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Sammanfattning  

Den här uppsatsen undersöker om skillnaderna i beslutsordningarna för vinstutdelning, 

återköp och inlösen av aktier är motiverade. Det är tre värdeöverföringsformer som svenska 

bolag framförallt använder för att återföra överskottlikviditet till aktieägarna, men också för 

att optimera deras kapitalstruktur. Uppsatsen antar ett aktieägarperspektiv till de gällande 

beslutsordningarna och når slutsatsen att skillnaderna inte är motiverade ur 

aktieägarsynpunkt. De gällande utformningarna av beslutsordningarna upprätthåller inte 

effektivt deras syfte, vilket är att ge skydd åt minoritetsaktieägarna liksom åt aktieägarnas 

rättighet att delta och fatta beslut i viktiga bolagsfrågor. Följaktligen bör alternativa 

utformningar av beslutsordningarna övervägas. I uppsatsen presenteras en beslutsordning de 

lege ferenda som i stort bygger på avvägningen mellan att antingen ge styrelsen ökade eller 

minskade befogenheter avseende beslutsrätten för värdeöverföringar. Avvägningen är 

påverkad av principal agentteorin, vilken är högst närvarande genom hela uppsatsen och 

speglar det större kontext som uppsatsämnet befinner sig i. Teorin tar sin avsats i antagandet 

om att aktieägare och styrelse är rationella och nyttomaximerande aktörer vilka ständigt 

strävar efter att maximera sina egna intressen. Denna teori är lika närvarande i de två 

rättsystem i USA (MBCA och DGCL) som fungerar som en komparativ utblick i uppsatsen. 

Lösningen på konflikten mellan aktieägarna och styrelsen, som MBCA och DGCL erbjuder, 

fungerar i uppsatsen som inspirationskälla till en reform av de svenska beslutsordningarna. 

De beslutsordningarna de lege ferenda som presenteras och analyseras i uppsatsen är dels ett 

resultat av de begränsningar som det andra bolagsdirektivet uppställer, men också av de 

hänsynstaganden som fordras av den svenska historiska rättsutvecklingen.   
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Förord 

Med denna uppsats närmar jag mig slutet på mina juridikstudier vid Stockholms universitet. 

Arbetet med uppsatsen har varit otroligt givande och utvecklande men på samma gång lika 

krävande. 

Jag vill passa på att tacka min handledare Jan Andersson för att han hjälpt mig under arbetets 

gång och bistått med värdefulla råd och kritik. Jag vill även uttrycka min stora tacksamhet till 

Jörgen S. Axelsson, Jennie Klingberg och Setterwalls Advokatbyrå för att ni har tagit er tid 

och bidragit med er goda kunskap för att hjälpa mig med min uppsats.  

Uppsatsarbetet hade blivit mycket krävande utan all den entusiastiska uppmuntran och hjälp 

av mina vänner, Peter Nilsson, Per Andersson, Preeti Dhilon och Sepideh Shahrokhi – Stort 

Tack! 

Vid sidan av de nu nämnda vill jag särskilt framföra ett hjärtligt tack till min sambo Jonatan 

Frisinger som under utbildningens gång alltid stöttat och uppmuntrat mig. 

 

Stockholm i oktober 2013 

Ester Muwanga  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund                                 

Aktiebolag som företagsform har funnits i Sverige sedan 1846 och numera drivs stora som 

små företag i form av aktiebolag. Associationsformen används bland annat för innovativa 

utvecklingsprojekt och finansiering av storskaligt företagande. Mycket av 

associationsformens popularitet beror på den möjlighet aktieägarna ges att bedriva bolagets 

verksamhet utan personligt ansvar för bolagets skulder.  

Det generella syftet med aktiebolags verksamhet är att generera vinst åt aktieägarna. Avsikten 

är då att det eventuella överskott som uppkommer från verksamheten ska tillkomma ägarna. I 

första hand är det vinstutdelning som man kommer att tänka på när det är frågan om att 

fördela bolagets överskottskapital. Emellertid tillhandahåller Aktiebolagslagen (2005:551) 

(ABL) även andra viktiga metoder för värdeöverföringar såsom ”återköp” och ”inlösen”. 

Med återköp avses när bolag förvärvar sina egna aktier och därmed överför kapital till 

aktieägarna, medan inlösen avser återbetalning till aktieägare i samband med minskning av 

aktiekapitalet.
1
  

Det finns många likheter mellan återköp och inlösen och det är därför enkelt att förväxla 

förfarandena åt. Det gemensamma för förfarandena är att aktieägare tillförs kapital i samband 

med att ett bolag köper tillbaka sina aktier. Däremot skiljer sig beslutsprocessen åt mellan 

värdeöverföringsformerna, där beslut i vissa fall ska tas av bolagsstämman och i andra fall av 

styrelsen.  

Det är i beslutsordningen för värdeöverföringsformerna som vi finner ämnet för denna 

uppsats – de systematiska skillnaderna i beslutsordningarna sett ur ett svenskt 

aktieägarperspektiv. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Den vidsträckta och mångskiftande användningen av aktiebolagsformen ställer 

aktiebolagslagstiftningen inför många olika utmaningar. Lagen skall å ena sidan ge regler 

                                                 

1
 Fram till Aktiebolagslagen (2005:551) användes terminologin nedsättning av aktiekapitalet. Se prop. 

2004/2005:85 s. 413. 
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som är så elastiska att de lämpar sig för både stora och små bolag, likväl som för privata och 

publika bolag. Å andra sidan måste lagen samtidigt ställa upp ett omfattande system av regler 

till skydd för aktieägare såväl som borgenärer.  

Aktiebolag samverkar också i en allt mer internationell miljö som präglas av hård konkurrens 

och utmaningar vilket ställer ytterligare krav på lagstiftningens utformning. För att de 

svenska bolagen ska kunna verka med framgång i den internationella miljön krävs det att de 

är utformade så att de kan uppfylla de krav som omvärlden ställer.   

Vinstutdelning fanns med redan i den första aktiebolagslagen från 1848, medan inlösen 

infördes i den andra aktiebolagslagen från 1895. Återköp tilläts emellertid i Sverige först år 

2000 genom en lagändring i 1975 år aktiebolagslag.  Historiskt sätt har många bestämmelser i 

ABL reviderats och uppdaterats allt eftersom att samhället förändrats. Den materiella 

utformningen av beslutsordningarna har dock i stort sett varit densamma sedan reglerna först 

infördes. Det faller sig därför naturligt att undra om reglernas materiella utformning 

fortfarande uppfyller de krav som ställs av bolagets olika aktörer. 

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka om de systematiska skillnaderna i 

beslutsordningen mellan ”värdeöverföringsformerna” – vinstutdelning, återköp och inlösen – 

är motiverade, ur ett aktieägarperspektiv.  

1.3 Frågeställningar 

För att utreda skillnaderna i beslutsordningen mellan värdeöverföringsformerna men också 

för att sätta en ram för uppsatsämnet har uppsatsen tagit utgångspunkt i följande 

frågeställningar: 

 Vad menas med aktieägarperspektiv? 

 Vad var motiven till att införa bestämmelserna om värdeöverföringsformerna? 

 Vilken beslutsordning gäller för utdelning, återköp och inlösen av aktier? 

 Är utdelning, återköp och inlösen av aktier utbytbara med varandra eller kompletterar de 

varandra? 

 Kan MBCA och delstaten Delawares lagstiftning möjligen tjäna till förebild för 

rättsutvecklingen i Sverige? 
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1.4 Metod  

Uppsatsen har utförts med en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att man utgår från den 

gällande rätten och med hjälp av rättskälleläran utför en undersökning av rättsläget.  Med 

rättskälleläran åsyftas den rent hierarkiska rättskälleuppfattningen som ger skilda dignitet åt 

rättskällorna lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin.
2
  

Uppsatsen består av en deskriptiv del, där syftet är att identifiera och presentera de gällande 

beslutsordningarna för värdeöverföringsformerna i svensk rätt samt den EU-rättsliga 

regleringen av värdeöverföringsformerna. Redogörelsen i den deskriptiva delen bygger 

huvudsakligen på svenska rättskällor såsom ABL, dess förarbeten och doktrin.  

Redan sedan den första aktiebolagslaglagen har det varit brukligt att använda sig och 

inspireras av utländsk rätt i utformning av lagen. I de första aktiebolagslagarna framstod 

länder såsom Frankrike och Tyskland som ideal och numera är EU:s lagstiftning den som 

starkast påverkar den svenska aktiebolagsrätten. Denna uppsats kommer också att inspireras 

av utländsk rätt, rätten i USA. Anledningen till valet av rätten i USA är för att dess 

rättsutveckling är nyskapande och skiljer sig åt från den svenska rätten. Ambitionen med 

avsnittet har inte varit att utföra en heltäckande redogörelse av rätten i USA, utan bara att ge 

läsaren en inblick i ett annat rättsystem samt att erbjuda läsaren ett annat perspektiv att se den 

svenska regleringen på. Därför kommer avsnittet främst att behandla regleringen av 

beslutsordningen för värdeöverföringsformerna i USA. Redogörelsen avseende rätten i USA 

bygger i huvudsak på de gällande lagarna, men också till stor del på ett urval av 

nordamerikanska rättsvetenskapliga artiklar. 

En utgångspunkt i uppsatsen är principal agentteorin. Förenklat kan teorin beskrivas som att 

den lyfter fram de intressekonflikter som kan uppstå i ett aktiebolag mellan ledning, 

majoritet/minoritetaktieägare, borgenärer och andra utomstående intressenter. Teoridelen i 

uppsatsen om kommer att basera sig på rättsekonomisk och juridisk litteratur.  

  

                                                 

2
 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s. 649ff.  
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1.5 Avgränsningar 

Aktiebolagslagen differentierar bolag i kategorierna, privata aktiebolag och publika 

aktiebolag, 1:2 ABL. Ett publikt bolag har rätt att erbjuda allmänheten att förvärva aktier och 

andra värdepapper som ges ut av bolaget. Detta är däremot förbjudet för privata aktiebolag, 

1:7 ABL. I aktiebolagslagen förekommer benämningen ”aktiemarknadsbolag” vilket avser ett 

svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är noterade vid en börs eller vid en auktoriserad 

marknadsplats.  

Denna uppsats fokuserar främst på publika bolag för att de i större utsträckning har spritt 

ägande som ofta leder till de motsättningar och konflikter som är typiska för principal agent 

förhållanden.   

Uppsatsen har ett begränsat sidantal och för att hålla framställningen koncentrerad har 

följande begränsningar gjorts. I avsnittet om gällande rätt har ingen redogörelse gjorts för 

varken olovliga värdeöverföringar eller för sanktionerna mot dessa. Därutöver har de problem 

och frågeställningar som hör till skatteområdet såväl som redovisningsområdet, och som 

aktualiseras av reglerna om värdeöverföringar, inte behandlats eller diskuterats inom ramen 

för denna uppsats.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Det inledande kapitlet, kapitel två, belyser översiktligt 

aktiebolagets utformning och de bakomliggande intressen som formar aktiebolag. Syftet med 

kapitlet är att läsaren ska få en större förståelse för aktiebolagets egenheter samt dess 

utformning. I kapitel tre beskrivs den historiska utvecklingen av värdeöverföringsformerna i 

svensk rätt. Kapitel fyra behandlar de gemensamma skyddsregler som ska beaktas vid beslut 

om värdeöverföringar. Kapitel fem behandlar översiktligt den gällande regleringen av 

värdeöverföringsformerna i USA samt i EU. Kapitel sex beskriver den gällande rätten i 

Sverige. Kapitlet är uppdelat i tre delar där respektive värdeöverföringsform behandlas 

separat.   

I kapitel sju identifieras de praktiska funktioner som de respektive värdeöverföringsformerna 

fyller i aktiebolag. Kapitlet är tänkt att fungera som en funktionell bakgrund till analysen. I 

första delen av kapitel åtta börjar analysen av de gällande beslutsordningarna, för att sedan 
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mynna ut i ställningstaganden gällande behovet av förändringar för beslutsordningarna. 

Kapitlet avslutas därefter i en presentation och analys av en beslutsordning de lege ferenda.   
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2 Aktiebolagets utformning 

I detta avsnitt presenteras de ekonomiska teorier om aktiebolagets intressekonflikter samt 

principal agentproblematiken. Eftersom värdeöverföringar har en juridisk likväl som en 

ekonomisk dimension är tanken att den rättsekonomiska beskrivningen ska öka läsarens 

förståelse för uppsatsämnets komplexitet. Kapitlets sista avsnitt avser också att förklara 

aktieägarperspektivet som genomsyrar uppsatsens syfte.  

2.1 Principal agentteorin 

Principal agentteorin har sitt ursprung i ekonomisk organisationsteori. Från början användes 

den till att granska de relationer och konflikter som uppstår mellan aktörer i organisationer. 

Numera tillämpas teorin ofta för forskning kring aktiebolag och företag av såväl jurister som 

ekonomer.
3
  

Teorin utgår från principal agentförhållandet vilket uppstår när uppdragsgivaren 

”principalen” uppdrar åt uppdragstagaren ”agenten” att utföra arbetsuppgifter åt och för 

principalen, men där beslutsfattandet har delegerats till agenten.4
 I ett aktiebolag motsvarar 

det när aktieägarna uppdrar åt styrelsen att sköta bolagets förvaltning.  

