 

av prospektet inte investerade i värdepappret. Bestämmelserna är inte formulerade på så sätt att 

det återfinns ett krav på att en investerare måste ha investerat, utan snarare att denne ska ha 

fattat ett beslut baserat på informationen i prospektet. Således kan det uppkomma en situation 

när en investerare går miste om en kursuppgång till följd av det bristfälliga prospektet. I ett 

sådant scenario är det fullt möjligt att ansvarsrekvisiten om skada, oaktsamhet och adekvat 

kausalitet är uppfyllda. Emellertid har fall när en investerare avstått från att investera till följd 

av fel eller brister i ett prospekt såväl i doktrin som utländsk rätt ansetts hamna utanför den 

ersättningsberättigade kretsen. Detta då en sådan ansvarsform skulle innebära ett orimligt 

utvidgande av kretsen skadelidande.75 Det har också framförts att det inte är i linje med kravet 

på konkret skada som återfinns inom svensk skadeståndsrätt.76 

Varken ABL eller SkL ger stöd för hur den ersättningsberättigade kretsen ska 

begränsas men olika förslag har framförts i doktrinen. Ett förslag har bestått av att införa ett 

krav på närhet mellan den skadelidande och den skadevållande. Därmed skulle investerare som 

under teckningsprocessen haft en direkt relation till bolaget och följaktligen haft starka skäl att 

förlita sig på information bli ersättningsberättigade. Ett sådant krav på närhet har emellertid 

erhållit kritik för att vara ett för trubbigt och snävt verktyg, dels då det skulle leda till att endast 

primärkretsen kan söka ersättning och dels eftersom skadeståndsreglernas syfte är att förebygga 

fel eller brister i prospektet och en sådan begränsning skulle vara oproportionerlig.77  

En annan metod för att begränsa den ersättningsberättigade kretsen är att införa 

ett tillitskrav hos den skadelidande. För att erhålla ersättning behöver den skadelidande således 

styrka att denne har förlitat sig på den bristfälliga eller felaktiga informationen. Ett allmänt 

tillitskrav har kritiserats för att leda till påtagliga bevissvårigheter för den skadelidande 

avseende att styrka denne blivit vilseledd. Det har även uttalats att det skulle snedvrida olika 

                                                
74 DS 2013:16 sid. 69 - ff. 
75 Af sandeberg, 2001, sid. 41. Jfr även med ”the Birnbaum Rule” tagen från det amerikanska rättsfallet Birnbaum v. 
Newport Steel Corp (C.A. -2 N.Y. 1952.). 
76 Kleineman, Ren förmögenhetsskada: särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, Avhandling vid Stockholms 
Universitet, 1987, sid. 314. Se även Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör: en 
aktiebolagsrättslig studie i komparativ belysning, Avhandling vid Stockholms universitet, 1989, sid 491 - ff. 
77 SOU 1995:44 sid. 251 - ff. Se även Kleineman, 1987, sid. 459 - ff. 



 
 

26 

investerares möjligheter till upprättelse där professionella investerare skulle hamna i en mer 

fördelaktig position än privata investerare. Emellertid kan ett sådant problem hanteras genom 

att tillitskravet inte är allmänt utformat som ett subjektivt rekvisit utan att det istället införs en 

presumerad tillit. Därmed skulle en investerare uppnå kravet på tillit enbart genom att ha 

investerat i det utgivna värdepappret.78 Denna teori om presumerad tillit härstammar från den 

s.k. Fraud-on-the-market-teorin vilken i sin tur bygger på antagandet att marknaden är konstant 

effektiv. I en effektiv marknad återspeglas och värderas ständigt all tillgänglig information på 

ett likvärdigt och korrekt sätt. Följaktligen behöver endast den skadelidande styrka att 

värdepappret handlas på en likvid marknad och att denne har handlat i värdepappret under den 

period som det fanns fel eller brister i prospektet. Därmed behöver inte investerare bevisa att 

de förlitat sig på den bristfälliga eller felaktiga informationen. Istället behöver skadevållaren, 

typiskt sett bolaget, exculpera sig genom att bevisa att den skadelidande hade handlat med 

värdepappret till samma pris även om denna fått tillgång till den korrekta informationen.79 En 

presumerad tillit lämpar sig främst för investerare i sekundärkretsen eftersom kravet bygger på 

att värdepapprets nuvarande pris är ett resultat av en effektiv och kontinuerlig process på en 

likvid marknad. Emellertid återfinns flertalet likheter vid prissättningen av värdepapper på 

primär- respektive sekundärmarknaden. Prissättningen vid emissionsprocessen sker genom en 

omsorgsfull värdering av bolaget på basis av all tillgänglig information. Till skillnad från handel 

på sekundärmarknaden, som enligt teorin endast sker på bolagsrelaterad information, innehåller 

prissättningen vid ett erbjudande till allmänheten även subjektiva faktorer som påverkar priset. 

För att bli noterad på en handelsplats krävs exempelvis att en aktie uppnår ett visst 

spridningskrav vid emissionen. För handel med obligationer återfinns dock inget 

spridningskrav beträffande ägandet. Därtill har inte sällan institutionella investerare stort 

inflytande vid prissättningen av ett värdepapper eftersom de tillfrågas innan erbjudandet går ut 

till allmänheten och priset är bestämt. Oavsett prisbildningsmekanism eller krav om tillit 

respektive närhet är det viktigaste för att avgöra den ersättningsberättigade kretsen huruvida 

den bristfälliga uppgiften har påverkat priset på värdepappret.80 

Det har framförts att en begränsning i tiden inom vilken investeraren måste ha 

förvärvat värdepappret eller väcka talan bör införas. Inom sex månader från det att den 

vilseledande eller felaktiga uppgiften har uppdagats för investeraren ska denne väcka talan, 

                                                
78 Samuelsson, 1991, sid. 311-ff. 
79 Härkönen, 2013, sid. 276 - 277. 
80 Af sandeberg, sid. 141 - 143. Se exempelvis NASDAQs Regelverk för emittenter, gällande från 3 januari, sid. 12 samt 43 - 
ff. https://business.nasdaq.com/media/Nasdaq-Stockholms-regelverk-f%C3%B6r-emittenter-3-januari-2018_tcm5044-
53544.pdf 
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dock senast 3 år efter prospektet har offentliggjorts, har föreslagits. En sådan bestämmelse 

skulle i huvudsak verka som en preskriptionsfrist eller ett reklamationskrav snarare än att utgöra 

en materiell avgränsning.81 

Ett ytterligare tillvägagångssätt för att begränsa den ersättningsberättigade kretsen 

kan vara att ta stöd i den s.k. normskyddsläran. Den presenterades i NJA 1976 s. 458 och har 

sedan dess varit föremål för diskussion inom doktrinen. Normskyddsläran innebär att skador i 

vissa fall inte ersätts trots att det finns adekvat kausalitet till den skadevållande handlingen. 

Detta då vissa skador inte anses falla under normens skyddsändamål. En sådan teori syftar 

följaktligen till att säkerställa att den oaktsamhet en skadevållare gjort sig skyldig till innefattar 

en överträdelse av den skyddsnorm som uppställts i aktieägares intresse. Det har uttalats såväl 

att en liknande bedömning redan sker i den sedvanliga adekvans- samt culpabedömningen som 

att det fungerar som ett komplement till dessa. Oavsett vad normskyddsläran tangerar råder det 

enighet om att den utgör en viktig begränsning av den ersättningsberättigade kretsen.82 I NJA 

2014 s. 272 behandlade HD bland annat normskyddsläran i syfte att uttala sig om på vilka 

grunder den ersättningsberättigade kretsen vid ren förmögenhetsskada kan begränsas. I målet 

prövades rekvisitet ”annan” i ansvarsbestämmelserna i 29 kap. 1 samt 2 §§ ABL. Eftersom 

bestämmelserna inte ger tydlig ledning beträffande hur ansvar ska utkrävas tog domstolen 

vägledning i normens skyddsändamål. HD kom fram till att det är årsredovisningens förenlighet 

med god redovisningssed som ska tillförsäkras genom skyddsnormen. Vidare framförde HD att 

det i normala fall saknar betydelse vilken tillit en skadelidande har fäst vid en 

revisionsberättelse då det kan räcka med endast en befogad tillit. Därtill uttrycktes obiter dictum 

hur man bör se på avgränsningen av den ersättningsberättigade kretsen vid fel eller brister i 

prospekt:  

”I fråga om ett prospekt kan det därför vara motiverat att - om inte ansvar föreligger redan på 

kontraktuell grund - presumera att det föreligger befogad tillit hos den som tecknar aktier i enlighet 

med erbjudandet”.83 

 

 

 

 

  

                                                
81 DS 2013:16 sid. 75 - 76. Se även Af sandeberg, sid. 447 som hänvisar till tysk rätt. Se SOU 2005:18 sid. 44 för fördjupning 
i tysk rätt. 
82 Härkönen, 2013, sid. 313 - 314. Jfr även prop. 1975:103 sid. 540. 
83 NJA 2014 s. 272 p. 21 - 22. Jfr DS 2013:16 s. 84 - ff. 
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4. Ansvarssubjekten 

4.1 Bolagsorganen som ansvarssubjekt 

Att belägga organföreträdare med ett prospektansvar är ingen främmande företeelse sett ur ett 

historiskt perspektiv. Redan ÄABL stipulerade uttryckliga ansvarsregler beträffande innehållet 

i vissa emissionsprospekt. ÄABL föreskrev att styrelsen i ett publikt bolag skulle ansvara för 

emissionsprospekt som upprättas i syfte att offentliggöra eller på annat sätt rikta en inbjudan 

om att förvärva aktier i bolaget. Följaktligen var organföreträdares ansvar i denna kontext 

begränsat till aktierelaterade instrument, exempelvis konvertibla skuldebrev, 

teckningsoptioner eller teckningsrätter. Emellertid inkluderas även vinstandelsbevis, som inte 

ger rätt till förvärv av aktier, till följd av att dels räntas storlek helt eller delvis baseras på 

bolagets vinst eller utdelning till aktieägare, dels att utgivande av vinstandelsbevis bara kunde 

ske genom ett bolagsstämmobeslut eller ett bemyndigande till styrelsen.84  

Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2006 kom 

organledamöters prospektansvar att utvidgas. Både genom de nya prospektreglerna i 2 kap. 

