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Sammanfattning 

När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på 

en reglerad marknad ska det upprättas ett prospekt, om inget av undantagen för 

prospektskyldighet gäller. Bestämmelserna regleras i LHF, 

prospektförordningen och prospektdirektivet. 

Om ett prospekt inte uppfyller de krav som uppställs i prospektregelverket och 

en investerare lider skada därav, är det styrelsen som är ansvarig för det 

upprättade prospektet. Enligt ABL ska en stiftare, styrelseledamot eller 

verkställande direktör som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget eller 

aktieägare ersätta skadan. Om bolaget har upprättat prospekt eller 

erbjudandehandling gäller detta vid överträdelse av LHF och 

prospektförordningen i fråga om informationen i prospekt, utformningen av 

dessa, införlivade genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och 

spridning av annonser. 

Vid upprättande av prospekt tar bolaget i regel hjälp av ett 

värdepappersinstitut. Vem blir ansvarig för fel eller brister i prospekt som 

värdepappersinstitutet gjort sig skyldig till? Den skada som kan tillfogas en 

investerare på grund av fel eller brist i prospekt är ren förmögenhetsskada. I 

utomobligatoriska förhållanden ersätts rena förmögenhetsskador enligt 2 kap. 2 

§ skadeståndslagen bara om de vållats genom brott. Vilket ansvar bör ett 

värdepappersinstitut som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadat bolaget eller 

investeraren ha? I Slutbetänkandet 2005:18 om prospektansvar föreslås ett 

lagreglerat ansvar för värdepappersinstituten som medverkar vid upprättande 

av prospekt. Därefter utarbetades promemorian Ds 2013:16, där förslagen i 

slutbetänkandet omarbetats och korrigerats bland annat efter synpunkter 

framförda under remissbehandlingen. Den som medverkar vid upprättande av 

prospekt ska enligt promemorian kunna bli skadeståndsansvarig under vissa 

förutsättningar. Enligt författarens mening bör värdepappersinstitutens ansvar 

för fel och brister i prospekt uttryckligen regleras. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Prospekt ska upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten 

eller tas upp till handel på en reglerad marknad, vilket framgår av 2 kap. 1 § 

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument, nedan kallad LHF. 

Enligt 2 kap. 11 § LHF är prospektet ett dokument med all nödvändig 

information om emittenten och de överlåtbara värdepapperen som behövs för 

att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av erbjudandet. 

Prospektregelverket är komplicerat och ofta tvingas emittenten ta hjälp av 

värdepappersinstitut för att upprätta prospektet, vilket värdepappersinstitutet 

tar bra betalt för att göra. Vad händer om det är brister och fel i prospektet som 

ett värdepappersinstitut medverkat till? Enligt aktiebolagsrättsliga regler är det 

styrelsen som bär ansvaret för prospektet, oavsett om det finns kapital eller 

inte. Är det rimligt att ett värdepappersinstitut i ett sådant fall, då styrelsen och 

bolaget inte har något kapital, tjänar stora summor pengar i samband med 

upprättande av prospektet, men sedan inte ha något uttryckligt ansvar för fel 

och brister i prospektet? 

I Slutbetänkandet 2005:18 om prospektansvar föreslås ett lagreglerat ansvar för 

värdepappersinstituten som medverkar vid upprättande av prospekt. I mars 

2013 presenterades Ds 2013:16, en ny promemoria om prospektansvar vilken 

innehåller förslag till lagreglering av det civilrättsliga ansvaret för överträdelse 

av prospektregelverket. Enligt promemorians förslag ska värdepappersinstitut 

inte ha något uttryckligt ansvar för prospekt som institutet medverkat till att 

upprätta.  

1.2 Problemformulering 

Vilket medverkansansvar har värdepappersinstitut idag och vilket 

medverkansansvar bör värdepappersinstitut ha vid fel och brister i prospekt?  
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1.3 Syfte 

Syftet med framställningen är att utreda medverkansansvaret vid fel och brister 

i prospekt ur ett rättspolitiskt perspektiv. Huvudsakligen kommer 

prospektregelverket och lagförslagen kring prospektansvar utredas. 

Framställningen behandlar även hur prospektansvar för värdepappersinstitut 

bör regleras. Framställningen behandlar således värdepappersinstitutens 

framväxt och betydelse i samband med upprättande av prospekt i syfte att 

utreda frågan. Ämnesområdet är associationsrätt. 

1.4 Metod och material  

En rättsvetenskaplig metod har använts vid utarbetande av denna framställning 

och inbegriper rättskälleläran i vid mening för att analysera gällande rätt. 

Avsikten har varit att kartlägga vilka bestämmelser som finns i svensk lag 

gällande prospektansvar för värdepappersinstitut. Det finns en begränsad praxis 

på området, vilken har använts i den mån det funnits. Med hänsyn till att 

framställningen utreder lagförslagen kring prospektansvar har en stor del av 

framställningen ägnats åt remissvar, vilket medför ett stort krav på källkritik. I 

den senare delen av framställningen används en rättspolitisk metod. 