En utgångspunkt i teorin är att både principalen och agenten är nyttomaximerande och 

rationella aktörer. De kommer därför alltid att sträva efter att öka sin egen ekonomiska 

vinning även om det skulle vara på bekostnad av den andres intressen.
5
 Därför finns risken att 

agenten agerar för sina egna intressen. Samtidigt har också agenten mer kunskap om själva 

uppdraget som ska utföras, exempelvis ekonomisk eller juridisk kunskap. Likväl är 

principalens framgång beroende av agentens åtgärder och därför uppstår ofta konflikter.6
   

Principalens och agentens skilda mål och deras informationsasymmetri är de två 

huvudsakliga komponenterna i teorin. Dessa komponenter kommer att behandlas närmare i 

de kommande avsnitten.  

                                                 

3
 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 20ff och Artsberg, Redovisning: - policy och – 

praxis s. 83. 
4
 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 22. 

5
 Artsberg, Redovisning: - policy och – praxis s. 83ff. 

6
 Kraakman, The anatomy of corporate law s. 35f. 
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2.1.1 Informationsproblem 

Informationsproblematiken i principal agentförhållanden brukar delas in i två aspekter, 

”adverse selection” och ”moral hazard”. Adverse selection är informationsproblem som avser 

de oklarheter som kan uppkomma innan principalen och agenten ingår förhållandet. Moral 

hazard är de informationsproblem som uppkommer inom redan etablerade 

kontraktsförhållanden såsom mellan aktieägare, borgenärer och företagsledning.  

Beslut om värdeöverföringsformerna tas efter att styrelsen har åtagit sig uppdraget att sköta 

bolagets verksamhet efter att de har ingått ett förhållande med aktieägarna. Av den 

anledningen kommer den kommande framställningen i kapitlet enbart att fokusera på 

informationsproblematiken av typen moral hazard.  

I aktiebolagsrätten uppkommer moral hazard när aktieägarna utser en styrelse och den i sin 

tur utser en verkställande direktör att ansvara för skötseln av den löpande förvaltningen, se 

8:4, 8:8 och 8:29 ABL. Då kan det uppstå osäkerhet om huruvida styrelsen och VD:n verkar 

för aktieägarnas intresse på samma sätt som om aktieägarna hade gjort om de själva drivit 

verksamheten. För att kunna lösa övervakningsproblematiken krävs därför att ägarna förenar 

styrelsens intressen med deras egna. Detta kan ske genom att principalen detaljreglerar 

agentens uppdrag. Emellertid blir det inte speciellt lyckat då agenten fått sitt uppdrag på 

grund av sin kompetens och inte för att denne ska utföra uppdraget efter vissa på förhand 

identifierade situationer. För att kompetensen hos styrelsen ska komma till sin rätta krävs att 

styrelsen får ett visst handlingsutrymme.
7
 Principalen behöver därför hitta andra sätt att 

minska intressekonflikten, vilket kan ge upphov till transaktionskostnader. 

Intressekonflikterna kan exempelvis minskas genom att principalen tillhandahåller incitament 

eller genom att principalen lägger ner resurser på att övervaka agenten.  

Agentproblematiken av formen moral hazard är framförallt framträdande i bolag med stor 

ägarspridning, såsom i stora bolag med börsnoterade aktier. I dessa företag är inte längre risk 

och kontroll förenade hos ägarna, utan ägarna bär risken medan företagsledningen har 

                                                 

7
 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 27. 
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kontrollen. Oavsett hur mycket resurser principalen lägger ner kommer denne aldrig fullt ut 

att kunna eliminera intressekonflikterna.
8
  

2.2 Potentiella intressekonflikter i aktiebolag 

Intressekonflikter i ett bolag förekommer inte enbart mellan företagsledningen och 

aktieägarna, utan också mellan aktieägarmajoritet och aktieägarminoritet samt mellan 

aktieägare och borgenärer. Konflikttyperna är till övervägande av formen moral hazard. Det 

är viktigt att förstå sig på dessa intressekonflikter då de ger en förklaring till många av 

aktiebolagsrättens olika regleringsmodeller.  

Tabellen nedan visar en översiktlig beskrivning av respektive intressekonflikt och 

aktiebolagens valda regleringsmodell.
9
 

Intressekonflikt Regleringsmodell 

Företagsledning     <=> Aktieägare => Lojalitetsplikt 

Majoritet             <=> Minoritet    =>  Minoritetsskydd 

Aktieägare              <=> Borgenär  => Borgenärsskydd 

 

Aktiebolagslagens reglering av intressekonflikterna kan ses som en standardiserad 

riskfördelning mellan de olika parterna. Fördelen med standardiseringen är att den kan 

reducera kostnaderna som är förknippade med att parterna avtalsvis försöker lösa 

konflikterna.  

I de följande avsnitten kommer de olika intressekonflikterna att behandlas närmare. 

2.2.1 Intressekonflikt mellan företagsledningen och aktieägarna 

Tidigare i kapitlet har intressekonflikten mellan ledningen och ägarna berörts, och som då 

nämndes karakteriseras konflikten till stor del av separationen mellan ägande och kontroll.  

Emellertid kan man vid en närmare undersökning av konflikten skönja ytterligare tre 

problem.  

                                                 

8
 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 26. 

9
 A.a. s. 28. 
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Det första problemet är att ledningen har möjlighet att utnyttja bolagets egendom för egna 

syften, det andra är att ledningen är mindre riskbenägen än aktieägarna och det sista är att 

ledningen och aktieägarna har en avvikande planeringshorisont.
10

  

För att hantera dessa problem har aktiebolagsrätten svarat med olika lösningar. Exempelvis 

har kompetensen fördelats mellan styrelsen, verkställande direktör och bolagsstämman, och 

på så sätt har respektive bolagsorgan ansvar och beslutanderätt i olika områden i aktiebolag, 

se 8:4, 8:8 och 8:29 ABL. Andra viktiga moment i lagstiftningens svar på dessa problem är 

reglerna om bolagsorganens ansvar för deras handlingar, samt reglerna om styrelsens 

lojalitetsplikt.  

Kompetensfördelningsreglerna, ansvarsreglerna och lojalitetsplikten erbjuder aktieägarna en 

möjlighet att upprätthålla övervakning och kontroll av bolagsledningen.
11

  

2.2.2 Intressekonflikt mellan majoritetsaktieägare och minoritetsaktieägare 

I aktiebolag med flera ägare är det vanligt att det förekommer ägarkoncentrationer, vilket ger 

upphov till intressemotsättningar mellan majoriteten och minoriteten. Vissa forskare anser att 

koncentrerat ägande i företag förekommer på grund av att det bland annat erbjuder en lösning 

på övervakningsproblemet av ledningen. Värdet av att upprätthålla ett företags effektivitet är 

större hos en aktieägare som innehar en stor kapitalandel. Även motivationen att sätta sig in i 

bolagets verksamhet är större för majoritetsägare då denne, på grund av sin stora aktiepost, 

kommer att bära en stor del av de ekonomiska konsekvenser som följer av de beslut som 

fattas.
12

  

Makten i ett aktiebolag vilar på majoritetsprincipen, dvs. den som har majoriteten av rösterna 

innehar också bestämmanderätten. Detta innebär dock inte att minoriteten får behandlas hur 

som helst av majoriteten. För att minska effekterna av majoritetsprincipen finns det i 

aktiebolagen en rad minoritetsregler. Syftet med reglerna är främst att få till stånd att det 

gemensamma aktieägarintresset ersätts av en specifik aktieägares intresse. Reglerna är 

                                                 

10
 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 81ff. 

11
 A.a. s. 44. 

12
A.a. s. 150. 
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däremot inte utformade så att en obetydlig minoritet kan motsätta sig beslut som en majoritet 

företräder.  

Karaktären av en intressekonflikt mellan majoriteten och minoriteten är sådan att den även 

påverkar ledningen. En majoritsägare med mer än 50 procent aktieinnehav kan välja styrelse 

och styrelsen kan i sin tur utse en lojal verkställande direktör som kommer att driva 

verksamheten under inflytande av majoriteten, se 7:41 och 8:8 ABL. Detta medför risken att 

en sådan majoritetsägare i princip kontrollerar bolaget och därmed kan bedriva verksamheten 

med avsikt att främja hans egna personliga intressen, snarare än att se till övriga aktieägares 

intressen. En aktieägare med stor aktiepost bär även en större risk än vad en mindre 

aktieägare gör. Därmed får de beslut som fattas större konsekvenser för en majoritetsägare, 

vilket skapar en annan riskattityd.
13

 

2.2.3 Intressekonflikt mellan borgenärerna och aktieägarna 

Den tredje intressekonflikten aktualiseras mellan aktieägare och bolagets borgenärer. Det 

centrala i denna intressekonflikt är aktieägarnas frihet från personligt betalningsansvar och att 

enbart bolagets tillgångar svarar för dess förpliktelser.  

Aktieägarnas begränsade personliga ansvar för bolagets åtaganden och förpliktelser kan 

tendera att få aktieägarna att ta beslut om mer riskfyllda projekt än vad som bestämdes vid 

bolagets bildande. Detta eftersom det ändå inte finns någon risk för att de ska bli personligt 

betalningsansvariga.
14

 Det finns en presumtion för att den här benägenheten hos aktieägarna 

ökar ju mer inlånat kapital det finns i bolaget.
15

 I syfte att säkerställa att borgenärerna kan få 

betalt innehåller aktiebolagen ett omfattande regelsystem som skyddar bolagets egna 

kapital.
16

 Dessa tvingande regler begränsar aktieägarna från att fritt disponera bolagets 

tillgångar och skapar garantier för att det egna kapitalet aldrig sjunker under en viss nivå, se 

17:3 ABL. 

  

                                                 

13
 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 148ff. 

14
 Rodhe, Aktiebolagsrätt s. 20f.                       

15
 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 192ff. 

16
 Se kapitalskyddsreglerna i 17 kap.  ABL. 
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2.3 Aktieägarperspektivet 

Uppsatsens syfte är att undersöka om skillnaderna i beslutsordningen mellan 

värdeöverföringsformerna – vinstutdelning, återköp och inlösen – är motiverade ur ett 

aktieägarperspektiv. Med aktieägarperspektiv avses att beslutsordningarna för 

värdeöverföringsformerna bedöms efter hur de påverkar aktieägarnas intresse att maximera 

deras avkastning.  

Vilket bolagsorgan som är bäst lämpat att fatta beslut och på så sätt främja aktieägarnas 

intressen har skapat mycket diskussion inom doktrin, där gruppen ”shareholder primacy” 

(egen översättning aktieägarföreträde) står mot ”director primacy” (egen översättning 

styrelseföreträde).   

Anhängarna till teorin om aktieägarföreträde har sin utgångspunkt i principal agentteorin. De 

anser att då styrelsen är nyttomaximerande skulle en bolagstyrning där aktieägarna ges den 

övergripande makten minska transaktionskostnaderna. De anser också att en ökad 

aktieägarmakt i hög grad skulle lösa principal agentproblematiken. Den främsta 

förespråkaren för aktieägarföreträde är Lucian Bebchuk.
17

   

Teorin om styrelseföreträde ser istället styrelsen som lösning på de konflikter som uppstår i 

aktiebolag. I denna teori är styrelsen den centrala beslutsfattaren. För att kunna åstadkomma 

beslutsfattande som är centraliserat i en styrelse krävs det att styrelsen får stor 

handlingsfrihet. Detta innebär i sin tur att aktieägarnas inflytande måste begränsas.
18

  

Ett annat argument som också syftar till att ge skäl för styrelseföreträde är att bolag ska ses 

som ett team av aktörer med olika intressen, och där styrelsens funktion är att medla mellan 

dessa intressen samt att försöka att uppnå en gemensam välfärd. Ett sätt för styrelsen att 

kunna infria sin funktion är genom att kontrollen av bolaget placeras hos styrelsen. Det är 

bara om styrelsen är isolerad från aktieägarnas kontroll som den effektivt kan vidta åtgärder 

som förbättrar den gemensamma välfärden för aktiebolagets samtliga aktörer.
19 

  

                                                 

17
 Bebchuk, The Case for increasing Shareholder Power s. 18f och s. 32ff. 

18
 Detta anser främst teorin om styrelseföreträde enligt Stephen Bainbridge, Director Primacy s. 3ff.  

19
 Blair & Stout, A Team Production Theory of Corporate Law s. 383ff. 
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3 Den historiska utvecklingen  

Sedan den första svenska aktiebolagslagen har det tillkommit nya lagar under år 1895, 1910, 

1944, 1975 och senast 2005. Tempot i lagstiftningen reflekterar associationsformens 

utveckling i takt med näringslivets utveckling.
20

 Följande kapitel avser att ge läsaren insikter i 

de lagmotiv som legat bakom de tidigare aktiebolagslagars regleringar av 

värdeöverföringsformerna. Detta för att skapa en mer sammansatt bild av vilken funktion de 

gällande beslutsordningarna fyller. 

3.1 Regler om värdeöverföringsformerna 

3.1.1 1848 års aktiebolagslag 

Den första aktiebolagslagen, 1848 år aktiebolagslag,
21

 bestod av 15 paragrafer som främst 

reglerade bolags bildande, godkännande och upplösning.
22

 Lagen som hade den franska 

lagboken Code civil som förebild reglerade varken återköp eller inlösen, men innehöll en 

svårtolkad bestämmelse (9§) om vinstutdelning. I doktrin har bestämmelsen tolkats som att 

den innebar en begränsning av vinstutdelning genom att vinstutdelningen inte fick inkräkta på 

aktiekapitalet och de andra bundna posterna.
23

  Aktieägaren hade under lagen ett ansvar som 

begränsade sig till deras insats. Utformningen var baserad på den franska uppfattningen att 

aktiebolaget utgör en personlös kapitalmassa, där aktieägarna representeras av sina aktier. 