LHF samt den nya ABL. Av 29 kap 1 § andra stycket ABL föreskrivs nu att prospekt upprättade 

av bolaget även innebär att en stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som 

uppsåtligen eller av vårdslöshet tillfogar en aktieägare eller någon annan skada, genom 

överträdelse av 2, 2 a, 2 b eller 2 c kap. LHF alternativt Prospektförordningen, ska ersätta 

skadan. Ett motsvarande ansvar följer även för revisorer av 29 kap. 2 § ABL. Sålunda medförde 

lagändringarna att organledamöters ansvar numer omfattar alla typer av prospekt oavsett vilket 

slag av överlåtbara värdepapper som prospektet avser. Därtill framkommer det i förarbetena få 

skäl till att göra någon åtskillnad gällande organledamöters ansvar till följd av vilket slag av 

prospekt som upprättas. Svenska Bankföreningen anförde i ett remissvar, mot bakgrund av att 

exempelvis utgivande av obligationer är en del av bankernas vardagliga verksamhet, att ett 

prospekt i sig svårligen bör kunna ge innehavare av obligationer eller andra värdepapper som 

inte har någon tydlig bolagsrättslig koppling en särställning till följd av att de likställs med 

andra värdepapper som har en tydlig bolagsrättslig koppling. Särskilt då borgenärer som är 

innehavare av värdepapper utgivna med stöd i ett av undantagen från prospektskyldigheten i 2 

kap. LHF och exempelvis baserat sitt investeringsbeslut på ett s.k. investeringsmemorandum, 

                                                
84 DS 2013:16 sid. 49 - ff. Se även 7 kap. 26 § ÄABL. 
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inte åtnjuter samma möjlighet att ställa en organledamot till svars för fel eller brister.85 Svenska 

Bankföreningen fick dock inte något gehör för sitt anförande då lagstiftaren inte har valt att 

implementera förslaget. Prospekt, för utgivande av obligationer, som upprättats med stöd i 2 

kap. LHF kan således medföra personligt ansvar för organledamöter i enlighet med 29 kap. 1 § 

andra stycket ABL. 

Vidare bör vissa specifika aspekter gällande att föra talan mot ett bolagsorgan 

uppmärksammas. Mot bakgrund av att organföreträdares ansvar är individuellt fordras att det 

är möjligt att peka ut en enskild part som agerat klandervärt. Det innebär att var och en av 

organledamöterna bereds möjlighet att åberopa omständigheter för varför de inte har agerat 

vårdslöst eller uppsåtligt. Särskilda svårigheter uppstår vid en skadeståndstalan beträffande 

passivitet från en organledamots sida eftersom det inte sällan är problematiskt att visa på hur 

denne borde ha agerat.86 Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är att det vid fel och brister i 

prospekt ofta blir fråga om summor innefattandes flertalet miljoner. Sällan har enskilda 

organledamöter de finansiella förutsättningarna. Visserligen kan tecknandet av 

ansvarsförsäkringar från bolagets sida väga upp för denna aspekt men täcker sällan hela 

skadeståndsbeloppet.87  

 

4.2 De övriga medverkandes ansvar 

4.2.1 Ansvaret i allmänhet 

Vid upprättande av prospekt involveras vanligtvis ett omfattande antal personer eller aktörer, 

exempelvis ett eller flera värdepappersinstitut samt konsulter såsom advokater eller revisorer. 

Därtill deltar även anställda hos den aktör som är skyldig att upprätta prospekt samt andra 

aktörer som bistår med vissa yttranden eller värderingsutlåtanden. Samtliga av dessa aktörer 

eller personer kan bidra till att det uppstår fel eller brister i ett prospekt. Det kan dels röra sig 

om att den medverkande avger felaktig information om ett sakförhållande som inkluderas i 

prospektet, dels att den medverkande utelämnar vissa väsentliga uppgifter eller inte fullföljer 

sitt uppdrag på ett korrekt sätt, vilket leder till att prospektet behäftas med fel eller blir 

vilseledande. I normalfallet har den medverkande ingått ett uppdragsavtal med den som är 

skyldig att upprätta ett prospekt alternativt dennes rådgivare. Således uppkommer inget 

                                                
85 DS 2013:16 sid. 51 - ff. Se vidare SOU 2004:95 sid. 169 samt prop. 2004/05:158 sid. 129. 
86 Sandström, 2017, s. 390. 
87 Af Sandeberg, 2001, s. 405 
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avtalsförhållande mellan den medverkande och den som förvärvar ett överlåtbart värdepapper 

som omfattas av prospektet. Därmed är en skadeståndstalan på kontraktsrättslig grund mot en 

medverkande utesluten. Den skadelidande får således söka stöd för sin talan på 

utomobligatorisk grund.88  

I motsats till föregående stycke har det i doktrinen framförts resonemang huruvida 

det, i särskilda fall, skulle kunna vara motiverat att tillåta skadeståndsanspråk på kontraktuell 

grund. Detta skulle aktualiseras i fall där den som agerat i syfte att genomföra eller 

marknadsföra ett prospekt agerar på ett sådant vis att en kontraktuell relation kan anses ha 

uppkommit i förhållande till enskilda investerare. Det skulle troligen fordra att den som 

genomför eller marknadsför det finansiella instrumentet intagit en ställning som investerare 

med fog kan uppfatta som rådgivande och investeraren accepterar detta explicit eller implicit, 

utan att den som marknadsför eller genomför prospektet motsätter sig. I samband med 

ovanstående framförs även att om en rådgivare utför ett självständigt uppdrag, exempelvis 

utfärdar ett intyg eller avger ett utlåtande, åt sin huvudman med vetskap om att denne kommer 

använda intyget eller utlåtandet till att förmå tredje man att vidta en disposition, kan det vara 

motiverat att låta rådgivaren åta sig ett ansvar på kvasikontraktuell grund. Vidare skulle det 

krävas att rådgivarens prestation på ett tydligt vis legat till grund för, kan särskiljas i eller har 

bifogats till prospektet, samt att rådgivaren varit medveten om detta. Emellertid återfinns ingen 

praxis som explicit stödjer ovan presenterade teori.89 

Några explicita ansvarsregler gällande medverkandes ansvar för fel och brister i 

prospekt återfinns således inte. Följaktligen ska allmänna skadeståndsrättsliga regler avseende 

rena förmögenhetsskador tillämpas, vilket aktualiserar 2 kap. 2 § SkL. Som nämnts ovan ersätts 

i huvudsak endast en ren förmögenhetsskada om den föranletts av ett brott, såsom svindleri 

enligt 9 kap. 9 § BrB. Emellertid har HD i NJA 1987 s. 692 utvidgat detta ansvar, om än inte 

med direkt avsikt på juridiska personer. I NJA 1987 s. 692, kallat Kone-målet, behandlade HD 

frågan om skadeståndsskyldighet gentemot tredje man för en värderingsman som genom 

vårdslöshet lämnat felaktiga uppgifter i ett värderingsintyg avseende fast egendom. Intyget kom 

att användas som grund för upptagande av ett lån men det visade sig att det värde intyget 

föreskrev var baserat på felaktiga uppgifter om möjligheten att exploatera fastigheten. När 

långivaren sökte täckning för panten i fastigheten uppdagades att det egentliga fastighetsvärdet 

var avsevärt mindre än det av intyget föreskrivna, vilket ledde till att skadeståndsanspråk 

                                                
88 DS 2013:16 sid. 58 - 59 
89 Stattin, 2009, sid. 201. Se även Kleineman, Rådgivares informationsansvar – en probleminventering, Svensk Juristtidning, 
1998 s. 185-211. sid 187. 
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riktades mot värderingsmannen. HD uttalade gällande kontraktsförhållandet mellan 

värderingsmannen och långivaren att det måste framstå som självklart att ett intyg av aktuellt 

slag kan komma till användning för skilda ändamål och av flera personer. Att värderingsintyget 

beaktas av andra än uppdragsgivaren är således oundvikligt. Därför konstaterade HD att den 

som med fog förlitar sig till ett värderingsintyg och lider skada till följd av vårdslöshet vid dess 

upprättande, är berättigad till ersättning. Emellertid uttalades även att detta rör värderingsintyg 

avseende fast egendom utgivna av de som yrkesmässigt åtar sig sådana uppdrag. Mot bakgrund 

av ovanstående kan nämnas att det framgår av förarbetena till SkL att syftet med bestämmelsen 

i 2 kap 2 § inte ämnar förhindra en rättsutveckling genom praxis i riktning mot ett utvidgat 

ansvar för ren förmögenhetsskada.90  

Även om det huvudsakliga ansvaret för fel eller brister i prospekt åligger 

bolagsorganen, snarare än de medverkande aktörerna, undkommer inte dessa uppgiftslämnare 

ett ansvar för de uppgifter som lämnas alternativt utelämnas. Under prospektets utformning sker 

vanligtvis en verifikationsprocess där bolagsorganen tillsammans med de medverkande 

aktörerna söker säkerställa att prospektinnehållet är korrekt. För att en medverkande aktör 

generellt sett ska ha möjlighet att undgå ansvar för fel eller brister i prospektet fordras att man 

har vidtagit den omsorg uppgiften kräver.91 Således uppställs en form av lägsta godtagbara nivå 

för de uppgifter som inte sållas bort i verifikationsprocessen. 

4.2.2 Särskilt om värdepappersinstitut 

Beträffande värdepappersinstituts roll vid upprättande av prospekt bör det först nämnas att de 

har kommit att få en vital roll vid erbjudande av överlåtbara värdepapper på reglerade 

marknader. Inte sällan agerar de nav vid en introduktion och koordinerar kommunikationen 

mellan emittent, investerare, marknadsplats och clearingsorganisation.92 Ett 

värdepappersinstituts roll kan indelas i tre typer: 

1. Ansvara för insamlande och sammanställande av information till upprättande av 

prospekt samt ombesörja genomförande av försäljning. Institutet tecknar då ett 

placeringsavtal, best effort, med emittenten. I avtalet åtar sig institutet att enligt vissa 

villkor sälja aktier vid introduktionen alternativt också att teckna de aktier som andra 

investerare inte tecknar. 

                                                
90 Prop. 1972:5 s. 568. 
91 Af sandeberg, 2001, sid. 119 - 120. 
92 Af Sandeberg, 2017, sid. 139 – ff. 
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2. Ikläda sig rollen som en underwriter med vad menas att institutet förvärvar aktierna från 

bolaget genom teckning och vidareförsäljer dem. 

3. Institutet kan även åta sig att endast förmedla försäljning av ett visst antal aktier.93 

Tidigare har värdepappersinstitutens aktiviteter utgjort tillståndspliktig verksamhet enligt 1 

kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. För att vara medverkande fordrades att 

institutet bistod emittenten vid utformande av villkor eller ombesörjde den praktiska 

hanteringen av emissionen.94 Med anledningen av medlemsstaternas anpassning till MiFID 

återfinns numer en uppdelning i VpmL avseende värdepappersinstitutens verksamhet gällande 

investeringstjänster och sidoverksamhet.95 Av 2 kap. 1 § p. 6 VpmL framgår att exempelvis 

underwriting är en tillståndspliktig tjänst men inte medverkan vid upprättande av prospekt. 