1.5 Avgränsningar 

Framställningens fokus är huvudsakligen svensk rätt och kommer framförallt 

behandla värdepappersinstitutens ansvar vid fel och brister i prospekt som 

upprättas enligt LHF. Framställningen kommer inte direkt behandla 

emittentens ansvar. Inte heller Finansinspektionens eller någon annans ansvar 

kommer att behandlas. Framställningen behandlar inte vilka 

skadeståndansvaret gäller gentemot, jämkning av skadestånd, preskriptionstid 

eller gemensamt skadeståndsansvar etc.  

1.6 Disposition  

Den första delen av uppsatsen kommer till stor del vara av deskriptiv karaktär. 

En beskrivning av prospekt och prospektregelverket utgör det inledande 

kapitlet, för att i nästa kapitel introducera ämnet och ge läsaren en förståelse 

för prospektregelverket. Därefter definieras gruppen värdepappersinstitut med 



  9 

några exempel i praktiken. Vidare redogörs för hur prospektansvaret regleras 

idag, med fokus på värdepappersinstitut. Därefter kommer de viktigaste 

delarna ur SOU 2005:18 och DS 2013:16 behandlas, vilka ska belysa det 

eventuella nya rättsläget gällande prospektansvaret, samt diskussion kring 

utvalda remissvar.  Den senare delen av uppsatsen kommer ta upp de frågor 

som avses att besvaras i uppsatsen, i förhållande till dess syfte, med en de lege 

ferenda slutsats. 
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2. Prospekt 

2.1 Inledning 

Förtroendet på marknaden och en vilja att investera pengar i de svenska 

företagen är en av samhällsekonomins viktigaste grundpelare. En förutsättning 

för att marknaden ska fungera är allmänhetens förtroende för 

värdepappersmarknaden. Förtroendet för marknaden och viljan att investera 

bidrar till att kostnader för investeringar hålls nere. Ett förverkande av 

förtroendet kan förenklat sett leda till att finanskriser uppstår.1 

Prospektregelverket syftar till att investeraren genom prospektet ska ha all 

information om de överlåtbara värdepapperen och om emittenten som är 

nödvändig för att kunna göra en välgrundad bedömning av erbjudandet.2 

Aktiebolaget är emittent i fråga om aktier och utgivaren eller utfärdaren är 

emittent i fråga om annat finansiellt instrument.3 Investeraren ska kunna göra 

en välgrundad bedömning av emittentens och eventuell garants tillgångar och 

skulder, finansiell ställning, resultat och framtidsutsikter samt av de överlåtbara 

värdepapperen. Informationen i prospektet ska vara lätt att förstå och 

analysera. Det finns enligt 2 kap. 2-7 §§ LHF tre typer av undantag från 

prospektskyldighet: allmänna undantag, undantag gällande erbjudande till 

allmänheten och undantag gällande upptagande till handel. Om ett prospekt 

upprättas trots att det är undantaget från prospektregelverket enligt LHF blir 

prospektregelverket ändå tillämpligt enligt 2 kap. 8 § LHF.4 Utöver dessa 

regler har bolaget även Finansinspektionens föreskrifter, Finansinspektionens 

vägledning,5 Esmas uppdatering av CESR:s rekommendation för tillämpning 

av kommissionens förordning om prospekt6 samt Esmas frågor och svar om 

prospekt7 att beakta. 

 
                                                        
1 Svenius - Örtengren, Börsrätt, s. 30. 
2 Se 2 kap. 11 § LHF. 
3 Definition enligt 1 kap. 5 § p. 9 VpmL.  
4 För den som är intresserad av bakgrund och historia, se Prospektansvaret – Caveat emptor 
eller caveat venditor, Catarina af Sandeberg, s. 69.  
5 www.fi.se/Regler/Borsbolag/Prospekt/. 
6 www.esma.europa.eu/content/consistent-implementation-Commission-Regulation-EC-No-
8092004-implementing-Prospectus-Direct. 
7 www.esma.europa.eu/content/Q-Prospectuses-20th-Updated-Version. 
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2.2 Prospektregelverket 