Det var således inte en enskild aktieägare som skulle fungera som konkursgäldenär, utan 

bolaget som sådant.
24

  

Trots att lagen hade få paragrafer är det många drag som fortfarande finns kvar i dagens 

aktiebolagslag. Exempelvis påminner dagens regler om borgenärskyddet om det resonemang 

som framhölls i en motion till 1848 års lag. I denna ansågs aktiebolaget vara ett rättsinstitut 

vars verkningar ständigt pendlar mellan polerna nytta – skada. Med aktiebolagets hjälp 

ansågs det vara möjligt att utveckla stora företag som finansieras av många ägare. Samtidigt 

                                                 

20
 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 37. 

21
 SFS 1848:43. 

22
 SOU 1971:15 s. 81f. 

23
 Andersson, Om vinstutdelning s. 46. 

24
 Peterson, Aktiebolagets rättsliga natur och tillkomsten av 1848 års aktiebolagslag s. 575 och s. 578. 
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som det lyftes fram att det genom aktiebolagsformen ges möjlighet till en rad missbruk vilka 

kan leda till allmän skada.
25

  

3.1.2 1895 års aktiebolagslag 

1848 års aktiebolagslag kom sedan att ersättas av 1895 års aktiebolagslag
26

 som var mer 

enhällig, omfattande och istället mer influerad av tysk lagstiftning. I lagen infördes bland 

annat nya föreskrifter om vinstutdelning, nedsättning av aktiekapitalet samt förbud för 

bolagen att förvärva egna aktier.
27

 Den nya bestämmelsen om vinsttutdelning, 30 § 1 st, 

medgav vinstutdelning med ett belopp att tillräckligt mycket förmögenhet fanns kvar till 

skydd för det bundna egna kapitalet. I lagen fanns det uttryckliga bestämmelser om 

aktiekapitalets storlek som påminner en del om dagens bestämmelser om aktiekapitalet. 

Motiven till att införa ett förbud att förvärva egna aktier i 1895 års aktiebolagslag grundade 

sig dels i tanken att förbudet skulle förhindra att de nyinförda reglerna om nedsättning av 

aktiekapitalet kringgicks, men också för att skapa ett skydd åt bolagets borgenärer.
28

 

3.1.3 1910 års aktiebolagslag 

I syfte att öka aktieägarnas ställning genetmot styrelsen samt att skapa förutsättningar för en 

bättre förvaltning och kontroll av bolagen kom 1895 års aktiebolagslag att ersättas av 1910 

års aktiebolagslag. Även denna lag var i vissa delar märkbart influerad av den tyska rätten.
29

 

I 1910 års aktiebolagslag
30

  bevarades förbudet om förvärv av egna aktier, men de tidigare 

motiven avseende nedsättningsreglerna blev mindre framträdande. Istället framfördes risken 

för spekulation och stödköp i egna aktier som motiv till förbudet.
31

 Vad gäller vinstutdelning 

behölls de tidigare bestämmelserna och de överfördes till 54 § 1 st. Reglerna om inlösen 

bevarades också med samma konstruktion, där inlösen var möjligt om bolagsordningen 

innehöll en bestämmelse om minimi- och maximikapital, samt om inlösen hade lagts in som 

                                                 

25
 Peterson, Aktiebolagets rättsliga natur och tillkomsten av 1848 års aktiebolagslag s. 581. 

26
 SFS 1895:65. 

27
 SOU 1971:15 s. 82. 

28
 SOU 1997:22 s. 246. 

29
 SOU 1971:15 s. 82f och Andersson, Om vinstutdelning s. 47. 

30
 SFS 1910:88. 

31
 SFS 1910:88. 
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en klausul i bolagsordningen, 49 §. Inlösen beslut skulle i denna lag fattas av 

bolagsstämman.
32

  

3.1.4 1944 års aktiebolagslag 

1944 års aktiebolagslag
33

  var en omfattande lag som utvecklades från en utredning efter 

Kreugerkraschen på 1930-talet. Kraschen som medförde stora ekonomiska skador för många 

företag och privatpersoner blottlade en del brister i 1910 års aktiebolagslag.
34

 

Nyheterna i lagen avseende vinstutdelning var att aktieägare med minst tio procent andel 

gavs en rätt att påkalla vinstutdelning. Avseende återköp upprätthölls förbudet i lagen, 

fortfarande med de tidigare motiven. Däremot med tillägget att återköp kunde medföra risk 

för att aktieägare inte skulle få behålla sitt skydd för rätten att få lika del vid återbetalning 

efter nedsättning av aktiekapitalet.  

3.1.5 1975 års aktiebolagslag 

1975 års aktiebolagslag
35

 var ett resultat av ett nordiskt sammarbete. I lagen förstärktes 

borgenärsskyddet och styrelsens ställning gentemot bolagsstämman. Det infördes vetorätt
36

 

för styrelsen vid beslut om vinstutdelning och nedsättning av aktiekapitalet, med 

motiveringen att det är styrelsen som har bäst möjlighet att bedöma hur stor utdelning bolaget 

bör ge ut.
37

 Bestämmelserna om vinstutdelning fick nu ett eget kapitel. För återköp innebar 

lagen inga nya förändringar utan förbudet bevarades med stöd av de tidigare argumenten.
38

  

3.1.6 2005 års aktiebolagslag 

Under hösten 1990 fick en kommitté vid namnet Aktiebolagskommittén i uppdrag att utföra 

en översyn av aktiebolagslagen. Uppdraget omfattade två delar. Det ena att lämna förslag till 

de ändringar i aktiebolagslagen som den europeiska integrationens bolagsrättsliga direktiv 

gav upphov till. Det andra uppdraget gick ut på att kommittén skulle överväga en rad andra 

                                                 

32
 Tjerneld, Kort handledning vid tillämpning af nya aktiebolagslagen 1910 s. 22. 

33
 SFS 1944:705. 

34
 SOU 1971:15 s. 82. 

35
 SFS 1975:1385. 

36
 Styrelsens vetorätt innebär att bolagsstämmans beslutanderätt är begränsad. Stämman får inte fatta beslut om 

högre utdelning än vad styrelsen föreslår eller godkänner. 
37

 Se SOU 1971:15 s. 315 och prop.1975:103 s. 236f. och s. 478. 
38

 Se prop. 1999/2000:34 s. 52. 
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aktiebolagsrättsliga frågor som rör lagens utformning.
39

 Under tiden som kommittén arbetade 

med översynsuppdraget han de bland annat med att avge delbetänkandena - Aktiebolagets 

organisation (SOU 1995:44) samt Aktiebolagets kapital (SOU 1997:22). Den sistnämnda 

behandlar bland annat ökning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv av egna aktier, 

erbjudandeplikt och inlösen av minoritetsaktier. Delbetänkandet, Aktiebolagets kapital, ledde 

fram till lagändring i 1975 års aktiebolagslag som sedan i mars 2000 gav publika aktiebolag 

rätt att för första gången förvärva egna aktier.  

Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft, Aktiebolagslagen (2005:551). Den 

nya lagen som gäller än idag är bland annat en språklig modernisering av aktiebolagslagen 

från 1975. I och med den nya lagen har bestämmelserna om värdeöverföringsformerna getts 

en mera enhetlig utformning än de hittills har haft.  

  

                                                 

39
 Se SOU 1995:44 s. 73. 
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4 Skyddsregler 

Aktieägarna i ett aktiebolag är som tidigare nämnt inte personligen ansvariga för bolagets 

skulder. Istället är det bolagets förmögenhet som kan användas för betalning till borgenärer 

och därför är det också viktigt att borgenärerna garanteras att den bolagsförmögenhet som 

skapades vid bolagets bildande också finns kvar när bolaget upphör. Även aktieägarna har 

regler vars syften är att tillgodose deras intressen, såsom likhetsprincipen och verksamhetens 

syfte. Till skillnad från borgenärsskyddsreglerna, som koncentreras kring reglerna om 

aktiekapitalet, är aktieägarskyddsreglerna istället fördelade på en mängd olika bestämmelser i 

ABL. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en ökad förståelse för det större kontext som 

bestämmelserna om beslutsordningarnas befinner sig i. 

4.1 Borgenärskyddsregler 

De regler som är till för att skydda bolagsförmögenheten kallas för kapitalskyddsreglerna och 

i aktiebolagslagen är de uppbyggda kring aktiekapitalet.
40

 Aktiekapitalet kan delas upp i en 

bunden del och en fri del. Det bundna kapitalet består av förmögenhet som tillkommit från 

aktieägarna genom tillskott i utbyte mot aktier, medan det fria kapitalet utgörs av vinst och 

fria fonder. 
41

 En viktig del utav kapitalskyddsreglerna utgörs av de bestämmelser som avgör 

omfattningen av bolagets värdeöverföringar. Kapitalskyddsreglerna finns framförallt i 17 

kap. Syftet med kapitalskyddsreglerna är att bolaget vid alla tider ska ha tillgångar som 

motsvarar dess skulder. Mer specifikt innebär det att bolaget inte får utföra en 

värdeöverföring om det inte omedelbart efter finns täckning för det bundna kapitalet. Det 

bokförda värdet på de tillgångar som finns kvar i bolaget efter värdeöverföringen måste alltså 

uppgå till minst det bokförda värdet på skulder, avsättningar och bundet eget kapital. Till 

bundet eget kapital räknas aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond och 

kapitalandelsfond.
42

  

Beräkningen på om det bundna kapitalet täcks ska baseras på den senaste fastställda 

balansräkningen, men ska justeras med hänsyn till de ändringar som skett i det bundna 

                                                 

40
 Hur vidare lagstiftningen kring aktiekapitalet de facto skyddar borgenärerna är ifrågasatt, se Andersson 

Kapitalskyddet s. 11 och s. 33ff. 
41

 Jämför legaldefinitionen av bundet kapital i 5:14 ÅRL. 
42

 Andersson Kapitalskyddet s. 12f. 
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kapitalet efter balansdagen, 17:31 st 1 ABL, (”beloppsspärren”). Detta ger även uttryck för 

principen om skyddet för det bundna egna kapitalet. Skulle värdeöverföringen ske i form av 

annan egendom än pengar, ska egendomens bokförda värde ligga till grund för prövning mot 

beloppsspärren (”nettometoden”).  I doktrin förutsätts att det bokförda värdet grundar sig på 

redovisningsmässiga principer och att nedskrivningar och avskrivningar är beräknade i 

enlighet med god redovisningssed.
43

  

Oavsett vilket resultat beloppsspärren leder till är det emellertid inte tillräckligt. 

Värdeöverföringen måste också vara försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens 

art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, liksom bolagets 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (”försiktighetsregeln”), 17:3 st 2 ABL. 

Om bolaget är ett moderbolag, ska hänsyn även tas till de krav som koncernverksamhetens 

art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital, samt till koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Särskild försiktighet bör iakttas när det 

gäller utdelning från ett bolag med konjunkturberoende eller på annat sätt riskfylld 

verksamhet, 17:3 st 3 ABL. Syftet med försiktighetsregeln är att komplettera beloppsspärren, 

vilket i praktiken innebär att det belopp som aktieägarna i enlighet med beloppsspärren har 

rätt att disponera över, kan minskas med tillämpning av försiktighetsregeln, men aldrig 

ökas.
44

 

Kravet på konsolideringsbehov i 17:3 2 st ABL innebär att det ska göras en allsidig 

bedömning av bolagets ekonomiska ställning samt bolagets möjligheter att på sikt infria sina 

åtaganden. Hänsyn ska även tas till bolagets kortsiktiga betalningsförmåga (likviditet), och 

värdeöverföringar får inte ske i sådan utsträckning att bolaget nämnvärt försämrar sin 

förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Slutligen ska även hänsyn tas till alla kända 

förhållanden i övrigt som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning. Tanken är att 

bolaget inte ska kunna utföra värdeöverföringar till ett större belopp än att bolagets 

borgenärer faktiskt kan vara trygga.
45

  

                                                 

43
 Andersson Kapitalskyddet s. 136ff. 

44
 Prop. 2004/2005:85 s. 751. 

45
 Andersson Kapitalskyddet s. 124ff, prop. 1975:103 s. 477 och prop. 2004/2005:85 s.752. 
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Beloppsspärren och försiktighetsregeln är uppställda i borgenärernas intressen och de är 

också tvingande. Om den specifika värdeöverföringen behöver beakta dessa regler spelar det 

således ingen roll om beslutet om värdeöverföringen fattas informellt med samtliga 

aktieägares samtycke, på en bolagsstämma eller om det fattas av styrelsen.
46

  

4.2 Aktieägarskyddsregler 

4.2.1 Aktiebolagets likhetsprincip och generalklausulerna 

Likhetsprincipen i ABL innebär att alla aktieägare ska behandlas lika. Däremot går det att 

behandla olika aktieklasser på olika sätt, men inom varje aktieklass ska aktieägarna behandlas 

lika, se 4:1 ABL. Likhetsprincipen genomsyrar hela ABL.
47

  

Eftersom likhetsprincipen är ett skydd för aktieägarna sinsemellan kan den därför också 

åsidosättas av aktieägarna, men enbart genom föreskrifter i bolagsordningen.
48

  

Vid vinstutdelning ges likhetsprincipen uttryck genom att vinstutdelning inte får utföras om 

det innebär att aktieägare av samma klass får olika stor utbetalning.  Vid återköp 

framkommer den genom att publika bolags förvärv av egna aktier ska ske efter 

förvärvserbjudande. Detta måste vara riktat till bolagets samtliga aktieägare eller till samtliga 

innehavare av aktier av ett visst slag, se 19:14 p. 3 ABL.   