Ansvaret för värdepappersinstitut har inte varit föremål för en process i HD men 

har vid två tillfällen behandlats av domstolarna i hovrätten. I det första fallet konstaterade 

hovrätten att banken inte kunde ansvara för uppgifter i ett prospekt, i vilket en överdrivet positiv 

bild av investeringsutsikterna uttrycktes, vari de anställda gavs möjligheten att förvärva 

konvertibla skuldebrev som finansierades av samma bank som ansvarade för prospektet. 

Hovrätten uttryckte att informationsunderlaget representerade standarden för liknande 

situationer samt att de anställda bör varit medvetna om riskerna vid liknande typer av 

investeringar. Avslutningsvis menade hovrätten att kausalitet mellan investeringsbesluten och 

den vilseledande information inte kunde fastställas.96 Emellertid ska det tilläggas att utfallet i 

målet berodde på omständigheterna i det enskilda fallet snarare än något kategoriskt 

ställningstagande från domstolens sida.97 Det andra fallet rörde huruvida värdepappersinstitutet, 

på utomobligatorisk grund, kunde bli skadeståndsskyldig till två anställda som förlorat pengar 

på en investering. Hovrätten diskuterade om ett avsteg från huvudregeln, i likhet med Kone-

målet, att ren förmögenhetsskada endast ersätts vid brott eller stadgande i lag, var motiverat. 

Institutet friades från ansvar mot bakgrund av att fallet i flertalet aspekter skilde sig från Kone-

målet, dels var det ingen värderingsman som utfärdat ett intyg utan ett institut som medverkat 

till ett prospekt som styrelsen gett ut och undertecknat, dels skulle institutet endast 

sammanställa uppgifter och inte granska bolaget, dess räkenskaper eller vidimera uppgifterna i 

prospektet.98  

                                                
93 Af Sandeberg, 2001, sid. 65 –ff. 
94 Prop. 1990/91:142 sid. 154. 
95 Prop. 2006/07:115 sid. 311. 
96 Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål T-866/95 av den 19 december 1997.  
97 Af sandeberg, 2001, sid. 344 - ff. 
98 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål T 532-99 av den 6 maj 2004. 
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4.3 Bolaget som ansvarssubjekt 

4.3.1 Historisk bakgrund 

Inledningsvis ska det konstateras att ett aktiebolag inte kan rättshandla på egen hand. Genom 

att det är en juridisk person, och därmed har en egen rättskapacitet, kan den dock förvärva 

rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Detta förutsätter att en fysisk person intar någon form 

av mellanmansrättslig ställning och rättshandlar å bolagets vägnar.99 Detta förhållande kan 

beskrivas utifrån ett mandatteoretiskt respektive ett organteoretiskt synsätt. Det 

mandatteoretiska synsättet är vanligt förekommande inom anglosaxisk rätt och vilar 

huvudsakligen på vad som kan beskrivas som ett uppdragsförhållande, där ett tydligt 

mellanmanskap uttalas och bolagsföreträdarna återkommande utför uppdrag åt bolaget. Inom 

germansk rätt är däremot det organteoretiska synsättet dominerande, inom vilket en 

bolagsföreträdares rättshandlande per automatik införlivas som en del i den juridiska personens 

eget agerande. Det rättshandlande organet utgör följaktligen en del av den rättshandlande 

juridiska personen. Inom svensk doktrin återfinns dock skilda åsikter om hur den svenska 

rättsordningen förhåller sig till detta fenomen. Rådande uppfattning förefaller emellertid vara 

att aktiebolagens mellanmän utgör legala ställföreträdare, och således inte organiska utlöpare, 

åt bolaget.100 Detta mot bakgrund av att det menas vara en mer bekväm lösning för att kunna 

beskriva den juridiska personens relationer till alla relevanta parter. Ett standardkontrakt vilket 

utan svårigheter möjliggör bedrivande av affärsverksamhet under obegränsad tid samt utan 

personligt ansvar.101 Det bör dock uppmärksammas att det vid tiden för AvtL:s tillkomst 

härskade ett mer organteoretiskt synsätt, vilket exemplifieras i förarbetet till nämnda lag:  

 

” de, som representera en juridisk person, äro endast ett led i dennas organism, utan vilket 

rättshandlingar ej kunna företagas av densamma”102 

 

Från förra seklets första halva återfinns två rättsfall vilka därefter har kommit att 

få ett betydande inflytande över synen på bolagets skadeståndsansvar för fel och brister i 

                                                
99 Givetvis uppstår då även situationer när mellanmannen kan ha agerat utanför sin behörighet eller befogenhet. Denna 
mellanmansrättsliga problematik faller emellertid utanför ramen för denna uppsats. 
100 Se exempelvis Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 12 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2018, s. 276 - ff, 
Hemström, Bolagens rättsliga ställning: om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag, 10 u., Norstedts 
juridik, Stockholm, 2013, s. 112 – ff, Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, Norstedts juridik, Stockholm, 1961, s. 
119 samt 227 – 229. Ett organteoretiskt resonemang förs i Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, 
Avhandling vid Uppsala universitet, 1997, sid. 335 - ff. 
101 Stattin, Tillräknande av vetskap i aktiebolags- och aktiemarknadsrätten, SvJT 2012 s. 1, sid. 11. 
102 NJA II 1915, s. 187. 
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prospekt. I NJA 1915 s. 398 var det emellertid inte fråga om prospektansvar, utan om en 

aktietecknare blivit vilseledd till följd av oriktiga uppgifter i en bifogad handling till 

teckningslistan och om det då kunde inverka på aktieteckningens bundenhet. Den bifogade 

handlingen stipulerade att bolaget innehade ett patent i 13 länder, vilket senare visade sig vara 

felaktigt då dessa förfallit, varpå aktietecknaren yrkade på ogiltigförklaring av aktieteckningen 

och att återfå det satsade beloppet. I ett kortfattat domskäl avslog HD yrkande med den 

huvudsakliga motiveringen:  

” …denna omständighet icke kunna föranleda, att han ägde undandraga sig de förpliktelser 

som på grund av aktieteckningen ålåge honom gentemot det sedermera bildade bolaget”. 

 

 I NJA 1935 s. 270 avsåg kärnfrågan om innehavare av participating debentures103 kunde 

erhålla skadestånd från ett bolag försatt i konkurs där dessa instrument följaktligen blev 

värdelösa. Bolagets ägare och frontfigur hade tidigare uppsåtligen offentliggjort oriktiga 

uppgifter om bolagets framtidsutsikter, vilket innehavarna hade förlitat sig på vid köp av dessa 

instrument på den öppna marknaden. HD inledde sina domskäl med att konstatera att 

innehavarna kunde likställas med aktieägare varpå de i fråga om bolagets 

skadeståndsskyldighet tillade;  

”…oansett de omständigheter under vilka de förvärvat förbindelserna, icke kunna å dylikt 

förvärv grunda skadeståndsfordran mot bolaget”. 
 

4.3.2 Skadestånd på kontraktsrättslig grund? 

Frågan huruvida det går att rikta skadeståndsanspråk gentemot bolaget på inomobligatorisk 

respektive utomobligatorisk grund har varit föremål för diskussioner i den juridiska doktrinen. 

Gällande utomobligatoriska skadeståndsanspråk har det framförts att NJA 1935 s. 270 uttryckte 

en rättsgrundsats i vilken ett bolag inte kan bli ersättningsskyldigt på utomobligatorisk grund 

till köpare av instrument utgivna av bolaget som varit, helt eller delvis, baserade på oriktiga 

uppgifter.104 Ytterligare, har det anförts att skyddet för bolagets kapital samt att utbetalningar 

från bolaget till aktieägare endast bör ske enligt de i 17 kap. ABL föreskrivna reglerna. Således 

intas ett strikt borgenärsskyddsrättsligt perspektiv.105 

                                                
103 Kan liknas vid en typ av vinstandelslån. 
104 Se vidare Karlgren, NÅGRA AKTIERÄTTSLIGA ANTECKNINGAR I ANLEDNING AV ETT PAR RÄTTSFALL, SvJT 1938 
s. 187, sid. 201 - ff. 
105 Nerep, Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden, i Skog (red.) Nyemissioner av aktier – de lege 
lata och de lege ferenda, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholm, 2004, sid. 78. 
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 Beträffande möjligheterna att rikta anspråk på inomobligatorisk grund har samma 

borgenärsskyddsbaserade argument, som ovan nämnts, framhållits i äldre doktrin.106 Därtill har 

det uttryckts att skyddet för bolagets kapital bör vara begränsat till aktiekapitalet och inte 

exempelvis reservfonden.107 Modernare doktrin intar däremot en mer positiv inställning till 

möjligheterna att erhålla skadestånd på kontraktsrättslig grund. Det har framförts att NJA 1935 

s. 270 har feltolkats eftersom rättsfallet egentligen handlade om ett bolags ansvar gentemot 

sekundärmarknaden. Köp av värdepapper utgivna av bolaget ska därmed uppfattas som ett 

traditionellt kontraktsansvar med vad menas att oriktig information kan medföra 

ersättningskrav mot de som vilseletts.108 Det har även anförts att dagens oklara rättsläge innebär 

ett förbiseende av investerares skyddsbehov, riskerar skada förtroendet för kapitalmarknaden 

samt att det inte är förenligt med syftena bakom lagstiftningen av värdepappersmarknaden.109 

Vidare har det i förarbeten formulerats att aktieteckning vid nyemission har ansetts ge upphov 

till ett kontraktsliknande förhållande mellan bolaget och tecknaren.110  

 Huruvida ett aktiebolag kan anses åtnjuta ett kontraktuellt förhållande till en aktieägare 

berördes i RH 1984:28. I fallet hade en majoritetsaktieägare, tillika ett aktiebolag, vid ett 

inlösenförfarande i det ägda bolaget, åtagit sig bolagets uppgift att meddela resterande 

minioritetsaktieägare om villkoren samt uppge skiljemän för inlösenförfarandet. En 

minioritetsaktieägare blev inte underrättad om detta meddelande varpå majoritetsaktieägaren 

stämdes. Hovrätten, som sista instans, uttalade att ren förmögenhetsskada som inte förorsakats 

genom brott kan ersättas om det exempelvis föreligger ett kontraktsförhållande. Reglerna för 

inlösenförfarande utgör en minioritetsskyddsregel vilken, i aktuellt fall, tvingar 

majoritetsaktieägaren att delge övriga berörda aktieägare med korrekt information. Hovrätten 

fann mot bakgrund av detta att majoritetsaktieägaren hade agerat vårdslöst som inte förmått all 

relevant information att nå korrekt mottagare. Hovrätten skriver i referatrubriken att 

”Kvasikontraktuellt förhållande mellan bolaget och den skadelidande har ansetts föreligga.”. 