2.2.1 Prospektdirektivet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 

om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till 

allmänheten eller tas upp till handel och om ändring 2001/43/EG, nedan kallat 

prospektdirektivet, är implementerad i LHF. Enligt direktivets artikel 31 skulle 

kommissionen fem år efter direktivets ikraftträdande genomföra en granskning 

av direktivet och lämna förslag till en översyn av direktivet. Översynen 

resulterade i att prospektdirektivet ändrades genom direktiv 2010/73/EU av den 

24 november 2010. Den 1 juli 2012 började de nya reglerna om prospekt att 

gälla, som är en anpassning till prospektdirektivet.8 Syftet med de nya reglerna 

är att stärka investerarskyddet på olika sätt, bland annat genom att harmonisera 

tillämpningen av prospektregelverket.9 Genom de nya reglerna underlättade 

man för investerare att jämföra produkter, reglerna standardiserades för 

prospektsammanfattningen och den tillåtna informationen i slutliga villkor i 

prospektet definierades.10 Förenkling av bolagens tillämpning av 

prospektregelverket realiserades även genom att införa ett proportionerligt 

regelverk med lägre informationskrav för små och medelstora bolag i vissa 

fall.11 Syftet med de nya reglerna för prospekt är även att säkerställa ett gott 

investerarskydd genom att göra informationen i prospektet enklare och mer 

lättläst.12 

2.2.2 Prospektförordningen 

Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om 

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga 

om information i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom 

hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser, 

nedan kallad prospektförordningen, gäller direkt i alla medlemsländer.  

                                                        
8 www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens 
dokument/Betankanden/Arenden/201112/FiU49/ 
9 Prop. 2011/12:129, s. 69 och 181. 
10 Ibid, s. 52 ff.   
11 Ibid, s. 181.  
12 Ibid, s. 73. 
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2.3 Syftet med prospekt  

Handel med finansiella instrument ska enligt 1 kap. 2 § LHF bedrivas så att 

allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas 

kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras. Informationsplikten är avgörande 

för aktieägarna eftersom endast den som är välinformerad kan fatta ett korrekt 

beslut.13 Syftet med upprättande av prospekt är enligt 2 kap. 11 § LHF att 

investeraren ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittenten och 

erbjudandet och samtidigt ska informationen vara lätt att förstå och analysera. 

Genom implementeringen av prospektregelverket fick EU enhetliga regler om 

gällande granskning, godkännande och tillsyn av prospekt.14 Prospektreglerna 

ska även säkerställa ett gott investerarskydd och underlätta bolagens 

kapitalanskaffning över gränserna inom EU, bland annan genom att införa 

europapass för prospekt. Det innebär att ett prospekt som är godkänt i en 

medlemsstat, genom ett enkelt anmälningsförfarande, är giltigt i alla 

medlemsstater.15 

                                                        
13 Af Sandeberg, Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor, s. 69. 
14 Sevenius - Örtengren, Börsrätt, s. 120. 
15 Prop. 2004/05:158, s. 56. 
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3. Värdepappersinstitut  

3.1 Inledning 

Det är i regel ett flertal parter som medverkar vid upprättande av ett prospekt. 

Det är främst värdepappersinstitut, legala och finansiella rådgivare, revisorer 

samt anställda hos bolaget som medverkar.16 Olika medverkare skiljer sig åt 

bland annat genom att vara olika involverade i själva upprättandet. Således 

definieras gruppen värdepappersinstitut, som är institut med stort inflytande 

vid upprättande av prospekt.   

I svensk lagstiftning definieras värdepappersinstitut som värdepappersbolag, 

svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt VpmL att driva 

värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från 

filial i Sverige enligt 1 kap. 5 § VpmL.  

3.2 Definition av värdepappersinstitut 

3.2.1 Tidigare definition  

Tidigare reglerades värdepappersinstitut i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om 

värdepappersrörelse. Enligt denna lag fick garantigivning eller annan 

medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller 

försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets endast 

drivas efter tillstånd från Finansinspektionen. ”Annan medverkan” kunde vara 

den som hjälpte en emittent med exempelvis utformande av villkor m.m. vid en 

emission eller som tog hand om den praktiska hanteringen vid emissionen och 

biträdde vid upprättande av prospekt.17 Värdepappersinstitutet kan gentemot 

emittenten lova att emissionen kommer att tecknas fullt ut eller att 

värdepappersinstitutet själv tecknar hela emissionen för vidare spridning, s.k. 

garantigivning.18 En annan form av garantigivning av finansiella instrument 

sker på grundval av ett fast åtagande, då har värdepappersinstitutet åtagit sig att 

köpa de instrument som placeringen avser. Placering kan även ske utan ett fast 

åtagande, vilket då innebär att värdepappersinstitutet inte åtar sig att köpa 
                                                        
16 Ds 2013:16, s. 58.  
17 Prop. 1990/91:142, s. 113 och 154.  
18 Prop. 2006/07:115, s. 311. 
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något instrument, men åtar sig att försöka placera ut instrumenten hos 

investerare. Dessa verksamheter faller in under 1 kap. 3 § lagen om 

värdepappersrörelse ”garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av 

fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument 

som är riktade till en öppen krets”.19 Lagen om värdepappersrörelse och lagen 

om börs- och clearingverksamhet ersattes 1 januari 2007 av VpmL.20 

3.2.2 Dagens definition 

Idag utgör medverkan vid upprättande av prospekt inte en tillståndspliktig 

investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § VpmL. De tillståndspliktiga 

investeringstjänsterna i svensk rätt begränsades för att stämma överens med 

direktivet om marknader för finansiella instrument, nedan kallad MiFID. 