Generalklausulerna regleras i 7:47 och 8:41 1 st ABL och fungerar som förhållningsregler för 

bolagsstämman och styrelsen. Reglerna förbjuder organens ledamöter att vidta vissa åtgärder 

eller fatta beslut som är ägnade att ge aktieägare eller annan otillbörlig fördel, och som 

samtidigt är till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. Generalklausulerna kan ses 

som ett komplement till likhetsprincipen genom att de blir tillämpliga på situationer där 

bolagsordningen tillåter avvikelser från likhetsprincipen, men då avvikelsen innebär en 

olikbehandling som är otillbörlig. Detsamma gäller vid de situationer där den otillbörliga 

fördelen tillbereds någon annan än aktieägare. 
49

Vid vinstutdelning, återköp och inlösen kan 

                                                 

46
 Andersson Kapitalskyddet s. 68ff. 

47
 Johansson, Svensk associationsrätt s. 156ff och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 199ff.   

48
 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 201ff.   

49
 Nial, Borgensförbindelser s. 13.   



26 

generalklausulerna bli tillämpliga ifall besluten skulle innebär en otillbörlig fördel för 

aktieägare. 

4.2.2 Bolagsstämman och styrelsen 

I aktiebolagslagen finner man fem bolagsorgan, bolagsstämma, styrelse, verkställande 

direktör, revisor och lekmannarevisor. Bolagsstämman är det forum där aktieägarna har rätt 

att besluta i bolagets angelägenheter, 7:1 ABL. Det är också bolagets högsta beslutande 

organ, vilket har beslutanderätt över frågor som rör bolagets organisation. Bolagsstämman 

har även beslutanderätt över andra inre förhållanden såsom tillsättande och avsättande av 

styrelse, förändring av bolagets kapitalstruktur eller upplösning av bolaget genom likvidation 

eller fusion.  

Bolagsstämman är ett förvaltningsorgan, vilket innebär att den har rätt att fatta beslut om 

viktiga bolagsärenden, men den kan dock inte verkställa besluten. Styrelsen är emellertid 

både ett förvaltningsorgan och verkställighetsorgan. Motiven till funktionsfördelningen 

mellan bolagsstämman och styrelsen är synen att bolagets skötsel liksom den affärsmässiga 

kompetensen i bolaget, främjas av att den koncentreras till ett fåtal personer som på heltid 

ägnar sig åt bolagets verksamhet. Rent juridiskt tillgodoser dock funktionsfördelningen 

främst skyddet för tredje man och omsättningsskyddet genom den förutsebarhet som regeln 

skapar. Utomstående kan vända sig till styrelsen och med säkerhet veta att den äger rätt att 

med bindande verkan företräda bolaget.
50

 

Aktieägarnas möjlighet att bestämma i bolaget utövas i bolagsstämman där man genom sitt 

aktieinnehav får rösta gällande olika frågor och beslut.  

4.2.3 Majoritetsprincipen vid bolagsstämmobeslut och styrelsebeslut 

För att stämman ska kunna fungera effektivt är det nödvändigt att det finns regler som 

dikterar lösningar vid osämja. Normalt är det den mening som samlat mer än hälften av de 

avgivna rösterna (”absolut majoritet”) som avgör vilka beslut som tas på bolagsstämman.
51

  

Det är inte helt oproblematiskt att majoriteten tilldelas denna bestämmanderätt då det finns en 

risk att de missbrukar den i avsikt att skada minoriteten. Å andra sidan skulle bolagsstämman 
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bli ineffektiv om minoriteten fick för mycket möjligheter att hindra majoritetens beslut  då 

bolagets handlingskraft skulle försvagas.
52

  

Rösträtten på bolagsstämman är kopplad till aktieägarens kapitalandel, aktien. En aktieägare 

kan därför med ett stort aktieinnehav inneha majoriteten på stämman. Det är möjligt att 

genom föreskrifter i bolagsordningen avvika från aktiers lika rätt och genomföra så att de får 

differentierad rösträtt.  

ABL ställer olika majoritetskrav på olika typer av beslut. I vissa frågor i ABL har det ansetts 

finnas ett behov att balansera effekten av att bolag skulle kunna ha aktier med differentierad 

rösträtt. Detta sker genom att besluten måste tas med kvalificerad majoritet som avser både 

antalet röster och antalet aktier. Det finns olika former av kvalificerad majoritet. En form av 

kvalificerad majoritet krävs vid beslut om återköp eller bemyndigande för styrelsen att fatta 

beslut om återköp, 19:18 ABL, samt vid beslut om minskning av aktiekapitalet, 20:5 st 1 

ABL.
53

 För dessa ärenden innebär kvalificerad majoritet att besluten måste ha stöd av 

aktieägare med två tredjedelar av såväl de lämnade rösterna som de av stämman företrädda 

aktierna, se 7:42 ABL. 

Andra beslut som också kräver kvalificerad majoritet är exempelvis beslut om ändring av 

bolagsordningen, som innebär en begränsning av aktieägares rösträtt på bolagsstämman, eller 

beslut om att vinsten för året ska avsättas till en bunden fond. För att sådana beslut ska vara 

giltiga krävs att de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och 

nio tiondelar av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, se 7:44 ABL. 

Det finns ytterligare ett skärpt majoritetskrav som ska tillämpas vid beslut av mer ingripande 

natur, så som vid byte av bolagskategori, 26:6 ABL, och vid beslut som rubbar 

rättsförhållandet mellan redan utgivna aktier, 7:4 ABL. För giltighet av sådana beslut krävs 

biträde av samtliga vid stämman närvarande aktieägare, företrädande nio tiondelar av 

samtliga aktier, 7:43 ABL. 

Val av styrelse, som är ett av bolagsstämmans viktigaste ärende, kräver relativ majoritet, 7:41 

ABL. Regeln innebär att den som har fått flest röster är den som är vald. Tanken bakom 
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denna regel är ägarstyrning. Den som innehar röstmajoritet på bolagsstämman anses också 

vara den som ska utse organledamöterna. Regeln går emellertid att disponeras annorlunda,  

genom föreskrifter i bolagsordningen om exempelvis proportionell valmetod. Den 

valmetoden går ut på att varje ägare förfogar över ett visst antal röster som sedan 

multipliceras med antalet styrelseledamöter, där de ledamöter som får flest röster väljs. På det 

sättet väljs hela styrelsen på en gång.
54

 

Från 1944 års aktiebolag till 1975 års lag reducerades succesivt de beslut som krävde 

kvalificerad majoritet. Motiveringen till detta var att kvalificerad majoritet inte var lämplig 

som minoritetskydd då den enbart skyddar minoritet av en viss storlek, och att bättre 

minoritetskydd erbjöds av generalklausulen. Emellertid i och med ABL:s anpassning till EG:s 

bolagsdirektiv har rättsläget återförts till ett läge som till stor del påminner om 1944 års lag.
55

 

Beslut vid styrelsesammanträden fattas med absolut majoritet, vilket innebär att det förslag 

som mer än hälften av de närvarande aktieägarna röstar för vid sammanträdet, vinner. Regeln 

om absolut majoritet kan avvikas ifrån genom föreskrifter i bolagsordningen, men det är 

viktigt att notera att bestämmelser om högre röstpluralitet kan inverka hämmande på 

styrelsens handlingskraft och effektivitet.
56

 Styrelsens beslutsrätt är knuten till styrelsen som 

helhet och inte till en enskild styrelseledamot. I sammanhanget bör noteras att vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst, ett förhållande som utvisar att val att ordföranden vid 

bolagsstämman är av största vikt. 

4.2.4 Verksamhetsbeskrivningen och verksamhetens syfte 

En del av avsikten med aktiebolag är att de ska driva en verksamhet och främja ett för 

medlemmarna gemensamt syfte. Beskrivningen av verksamheten ska införas i 

bolagsordningen och den utstakar gränsen för aktieägarnas samverkan, 3:3 ABL. 

Föreskrifterna i bolagsordningen är bindande för bolagets organledamöter.   

Verksamhetsbeskrivningen kan anges snävt eller med en vidare formulering i stil med 

tillverkning av textilier och därmed jämförlig verksamhet. Fördelen med en snäv definition är 

att den underlättar bedömningen av om en bolagsåtgärd strider mot verksamheten och gör det 
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då enklare att tillgripa sanktioner såsom, klander och ogiltighetstalan. Å andra sidan kan ett 

bolag med en mer svepande verksamhetsbeskrivning ges en ny affärsvinkling utan att 

bolagordningen behöver ändras.
57

 

Verksamhetens syfte i bolag kan vara såväl ekonomiskt som ideellt. För aktiebolagens 

medlemmar (aktieägarna) är generellt sett det huvudsakliga syftet att generera vinst. Eftersom 

syftet är bindande begränsar det också bolagastämmans och styrelsens bestämmanderätt. På 

samma sätt som med verksamhetsföremålet är syftet också flexibelt på så vis att ett bolag 

naturligtvis kan ta beslut om affärstransaktioner som är förenade med förlustrisker. Den 

yttersta gränsen går vid affärstransaktioner som uppenbart är främmande för bolagets syfte.
58
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5 Internationell rätt – USA och EU 

5.1 USA – Bolagsrätt 

I USA är bolagsrätten något som regleras av respektive delstat, och det finns därför nästan 

lika många bolagsregelverk som det finns delstater. Man tillämpar registreringsprincipen 

vilket innebär att om ett bolag vill omfattas av en delstats lagstiftning, krävs det att bolaget 

registreras i staten. Det har ingen betydelse var bolaget sedan bestämmer sig för att bedriva 

sin verksamhet.
59

  Det är stiftarna i ett bolag som själva kan avgöra vilken stat som erbjuder 

den mest fördelaktiga bolagsrätten och därefter registrera sig där. Det är även möjligt för 

bolag att byta till en annan stats lagstiftning. Detta genom att bolagsledningen beslutar om att 

inkorporera bolaget i en annan delstat, genom en omvänd fusion av moder och dotterbolag.
60

 

5.1.1 Institutionell konkurrens 

Bolag som är inkorporerade i en delstat i USA måste betala en så kallad ”franchaise tax” till 

den inkorporerade delstaten. Skatten utgör ofta en stor inkomstkälla för delstaterna som 

därmed försöker locka tills sig så många bolag som möjligt. För att kunna göra det krävs att 

delstaterna regelbundet modifierar sin bolagsrättsliga lagstiftning så att de kan attrahera de 

stiftare och bolagsledningar som överväger att bilda eller att ombilda bolag. Detta skapar 

institutionell konkurrens inom bolagsrätten i USA, där delstaterna konkurrerar med varandra 

om att erbjuda den mest bolagsvänliga lagstiftningen.
61

 

Bland samtliga regelverk som tillhandahålls i USA är det främst två regelverk som är 

populära, Model Business Corporation Act, som genomgick en stor revidering 1984 

(RMBCA, i uppsatsen ”MBCA”) och Delaware General Corporation Law (”DGCL”). 

Bland bolagsrättsforskare har den institutionella konkurrensen i USA varit föremål för en 

omfattande debatt. Denna debatt tar sikte på hur vidare konkurransen leder till ett ”race to the 

bottom” där staterna sänker kraven i deras bolagsrättsliga lagstiftning för att på så vis 

attrahera fler bolag, eller om konkurrensen istället faktiskt är något positivt och leder till ett 
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”race to the top”.
62

  Kahan och Kamar, kritiserar dock debatten i stort och ställer sig 

tveksamma om det överhuvudtaget finns ett race. De anser att det förutom staten Delaware 

faktiskt inte finns någon annan stat som genom dess lagstiftning aktivt arbetar för att attrahera 

bolag.
63

 

5.2 Modell Business Corporation Act 

MBCA har sedan 1950 utvecklats av American Bar Association och är en modellakt med 

syfte att förena delstaternas lagstiftning kring bolag.  Modellakten är inte en fullständig lag, 

utan fungerar som en mall för andra delstater att efterlikna vid utformningen av deras 

bolagsrättsliga lagstiftning. Stater kan således anta hela eller endast de delar av akten som 

staten ifråga anser sig vara i behov av.
64

 Modellakten eftersträvar att ständigt tillhandahålla 

en flexibel och uppdaterad lag.
65

 Den gällande akten efterföljs numera av mer än hälften av 

USA:s stater.
66

  

MBCA reglerar samtliga aspekter av bolagsrätten, från bildning till upplösning av bolag, 

liksom fissioner, fusioner och beslutsordningar. Akten har totalt 17 kapitel som omfattar både 

privata och publika aktiebolag, men är i huvudsak upprättad efter förutsättningar för publika 

aktiebolag.
67

  

5.3 Delaware General Corporation Law 

DGCL är, till skillnad från MBCA, en fullständig bolagsrättsslig lag som reglerar samtliga 

aspekter av bolagsrätt för delstaten Delawere.  

Med ett system som har få tvingande regler och en hög grad av dispositivitet, resulterar 

DGCL i en extremt flexibel lagstiftning.
68

 Likt MBCA har DGCL kopierats av andra stater. 