Emellertid kan det ifrågasättas vilket värde som ska fästas vid referatrubriken och om det 

eventuellt kan tala för ABL som en form av kontraktsförhållande. För att avgöra om ett rättsligt 

förhållande är kontraktuellt eller kvasikontraktuellt kan ledning sökas hos närheten mellan 

kontrahenterna. Visserligen uttrycker hovrätten att majoritetsaktieägaren i enlighet med skälen 

                                                
106 Af Sandeberg, 2001, sid. 260 - ff.   
107 Fredenberg, Skyddsbehövande bolagsborgenärer, SvJT 1938 s. 714, sid. 714 - ff. 
108 Kleineman, Det skadeståndsrättsliga informationsansvarets särart och frågan om behovet av ett hanterbart 
ansvarssystem, I: Festskrift till Seipel, Magnusson Sjöberg, Wahlberg, (red.), Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, sid. 
279 - 304. 
109 af Sandeberg, 2001, s. 284, 449 - ff. 
110 SOU 2001:1 sid. 261. 
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bakom dåvarande 15 kap. 1 § ABL111 ska bli ersättningsskyldig. Således framstår det snarare 

som att majoritetsaktieägaren i egenskap av ett aktiebolag har fått ikläda sig det ansvar som 

åläggs organföreträdare enligt aktuell paragraf.112 

 EU-domstolen har i mål C-174/12 lämnat ett förhandsavgörande beträffande frågan om ett 

aktiebolag kan åläggas ett ansvar för innehållet i ett prospekt. Domstolen uttalar i målet att det 

andra bolagsrättsliga direktivet113 inte utgör hinder för att med stöd i prospektdirektivet ålägga 

emittenten ansvar att återbetala erlagd köpeskilling till en investerare samt återta de utgivna 

aktierna. EU-domstolens uttalande klargör unionsrättens inställning till möjligheten för 

investerare att söka ersättning från en emittent. 

 

 

  

                                                
111 Motsvaras av nuvarande 29 kap. 1 § ABL. 
112 Kleineman, 1987, sid. 304 - ff. 
113 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. 
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5. Analys 

5.1 De lege lata 

5.1.1 Vad krävs för att ett skadeståndsansvar vid fel eller brister i ett prospekt ska uppstå? 

Inledning 

För att nå framgång med en talan om ersättning vid fel eller brister i ett prospekt behöver en 

kedja av rekvisit vara uppfyllda. Enligt uppsatsens utredning i avsnitt 3 återfinns det fyra 

relevanta rekvisit som måste prövas mot situationen. Första och främst måste det prövas om en 

skada har uppstått. Därefter ska det prövas om skadan förorsakats genom en oaktsam handling 

eller underlåtenhet. Nästa rekvisit är att avgöra om det råder adekvat kausalitet mellan 

oaktsamheten och skadan. Sista rekvisitet innebär att avgöra om den skadelidande kan anses 

inrymmas inom den ersättningsberättigade kretsen. Det kan nämnas att frågan om en talan ska 

väckas genom inom- eller utomobligatoriskt skadestånd eller på bolagsrättslig grund är relevant 

för ansvarsutkrävande. Det kommer att diskuteras i nästkommande avsnitt 5.1.2. eftersom det 

är tätt sammankopplat med vilket ansvarssubjekt som talan bör väckas mot. Eftersom 

skadeståndsbedömningen i vitala avseenden är snarlik beträffande dessa tre tillvägagångssätt 

så uppställs inga relevanta hinder från att endast beröra ansvarsrekvisiten i detta avsnitt.114 

Följaktligen kommer ansvarsrekvisiten att behandlas var för sig nedan. 

 
Skada  

Inledningsvis kan det konstateras att begreppet skada medför flertalet svårigheter, särskilt när 

det kommer till att fastställa skadan samt när den kan anses fullbordad. Utgångspunkten är att 

den förmögenhetsförlust som tecknaren av värdepappret åsamkas till följd av fel eller brister i 

prospektet, orsakade av en uppgiftsskyldigs försummelse, är att anse som skadan. Eftersom 

värdepappret handlas på en öppen marknad påverkas priset kontinuerligt av omvärldens 

informationsflöde och därmed måste det fastställas en tidpunkt för när skadan kan anses 

uppkommen. Därtill måste skadeberäkningen medföra att skadesumman fastställs inom rimliga 

gränser. 115 För närvarande är rättsläget oklart och i doktrin ges olika förslag på lösningar. Denna 

rättsosäkerhet utgör ett betydande hinder för den skadelidande. De lösningar som har föreslagits 

                                                
114 SOU 1995:44 sid. 245, 253 - ff samt prop. 97/98:99 sid. 189 - ff. 
115 Sandström, 2017, sid. 386. 
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består bland annat av att låta skillnaden mellan den teckningskurs som sattes med stöd av de 

bristande uppgifterna och den potentiella teckningskurs som hade satts utan dessa uppgifter, 

utgöra skadan. En sådan lösning skulle innebära svårigheter eftersom en potentiell 

teckningskurs är baserad på subjektiva premisser hos investerarna och fastställs inte utifrån en 

standardiserad tabell. För att kringgå detta har det även presenterats ett förslag om att införa ett 

rekvisit om att felet eller bristen i prospektet måste ha utgjort en väsentlig kurspåverkan för att 

kunna konstituera skada. En procentsats om 10 % har föreslagits. Även detta förslag har erhållit 

kritik för att inte ta hänsyn till värdepapprets individuella karaktär. Mot bakgrund av att 

värdepappersmarknaden är i ständig förändring är jag positiv till de förslag som är dynamiska 

och tar individuell hänsyn men fortfarande innebär en förutsebarhet för investeraren. Exempel 

på en sådan lösning är att, i likhet med vad af sandeberg förslår, utgå från rekvisitet om väsentlig 

kurspåverkan men att beakta den normala volatiliteten för värdepappret. För närvarande torde 

dock domstolens möjlighet att, med stöd i 35 kap. 5 § RB, uppskatta skadan till ett skäligt 

belopp vara såväl det som ligger närmast till hands som det mest lämpliga.116 

  

Oaktsamhetsbedömningen 

Oaktsamhetsbedömningen sker i första hand utifrån lagregler, praxis och andra bindande 

normer, exempelvis reglering från EU som är direkt tillämplig. I andra hand sker den genom 

att tolka sedvana, som ger uttryck för vilken aktsamhet som normalt sett kan förväntas. I sista 

hand kan domstolen göra en fri bedömning med stöd i 35 kap. RB. Den sedvana som domstolen 

kan hämta stöd i utgörs av allmänna råd, rekommendationer och ramverk, utfärdade av 

myndigheter eller branschorganisationer. Dessa normer är inte bindande likt en lagregel men 

det utesluter ändå inte att dem får genomslag vid oaktsamhetsbedömningen. HD har påpekat att 

dessa icke-bindande normer kan uppställa rekommenderade handlingssätt. Om en person 

avviker från ett rekommenderat handlingssätt ligger det nära till hands att bedöma agerandet 

som oaktsamt, i synnerhet om de ger uttryck för en etablerad eller önskad sedvänja. Det är 

nämligen genom dessa steg som domstolen ska upprätta en rättsligt bindande handlingsnorm 

att pröva handlingen eller underlåtenheten emot.117 Detta utgör grunderna för 

oaktsamhetsbedömningen inom den allmänna skadeståndsrätten. Därtill har denna bedömning 

kompletterats i 29 kap. 1 § ABL avseende det bolagsrättsliga ansvaret. Lagregeln stipulerar 

bland annat att en överträdelse av exempelvis prospektbestämmelser ska ersättas om de 

föranletts genom oaktsamhet. Således måste det först fastställas om det har skett en överträdelse 

                                                
116 Deuschl, 99/00, s. 269 – 297 samt Af sandeberg, 2001, sid. 116. 
117 af sandeberg, sid. 116 - ff samt 155 – 156. Se även NJA 1995 s. 693. 
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och sedan prövas om överträdelsen varit oaktsam. Att först bedöma en överträdelse som 

oaktsam men sedan inte bedöma handlingen att begå överträdelsen som oaktsam, eller vice 

versa, blir en problematisk bedömning. Det framstår därför som att det i praktiken blir en 

bedömning i ett enda steg eller annorlunda uttryckt, att bedömningen i det andra steget 

presumeras vara oaktsam om en överträdelse har konstaterats.118 Vidare har lagstiftaren 

framhållit att överträdelser av tvingande prospektregler bör likställas med ett oaktsamt 

agerande. Det uttalades i samband med att ansvarsreglering för prospekt implementerades i 29 

kap. 1 § 2 st. ABL. Detta ger ytterligare stöd för att oaktsamhetsbedömningen, avseende 

bolagsrättsligt ansvarsutkrävande, i praktiken torde innebära en prövning av överträdelser av 

lagregler snarare än skadevållande ageranden från bolagsorgan. 119 Väljer en investerare att söka 

ersättning på allmän skadeståndsrättslig grund så torde bedömningen influeras mer av allmänna 

råd och rekommendationer från branschorgan, än genom 29 kap. 1 § ABL då bedömningen 

snarare lär centreras till överträdelser av prospektbestämmelser. 

 

Kausalitetsproblematiken 
Begreppet adekvat kausalitet innefattar att det ska finnas ett orsakssamband mellan det 

skadevållande agerandet och skadan. Därtill ska endast normala följder av ett agerande kunna 

leda till en ersättningsgill skada.120 HD behandlade i NJA 2014 s. 272 prövningen av adekvat 

kausalitet avseende 29 kap. 2 § ABL, vilken hänvisar till ansvarsregleringen i 29 kap. 1 § ABL. 