MiFID implementerades i VpmL. Det innebär att vissa delar av 

värdepappersinstitutens verksamhet utförs som investeringstjänster och vissa 

som sidotjänster.21 Enligt 2 kap. 1 § VpmL får tillstånd ges för p. 6 

garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella 

instrument med ett fast åtagande, och p. 7 placering av finansiella instrument 

utan fast åtagande.  

Enligt 2 kap. 2 § VpmL kan ett värdepappersbolag få tillstånd av 

Finansinspektionen att utföra sidotjänster, enligt p. 6 i samma paragraf kan ett 

värdepappersbolag få tillstånd av Finansinspektionen att som ett led i rörelsen 

utföra tjänster i samband med garantigivning (underwriting)22 avseende 

finansiella instrument. I propositionen till ny lag om värdepappersmarknaden 

diskuteras huruvida värdepappersinstitutet kan fortsätta driva corporate 

finance-verksamhet som tidigare. Skillnaden från tidigare blir att institutet 

behöver två tillstånd istället för ett.23. Enligt 8 kap. 1 § VpmL ska 

värdepappersinstitut tillvarata sina kunders intressen när de tillhandahåller 

investeringstjänster eller sidotjänster till dessa samt handla hederligt, rättvist 

och professionellt. Värdepappersinstitut ska i övrigt handla på ett sätt så att 

allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. 
                                                        
19 Prop. 2006/07:115, s. 311, s. 310. 
20 Ibid, s. 1. 
21 Ibid, s. 311. 
22 Ibid, s. 325. 
23 Ibid, s. 325. 
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Medverkande värdepappersinstitut har normalt sitt namn på framsidan av 

prospektet och det framgår av prospektets innehåll att de medverkat.24  

3.3 Exempel i praktiken 

3.3.1 Värdepappersinstitut i egenskap av garantigivare 

Ett värdepappersinstitut kan givetvis vara mer eller mindre delaktig vid 

upprättande av prospekt. Värdepappersinstitutet kan agera emissionsinstitut, 

där värdepappersinstitutet fungerar som mäklare på primär- och 

sekundärmarknaden. När emissionsinstitut agerar mäklare på primärmarknaden 

används benämningen emissionsinstitut, däremot när emissionsinstitut agerar 

mäklare på sekundärmarknaden används benämningen fondkommissionär.25 

Emissionsinstitut kan åta sig olika stort ansvar för emissionen. Exempelvis kan 

emissionsinstitutet vara ansvarigt för att samla in information, ombesörja 

sammanställning av beskrivningen av bolaget i prospektet, samt ombesörja 

genomförandet av försäljningen. Emissionsinstitutet och emittenten kan då 

teckna ett placeringsavtal, där emissionsinstitutet åtar sig att under vissa 

förutsättningar, sälja en del eller samtliga aktier. Emissionsinstitutet kan även 

åta sig att överta de aktier som inte tecknas.26 Enligt 2 kap. 1 § VpmL får 

tillstånd ges för p. 6 garantigivning avseende finansiella instrument och 

placering av finansiella instrument med ett fast åtagande, och p. 7 placering av 

finansiella instrument utan fast åtagande.  

Vid internationella emissioner är det vanligt att emissionsinstitutet agerar 

garantigivare, eller så kallad underwriter, vilket innebär att emissionsinstitutet 

förvärvar aktierna från bolaget genom teckning, för att sedan sälja aktierna 

vidare. Ofta är det flera emissionsinstitut som är involverade i försäljningen av 

aktierna, men bara ett par av dem undertecknar emissionsavtalet och kallas 

”lead managers”. Ytterligare emissionsinstitut engageras, som agerar 

mellanhand vid försäljningen av aktierna.27 

                                                        
24 SOU 2005:18, s. 90. 
25 Af Sandeberg, Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor, s. 338. 
26 Ibid, s. 340. 
27 Ibid, s. 340-341. 
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Emissionsinstitutens ansvar för prospekt är inte lagreglerat. Relationen mellan 

emissionsinstitutet och emittentbolaget är inomobligatoriskt, men det råder 

osäkerhet om hur domstolen skulle komma att döma ansvaret gentemot 

skadelidande investerare för emissionsinstitut som varit oaktsamt vid 

upprättande av prospekt.28   

Bankernas roll i samhällsekonomin är förknippad med en hög grad av tillit. En 

bank besitter ett stort förtroendekapital i relation till sina kunder och andra.29 