Det unika med DGCL är däremot inte enbart lagstiftningenstexten, som enkelt kan kopieras, 

utan även att bolagen som omfattas av DGCL erbjuds en dynamisk miljö att verka i. En 

kompentent som bidrar till DGCL:s popularitet är dess ytterst respekterade bolagsrättsliga 
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domstol, The Court of Chancery, vars mål enbart är att tolka och döma i frågor angående 

DGCL. En stor del av den viktiga bolagsrättsliga praxisen i USA kommer från Delawares 

domstol.
69

   Ytterligare en viktig komponent är DGCL:s lagstiftare, vars främsta uppgift är att 

se till att bolagslagstiftningen alltid är uppdaterad och kan möta affärsvärldens dynamiska 

villkor. Utöver det revideras lagen årligen. Slutligen innefattar DGCL även en ytterst 

organiserad och effektiv registreringsmyndighet, som erbjuder upp till en timmes 

snabbhandläggning.
70

 Kombinationen av dessa komponenter har gett upphov till att DGCL är 

den mest populära bolagsrättsliga lagstiftningen bland aktiemarknadsbolag.
71

  

5.4 Värdeöverföringar enligt DGCL och MBCA 

Bolagens verksamhet och dagliga affärer ska enligt DGCL förvaltas av, eller vara under 

ledning av en styrelse.
72

 Detta uttalande belyser en allmän princip som genomsyrar hela 

DGCL. Följaktligen tilldelas styrelsen stor beslutsrätt, dock med vissa undantag för 

betydande bolagsärenden som sammanslagning, upplösning eller försäljning av alla 

tillgångar.  

Beslut gällande värdeöverföringar fattas av bolagets styrelse.
73

 Bolagen tillåts enligt DGCL 

att återköpa egna aktier, inlösa och utföra vinstutdelningar så länge som det inte inskränker 

på bolagets bundna kapital.
74

  Kapital till värdeöverföringar ska tas från bolagets 

förmögenhet som kallas ”överskott”. Överskottskapital är det kapital som överstiger den 

bestämda nivån för aktiekapitalet och som finns kvar då man tagit bort de tillgångar som 

motsvarar bolagets skulder. Finns det inget överskott kan bolaget använda sig av årets 

nettovinst.
75

  

Definitionen värdeöverföringar ʻʻdistributionsʼʼ i MBCA 1.40 omfattar alla former av 

överföringar av förmögenhet från bolaget till aktieägarna. I definitionen ryms bland annat 

betalning till aktieägare vid vinstutdelning, återköp av egna aktier och inlösen. 
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Värdeöverföringar till aktieägare regleras i sektion 6.40 MBCA. Enligt sektionen fattas beslut 

om värdeöverföringar av styrelsen.  Styrelsens beslutsrätt kan enbart begränsas i 

bolagsordningen eller av kapitalkraven som uppställs av akten. Enligt MBCA får 

värdeöverföringar utföras så länge bolaget inte blir insolvent eller insufficient på grund av 

utbetalningen till aktieägarna, det så kallade ʻʻinsolvency testʼʼ. MBCA ställer upp samma 

test för samtliga typer av värdeöverföringar. 
76

  

5.5 EU-rätten 

Den svenska aktiebolagsrätten har som resten av Europa påverkats av EU:s strävan att 

harmonisera den bolagsrättsliga regleringen inom EU. Harmoniseringsarbetet påbörjades 

redan under 1960 talet och har sedan dess ökat i omfattning, framförallt genom att den 

omfattar fler länder genom tillkomsten av nya medlemstater. Grunden till EU:s strävan att 

harmonisera bolagsrätten går att finna i Romfördragets övergripande målsättningar om att 

åstadkomma en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. 

En central komponent för att uppnå en gemensam marknad är principen om 

etableringsfriheten. Etableringsfriheten innebär en rätt för personer såväl som bolag att få 

likartade förutsättningar att etablera sig i vilken som helst av medlemstaterna.  

Företagen har sedan EU:s bildande spelat en central roll i den europeiska integrationen, och 

för att underlätta för bolagen att driva verksamhet på den gemensamma marknaden har ett 

flertal initiativ tagits. Initiativen har främst varit på nationell nivå genom harmonisering av de 

nationella bolagsrätterna genom direktiv och förordningar.
77

  

Till dags dato har det utfärdats tretton bolagsdirektiv. Det andra bolagsdirektivet är det som 

behandlar värdeöverföringsformerna och är därför det som är av intresse för uppsatsens 

framställning. 
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5.5.1 EG: s andra bolagsdirektiv  

Begreppet EU-rätt (unionsrätt) ersatte det tidigare begreppet EG-rätt (gemenskapsrätt) den 1 

december 2009 när Lissabonfördraget trädde i kraft. 

1976 utfärdades det andra bolagsdirektivet (77/91/EEG), som ibland beskrivs som 

grundvalen i harmoniseringsarbetet på bolagsrättens område.
78

 Direktivet består av sju avsnitt 

och syftar till att samordna kapitalstrukturen i bolag utan personligt ansvar för ägarna.
79

  

Sedan direktivet utfärdades på 1970-talet har bolagsmarknaden genomgått snabb utveckling 

liksom internationalisering och liknar inte längre den marknad som direktivet var tänkt att 

reglera. Kommissionen utförde därför omfattande översyn av harmoniseringsarbetet på 

bolagsrätten. Den första översynen gjordes i samband med 2003 års handlingsplan för 

modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen.
80

 Den följdes 

under 2005 och 2006 av samrådet om framtida prioriteringar för handlingsplanen. Därutöver 

har det andra bolagsdirektivet genomgått en del ändringar i syfte att förenkla och modernisera 

några av direktivets områden. Med anledning av de flertal ändringar ansågs direktivet behöva 

en omarbetning.
81

 Den nedanstående redogörelsen av direktivets reglering av 

värdeöverföringsformerna baseras på den senaste omarbetningen från den 25 oktober 2012. 

Omarbetningen innebär inte i sig några nyheter utan den är en tydligare sammanställning med 

anledning av de tidigare ändringarna.
82 

Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, som innebär att medlemstaterna är tillåtna att 

uppställa strängare regler än vad direktivet föreskriver. Direktivet omfattar också bara 

publika bolag. Motiven bakom direktivet är att samordna medlemsländernas 
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aktiebolagsrättsliga bestämmelser kring aktiekapitalet. Vid utförandet av direktivet beaktades 

framför allt att principerna för aktieägarnas likabehandling även i fortsättningen skulle 

upprätthållas, samt att skyddet för borgenärerna skulle förstärkas.   

5.5.2 Vinstutdelning 

Vinstutdelning betecknas i direktivet som utdelning av vinst som hänför sig till aktierna, 

artikel 17:4. Vinstutdelning får ske så länge bolagets nettotillgångar genom utdelningen inte 

understiger det tecknade aktiekapitalet och de bundna reserverna. Bedömningen ska ske 

utifrån årsredovisningen på bokslutsdagen för det senaste räkenskapsåret, artikel 17:1 och 

17:3. För de medlemar som tillåter förskottsutbetalningar av vinst uppställer direktivet bland 

annat att delårsbokslut ska upprättas så att bolaget kan bedöma att de har tillräckligt med 

medel för utdelning. 

5.5.3 Återköp 

Direktivet tillåter att bolag förvärvar egna aktier. Emellertid anger direktivet att det är upp till 

varje medlemstat att själv besluta om förvärv av egna aktier ska vara tillåtet. För de länder 

som tillåter förvärv av egna aktier uppställer direktivet minimikrav som innebär att beslut om 

återköp endast ska ske efter beslut av bolagsstämma eller av styrelsen efter bemyndigande. 

Återköp får inte leda till att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier överstiget tio 

procent eller att återköpet leder till att bolagets nettotillgångar understiger summan av 

aktiekapital och icke utdelningsbara reserver. Förvärvet får inte heller innebära någon risk för 

att borgenärerna inte kommer att kunna få sina fodringar betalda, se artikel 21.  

Enligt direktivet ska tillstånd till förvärv av egna aktier lämnas av bolagsstämman som 

därefter anger de närmare förutsättningarna för återköpet, som till exempel den tid för vilken 

tillståndet gäller, se artikel 1 (a). Därutöver nämns det inget mer i direktivet om 

beslutsordningen för återköp. 

5.5.4 Inlösen 

Reglerna om nedsättning av aktiekapitalet ”inlösen” i direktivet syftar till att säkerställa att de 

principer som syftar till likabehandling av aktieägare med samma ställning beaktas och 

harmoniseras. Enligt direktivet ska inlösen beslutas av bolagsstämman med en majoritet som 

inte får understiga två tredjedelar av de röster som är förenade med de företrädda aktierna. 

Om minst hälften av det tecknade kapitalet är företrätt får medlemstaterna emellertid 
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föreskriva enkel majoritet. Finns det aktier av olika slag i bolaget föreskrivs det att 

bolagsstämman ska utföra en särskild omröstning för varje kategori av aktieägare som berörs 

av beslutet.  

Om bolagsordningen ger möjlighet till inlösen ska beslutet istället fattas av bolagsstämman, 

som då enbart behöver iaktta de allmänna villkoren för beslutförhet och majoritet, artikel 39. 

Beslut om inlösen tas av bolagsstämman med kvalificerad majoritet och i samband med 

beslutet ska bolaget se till att dess borgenärer erbjuds ett tillfredställande skydd, artikel 36.  
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6 Gällande rätt - värdeöverföringar 

I Sverige utfördes en total översyn och omarbetning av reglerna för aktiebolag som ledde 

fram till en ny aktiebolagslag (2005:551), vilken trädde i kraft den 1 januari 2006. I det 

lagstiftningsärendet behandlades och övervägdes flera av de frågor som omfattas av andra 

bolagsdirektivet, samtidigt som hänsyn togs till den ökade internationaliseringen. Även 

företagens behov av förenklat regelverk tillerkändes stor vikt vid omarbetningen. 

6.1 Utdelning 18 kap. ABL 

När man talar om utdelning brukar det förstås som den ordinarie utdelning som sker till 

aktieägare en gång om året från bolagets genererade vinst ”vinstutdelning”. Det kan ske i 

form av pengar, antingen svensk eller utländsk valuta, eller alternativt i form av annan 

egendom ”sakvärdesutdelning”. Bestämmelserna om vinstutdelning finns i 18 kapitlet ABL. 

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman, 18:1 ABL. Rent praktiskt kan 

beslutsordningen för vinstutdelningen delas upp i två steg.  

 

I det första steget ska ett förslag om vinstutdelning upprättas av den som vill att frågan om 

vinstutdelning ska prövas. I vanliga fall upprättas förslaget av styrelsen men det kan också 

ske av någon annan, 18:2 ABL.  

Om det är en aktieägarminoritet på minst tio procent som vill att frågan om vinstutdelning 

ska prövas kan de däremot endast framföra sin önskan på årsstämman, innan beslut tas om 

disposition av vinst, 18:11 3 st ABL. Med hänsyn till att det troligen redan finns ett bra 

ekonomiskt underlag för prövningen av vinstutdelningsfrågan har det inte ansetts finnas 

något behov av att ställa ett krav på att minoriteten i förväg ska upprätta ett förslag. Att en 

aktieägare på minst tio procent kan kräva att beslut om vinstutdelning fattas syftar till att 

motverka att majoritetsaktieägare innehåller vinsutdelning i syfte att tvinga 

1) Styrelsen 
eller annan 
föreslår att 

stämman fattar 
beslut om 

vinstutdelning 

Förslag till 
vinstutdelning 

med ett 
yttrande från 

styrelsen 

2) Stämman 
beslutar om 

vinstutdelning 
enligt styrelsens 
förslag - enkel 

majoritet 
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minoritetsaktieägarna att sälja sina aktier. Regeln syftar också till att säkra 

minoritetsaktieägares rätt till skälig avkastning.
83

  

I det andra steget fattar bolagsstämman beslut om vinstutdelning, vilket kan fattas på 

ordinarie bolagsstämma (årsstämma) såväl som på extra bolagsstämma.
84

 Bolagsstämman har 

alltså exklusiv behörighet att besluta om bolagets vinstutdelning. En behörighet som den inte 

kan delegera, varken i det enskilda fallet eller generellt genom bolagsordningen, 18:1 ABL. 

Syftet med kravet att bolagsstämman är det organ som fattar beslut om vinstutdelning är att 

det anses skydda minoritetsaktieägarna. Detta genom att minoritetsaktieägarna får möjlighet 

att uttrycka sin ståndpunkt och vara delaktiga i beslutet, vilket bara kan ske vid aktieägarnas 

forum – bolagsstämman. Om det redan i bolagsordningen skulle föreligga en möjlighet till 

delegering av beslutsrätten, är man rädd att majoritetsaktieägarna skulle dra nytta av den 

möjligheten för att på så sätt beröva minoritetsaktieägarnas möjlighet att påverka beslutet.
85

 

I de förslag om vinstutdelning som ska upprättas ska följande uppgifter ingå. Beloppet av den 

utdelning som varje aktie ska ha rätt till, när utdelningen ska betalas, om utdelning ska ske i 

annat än pengar samt avstämningsdag, se 18:2-6 ABL. Med avstämningsdag menas den dag 

då aktieägare i ett avstämningsbolag ska vara upptagen i aktieboken för att ha rätt till 

vinstutdelning. Till förslaget ska också bifogas ett motiverat yttrande från styrelsen om hur 

den föreslagna utdelningen förhåller sig till bolagets bundna aktiekapital, se 17:3 samt 18:4 

ABL. Med motiverat menas att yttrandet ska innehålla en redogörelse för styrelsens 

bedömning och överväganden. Kravet på ett motiverat yttrande från styrelsen gäller även då 

annan än styrelsen har lagt fram förslaget, på såväl en ordinarie bolagsstämma som när 

vinstutdelningen ska prövas på en extra stämma. Upplyssningarna i yttrandet är kopplade till 

de krav som ställs i 17:3 3 st ABL samt till kraven i försiktighetregeln i 17:3 st 2 ABL. 