Där uttalade HD att prövningen med nödvändighet blir hypotetisk samt att det vid 

konkurrerande händelseförlopp är det som är mest sannolikt som ska väljas.121 Därtill 

formulerades ett grundläggande kausalitetskrav innebärandes att den oriktiga informationen ska 

ha varit relevant för investeringsbeslutet på så sätt att om informationen varit korrekt så hade 

ett annat handlande allvarligt övervägts. Därmed menade HD att sambandet mellan skadan och 

det skadevållande agerandet ska utgå från om det bristande dokumentet istället varit korrekt 

upprättad. 122 Fokus för kausalitetsbedömningen är således hur korrekt information har påverkat 

investeringsbeslutet snarare än hur den inkorrekta informationen ledde till ett förlustbringande 

investeringsbeslut.123 Avseende adekvansprövningen vid förmögenhetsskador gjorde HD ett 

principuttalande i NJA 1998 s. 893. Där uttalades att skadan för en person med kännedom om 

alla föreliggande omständigheter i fallet ska framstå som beräknelig samt till viss mån som en 

                                                
118 SOU 1995:44 sid. 241 – 242. 
119 Prop. 2004/05:158 sid. 141 - ff. 
120 Schultz, 2011, sid. 468 - ff. 
121 NJA 2014 s. 272, se p. 41 samt 67 i domen. 
122 Se p. 67 st. 5 i domen. 
123 Se p. 45 i domen. 
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typisk följd av det skadegörande beteendet. Vidare konstaterade domstolen att risken för att 

marknadsförändringar, i aktuellt fall avseende räntor, orsakar skada ska ligga den försumlige 

till last. Utmaningen med att fastställa om adekvat kausalitet har förelegat återfinns nämligen i 

att priset på ett värdepapper påverkas av såväl marknadens rörelser som bolagsspecifik 

information. Om den bolagsspecifika informationen som får priset att röra på sig utgörs av att 

fel eller brister uppdagas i prospektet, måste generella marknadsrörelser uteslutas eller i vart 

fall hanteras. Att låta en prisrörelse i samband med att fel eller brister i prospekt offentliggörs 

utgöra adekvat kausalitet och därmed likställas, är inte oproblematiskt.124 Möjligen öppnar 

domstolens uttalande i NJA 1998 s. 893 upp för att det ligger närmare till hands att låta den 

försumlige, alltså emittenten, stå denna risk. 

 

Den ersättningsberättigade kretsen  

Den ersättningsberättigade kretsen är ett begrepp som syftar till att begränsa antalet 

skadelidande. Avsikten är att skapa förutsebarhet för en skadevållare, proportionalitet mellan 

skada och ansvar samt att minska de hanteringsmässiga svårigheter en allt för vidsträckt krets 

av skadelidande medför. Att avgränsa kretsen skadelidande är av stor vikt eftersom samtliga 

innehavare av ett värdepapper, utgivet med fel eller brister i prospektet, kan påstå att de har lidit 

skada.125 Att ha investerat i värdepappret torde vara ett krav för att kunna vara en del av den 

ersättningsberättigade kretsen. Även om det inte återfinns ett stipulerat investeringskrav är 

doktrinen överens om att inte låta investerare, som inte investerade i värdepappret mot bakgrund 

av prospektet, inkluderas inom den ersättningsberättigade kretsen. Det skulle medföra ett 

orimligt utvidgande av kretsen skadelidande och är inte heller förenligt med kravet på konkret 

skada som återfinns inom den allmänna skadeståndsrätten.126 För närvarande åtskiljs inte 

investerare på primär- respektive sekundärmarknaden från varandra, även om de sistnämnda 

står ett steg längre från erbjudandet.127 Emellertid skulle ett helt uteslutande av sekundärkretsen 

innebära att investerare som, till följd av överteckning av ett erbjudande, inte får någon 

tilldelning och därmed förvärvar värdepapper i samband med att handeln öppnar stå utan 

möjlighet till ersättning. En sådan lösning skulle medföra att emittenten, emissionsinstitutet 

eller slumpen avgör vilka investerare som kan vara ersättningsberättigade. Flera förslag har 

framförts beträffande hur den ersättningsberättigade kretsen ska avgränsas. Ett förslag som 

knyter an till att särskilja primär- från sekundärmarknaden är ett krav på närhet mellan den 

                                                
124 Af sandeberg, 2001, sid. 129 - 130. Se även Korling, 2010, sid. 576 - ff. 
125 Samuelsson, 1991, sid. 275 - ff., se även prop. 1972:5 sid. 157 samt NJA 2014 s. 272 p. 16 - 17. 
126 Af sandeberg, 2001, sid. 41, Kleineman, 1987, sid. 314 samt Dotevall, 1989, sid 491 - ff. 
127 DS 2013:16 sid. 69 - ff. 
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skadelidande och den skadevållande. Ett närhetskrav skulle innebära att endast de investerare 

som haft en direkt relation till bolaget under teckningsprocessen blev ersättningsberättigade. 

Förslaget har kritiserats för att inte vara förenligt med skadeståndsreglernas syfte om att 

förebygga fel och brister i prospektet. Det riskerar att utesluta investerare enbart på basis av 

förvärvspunkten, istället för den vilseledande informationens åsamkade skada. En sådan 

lösning torde därmed anses oproportionerlig. 128 Det har även framförts förslag om att införa en 

tidsbegränsning inom vilken en investerare måste ha förvärvat värdepappret alternativt väcka 

en talan. Inom 6 månader från det att felet eller bristen uppdagades men inte längre än 3 år efter 

prospektets offentliggörande, har föreslagits. En tidsbegränsning ska innebära ett 

reklamationskrav eller en preskriptionsfrist, snarare än att utgöra en materiell avgränsning.129 

Om en processuell begränsning ska införas, så torde den i min mening relateras till 

giltighetstiden av ett prospekt som i normala fall utgör ett år, vilket framgår av 2 kap. 24 § 1 st. 

LHF. Dels då det ur såväl en investerares som en emittents perspektiv skulle framstå logiskt, 

dels då det skulle öka förutsebarheten på kapitalmarknaden. Vidare har olika typer av tillitskrav 

presenterats och diskuterats. Ett allmänt tillitskrav har ansetts snedvrida möjligheterna till 

upprättelse för olika investerartyper. Det har även kritiserats för att det riskerar medföra 

påtagliga svårigheter för den skadelidande att styrka att denne blivit vildesledd. Därmed har det 

istället föreslagits att införa en presumerad tillit. En sådan lösning medför att något subjektivt 

rekvisit inte behöver styrkas från den skadelidandes sida.130 Istället skulle den skadevållande, 

exempelvis emittenten, bli tvingad att exculpera sig från ansvar. Denne skulle då behöva bevisa 

att den skadelidande hade agerat likadant med tillgång till den korrekta informationen.131 I min 

mening är ett allmänt tillitskrav respektive en presumerad tillit två sidor av samma mynt. 

Beroende på förslag hamnar nämligen den skadelidande respektive den skadevållande i en svår 

bevissituation som går ut på att ensidigt bevisa hur motparten hade agerat utifrån ett hypotetiskt 

händelseförlopp. I NJA 2014 s. 272 behandlade HD normskyddsläran i syfte att kunna uttala 

sig om hur den ersättningsberättigade kretsen vid ren förmögenhetsskada ska avgränsas. 

Normskyddsläran innebär att skador inte ersätts trots att oaktsamhet och adekvat kausalitet har 

påvisats. Detta då vissa skador anses falla utanför den aktuella normens skyddsändamål.132 

Exempelvis skyddet för investerare att inte fatta beslut baserat på fel information. I målet 

prövades ansvarsbestämmelserna i 29 kap. 1 – 2 §§ ABL med stöd av normsskyddsläran. HD 

                                                
128 SOU 1995:44 sid. 251 – ff. Se även Kleineman, 1987, sid. 459 - ff. 
129 DS 2013:16 sid. 75 - 76. Se även Af sandeberg, sid. 447 som hänvisar till tysk rätt. Se SOU 2005:18 sid. 44 för 
fördjupning i tysk rätt. 
130 Samuelsson, 1991, sid. 311 - ff. 
131 Härkönen, 2013, sid. 276 - 277. 
132 Härkönen, 2013, sid. 313 - 314. Jfr även prop. 1975:103 sid. 540. 
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formulerade sig beträffande avgränsningen av den ersättningsberättigade kretsen vid fel eller 

brister i prospekt: 

”I fråga om ett prospekt kan det därför vara motiverat att - om inte ansvar föreligger redan på 

kontraktuell grund - presumera att det föreligger befogad tillit hos den som tecknar aktier i 

enlighet med erbjudandet”.133 

Uttalandet kan utan svårighet tolkas som att HD öppnar upp för att den som tecknar aktier i ett 

erbjudande också ska anses ha någon form av presumerad tillit i förhållande till prospektet. 

Emellertid berör inte uttalandet obligationer och aktier kan inte per definition likställas med 

obligationer. Exempelvis har det i förarbeten framhävts att de har olika bolagsrättslig koppling 

där obligationer i huvudsak är ett skuldinstrument och att aktier även medför avgörande 

rättigheter såsom rösträtt på bolagsstämma.134 Däremot avser prospektreglerna i 2 kap. LHF 

såväl aktier som obligationer utan att göra åtskillnad sinsemellan. Om obligationer, eller ens 

aktier, ska anses vara underordnade en form av presumerad tillit gällande prospekt är oklart. 

Det kan dock konstateras att HD värderar ett prospekt relativt högt och att det utgör ett 

skyddsändamål för investerare. 

 

5.1.2 Vilket ansvarssubjekt bör en skadeståndstalan riktas mot? 

Inledning 
Att nå framgång med en skadeståndstalan innefattar inte bara att alla skaderekvisit är uppfyllda, 

utan också att den riktar sig mot rätt ansvarssubjekt. De ansvarssubjekt föremål för utredning i 

denna uppsats kan indelas i skadeståndsansvar gentemot organföreträdare, bolaget eller 

medverkande aktörer. Tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på vilken av dessa en talan 

väcks mot. Nedan följer en analys avseende rättsläget för dessa tre ansvarssubjekt. 

 

Bolagsorganen 
Inledningsvis kan det konstateras att prospektansvaret för bolagsorganen är uttryckligen 

reglerat i 29 kap. 1 § ABL. Genom implementering av EU-rättsliga prospektregleringar i 2 kap. 

LHF innefattas samtliga typer av prospekt, upprättade med stöd i dessa regler, inom ramen för 

det bolagsrättsliga ansvaret avseende organföreträdare. För att rätt till skadestånd ska föreligga 

krävs i huvudsak att tre saker kan påvisas. Den skadelidande ska kunna bevisa att skadan 

uppkommit till följd av fel eller brister i prospektet samt att organföreträdaren uppsåtligen eller 

                                                
133 NJA 2014 s. 272 p. 21 - 22. Jfr DS 2013:16 s. 84 - ff. 
134 DS 2013:16 sid. 51 – 54. 
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av oaktsamhet vållat skadan. Den skadelidande ska även ha förvärvat värdepappret på grundval 

av informationen i prospektet.135 Emellertid har det, mot bakgrund av ett remissvar till 

lagstiftaren, behandlats huruvida organföreträdare ska undantas från möjligheten att bli 

personligt ansvariga för emittering av obligationer. Istället föreslogs att ansvaret skulle 

förläggas på emittenten vid obligationsemissioner. Argumentationen grundades i att utgivande 

av obligationer tillhör den vardagliga verksamheten för banker och är en del av deras utbud av 

tjänster, till skillnad från när ett bolag ger ut en företagsobligation i syfte att finansiera sin 

verksamhet. Följaktligen vill remissinstansen att det huvudsakliga ansvaret för obligationer ska 

förläggas på emittenten istället för organföreträdarna. Lagstiftaren ställde sig bakom förslaget 

med motiveringen att vissa innehavare av obligationer inte ska hamna i en bättre ställning än 

andra. Därför ansåg de att endast värdepapper med tydlig bolagsrättslig karaktär bör innefattas 

i prospektansvaret för organledamöter. Även om emittenten skulle göras ansvarig för 

obligationsprospekt utesluter det inte personligt ansvar för organföreträdare. För att en 

organföreträdare ska bli skadeståndsskyldig krävs då att skadan utgör en ren 

förmögenhetsskada och vållats genom brott, vilket medför ansvar enligt 2 kap. 2 § SkL. 