Den traditionella rollen som kreditgivare gör att banker har ett stort 

förtroendeöverskott, som banken kan utnyttja gentemot investeraren. Det 

specifika emissionsinstitut som medverkar vid en börsnotering har betydelse 

för en placerares beslut att investera i aktien. Investeraren får bland annat vid 

börsintroduktioner ett helt annat förtroende för aktien om en välkänd 

emissionsbank medverkar vid emissionen, än om det är en helt okänd bank. De 

välkända bankerna har större möjlighet att engagera investerare att placera 

pengar i ett visst erbjudande i jämförelse med de okända bankerna. Catarina af 

Sandeberg jämför emissionsinstitutets position med en rådgivningssituation 

och menar att prospektet skulle kunna jämföras med ett intyg där 

emissionsinstitutet rekommenderar aktieinvesteringen.30 

3.3.2 Exempel från godkända prospekt 

Holmen AB:s (publ), nedan kallad Holmen, grundprospekt för Medium Term 

Notes-program om 6 miljarder kronor, är daterat och godkänt av 

Finansinspektionen i oktober 2013.31 På grundprospektets framsida framgår att 

SEB är ledarbank och att Danske Bank, DNB, Handelsbanken Capital Markets, 

Nordea, SEB och Swedbank är emissionsinstitut. Därefter lämnas en försäkran 

beträffande grundprospektet, där det framgår att Holmen AB (publ) ansvarar 

för grundprospektets innehåll och att bolaget har vidtagit alla rimliga 

försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i grundprospektet 

                                                        
28 Af Sandeberg, Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor, s. 453. 
29 Samuelsson - Pålsson, Banks ansvar för ekonomisk rådgivning, SvJT 1999 s. 529, s. 540. 
30 Af Sandeberg, Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor, s. 359. 
31 Holmen AB:s (publ) grundprospekt finns att tillgå i Finansinspektionens prospektregister. 
www.fi.se/Register/Prospektregistret/Prospektregistret/Prospektregistret-
Sokresultat/?ut=holmen. 
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stämmer. Det framgår även att styrelsen ansvarar för innehållet i 

grundprospektet, i den omfattning som följer av lag.  

AVTECH Sweden AB:s, nedan kallad Avtech, prospekt för nyemission av 

aktier är daterat och godkänt av Finansinspektionen i oktober 2013. På 

prospektets framsida finns det medverkande värdepappersinstitutets namn, Erik 

Penser Bankaktiebolag. På nästa sida beskrivs att Erik Penser Bankaktiebolag 

är finansiell rådgivare, emissionsinstitut och biträtt Avtech i upprättandet av 

prospektet, samt att Erik Penser Bankaktiebolag friskriver sig från allt ansvar 

eftersom samtliga uppgifter i prospektet härrör från Avtech. Det framgår även 

att Avtechs styrelse är ansvarig för informationen i prospektet.32 Är denna 

friskrivning av betydelse för prospektansvaret? Enligt min mening bör 

friskrivningar regleras genom avtalsförhållande mellan Avtech och Erik Penser 

Bankaktiebolag samt e contrario genom styrelsens ansvarsförsäkran. Avtechs 

styrelse tar dock inget ansvar för information från tredje part.33 Erik Penser 

Bankaktiebolag har lämnat en emissionsgaranti om 5 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 28,4 % av emissionen.34 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 

2,1 miljoner SEK, varav 700 000 SEK utgör garantiprovision. 

Emissionskostnaderna uppgår till 11,9 % av emissionen.35  

I november 2013 blev Sanitec Oyj:s, nedan kallad Sanitec, prospekt om 

inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec godkänt av den finska 

Finansinspektionen. Prospektet passporterades till Sverige för upptagande till 

handel på Nasdaq OMX Stockholm.36 På framsidan av prospektet framgår att 

Nordea och UBS är managers och huvudrådgivare samt att Carnegie och 

Handelsbanken Capital Markets är managers. Det framgår av prospektet att 

EQT genom sitt indirekta ägande kontrollerar den säljande aktieägaren. Nordea 

Bank Danmark A/S innehar andelar i EQT om 0,8 %, samt indirekt genom 

Nordea Thematic Fund och Funds I K/S, andelar i EQT om 0,1 %. Dotterbolag 

till Nordea Life Holding innehar andelar i EQT om 2,0 %, samt indirekt genom 

Nordea Thematic Fund och Funds I K/S, andelar i EQT om 0,2 %. Nordea 
                                                        
32 Avtech:s Prospekt, s. 16.  
33 Ibid, s. 42.  
34 Ibid, s. 43.  
35 Ibid, s. 9. 
36 Finansinspektionens förteckning över prospekt med europapass från andra EES länder: 
http://www.fi.se/Register/Prospektregistret/. 
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Bank Finland Plc innehar även rösträttslösa vinstandelar i Sofia LP, den 