Genom det motiverade yttrandet får borgenärer liksom kontrollerande myndigheter möjlighet 

att bilda sig en uppfattning om hur styrelsen har tillämpat och beaktat kraven i 17:3 st 2-3 

ABL. På så sätt ges borgenärskyddet en mer praktisk och konkret innebörd.
86

  

                                                 

83
 Prop. 1975:103 s. 249ff och prop. 2004/05:85 s. 405ff och s. 767f. 

84
 För beslut om vinstutdelning på extra stämma finns särskilda regler om kompletterande ekonomisk 

information, se 18:5-6 ABL. 
85

 Nerep, Aktiebolagslagen s. 269. 
86

 Se prop. 2004/05:85 s. 387ff och s. 763. 
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Det är även angeläget för aktieägarna att få ta del av det motiverade yttrandet och på så sätt få 

bättre förutsättningar till att fatta ett välgrundat beslut om vinstutdelning. Därför ska styrelsen 

se till att vinstutdelningsförslaget och övrigt underlag hålls tillgängligt för aktieägarna under 

minst två veckor före den stämma där beslutet om vinstutdelning ska tas. Under samma 

period ska dessutom de aktieägare, som begär kopior, få dessa handlingar kostnadsfritt 

skickade till dom.
87

 

Förslaget används sedan av bolagsstämman som underlag till beslut om vinstutdelning. När 

det kommer till vinstutdelningsbeloppet får inte stämman besluta om större belopp än vad 

styrelsen godkänt i sitt förslag. I doktrin benämns detta som styrelsens vetorätt och motiveras 

med att styrelsen med sin insyn i bolagets verksamhet är bättre lämpad att avgöra hur mycket 

som är lämpligt att dela ut.
88

  

Styrelsens vetorätt gäller dock inte i de fall det föreskrivs en skyldighet i bolagsordningen för 

stämman att dela ut ett större belopp än vad som godkänts av styrelsen, och detta är förenligt 

med kapitalskyddsreglerna i 17:3-4 ABL. Även vinstutdelning på begäran av en 

aktieägarminoritet (minst tio procent) är undantaget från styrelsens vetorätt.
89

 I dessa fall är 

bolagsstämman skyldig att besluta om utdelning till ett belopp som åtminstone motsvarar 

hälften av den återstående nettovinsten, 18:1 p 2 och 18:11 ABL.  

I ABL används täckningsprincipen för att avgöra hur stort belopp som kan användas till 

vinstutdelning. Principen följer av 17:3 ABL och innebär att vinstutdelning får ske om det 

bundna kapitalet är intakt efter genomförandet av utdelningen, vilket ska bedömas av den 

senaste fastställda balansräkningen. Balansräkningen fastställs av stämman och begränsar 

utdelningsbeloppet fram till nästa årsstämma, 17:4 ABL. Beslut om vinstutdelning som tas 

senare under året (på en extra stämma), får endast avse ett belopp som motsvarar fritt eget 

kapital enligt den senaste fastställda balansräkningen. Det är således inte tillåtet att dela ut 

överskottskapital som bolaget genererat efter den senaste fastställda balansräkningen.  

För att beslut om vinstutdelning som tagits på bolagsstämma ska vara giltigt krävs ”enkel 

majoritet”, det vill säga att beslutet biträtts av fler än hälften av de avgivna rösterna, se 7:40 

                                                 

87
 Se prop. 2004/05:85 s. 765. 

88
 Svensson & Danelius, Aktiebolagslagen s. 157. 

89
 Se prop. 2004/05:85 s. 403f. 
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ABL. Majoritetskravet gäller oavsett om vinstutdelningen ska ske i pengar eller i form av 

annan egendom.  

6.2 Återköp 19 kap. ABL 

Som regel får ett aktiebolag inte förvärva sina egna aktier. Förvärv av egna aktier kan bara 

ske i undantagsfall, se 19:2, 19:5 samt 19:16 ABL. I 19 kapitlet ABL gäller generellt skilda 

regler för privata och publika bolag, men i 19:5 ABL uppställs undantag mot förbudet som 

gäller båda typerna av bolag. I stort sett är det i situationer då bolag inte behöver ge någon 

kompensation för de återköpta aktierna pga. att de övertar en verksamhet, alternativt att bolag 

är tvingat till att återköpa aktierna på grund av åläggande från domstol, se 25:22 och 4:50 1st 

ABL.  

De aktier bolag förvärvar med stöd av undantaget i 19:5 ABL ska, om de inte har dragits in 

genom minskning av aktiekapitalet, avyttras så snart det kan ske, dock senast tre år efter 

förvärvet. Har aktierna inte avyttrats inom den föreskrivna tiden ska de av bolaget förklaras 

ogiltiga. Noterade bolag som förvärvat aktier enligt rådande bestämmelse har rätt att behålla 

aktierna eftersom att bolaget också skulle haft samma rätt att förvärva aktierna enligt 19:6  

och 19:30 ABL.  

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.6 förelåg det ett generellt förbud mot förvärv av egna aktier 

fram till i mars år 2000. Bakgrunden till upphävandet av förbudet var den internationella 

utvecklingen på området, där USA sedan flera år tillåtit återköp. Denna utveckling kom att 

påverka svenskt näringsliv och som främsta argument till upphävandet var deras önskan om 

att genom återköp öka företags möjligheter att konkurrera på den internationella 

kapitalmarknaden. Även om det internationella argumentet åberopades i SOU 1997:22 s. 250, 

angav aktiebolagskommittén att det inte var styrande i frågan. Istället angavs i SOU 1997:22 

s. 247: 

”Det primära argumentet för att tillåta svenska aktiebolag att förvärva egna aktier är enligt kommitténs mening 

att det skulle förbättra företagens förutsättningar att föra tillbaka överskottsmedel till aktieägarna och på det 

sättet bidra till ett effektivare utnyttjande av företagens och näringslivets resurser.”  

Av detta uttalande är ett rimligt antagande att upphävande av förbudet skulle omfatta privata 

såväl som publika bolag. Emellertid kom lagstiftningen endast att omfatta publika aktiebolag 

vars aktier ä upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, eller en motsvarande 
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marknad utanför EES.  Möjligheten att förvärva egna aktier är därför avsevärt större för 

noterade publika bolag.  Följaktligen handlar en stor del av kapitel 19 i ABL om 

förutsättningarna för noterade bolag att utföra återköp.  

Beslutsordningen för återköp kan i huvudsak delas in i två steg. 

 

Utgångspunkten är att beslut om återköp tas av bolagsstämman och för giltighet ska beslutet 

ha biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier 

som är företrädda på stämman, 19:17 ABL. Som förebild till majoritetskravet låg det 

majoritetskrav som gäller för minskning av aktiekapitalet, jämför 20:5 1 st ABL. Det krav 

som uppställs i 20:5 2 st ABL, avseende beslut som rubbar rättsförhållandet mellan olika 

aktier finns det ingen motsvarighet för återköp. Det ansågs helt enkelt inte finnas behov av 

det då missbruk kan angripas med stöd av generalklausulen. Dessutom är en förutsättning för 

bolag att kunna företa återköp på en börs att de kan erbjuda olika priser för aktierna beroende 

på deras marknadsvärde, vilket kan påverkas av röstvärdeskillnader eller rätt till utdelning.
90

  

Styrelsen kan också bemyndigas av bolagsstämman att fatta beslut om återköp. För giltighet 

av ett sådant beslut fordras samma majoritetskrav som angivits ovan, se 19:18 ABL. 

Bolagsordningen kan dock föreskriva ett högre majoritetskrav. Motiveringen till att man har 

valt att tillåta stämman att bemyndiga styrelsen beslutsrätt om återköp är för att det främjar 

flexibiliteten i bolaget. Styrelsen anses ha bäst insyn i bolagets förhållanden och är därför 

bäst lämpade att bedöma om återköp är fördelaktigt för bolaget eller ej.
91

 Så snart styrelsen 

har utnyttjat ett bemyndigande från bolagsstämman om återköp är bolaget skyldigt att så 

skyndsamt som möjligt offentliggöra det beslutet.
92

 

                                                 

90
 Andersson Kapitalskyddet s. 186ff. 

91
 Prop. 1999/2000:34 s. 67f. 

92
 Se, börsens regelverk för emittenter p. 3.1.1 och p. 3.1.3. 
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Den som vill få ett beslut om återköp prövat av bolagsstämman ska upprätta ett förslag till 

beslut. Detta ska ange om förslaget ska riktas till samtliga aktieägare eller bara till aktieägare 

av visst slag. Förslaget ska också innehålla tidpunkten för verkställighet av beslutet samt 

antalet aktier som förslaget avser. Finns det olika aktieslag ska förslaget också specificera hur 

de påverkas. Förslaget ska även ange vilken form av ersättning som ska lämnas för aktierna, 

storleken på denna samt eventuellt övriga villkor för återköpet, se 19:19-21 ABL. 

Till förslaget skall styrelsen också bifoga sitt motiverade yttrande som anger styrelsens 

bedömning om huruvida återköpet är försvarligt med hänsyn till 17:3 st 2-3 ABL, se 19:22 

ABL. Denna regel motsvarar 18:4 ABL som gäller för vinstutdelning och fungerar på 

motsvarande vis som en möjlighet för borgenärer och kontrollerande myndigheter att få en 

uppfattning av styrelsens avväganden av det föreslagna förvärvets försvarlighet med hänsyn 

till 17:3 2-3 st ABL, se avsnitt 6.1. 

Återköp får bara företas så länge bolagets innehav av sina egna aktier efter förvärvet inte 

uppgår till mer än tio procent av bolagets samtliga aktier. I beräkningen av procentandelen av 

egna aktier ska även aktier som innehas av dotterföretag anses som bolagets egna, se 19:15 

ABL. 

6.3 Inlösen 20 kap. ABL  

Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna regleras i 20 kap. ABL och kan 

utföras genom att aktiens kvotvärde sänks eller genom indragning av aktier (inlösen), 20:2 

ABL. Inlösen kan utföras antingen frivilligt, genom inlösenrätter eller automatiskt i samband 

med en aktiesplit. Valet av metod styrs dels av företagsekonomiska skäl samt av ABL:s 

procedurregler.  

6.3.1 Frivillig inlösen via inlösenrätter 

Frivillig inlösen går till så att aktieägaren tilldelas en inlösenrätt för varje innehavd aktie. 

Under en viss angiven tidsperiod berättigas aktieägaren att mot ett förutbestämt belopp lösa 

in inlösenrätterna. Eller så kan aktieägaren också välja att sälja de tilldelade inlösenrätterna. 

Utnyttjas inte inlösenrätterna förfaller de, vilket leder till en förlust för den enskilda 

aktieägaren. 

  



43 

1 

ordinarie 

aktie 

1 inlösen 

aktie 

6.3.2 Automatisk inlösen i samband med aktiesplit 

Automatisk inlösen går till så att varje aktie splittas upp i ett visst antal aktier varav en blir till 

en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan att automatisk på en viss angiven dag lösas in 

till ett förutbestämt belopp, aktieägaren riskerar därmed inte att gå miste om någon 

utbetalning. Aktieägaren kan också innan inlösendagen sälja sin inlösenaktie på marknaden.  

   

      ------->  ----->                           

 

    

                                       ------->    ------> 

 

6.3.3 Beslutsordning för inlösen 

Det finns två beslutsordningar för inlösen, en beslutsordning enligt förbehållsystemet och en 

enligt tillståndssystemet. Beslutsordningen för inlösen enligt förbehållssystemet
93

, 20:31 

ABL, består i huvudsak av två steg, se bild 1. Sker däremot inlösen enligt tillståndsystemet
94

 

består beslutsordningen istället av tre steg, se bild 2. 

 

1. Inlösen enligt förbehållssystemet 

 

 

 

 

  

                                                 

93
 Andersson Kapitalskyddet s. 162. 

94
 A.a. s.165. 
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2. Inlösen enligt tillståndssystemet 

 

6.3.4 Beslutsordningen enligt förbehållsystemet  

Vid inlösen enligt förbehållssystemet kan beslut fattas av bolagsstämman, styrelsen eller 

annan, beroende på vad som angetts i bolagsordningen, se 20:3 1 st ABL. 

Bolagsstämmobeslut är alltså inget krav. Notera dock att det är bolagsstämman som beslutar 

om inlösenförbehållet i bolagsordningen och därmed fattar beslutet. Det av lagen föreskrivna 

majoritetskravet vid bolagsstämmobeslut är enkel majoritet, 20:31-32 ABL.
95

  

Förbehåll om inlösen i bolagsordningen ska ange dels ordningen för inlösen, dels 

inlösenbeloppet eller hur det ska beräknas, 20:31 st 2 ABL. Med ordningen för inlösen avses 

exempelvis vilket organ som ska besluta om inlösen, om inlösen ska ske om en viss händelse 

inträffar eller att inlösen ska utföras efter begäran av aktieägare.  

Förbehållet kan också utformas väldigt öppet, genom att vissa frågor lämnas oreglerade. Har 

inget annat angetts i bolagsordningen så är det bolagsstämman som ska besluta kring de 

närmare kraven för inlösen.
96

 För förutsebarheten för aktieägarna och tredje man är det 

emellertid att föredra att åtminstone ordningen för inlösen är närmare preciserad.
97

 

Det är även möjligt att införa ett inlösenförbehåll i efterhand genom ändring i 

bolagsordningen. Förbehållet har inte retroaktiv verkan och därför gäller det enbart för de 

aktier som tecknas eller ges ut efter att ändringen har registrerats, 20:31 st 3 ABL. 

Inlösenbeloppet är det belopp som betalas ut till aktieägarna. Minskningsbeloppet är istället 

det belopp som aktiekapitalet minskas med. Dessa två belopp behöver inte överensstämma. 