Alternativt att en emittent som blivit ålagt skadeståndsansvar för fel eller brister i prospektet 

gentemot en skadelidande, vänder sig mot organföreträdare med stöd i 29 kap. 1 § ABL och 

kräver dessa på skadesumman regressvis för att deras agerande skadat bolaget.136 Lagstiftaren 

har dock inte gått vidare med dessa förslag. För närvarande är alltså en organföreträdare 

personligen ansvarig för fel eller brister i prospekt i enlighet med 29 kap. 1 § ABL.  

En aspekt att ta i beaktande vid väckande av talan mot ett bolagsorgan är att ansvaret är 

individuellt. Det medför att varje enskild person måste bevisas ha agerat klandervärt för att 

denne ska bli ansvarig. Därtill måste även hänsyn tas till individernas ekonomiska situation 

eftersom det vid fel eller brister i prospekt kan bli fråga om skadesummor på flertalet miljoner. 

Det kan inte på förhand förutsättas att dessa individer besitter den ekonomiska kapaciteten att 

betala en sådan summa.137 

 

Medverkande aktörer  

Medverkande aktörers roll vid upprättande av prospekt är ofta av vital karaktär. 

Värdepappersinstitut, advokater eller revisorer står inte sällan bakom en väsentlig del av såväl 

innehållet som utformningen av prospektet. De kan därmed orsaka att felaktiga uppgifter 

                                                
135 DS 2013:16 sid. 81 – ff. 
136 DS 2013:16 sid. 51 - ff. Se vidare SOU 2004:95 sid. 169 samt prop. 2004/05:158 sid. 129. 
137 Sandström, 2017, s. 390 samt Af Sandeberg, 2001, s. 405 
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inkluderas i prospektet eller att information som visar sig väsentlig utelämnas och därmed 

vilseleder mottagaren. Löpande under prospektets upprättande sker vanligtvis en 

verifikationsprocess med de som slutligen undertecknar prospektet och garanterar dess innehåll, 

vanligtvis styrelsen och ledningen. För att en medverkande aktör senare ska ha möjlighet att 

undgå ansvar för fel eller brister i prospektet fordras att man har vidtagit den omsorg uppgiften 

kräver. 138 Normalt har en medverkande aktör ingått ett avtal med den som är skyldig att upprätta 

prospektet. Således uppkommer inget avtalsförhållande mellan den medverkande och den som 

förvärvar ett överlåtbart värdepapper som omfattas av prospektet. En skadelidande får således 

söka stöd för sin talan på utomobligatorisk grund.139 Det aktualiserar 2 kap. 2 § SkL som 

stipulerar att en ren förmögenhetsskada endast ersätts om den föranletts av brott. För det fall ett 

brott inte har begåtts kan det i vissa fall ändå bli aktuellt att tillämpa regeln. Det kan nämnas att 

det framgår av förarbetena till SkL att syftet med bestämmelsen i 2 kap 2 § inte ämnar förhindra 

en rättsutveckling genom praxis i riktning mot ett utvidgat ansvar för ren förmögenhetsskada.140 

HD har i flera avgöranden utvidgat detta ansvar, bland annat i NJA 1987 s. 692. Fråga i målet 

var om skadeståndsskyldighet gentemot tredje man för en värderingsman som genom 

vårdslöshet lämnat felaktiga uppgifter i ett värderingsintyg. Intyget kom att användas som 

grund för upptagande av ett lån men det visade sig att det värde intyget föreskrev var baserat 

på felaktiga uppgifter om möjligheten att utnyttja fastigheten. HD uttalade avseende 

kontraktsförhållandet mellan värderingsmannen och långivaren att det måste framstå som 

självklart att ett intyg av aktuellt slag kan komma till användning för skilda syften och av flera 

personer. Det är därmed inte uteslutet att en medverkande aktör kan åläggas ett 

skadeståndsansvar på en kvasikontraktuell grund. Det bör dock förutsättas att denne har utfört 

ett självständigt uppdrag, exempelvis utfärdat ett revisorsutlåtande, åt uppdragsgivaren med 

vetskap om att uppdragsgivaren kommer använda detta utlåtande för att förmå en tredje part att 

vidta en disposition.  

För att göra gällande ansvar torde det krävas den medverkande aktörens prestation på ett 

påtagligt sätt legat till grund för, kan särskiljas i eller bifogats till prospektet, samt att den 

medverkande aktören varit medveten om detta förhållande. Således bör ansvar uteslutas om den 

medverkande aktören exempelvis lämnat upplysningar om sakförhållanden i prospektet. 

Emellertid har denna teori varken erhållit stöd i annan doktrin eller varit föremål för prövning 

i HD. En medverkandes aktörs ansvar har prövats två gånger i hovrätten men utan 

                                                
138 Af sandeberg, sid. 119 - 120. 
139 DS 2013:16 sid. 58 - 59 
140 Prop. 1972:5 s. 568. 
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prejudicerande innehåll.141 Att söka skadestånd på utomobligatorisk grund torde vara det mest 

lämpliga tillvägagångssättet, om än inte oproblematiskt. 

 

Bolaget 

Avslutningsvis ska möjligheterna att erhålla skadestånd från bolaget, typiskt sett emittenten, 

behandlas. Det återfinns inget uttryckligt prospektansvar för ett aktiebolag som emitterar 

värdepapper. Huruvida ansvar kan krävas på inom- eller utomobligatorisk grund har länge varit 

föremål för diskussion i doktrinen. Den historiskt förhärskande uppfattningen är att ett bolag 

inte kan bli ersättningsskyldigt på utomobligatorisk grund till köpare av instrument utgivna av 

bolaget som varit, helt eller delvis, baserade på oriktiga uppgifter. Den uppfattningen 

härstammar från NJA 1915 s. 398 samt NJA 1935 s. 270, i vilka HD kortfattat men med relativ 

tydlighet framförde att det inte finns en kontraktuell relation mellan bolaget och förvärvaren av 

värdepapper i en emission respektive förvärv på den öppna marknaden.142 Det har även anförts, 

ur ett strikt borgenärsskyddsperspektiv, att utbetalningar till aktieägare endast bör ske enligt 17 

kap. ABL samt det är av vikt för att skydda bolagets kapital.143 Med tiden har synen på detta 

förhållande luckrats upp. Det har framförts att NJA 1935 s. 270 har feltolkats eftersom rättsfallet 

egentligen handlade om ett bolags ansvar gentemot sekundärmarknaden. Förvärv av 

värdepapper utgivna av en emittent ska därmed anses innebära ett kontraktsansvar och därmed 

ersättningsskyldighet mot den som vilseletts till följd av oriktig information.144 Vidare har det i 

förarbeten anförts att aktieteckning vid nyemission har ansetts ge upphov till ett 

kontraktsliknande förhållande mellan bolaget och tecknaren.145 Ytterligare ledning i frågan om 

ett bolag kan inneha ett kontraktsförhållande med aktieägare kan inhämtas från RH 1984:28. I 

målet hade en majoritetsaktieägare, tillika ett aktiebolag, vid ett inlösenförfarande i det ägda 

bolaget, åtagit sig bolagets uppgift att meddela resterande minioritetsaktieägare om tvingande 

regler för inlösenförfarandet. En av minoritetsaktieägarna blev inte underrättad och väckte talan 

mot majoritetsaktieägaren. Hovrätten uttalade att ren förmögenhetsskada som inte förorsakats 

genom brott kan ersättas om det exempelvis föreligger ett kontraktsförhållande. 

Majoritetsaktieägaren ansågs ha agerat vårdslöst som inte förmått all relevant information att 

nå korrekt mottagare. Hovrätten har benämnt referatrubriken: ”Kvasikontraktuellt förhållande 

mellan bolaget och den skadelidande har ansetts föreligga.”. Emellertid är det oklart vilket 

                                                
141 Stattin, 2009, sid. 201 – ff. Se även Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål T-866/95 av den 19 december 1997 samt 
Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål T 532-99 av den 6 maj 2004. 
142 Se Karlgren, 1938, sid. 201 - ff. 
143 Nerep, 2004, sid. 78. 
144 Kleineman, 2006 sid. 279 - 304. 
145 Senast i DS 2013:16 sid. 29 men ursprungligen i SOU 2001:1 sid. 261. 



 
 

46 

värde som kan fästas vid referatrubriken och om det eventuellt kan tala för ett 

kontraktsförhållande. För att avgöra om ett rättsligt förhållande är kontraktuellt eller 

kvasikontraktuellt kan ledning sökas hos närheten mellan kontrahenterna. Hovrätten uttalar att 

majoritetsaktieägaren i enlighet med skälen bakom den dåvarande 15 kap. 1 § ABL146 ska bli 

skadeståndsskyldig. Således framstår det snarare som att majoritetsaktieägaren i egenskap av 

ett aktiebolag har fått ikläda sig det ansvar som åläggs organföreträdare enligt aktuell 

paragraf.147  

Vidare har EU-domstolen i mål C-174/12 uttalat att det andra bolagsrättsliga direktivet inte 

utgör hinder för att med stöd i prospektdirektivet ålägga emittenten ansvar att återbetala erlagd 

köpeskilling till en investerare samt återta de utgivna aktierna. EU-domstolens uttalande klargör 

unionsrättens inställning till möjligheten för investerare att söka ersättning från en emittent och 

är även i linje med art. 6 i prospektdirektivet om att medlemsländerna ansvarar för att precisera 

det civilrättsliga ansvaret. Således är rättsläget för närvarande oklart beträffande om en talan 

bör väckas på inom- eller utomobligatorisk grund. Det riskerar skada förtroendet för den 

svenska kapitalmarknaden, underminerar investerarnas skyddsbehov samt är oförenligt med 

syftena bakom lagstiftning avseende värdepappersmarknaden.148 Det torde mot bakgrund av 

uttalanden i förarbeten, en skiftande syn på saken i doktrinen samt EU-domstolens uttalande 

finns mer stöd för att någon form av kontraktsliknande förhållande uppstår. Det bör emellertid 

inte vara tillräckligt för att en investerare ska känna sig tillfreds med möjligheten att väcka talan 

mot emittenten. 