indirekta ägaren av Sanitec, om 1,0 %. Vinstandelarna är föremål för en 

vinstandelningsmekanism som ger Nordea mer pengar om Sanitec vid 

börsintroduktionen får ett värde på 700 miljoner euro.37  

Det framgår även av prospektet att det är Sanitec, styrelsen och bolaget, som är 

ansvarig för innehållet i prospektet, förutom information om den säljande 

aktieägaren, då den säljande aktieägaren är ansvarig.38  

Nordea och/eller UBS är Stabiliseringsansvariga från första dagen för handel 

under 30 kalenderdagar framåt och kan komma att övertilldela aktier och utföra 

transaktioner i syfte att höja marknadspriset på aktien till en högre nivå än den 

som annars hade varit aktuell på marknaden. Stabiliseringsåtgärder är vanligt 

vid börsintroduktioner och minskar risken för att aktien sjunker vid 

introduktionen. Sanitec och managers avser att ingå ett placeringsavtal av 

aktier i bolaget.39 Enligt prospektet får de fyra bankerna dela på ca 100 

miljoner kronor i arvode för börsintroduktionen.40  

3.3.3 Värdepappersinstitut medverkar i olika grad 

Värdepappersinstitut kan vara mer eller mindre delaktig i ett erbjudande. Det är 

viktigt att göra en distinktion beroende på hur delaktig institutet är. 

Värdepappersinstituten som endast medverkar till vissa delar av prospektet kan 

det enligt mig ställas betydligt mindre krav på i jämförelse med 

värdepappersinstitut som agerar garantigivare, market maker eller som är 

aktieägare. Det är rimligt att både emittenten och marknaden kan förvänta sig 

ett större ansvar av ett värdepappersinstitut som är delaktig i betydande 

omfattning i erbjudandet. I Sanitechs börsintroduktion har Nordea flera 

intressen i erbjudandet, vilket även framgår av prospektet. Då kan man fråga 

sig om det vore rimligt att Nordea tar ett ansvar för eventuella fel och brister i 

prospektet. Enligt min mening finns det skäl att kräva ett större ansvar av 

Nordea i det fallet. Nordea är en av huvudrådgivarna och samtidigt aktieägare 

och har tillgång till en vinstandelningsmekanism som ger Nordea mer pengar 
                                                        
37 Sanitecs prospekt, s. 8. 
38 Ibid, s. 25. 
39 Ibid, s. 100. 
40 Ibid, s. 7. 
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om Sanitec vid börsintroduktionen får ett visst värde. Nordeas namn finns på 

framsidan av prospektet tillsammans med övriga managers, vilket kan få 

eventuella investerare att tro att de är ansvariga för prospektet, vilket de inte är. 

3.3.4 Market maker 

Värdepappersinstitutet kan agera market maker, även kallad likviditetsgarant 

eller marknadsgarant.41 Begreppet innebär att börshandlare erbjuder en 

säkerställd möjlighet att handla varje dag, oavsett om köpare eller säljare finns 

på marknaden.42 Detta innebär att handel blir möjlig på marknaden på ett 

konstgjort sätt, en fondkommissionär ställer regelbundet ut köp- och säljkurser 

i ett visst värdepapper och aktörerna på marknaden kan handla till ett rimligt 

pris. Ett värdepappersinstitut som agerar market maker åtar sig att ställa kurser 

på en marknad, eller på begäran av viss kund. Oftast görs åtagandet direkt mot 

marknadsplatsen på begäran av, och mot ersättning från bolaget.43  

3.3.5 Andra medverkare 

Andra medverkare vid upprättande av prospekt kan vara advokater och 

revisorer. Advokater och jurister kan medverka vid upprättande av prospekt 

genom att agera juridisk rådgivare, de kan exempelvis utföra en due diligence 

av emittenten eller lämna upplysningar om de regler som ska iakttas vid 

upprättandet.44 Förmodligen har advokatfirman en friskrivningsklausul som 

begränsar ansvaret gentemot emittenten, i det fall emittenten vill rikta anspråk 

mot advokatfirman.  

Det finns exempel i prospektförordningen där det krävs att årsredovisning är 

upprättad i enlighet med ÅRL och är granskad av revisor.45 Revisorer står 

under särskild tillsyn enligt 3 § Revisorslagen (2001:833). Revisorsverksamhet 

står enligt 3 § Revisorslagen under tillsyn av Revisorsnämnden som kan vidta 

disciplinära åtgärder mot revisorer. Både rådgivare och advokater är skyldiga 

                                                        
41 Sevenius – Örtengren, Börsrätt, s. 395. 
42 http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Repotage/2010/april/Borsens-vita--riddare-raddar-
placerare/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack. 
43 http://www.ne.se/market-maker?i_h_word=maker. 
44 Af Sandeberg, Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor, s. 369.  
45 Exempelvis Prospektförordningen bilaga 1, p.20 om historisk finansiell information. 
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att ha en ansvarsförsäkring som täcker skada som orsakats av rådgivaren upp 

till ett visst belopp.46  

                                                        
46 Af Sandeberg, Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor, s. 405.  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4. Prospektansvar idag 

4.1 Inledning 

Det är många olika faktorer som spelar in för att avgöra möjligheterna att få ut 

skadestånd för bristfälliga uppgifter i ett prospekt. Både aktiebolagsrättsliga 

och skadeståndsrättsliga regler kan ligga till grund för skadeståndsrättsligt 

ansvar.47 Prospektdirektivets artikel 6 pekar inte ut någon särskild person som 

ska stå till svars för det civilrättsliga ansvaret för informationen i ett prospekt. 