                                                 

95
 Se prop. 2004/05:85 s. 800 som hänvisar till prop. 1993/94:196 s. 161f och 20:32 ABL. 

96
 Andersson Johansson Skog, Aktiebolagslagen: en kommentar s. 20:49f. 

97
 Andersson, Kapitalskyddet s. 162f. 
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Inlösen enligt förbehåll får inte utföras till ett inlösenbelopp av storleken så att det bundna 

egna kapitalet inte har full täckning efter inlösen. Utöver det ska också försiktighetregeln i 

17:3 2-3 st ABL iakttas.  

Efter 1994 års lagändring för inlösen, som motiverades av det andra bolagsdirektivet, gäller 

som huvudregel, enligt 20:23-29 ABL, att rättens tillstånd även ska inhämtas vid inlösen 

enligt förbehåll, 20:31 ABL.
98

 Tillstånd behöver dock inte inhämtas om bolaget ser till att det 

bundna kapitalet behålls intakt efter minskningen samt att ett belopp som motsvarar 

minskningsbeloppet avsetts till reservfond, se 20:33 st 2 ABL. 

Slutligen ska minskningen registreras och för att aktiekapitalet ska anses ha minskat, 20:34 

ABL. 

6.3.5 Beslutsordningen enligt tillståndssystemet  

Utgångspunkten i inlösen enligt tillståndssystemet är inlösenförslaget. Styrelsen eller den 

som vill initiera ett beslut om inlösen ska göra så genom att upprätta ett förslag, 20:6 ABL. 

Förslaget ska innehålla minskningsändamålet samt faktiska det belopp eller det lägsta och 

högsta belopp som aktiekapitalet ska minskas med. 

Eftersom minskning för återbetalning till aktieägare är en värdeöverföring måste styrelsen 

även avge ett yttrande om hur den föreslagna minskningen förhåller sig till 

försiktighetsregeln i 17:3 2-3 st ABL, se 20:7-8ABL. Motsvarande regel gäller för 

vinstutdelning 18:4 ABL liksom återköp 19:22 ABL, se avsnitt 6.1 och 6.2. Förslaget ska 

även ange de övriga villkoren för inlösenförfarandet, såsom ifall den är frivillig eller 

automatisk, se 20:9-10 ABL. Till styrelsens yttrande ska det också fogas ett revisorsyttrande 

om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget, 20:14 ABL.  

Beslut om inlösen enligt tillståndssystemet fattas av bolagsstämman, 20:3 1 st ABL. För 

giltighet krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 

rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Finns det flera aktier av olika slag ska 

samma majoritetskrav tillämpas inom varje aktieslag som är företrätt vid stämman och för 
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vilket aktiernas rätt försämras genom beslutet, 20:5ABL. Det sistnämnda kravet kommer från 

andra bolagsdirektivet, se artikel 35.  

För vissa villkor i inlösenförfarandet kan även beslutsrätten delegeras till styrelsen, 20:10 1 st 

3 och 5 p ABL. Exempel på dessa villkor är minskningsbeloppet, inlösenbeloppet eller 

avstämningsdagen (om bolaget är ett avstämningsbolag).  

Vid inlösen enligt tillståndsystemet har styrelsen vetorätt på motsvarande vis som vid 

vinstutdelning. Vetorätten innebär att bolagsstämman inte får besluta om ett större belopp än 

vad styrelsen föreslagit eller godkänt, 20:3 st 2 ABL och se18:1 st 2 ABL. 

Inlösen får enbart ske om bolagets bundna kapital är täckt efter transaktionen samt om det 

anses försvarligt med hänsyn till bolagets verksamhet och ekonomiska ställning. Beloppet i 

förslaget måste också vara förenligt med gränserna i bolagsordningen, se 3:1 p 4 ABL, annars 

måste beslut om ändring av bolagsordningen fattas innan bolagsstämman beslutar om 

minskningen, 20:4 ABL.  

Om bolaget inte samtidigt som det beslutar om minskning av aktiekapitalet också beslutar om 

konsolideringsåtgärder, som håller bolagets bundna kapital konstant, måste beslutet gå 

igenom ett verkställighetstillstånd. Det innebär att bolagets borgenärer ska underrättas och 

kallas samt att bolaget ska begära tillstånd att verkställa minskning hos Bolagsverket eller hos 

domstol, 20:23-28 ABL. 
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7 Värdeöverföringsformernas praktiska funktion 

Samtliga värdeöverföringsformer uppfyller syftet att föra över bolagsförmögenhet till 

aktieägare, och därmed faller det sig naturligt att fråga – när ska bolag använda sig av 

respektive värdeöverföringsform? 

7.1 Vinstutdelning  

Vinstutdelning är det vanligaste sättet att föra över vinstmedel till aktieägarna. Ordinarie 

vinstutdelning används för de årligen återkommande vinstutdelningarna, medan extra 

vinstutdelning används vid temporära överlikviditeter och med belopp som vanligen är 

väsentligt större än de ordinarie vinstutdelningarna.  

I doktrin framhålls det att bolag bör välja återköp eller inlösen istället för vinstutdelning vid 

tillfällig överlikviditet. Dessa värdeöverföringsformer anses vara att föredra framför 

vinstutdelning eftersom bolag då kan upprätthålla en stabil och långsiktig utdelningsnivå. 

Tillfälliga förändringar i utdelningsnivån, framför allt sänkningar, anses istället kunna sända 

negativa signaler till marknaden, vilket i sin tur påverkar aktiekursen negativt.
99

 

Aktiebolagskommittén håller med det resonemanget med tillägget att – höjningar istället bör 

ske när det kan antas att den nya nivån kommer bestå.
100

 

En aspekt som ur aktieägarsynpunkt talar för att vinstutdelning ändå borde utnyttjas vid 

tillfällig överlikviditet är att aktieägarna genom vinstutdelning får avkastning på deras 

investerade kapital utan att de blir av med deras aktier, vilket är konsekvensen vid inlösen 

och återköp. 

7.2 Återköp 

Som ovan nämnts använder sig aktiebolag av återköp vid temporär överlikviditet. Det ses 

som en mer flexibel metod i jämförelse med vinstutdelning då återköp inte är återkommande 

och därför inte heller något som aktieägare förväntar sig.
101

   

Ytterligare en anledning till varför återköp är att föredra framför vinstutdelning är att det 

möjliggör ett avkastningsval för aktieägarna. De aktieägare som vill ha en hög 
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direktavkastning kan välja att sälja sina aktier till bolaget medan de resterande kan välja att 

behålla sina aktier. Vinstutdelning å andra sidan påverkar alla aktieägare.
102

 

Återköp motiveras också med att det är ett effektivt medel till att förändra kapitalstrukturen 

med, samt att det kan användas för att påverka aktiekursen liksom för att förhindra fientliga 

uppköp.
103

  

De återköpta aktierna kan också användas som betalningsmedel vid förvärv av ett annat 

bolag, istället för att utföra en riktad nyemission till målbolaget.
104

 Det är också vanligt att 

bolag återköper aktier för att de sedan ska kunna användas i ett optionsprogram till förmån 

för de anställda eller bolagsledningen. På så sätt slipper bolaget nyemittera aktier och 

motverkar utspädning av aktievärdet. 

7.3 Inlösen 

Förfarandena för inlösen och återköp är i stort sett lika och därför är motiven till att bolag 

väljer inlösen väsentligen desamma som för återköp. Emellertid skiljer sig inlösen från 

återköp på så vis att det inte kan användas till optionsprogram eftersom att aktierna som 

bolaget förvärvar vid inlösen makuleras. Inlösen används mest till att förändra aktiekapitalet 

till en nivå som ger bäst avkastning åt aktieägarna.  

I jämförelse med de andra värdeöverföringsformerna är förfarandet för inlösen mer 

komplicerat och på grund av dess invecklade natur utnyttjas det inte heller i lika stor 

utsträckning. 

7.4 Är värdeöverföringsformerna utbytbara sinsemellan eller kompletterar 

de varandra? 

Det finns en del bolagsrättsteoretiker som är av uppfattningen att vinstutdelning och återköp 

är utbytbara med varandra. Enligt teorierna spelar det ingen roll vilken av 

värdeöverföringsformerna man använder för att föra över överskottskapital.
105

 En vanlig 

orsak i val av olika metoder i aktiebolag är skatteregler. På samma sätt är skattereglerna en 
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drivande motor i bolags val av värdeöverföringsform. Vid återköp och inlösen sker en 

realisationsbeskattning
106

 för aktieägarna, medan det vid vinstutdelning sker en 

utdelningsbeskattning.
107

 Utan djupare diskussion om skattereglerna, kan det konstateras att 

det rent praktiskt ur bolagsrättslig synvinkel går att åstadkomma samma resultat med återköp 

som med inlösen. Inlösen kan möjligen av den anledningen anses vara övertalig som 

värdeöverföringsform. 
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8 Analys och diskussion 

Följande kapitel avser att analysera och diskutera de systematiska skillnaderna i 

beslutsordningen mellan värdeöverföringsformerna. Kapitlet påbörjas i en analys av gällande 

rätt och fortsätter sedan i en presentation och analys av förslag på beslutsordningar de lege 

ferenda. Därefter avrundas kapitlet med ett avsnitt med avslutande kommentarer som består 

av uppsatsförfattarens egna reflektioner kring ämnet. 

  

Nedanstående tabell visar de gällande beslutsordningarna för respektive värdeöverförings-

form:  

Vinstutdelning Bolagsstämman – enkel majoritet, styrelsen har vetorätt 

 

Återköp 
Bemyndigande för styrelsen 

Bolagsstämman – kvalificerad majoritet 

 

Inlösen 

Inlösenförbehåll – styrelsebeslut eller bolagsstämmobeslut 

med enkel majoritet 

Bolagsstämman – kvalificerad majoritet, styrelsen har vetorätt 

 

8.1 Bolagsstämmobeslut  

Det kan konstateras att utgångspunkten för beslutsordningen för värdeöverföringsformerna i 

ABL är bolagsstämmobeslut. Vid vinstutdelning är bestämmelsen tvingande, och bolags-

stämman kan därför inte delegera rätten till styrelsen eller VD:n. Motiven till den tvingande 

regeln är skyddet för minoritetsaktieägarna samt aktieägarnas rättighet att delta och fatta be-

slut i viktiga bolagsfrågor. På motsvarande sätt har bolagsstämman beslutsrätt vid inlösen en-

ligt tillståndssystemet samt vid återköp. För återköp grundar sig kraven istället på det andra 

bolagsdirektivet artikel 21-24, se ovan avsnitt 4.2.1.  

För bolagstämmobeslut avseende återköp och inlösen krävs kvalificerad majoritet för giltigt 

beslut, 19:1 och 20:5 ABL. För vinstutdelning gäller ett lägre majoritetskrav, enkel majoritet 

enligt 7:40 ABL. De bakomliggande motiven till de strängare majoritetskraven för återköp 
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och inlösen är att utförandet av värdeöverföringsformerna påminner om varandra samt att 

båda metoderna inrymmer risker för missbruk.  

Vid sidan av huvudreglerna om bolagstämmobeslut föreligger det också undantag vid återköp 

och inlösen som möjliggör en delegationsrätt till styrelsen. Beträffande återköp har bolags-

stämman en möjlighet att delegera beslutsrätten till styrelsen genom ett bemyndigande. För 

inlösen, enligt förbehållsystemet, kan beslutsrätt medges till styrelsen i inlösenförbehållet. De 

bakomliggande motiven till att ge styrelsen beslutsrätt i dessa situationer är viljan att öka 

flexibiliteten för beslutsfattandet samt att möjliggöra en snabbare beslutsgång, se avsnitt 

6.3.4.  

8.1.1 Brister  

Som framgått av ovanstående avsnitt skiljer sig möjligheterna till delegation av beslutsrätten 

för respektive värdeöverföringsform. I fråga om återköp är delegationen motiverad ur aktie-

ägarsynpunkt på så sätt att aktieägarna genom att de beslutar om bemyndigandet vid stämman 

får möjlighet att vara delaktiga i utformandet av återköpsbeslutet. Detta är något som de inte 

får möjlighet till vid inlösen enligt förbehållssystemet. I den värdeöverföringsformen finns 

istället möjlighet att delegera beslutsrätten till styrelsen i förbehållet och stämman blir bara 

involverad om inlösenbeslutet kräver förändringar av bolagsordningen, annars fattas beslutet 

direkt av styrelsen, se avsnitt 5.3.4. Beslutsrätten avseende inlösen enligt förbehåll kan dock 

delegeras till vem som helst, även om det vanligast sker till styrelsen.  

För beslut om vinstudelning finns det enligt gällande rätt ingen delegationsrätt till styrelsen. 

Fast på samma sätt som vid återköp och inlösen finns det också vid vinstutdelning ett behov 

av ökad flexibilitet och att öka beslutsgången, som en delegationsrätt till styrelsen innebär.  

För beslut om vinstutdelning och inlösen gäller styrelsens vetorätt. Bakgrunden till vetorätten 

är synen att styrelsen antas vara bäst lämpad att göra bedömningar kring villkoren för värde-

överföringsformerna, se avsnitt 5.1 och 5.3.5. Genom vetorätten ges styrelsens bedömning 

avseende värdeöverföringsbeloppet avgörande betydelse. Ytterligare en viktig aspekt med 

vetorätten som är av intresse, är att det normalt sätt enbart är styrelsen som har insikt och vet-

skap om de omständigheter och förhållanden som ska beaktas vid tillämpningen av försiktig-

hetsregeln. Vid beslut om återköp ska försiktighetsregeln beaktas på motsvarande sätt som 

vid vinstutdelning och inlösen, se19:22, 18:4  och 20:7-8 ABL. Därför borde det vara 
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naturligt att styrelsens bedömning avseende värdeöverföringsbeloppet tillmäts avgörande 

betydelse även vid beslut om återköp. 