  

 

5.1.3 Hur inverkar råd, rekommendationer och ramverk på prospektansvaret för gröna 
obligationer? 

Inledningsvis kan det konstateras att marknaden för gröna obligationer huvudsakligen formas 

av råd, rekommendationer och ramverk. Samtidigt som allmänna obligationsrättsliga regler 

utgör fundamentet för en grön obligation, utvecklas den gröna aspekten genom branschaktörer. 

Frågan uppkommer då om vilket inflytande dessa icke-bindande normer har ur såväl en 

emittents som en investerares perspektiv på möjligheterna att söka ersättning för fel eller brister 

i prospektet.  

                                                
146 Motsvaras i huvudsak av nuvarande 29 kap. 1 § ABL. 
147 Kleineman, 1987, sid. 304 - ff. 
148 Af Sandeberg, 2001, s. 284, 449 - ff. 
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 Prospektreglerna införlivade i 2 kap. LHF samt de bestämmelser som kompletterar dessa i 

prospektförordningen förhåller sig alla neutrala till vilken obligationstyp det rör sig om. Att 

emissionslikviden är särskilt förbehållet ett visst ändamål förhindrar dem inte från att vara 

tillämpliga avseende gröna obligationer. Prospektreglerna baseras till stor del på ett 

transparenskrav vilket i förlängningen syftar till att skydda investerare från att bli 

felinformerade.149 En talande formulering för detta transparenskrav återfinns i 2 kap. 11 § första 

stycket LHF:  

”Ett prospekt ska innehålla all information rörande emittenten och de överlåtbara 

värdepapperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av 

emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och 

framtidsutsikter samt av de överlåtbara värdepapperen. Informationen ska vara skriven så att den är 

lätt att förstå och analysera.” 
 

Kravet på att tillhandahålla investerare all nödvändig information i syfte att inte vilseleda dem, 

leder ofrånkomligen till att även alla relevanta uppgifter om emissionslikvidens användning ska 

uppmärksammas vid emittering av en grön obligation. Därmed riskerar en emittent också 

påföljder vid överträdelser av dessa bestämmelser.  

Ansvarsfrågan har diskuterats djupare ovan, såväl beträffande ansvarssubjekten 

som rekvisiten för skadeståndsansvar. Emellertid finns det anledning att närmare analysera ett 

av rekvisiten i detta hänseende, nämligen oaktsamhetsrekvisitet. För det fall tydliga lagregler 

eller praxis saknas sker oaktsamhetsbedömningen bland annat genom att domstolen tar stöd i 

sedvana. Att riktlinjer eller rekommendationer från branschorganisationer inte är bindande per 

automatik utesluter inte att de kan få genomslag vid oaktsamhetsbedömningen.150 Snarare kan 

det med fog påstås att råd, rekommendationer och ramverk bör få genomslag vid 

culpabedömningen. De är utgivna av branschaktörer och förmedlar hur någon kan eller bör 

handla i vissa givna situationer, därmed bör de ses som en del av sedvanerätten inom området. 

Det förutsätter att marknadens aktörer ser dessa som gemensamma normer och att de inte är 

obetydliga. Utan att gå närmare in på att definiera detta så bör det utan svårigheter kunna 

konstateras att GBP, CBS, för tillfället, och den kommande ISO-standarden, efter 

implementering, ska anses som sedvana i branschen. I avsaknad av annan explicit reglering än 

självreglering beträffande hur emissionslikviden bör förvaltas, torde det ligga nära till hands för 

                                                
149 SOU 2017:115 sid. 65 – 68. 
150 Af sandeberg, 2001, sid. 116 - ff. 
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domstolen att söka ledning bland dessa.151 HD har med tydlighet formulerat att allmänna råd 

utfärdade av exempelvis branschorganisationer, som inte binder enskilda, är relevanta i 

culpabedömningen samt att det ligger nära till hands att anse att den som avviker från ett 

rekommenderat handlingssätt också har agerat oaktsamt. Allmänna råd, rekommendationer 

eller ramverk kan utgöra sådana rekommenderade handlingssätt. HD uttalade även att om dessa 

råd ger uttryck för en etablerad eller önskad sedvänja så har de en större inverkan på 

oaktsamhetsbedömningen.152 Detta torde gälla vid såväl ett skadeståndsrättsligt 

ansvarsutkrävande som vid ett bolagsrättsligt eftersom oaktsamhetsbedömningen i vitala 

avseenden är densamma.153 Således utgör dessa råd, rekommendationer och ramverk i fråga om 

prospektansvar en inte obetydlig del av oaktsamhetsbedömningen.  

Emellertid utgör tvingande normer i sig, såsom lagstiftning eller annan 

författning, tillräckligt för att domstolen i många fall skulle kunna bedöma 

oaktsamhetsrekvisitet som uppfyllt. En överträdelse av prospektreglerna i 2 kap. LHF torde i 

allmänhet innebära att agerandet anses oaktsamt, i synnerhet när det beträffar det bolagsrättsliga 

skadeståndsansvaret i 29 kap. 1 § ABL. Även om domstolen bedömer oaktsamhetsrekvisitet 

som uppfyllt med stöd i lag är det inte osannolikt att sedvänja får genomslag ändå. Eftersom 

flertalet prospektregler är övergripande formulerade så behöver domstolen tolka dessa regler. 

Tolkningen bör i allmänhet inhämta stöd från sedvanan i branschen. Om exempelvis en emittent 

i prospektet har uttryckt att emissionslikviden ska finansiera ett projekt inom en viss 

hållbarhetsklassificering men istället investeras inom en annan hållbarhetsklassificering måste 

domstolen avgöra hur dessa står sig gentemot varandra. Det hela faller sig naturligt eftersom 

branschen i hög grad är föremål för självreglering och däri återfinns vägledning för att såväl 

förstå sig på branschen eller för att kunna upprätta en rättsligt bindande handlingsnorm att pröva 

handlingen eller underlåtenheten mot.154 

 

                                                
151 Af Sandeberg, 2001, sid. 156. 
152 Se NJA 1995 s. 693, sid. 15. 
153 SOU 1995:44 sid. 245, 253 - ff samt prop. 97/98:99 sid. 189 - ff. 
154 Prop. 2004/05:158 sid. 141 - ff. Se även Af Sandeberg, 2001, sid. 117 - 121. 
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5.2 De lege ferenda 

5.2.1 Kan en särreglering av gröna obligationer vara motiverad? 

En av uppsatsen frågeställningar löd ”Kan en särreglering av gröna obligationer, helt eller 

delvis, vara motiverad?”. Nedan kommer detta ämne att beröras med huvudsaklig 

utgångspunkt i SOU 2017:115 eftersom det för närvarande är den enda gången lagstiftaren har 

behandlat gröna obligationer. Gröna obligationer är som tidigare nämnts inte uttryckligen 

reglerade i lag. De följer allmänna obligationsrättsliga regler utöver ett utspritt regelverk från 

branschorganisationer, vilka endast ger råd och rekommendationer avseende 

hållbarhetsaspekten. En särreglering, i lag, har fördelen av att kunna kodifiera en stor del av 

rättsläget. Av naturliga skäl ska en sådan lag undvika att upprepa annan lagstiftning, exempelvis 

2 kap. LHF, utan korshänvisningar är att föredra. Följaktligen skulle lagregleringen i huvudsak 

endast beröra aspekter hänförliga till den hållbara delen av en grön obligation. Den hållbara 

delen kan övergripande beskrivas som de råd, rekommendationer och ramverk 

branschorganisationer utger. Det är möjligt att det för investerare eller emittenter skulle bli mer 

förutsebart och lättillgängligt än i nuläget. Emellertid uppstår det en utmaning i att 

lagstiftningen ska hänga med i utvecklingen på marknaden. Det rör sig dels om att säkerställa 

att den svenska lagstiftningen inte uppställer allt för försvårande krav i förhållande till andra 

verksamma länder, eftersom det riskerar medföra att aktörer istället vänder sig utomlands för 

att emittera gröna obligationer. 155 Dels handlar det om att säkerställa att lagstiftningen hänger 

med den tekniska utvecklingen. Marknaden för gröna obligationer är relativt ny och 

förändringar kan ske snabbt. I förarbetet till LHF uttryckte lagstiftaren att reglerna för 

värdepappersmarknaden måste utformas så att de kan hantera den tekniska utvecklingen på ett 

ändamålsenligt sätt. Det kräver en reglering som uppställer miniregler och legala ramar vilka 

även kan inkludera nya former av värdepapper. De framhävde även att reglerna bör stå i 

överensstämmelse med EU-rättsliga regleringar, annars riskerar utländskt kapital att välja bort 

den svenska marknaden.156 Ett sätt att hantera branscher som förändras snabbt och där 

lagstiftning riskerar att ske för långsamt, är genom självreglering. Självreglering innebär att de 

aktörer som står marknaden närmast kan uppställa mer normativa regler eftersom också de har 

en kortare process för att revidera dem på. På så sätt kan marknadsmisslyckanden förhindras 

genom att branschorganen står för den regelbildning som kräver en snabb och flexibel 

                                                
155 SOU 2017:115 sid. 65 samt 338 – 340. 
156 Prop. 1990/91:142 sid. 82. 
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hantering.157 Avseende gröna obligationer torde det vara den hållbara aspekten, gällande 

exempelvis andrahandsutlåtanden, tredjepartsvalidering eller emissionslikvidens förvaltning.  

Självregleringen avseende marknaden för gröna obligationer har av lagstiftaren 

bedömts fungera väl. De mest frekvent brukade regelverken, GBP och CBS, anses komplettera 

varandra väl och skapa en god dynamik. Den absoluta majoriteten av emittenter följer 

regelverken, vilka även kontinuerligt uppdateras. Det har därmed ansetts att ett 

lagstiftningsbehov är överflödigt. Även om det på längre sikt kan bli aktuellt att se över en 

reglering för den externa granskningen.158 Vidare skulle en nationell reglering i dagsläget 

riskera att bli utdaterad eller snart tvungen att anpassas till kommande EU-reformer som till 

olika grad berör gröna obligationer. Därmed minskas även behovet av nationell lagstiftning.159 

I avvägningen mellan självreglering och vanlig reglering talar fragmenteringsrisker för att det i 

vart fall bör ske på EU-nivå om inte marknadens aktörer ombesörjer frågan.160 

 Den information till investerare som emittenter är tvingande att ge, mot bakgrund av bland 

annat prospektförordningen och LHF, är i grunden tillräcklig för att tillgodose 

informationsplikten. För att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat beslut gör sig nämligen 

samma överväganden gällande, oavsett om det rör sig om en traditionell obligation eller en grön 

obligation.161 Även om det för gröna obligationer innefattar en bredare bedömning varken 

motiveras eller behövs en särreglering gällande informationsgivning. Prospektet ska innefatta 

alla väsentliga uppgifter, exempelvis emissionslikvidens användning, och det utgör grund nog 

för att väcka talan vid överträdelser. 