Artikeln anger bara att ansvaret åtminstone ska åvila emittenten, eller dess 

förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan, erbjudaren, den person som 

ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad eller garanten, 

beroende på omständigheterna. De ansvariga personerna ska enligt 

prospektförordningen48 klart anges i prospektet med namn och befattning eller 

säte. Bredvid namnen ska det framgå att informationen som ges i prospektet, 

enligt deras kännedom, överensstämmer med sakförhållanden och att någon 

uppgift som skulle påverka dess innebörd inte har utelämnats. Det är upp till 

medlemsstaterna att inom dessa ramar ange vem eller vilka som ansvarar för 

innehållet i ett prospekt. På de ledande internationella kapitalmarknaderna 

finns det möjlighet att erhålla skadestånd från emittenten. I många länder har 

den tonvikt som tidigare lagts på borgenärsintresset, inte längre prioritet före 

investerarskyddet.49 Enligt 2 kap. 9 § LHF ska emittenten upprätta ett prospekt 

vid ett erbjudande till allmänheten som innefattar emission av överlåtbara 

värdepapper. Detta gäller även vid erbjudande till allmänheten om köp av 

aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller teckningsrätter som lämnas av 

någon som innehar sådana överlåtbara värdepapper. Vid andra erbjudanden till 

allmänheten ska prospektet upprättas av den som lämnar erbjudandet. Vid 

överlåtbara värdepapper som ska tas upp till handel på en reglerad marknad ska 

prospektet upprättas av den som gör ansökan enligt 2 kap. 10 § LHF.  

 

                                                        
47 Af Sandeberg, Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor, s. 103. 
48 Se prospektförordningens samtliga bilagor (mallar) om minimikrav för information.  
49 Sevenius - Örtengren, Börsrätt, s. 215 ff. 
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4.2 Aktiebolagsrättsliga regler  

Före den 1 januari 2006 fanns vissa regler om prospekt i då gällande 

aktiebolagslags 15 kap. 1 § där en stiftare, styrelseledamot eller verkställande 

direktör kunde bli skyldig att ersätta skada som denne uppsåtligen eller av 

oaktsamhet tillfogat en aktieägare eller annan genom överträdelse av 

aktiebolagslagen. I samband med att reglerna om prospekt sammanfördes i 

LHF den 1 januari 2006, ändrades ABL:s skadeståndsregler och det klargjordes 

att ett aktiebolags organföreträdare kan åläggas ansvar för samtliga fel och 

brister i ett prospekt.50 I ABL:s 29 kap. 1 § framgår att en stiftare, 

styrelseledamot eller verkställande direktör som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. Vid upprättande av prospekt 

eller erbjudandehandling enligt LHF och prospektförordningen gäller samma 

skadeståndsansvar enligt samma paragraf. Enligt 29 kap. 2 § ABL kan även 

revisors, lekmannarevisors och särskild granskares skadeståndsansvar 

aktualiseras på liknande sätt som för stiftare, styrelseledamot eller 

verkställande direktör.  

4.3 Skadeståndslagens regler 

4.3.1 Ren förmögenhetsskada 

Värdepappersinstitut som medverkar vid upprättande av prospektet har inget 

kontraktsförhållande med den skadelidande, därför uppkommer inte frågan om 

kontraktuellt skadestånd.51 Personerna och/eller värdepappersinstitutet som 

medverkar vid upprättande av prospekt har vanligtvis ingått ett uppdragsavtal 

med den som upprättar prospektet, eller dennes rådgivare. Det föreligger 

normalt inte något kontraktsförhållande mellan de som förvärvar finansiella 

instrument och den som medverkar.52 Ansvaret för medverkande personer 

bedöms enligt skadeståndsrättsliga regler avseende ren förmögenhetsskada.53 

Skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i prospekt utgör en ren 

förmögenhetsskada enligt skadeståndslagens, nedan kallad SkL definition i 1 

                                                        
50 Sevenius - Örtengren, Börsrätt, s. 216. 
51 Ds 2013:16 s. 31. 
52 SOU 2005:18, s. 85. 
53 Sevenius - Örtengren, Börsrätt, s. 218. 
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kap. 2 §. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler ska den som vållar ren 

förmögenhetsskada genom brott enligt 2 kap. 2 § SkL ersätta skadan. Frågan 

huruvida skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada bör utgå i andra fall tas 

upp i förarbeten till skadeståndslagen och frågan lämnas till avgörande i 

rättstillämpningen. Syftet med bestämmelsen var inte att medföra någon 

ändring i gällande rätt eller hindra rättsutvecklingen genom praxis i riktning 

mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada, den skulle inte heller läggas 

till grund för motsatsslut.54 Avsikten med bestämmelsen var därmed inte att 

sätta en absolut gräns för möjligheterna till ersättning för ren 

förmögenhetsskada.  