Majoritetskravet för beslut om återköp och inlösen är kvalificerad majoritet, vilket är för 

strängt med hänsyn till att majoritetskravet för beslut om likvidation av aktiebolag enbart 

kräver enkel majoritet, 25:2 ABL. I ABL är generellt sett motiveringen till att använda majo-

ritetskrav med kvalificerad majoritet att det är lämpligt för beslut av mer ingripande natur och 

för att fungera som minoritetskydd.  Emellertid skyddar kvalificerad majoritet enbart en mi-

noritet av en viss storlek och därför erhålls ett effektivare minoritetskydd genom generalklau-

sulerna. 

8.2 Förslag på utformning av beslutsordningarna 

Vinstutdelning  

1 § Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta ett 

sådant beslut. 

Stämman får besluta om utdelning med större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt endast om; 

 1. det finns en sådan skyldighet enligt bolagsordningen, eller 

 2. utdelningen beslutas på yrkande av en minoritet av ägare bestående av minst en tiondel av samtliga aktier. 

2 § Ett beslut av bolagsstämman om vinstutdelning eller om bemyndigande för styrelsen att fatta ett sådant 

beslut enligt 1 § är giltigt endast om det har biträtts av mer än hälften av de avgivna rösterna.  

Återköp 

1 § Beslut om förärv av egna aktier fattas av bolagsstämman. Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta 

ett sådant beslut. 

Stämman får besluta om förvärv av egna aktier med större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt 

endast om det finns en sådan skyldighet enligt bolagsordningen. 

2 § Ett beslut av bolagsstämman om förärv av egna aktier för återbetalning till aktieägarna eller om 

bemyndigande för styrelsen att fatta ett sådant beslut enligt 1 § är giltigt endast om det har biträtts av mer än 

hälften av de avgivna rösterna.  

Inlösen 

1 § Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna fattas av bolagsstämman. 

Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta ett sådant beslut. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K19P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K19P13
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Stämman får besluta om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna med större belopp än vad 

styrelsen har föreslagit eller godkänt endast om det finns en sådan skyldighet enligt bolagsordningen. 

2 § Ett beslut av bolagsstämman om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna eller om 

bemyndigande för styrelsen att fatta ett sådant beslut enligt 1 § är giltigt endast om det har biträtts av mer än 

hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Eftersom bolagsstämman är det forum där aktieägarna ges möjlighet att få bestämma ska 

utgångspunkten i en utformning av beslutsordningarna de lege ferenda i fortsättningen också 

vara bolagstämmobeslut. Styrelsen ska emellertid kunna besluta om respektive 

värdeöverföringsform, efter bemyndigande från bolagsstämman, vilket ska överensstämma 

med de gällande lagstadgade principerna för bemyndigande enligt 19:28 ABL, se också 

avsnitt 5.2. Styrelsens vetorätt ska också gälla för respektive värdeöverföringsformer.  

För giltigt stämmobeslut samt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 

utförande av vinstutdelning och återköp, ska det krävas att beslutet har biträtts av mer än 

hälften av de avgivna rösterna, enligt 7:40 ABL. Avseende inlösen ska majoritetskravet gälla 

om minst hälften av det tecknade kapitalet är företrätt. Det strängare majoritetskrav som 

föreslås gälla vid inlösen är betingat av artikel 44 i EG:s andra bolagsrättsliga direktiv. 

Avseende vinstutdelning och återköp saknas motsvariga föreskrifter i det andra 

bolagsdirektivet och därför synes det inte nödvändigt att uppställa motsvarande krav för de 

besluten.  

Utan kraven från det andra bolagsdirektivet skulle majoritetskravet för inlösen de lege 

ferenda istället utformats på motsvarande sätt som för vinstutdelning och återköp. Det krav 

som fordras enligt EG-rätten misstänker jag kommer innebära en del praktiska 

tillämpningsproblem på bolagsstämman och minskar således den effektivitet som jag dels 

strävar efter med min föreslagana beslutsordning. 

Förslaget ovan överensstämmer i huvudsak med den gällande beslutsordningen för återköp, 

med skillnaden att ett lägre majoritetskrav har förordrats.  En strävan med förslaget är att 

införa en mer konsekvent och flexibel reglering av beslutsordningarna som samtidigt är 

motiverad ur ett aktieägarperspektiv. 

Den föreslagna utformningen av beslutsordningarna är inspirerad av USA. Varför just USA 

har använts som inspiration beror dels på den skilda regleringen i USA, men också på den 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K19P13
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institutionella konkurrensen som föreligger mellan delstaternas bolagsrättsliga lagstiftningar. 

Ur den konkurrensmiljön har den bolagsrättsliga lagstiftningen i Delaware varit bäst på att 

attrahera bolag. Vid sidan av Delaware har modellakten MBCA också ofta utnyttjats som 

förebild för delstater att utforma deras lagstiftning.  

Som tidigare nämnts i avsnitt 5.1.4 faller beslutsrätten avseende vinstutdelning, återköp och 

inlösen i USA på styrelsen. Detta gäller enligt MBCA likväl som för lagstiftningen i 

Delaware. I de rättsystemen behöver styrelsebesluten inte föregås av ett bolagsstämmobeslut, 

utan grundpremissen är att värdeöverföringar är en styrelsefråga.   Man skiljer således på 

aktieägarfrågor, vilket avser förändringar av mer ingripande natur, och styrelsefrågor som 

avser resterande frågor. Värdeöverföringar tillhör den form av transaktioner som ingår i 

styrelsens kärnuppgifter och som bolagsstämman har delegerat till styrelsen.  

Den föreslagna regleringen av beslutsordningarna de lege ferenda är inte helt i linje med 

regleringen i Delaware och MBCA, vilket beror på att jag anser att beslut om 

värdeöverföringar i allra högsta grad är en aktieägarfråga. Som aktieägare har man tillfört 

bolaget förmögenhetsinsats och det faller sig därför naturligt att man senare också får vara 

med och besluta om hur fördelningen av de vinster som bolaget genererar ska se ut. 

Ägarstrukturen i de publika aktiebolagen har dessutom förändrats en del på senare år. Sedan 

2000-talet har det utländska ägandet ökat samtidigt som de svenska ägarna i större 

utsträckning består av olika institutioner. Ett av de huvudsakliga målen för de institutionella 

ägarna är att sträva efter att nå en långsiktig och god avkastning för deras placerare. Därför 

har jag svårt att se att de skulle gå med på en ordning där de intar en mer passiv roll i deras 

förvaltning. 

Även den allmänna debatten har på senare år handlat en del om aktieägarnas möjligheter att 

påverka och kontrollera bolagens verksamhet.  Likaså har arbetet med att föra svensk 

aktiebolagsrätt i linje med den europeiska rättsutvecklingen präglats i stora delar av 

aktieägarintressen, se avsnitt 4.2.1. Ett förslag med utgångspunkt i bolagstämmobeslut är 

därför i linje med den nationella såväl som internationella utvecklingen av det stärkta 

aktieägarskyddet. 
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8.2.1 Aktieägarperspektiv  

De stora förändringarna som föreslås med beslutsordningen de lege ferenda är att införa en 

delegationsrätt avseende vinstutdelning, ersätta inlösenförbehåll med ett bemyndigande, 

införa vetorätt för styrelsen avseende återköp samt sänka majoritetskraven för återköp och 

inlösen. 

Några frågor som har beaktats vid utförandet av förslaget är om införandet av delegationsrätt 

till styrelsen avseende vinstutdelning, liksom införandet av vetorätt för styrelsen avseende 

återköp, kan medföra en olämplig maktförskjutning från aktieägarna till styrelsen. För att på 

så sätt bidra till att öka de transaktionskostnader som uppstår när principalen försöker att 

minska intressekonflikten, se avsnitt 2.1.1. Styrelsens ställning kommer visserligen att 

stärkas, men bolagsstämman kommer fortfarande att vara utgångspunkten för 

beslutsfattandet, i och med att den har det avgörande inflytandet över frågan om 

värdeöverföringsformerna ska utföras eller inte. För att garantera att bolagsstämman faktiskt 

får ett reellt och bestämmande inflytande över utförandet av värdeöverföringsformerna, har 

därför förslaget utformats enligt bemyndigandet enligt återköp. Ett sådant bemyndigande 

innefattar alltid instruktioner om det sätt och med de villkor på vilket värdeöverföringsformen 

ska få utföras. Med sådana gränser finns det knappast anledning anta att de föreslagna 

bemyndigandena skulle minska aktieägarnas kontroll och inflytande i bolag. 

Ytterligar en aspekt som har beaktats vid förslaget är att det mot en generell delegation skulle 

kunna invändas att det försvårar för aktieägarna att göra gällande sin rätt om klander. För så 

länge som bolagsstämman fattar beslut om värdeöverföringsformerna, ges aktieägarna alltid 

möjlighet att anföra klander mot besluten enligt 7:50–51 ABL. Men ett beslut på grund av 

delegation kan inte klandras enligt den ordningen. Det innebär inte att aktieägarna saknar 

möjlighet att angripa styrelsens beslut. Utan aktieägarna kommer fortfarande ha möjligheten 

att vägra ansvarsfrihet enligt 7:11 ABL och att väcka skadeståndstalan enligt 29 kapitlet 

ABL.  

Avseende majoritetskraven övervägde jag att behålla kraven på kvalificerad majoritet, som 

gäller för beslut om inlösen och återköp. Detta då jag ställde mig frågan om ett utformat 

majoritetskrav på enkel majoritet i tillräcklig omfattning skulle skydda aktieägarminoriteten, 

framför allt i de fall då bolaget har aktier av olika slag. En risk med ett för lågt satt 
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majoritetskrav är att majoriteten kan driva igenom beslut som gynnar aktieägare inom ett 

aktieslag på bekostnad av aktieägare inom ett annat aktieslag. Emellertid kan ett beslut om 

utförande av respektive värdeöverföringsform, som medför en otillbörlig fördel åt aktieägare, 

alltid angripas enligt generalklausulerna, se 7:47 och 8:41 ABL. Därför kom jag fram till 

slutsatsen att ett krav på enkel majoritet är tillräckligt. Dessutom skulle ett majoritetskrav 

med kvalificerad majoritet motverka min strävan att göra beslutsordningarna flexibla och 

enkla att tillämpa.    

8.2.2 Borgenärsperspektiv 

Att borgenärskyddet kan komma att urholkas är alltid ett orosmoln vid förändringar av 

värdeöverföringsreglerna. Borgenärskyddet i ABL är uppbyggt kring det registrerade 

aktiekapitalet och i utformningen av beslutsordningarna de lege ferenda kommer de gällande 

borgenärskyddsreglerna att kvarstå oförändrade för respektive värdeöverföringsform. Den 

föreslagna regleringen av beslutsordningarna kommer inte heller att förändra de gällande 

kraven på ett särskilt tillstånd för verkställande av beslut om inlösen, se 20:23-29 ABL. 

Därför kommer den ytterligare garantin för borgenärarena som tillståndskravet innebär också 

i fortsättningen att gälla. Borgenärskyddet kan därför knappast lida skada av att 

beslutsordningen för värdeöverföringsformerna förändras enligt förslaget.  

8.2.3 Styrelseperspektiv 

Enligt gällande ABL är styrelsens uppgifter att se till att bolagets organisation är utformad så 

att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt, samt att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 

situation, se 8:4 ABL. Styrelsen har således genom sitt ”vanliga” arbete redan en god insyn i 

bolagets ekonomiska förhållanden och åtaganden. Dessutom krävs det också enligt 18:4, 

19:22 och 20:8 ABL att styrelsen anger sin bedömning om värdeöverföringsbeslutets 

förenlighet med de restriktioner som föranleds av 17:3 ABL.  Därmed kommer den 

föreslagna beslutsordningen inte heller innebära någon skillnad för styrelsens verksamhet och 

arbete i aktiebolag. Beslutsordningen de lege ferenda kommer därför inte heller att innebära 

någon ökad arbetsbörda för styrelsen.  
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8.3 Avslutande kommentarer 

Dagens svenska aktiebolag agerar alltmer på den internationella marknaden och för att kunna 

vara konkurrenskraftiga är det viktigt att omvärlden har förståelse och förtroende för den 

svenska aktiebolagsformen. En faktor av betydelse för de svenska aktiebolagens möjligheter 

att nå framgång är givetvis att den svenska aktiebolagsformen ligger i linje med den 

internationella utvecklingen på det aktiebolagsrättsliga området. 

Den föreslagna beslutsordningen som har redogjorts för i uppsatsen präglas av rättsystemen i 

USA, vilket resulterat i ett förslag som strävar efter att vara överskådligt, konsekvent, 

flexibelt och motiverat främst ur ett aktieägarperspektiv. Förslaget har också präglats av en 

strävan att främja goda förutsättningar för aktiva aktieägare i aktiebolagen. 

Genom förslaget har avsikten inte på något sätt varit att påverka den gällande funktions-

fördelningen mellan bolagsstämman och styrelsen. Utan den modell som vi har i Sverige – 

ska bestå. En ordning där bolagsstämman har möjlighet att bemyndiga styrelsen att fatta 

beslut om värdeöverföringsformerna anser jag dock skulle medge en större flexibilitet. En 

flexibilitet som kan innebära fördelar för bolaget men framförallt för aktieägarna. 
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