 

5.2.2 Bör ett prospektansvar för emittenten av gröna obligationer införas? 

Av uppsatsens utredning framgår att prospektansvaret i allmänhet är oreglerat och obehandlat. 

Endast avseende organföreträdare har lagstiftaren utformat ett ansvar för innehållet i prospektet. 

Det innebär att aktörer som medverkar till upprättande av prospektet samt det bolag som 

emitterar värdepappret, har ett oreglerat ansvar. Gällande bolaget är rättsläget oklart huruvida 

det kan anses uppkomma ett kontraktuellt förhållande mellan emittenten och tecknaren. 

Uttalanden i förarbete, diskussioner i doktrin samt ett förhandsavgörande från EU-domstolen 

gör gällande att det i vart fall inte är uteslutet att väcka talan på kontraktuell grund. 

                                                
157 Af sandeberg, 2001, sid. 151 – 153. 
158 SOU 2017:115 sid. 157, 162 samt 165. 
159 Ibid, sid. 338 – 339. 
160 Ibid, sid. 167. 
161 Ibid, sid 340 – 341. 
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Medverkande aktörer bidrar ofta i väsentliga delar till upprättande av prospektet. Emittenten 

har i sin tur ett uppdragsavtal med den medverkande aktören men det är emittenten som 

slutligen undertecknar det prospekt som ges ut till marknaden. En tecknare och en medverkande 

aktör har därmed inte ett kontraktuellt förhållande sinsemellan. Det har framförts en teori, med 

stöd i NJA 1987 s. 692, om att det kan uppstå ett kvasikontraktuellt förhållande mellan dessa 

två parter. Dock saknar den teorin stöd från såväl annan doktrin som praxis. Då kvarstår endast 

möjligheten att väcka talan på utomobligatorisk grund, nämligen avseende ren 

förmögenhetsskada.162 

Att införa ett prospektansvar har varit föremål för diskussion inom såväl förarbete 

som inom doktrinen. Det tycks råda enighet om att ett tydligare ansvar behövs och emittenten 

pekas ut som det mest lämpade ansvarssubjektet.163 Det framfördes redan för cirka 20 år sedan 

att mot bakgrund av en kraftigt utökad svensk aktiemarknad som dessutom har ett stort antal 

internationella aktörer verksamma på den, skiljer sig de svenska ansvarsreglerna från andra 

viktiga internationella kapitalmarknader. Det riskerar resultera i bristande konkurrenskraft hos 

den svenska kapitalmarknaden. Det kunde konstateras att emissionsinstitut dragit sig undan 

affärer på den svenska prospektmarknaden till följd av det oklara rättsläget avseende 

möjligheterna till skadestånd. Sammanfattningsvis ansågs skälen för att införa ett 

prospektansvar för emittenten väga över principen om att ett aktiebolag inte ingår ett 

kontraktsförhållande till en tecknare av prospektet.164 En senare utredning framhävde att en allt 

mer internationaliserad kapitalmarknad ställer nya krav på lagstiftningen. Det framstår därför 

rimligt att den som ansvarar för upprättande av prospektet, emitterar värdepappret samt erhåller 

kapitalet av emissionen, även ska kunna ställas till svar för fel eller brister därav.165 Den senaste 

utredningen framhöll att investerare och allmänhetens förtroende är vitalt för en fungerande 

kapitalmarknad. Marknaden måste kontinuerligt verka för att upprätthålla detta förtroende. 

Misslyckas marknaden med detta så skadar det inte bara förtroendet gentemot den emittent som 

agerat felaktigt utan även mot andra aktörer som stöder sig på samma regler. Utan tydliga och 

effektiva ansvarsregler snedvrids incitamenten för den som tillhandahåller ett prospekt att inte 

tänja på gränserna. Det förefaller därför ologiskt att den emittent som emottagit medel med stöd 

i ett prospekt behäftat med fel eller brister, inte ansvarar för det gentemot de tecknare som blivit 

vilseledda.166 Istället anser lagstiftaren att bolagsorganen allena ska ersätta skadan, utan vidare 

                                                
162 Se avsnitt 5.1.2. 
163 Se exempelvis SOU 2001:1, SOU 2005:18, DS 2013:16 eller Af sandeberg, 2001, sid. 455 – 456. 
164 SOU 2001:1 sid. 262 – ff. 
165 SOU 2005:18 sid. 64 – ff. 
166 DS 2013:16 sid. 35 – 38 samt 44 – ff. 
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hänsyn till de praktiska svårigheter, såsom individuellt ansvar och betalningsförmåga, som 

uppkommer vid en sådan talan. En emittent har åtminstone berikats till följd av det inkorrekta 

prospektet men får i dagens läge behålla dessa medel. Således bör ett prospektansvar införas 

och emittenten framstår därmed som det mest naturliga ansvarssubjektet att ställa till svars för 

fel eller brister i prospektet.  
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6. Avslutande kommentar 

Avslutningsvis har det framgått att prospektansvaret i vitala avseenden är oreglerat. Av de tre 

ansvarssubjekt som varit föremål för denna uppsats kan rättsläget beskrivas som, i bästa fall, 

oklart, och i värsta fall, förvirrande avseende två av dessa, nämligen ansvaret för ett aktiebolag 

samt en medverkande aktör. Trots flertalet uppmaningar till lagstiftaren i såväl doktrin som i 

statliga utredningar och betänkanden om att införa ett prospektansvar för emittenten, har en 

reglering uteblivit. Det missgynnar den svenska kapitalmarknaden och riskerar i förlängningen 

att skada förtroendet från allmänheten och professionella investerare. Möjligheten att nå 

framgång med en talan mot en emittent eller en medverkande aktör på utomobligatorisk grund, 

vilket får anses ligga närmast till hands, bör inte uteslutas men saknar inte heller sina respektive 

problem. Även om det på senare tid har uttryckts ett visst stöd för att en emittent och en tecknare 

ingår någon form av kontraktsliknande förhållande, kan det inte anses övertygande ur en 

investerares synpunkt. 

 Lagstiftaren har däremot i 29 kap. 1 § ABL uttryckligen föreskrivit ett bolagsrättsligt 

prospektansvar för när ett bolagsorgan uppsåtligen eller av oaktsamhet åsamkar skada på 

exempelvis tredje man. Regleringen tillkom mot bakgrund av prospektdirektivet som föreskrev 

att medlemsländerna ansvarar för att utforma prospektansvaret så att det överensstämmer med 

landets nationella civilrättsliga lagstiftning, vilket torde innebära att anledningen är nationell 

beträffande avsaknaden av ytterligare reglering för exempelvis emittenten. Rekvisiten för att 

ställa ett bolagsorgan till ansvar överensstämmer till viss del med rekvisiten enligt en prövning 

på allmän skadeståndsrättslig grund. Utöver konstaterad skada, ett oaktsamt agerande och en 

adekvat kausalitet sinsemellan dessa, fordras även att den skadelidande befinner sig inom den 

ersättningsberättigade kretsen. Prövningen av dessa rekvisit är komplicerade, framförallt då 

rekvisiten skada och adekvat kausalitet måste hantera svårigheten med att en grön obligation 

handlas på en öppen marknad, varmed priset kontinuerligt förändras av såväl 

marknadsgenerella som bolagsspecifika anledningar. Därtill återfinns det enda egentliga stödet 

för att avgränsa den ersättningsberättigade kretsen i ett uttalande, obiter dictum, från HD i NJA 

2014 s. 272. Där öppnar HD visserligen dörren för att det skulle kunna föreligga en presumerad 
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tillit mellan erbjudaren och tecknaren, vilket åtminstone torde stöda att en tecknare på 

primärmarknaden är inom den ersättningsberättigade kretsen.  

 Avseende oaktsamhetsrekvisitet kan det med fog påstås att råd, rekommendationer och 

ramverk bör få genomslag vid culpabedömningen i allmänhet. Detta då de utgör en del av 

sedvanerätten och i vissa fall föreskriver vad som kan anses utgöra normal aktsamhet. Vidare 

bör även dessa råd, rekommendationer och ramverk utgöra stöd för domstolen vid exempelvis 

förståelsen av omständigheterna i ett mål eller tolkningen av de minimiregler prospektreglerna 

uppställer. Detta då marknaden för gröna obligationer innefattar en stor grad självreglering.  

Denna självreglering är dynamisk och fångar flexibelt upp marknadens utvecklingsbehov. 

Den får även anses tillfredsställande för såväl emittenter som investerare. En särreglering av 

gröna obligationer skulle snarare riskera att det uppstår skadliga diskrepanser mellan svenska 

och utländska marknader, än att klargöra rättsläget. Såväl investerare som emittenter har ansetts 

nöjda med självregleringen avseende den externa granskningen av gröna obligationer. Eftersom 

den informationsplikt en emittent åläggs vid upprättande av ett prospekt även innefattar gröna 

obligationers hållbara del, exempelvis emissionslikvidens användning, är en särreglering inte 

heller nödvändig av det skälet. 

Slutligen anser jag att det bör införas ett prospektansvar för aktiebolag som agerar emittenter 

av såväl gröna obligationer som övriga likvärdiga värdepapper. Emittenten är det naturliga 

ansvarssubjektet eftersom det är denne som är mottagaren av likviden. Att endast möjliggöra 

ansvarsutkrävande mot bolagsorganen som undertecknat erbjudandet, och därmed låta 

emittenten behålla kapital som erhållits genom att vilseleda en tecknare, är ologiskt och 

otillbörligt. Vidare försätts den skadelidande i en situation där den som talan väcks mot är helt 

okorrelerad till de pengar som avhänts till följd av prospektet. Att låta emittenten ansvara för 

ett prospekt, åtminstone solidariskt med bolagsorganen, vore ett steg mot en mer effektiv och 

harmoniserad svensk kapitalmarknad. 
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7. Källförteckning 

7.1 Offentligt tryck 
7.1.1 Propositioner 

Prop. 1990/91:142 Om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m. 

Prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation. 

Prop. 2004/05:158 Prospekt. 

Prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden. 

7.2.2 Statens offentliga utredningar 

SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation. 

SOU 1997:22 Aktiebolagets kapital.  

SOU 2001:1 En ny aktiebolagslag. 

SOU 2004:95 Nya regler om prospekt m.m.  

SOU 2005:18 Prospektansvar.  

7.2.3 Övriga förarbeten 

NJA II 1915 

Ds 2013:16 Prospektansvar.  
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