4.3.2 Orsakssamband och adekvans 

För att ersättning ska kunna utgå krävs att det föreligger ett samband mellan 

vållande och skada. Allt för avlägsna följder av en handling eller underlåtenhet 

måste avskiljas från de rättsligt relevanta. Med krav på kausalitet och adekvans 

menas att orsakssambandet förutom att kunna konstateras, även ska ses som en 

uträknad följd av det oaktsamma handlandet.55 Om skadan skulle ha inträffat 

även om försummelsen inte förelegat, skulle orsakssamband inte föreligga. 

Allmänt kan man säga att orsakssamband anses föreligga om skadan är en 

förutsebar effekt att en viss handling eller underlåtenhet.56  

4.3.3 Kone-fallet 

Ett gränsområde avser bland annat fall där en avtalspart som lämnat oriktiga 

uppgifter vilselett annan än sin medkontrahent, som fått del av uppgifterna.57 

Kone-fallet är ett exempel på ett avgörande från HD som gällde fråga om 

skadeståndsskyldighet mot annan än uppdragsgivaren för den som av 

oaktsamhet lämnat felaktig uppgift i värderingsintyg beträffande fast egendom. 

I Kone-fallet blev värderingsmannen skadeståndsskyldig gentemot tredje 

man.58 HD uttalade att avsikten med värderingsintyget avseende fastigheter 

oftast är just att det ska fungera som beslutsunderlag i samband med rättsliga 
                                                        
54 Prop. 1972:5 s. 568. 
55 Åqvist, Kausalitet och Culpaansvar inom en logisk rekonstruerad Skadeståndsrätt. En studie 
i analytisk rättsfilosofi, s. 70. 
56 Hellner - Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 195 ff. 
57 Ibid, s. 76. 
58 NJA 1987 s. 692. 
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förfoganden över fastigheter, framförallt i samband med köp och belåning. HD 

uttalade vidare att överväganden skäl talar för att den som med fog satt sin tillit 

till ett värderingsintyg inte ska bära följderna av en skada som ytterst beror på 

att intygsgivaren förfarit vårdslöst.59  

4.3.4 Två avgöranden från hovrätten  

Det finns inte något avgörande från HD avseende ansvar för personer som 

medverkar vid upprättande av prospekt.60 Däremot finns det två avgöranden 

från hovrätt, där käranden väckt talan mot banker som bland annat medverkat 

vid upprättande av prospekt.61 I hovrättens dom från 1997 var hovrätten av den 

uppfattningen att ansvar i och för sig skulle kunna komma i fråga, oaktat att 

talan lämnats utan bifall.62 I hovrättens dom från 2004 stämde två anställda 

som förlorat hela sitt satsade kapital emissionsbanken på bland annat 

utomkontraktuella grunder. Hovrätten ansåg att de åberopade 

omständigheterna inte medförde att undantag kunde göras från huvudregel i 2 

kap. 4 § SkL, i dess tidigare lydelse (idag 2 kap. 2 §), att ren 

förmögenhetsskada endast ersätts om de vållats genom brott eller om ansvar 

föreskrivits i lag. Rätten ifrågasatte vad man uppfattat som gällande rätt. Kone-

fallet handlade om en värderingsman, medan det här fallet rör prospekt som 

undertecknats och getts ut av styrelsen, där banken endast sammanställt 

styrelsens uppgifter. Enligt offerten har banken inte åtagit sig att granska 

bolaget, dess redovisning eller bekräfta att uppgifterna i prospektet stämde. 

Hovrättens mening är att det är så pass stora skillnader mellan Kone-fallet och 

detta fall att principen om skadeståndsansvar för förmögenhetsskada mot tredje 

man inte kan appliceras på detta fall. Rätten anför att vissa rättspolitiska skäl 

som käranden åberopat talar för ett utvidgat skadeståndsansvar i liknande fall. 

Det är dock svårt att se vad konsekvenserna av en sådan utvidgning skulle bli 

och därför bör en sådan utvidgning ske genom lagstiftning, och inte genom 

rättspraxis.63 

                                                        
59 NJA 1987 s. 692. 
60 Sevenius - Örtengren, Börsrätt, s. 219. 
61 Hovrätten för Västra Sveriges dom 1997-12-19 och Hovrätten över Skåne och Blekinges 
dom i mål T-532-99 av den 6 maj 2004. 
62 Hovrätten för Västra Sveriges dom 1997-12-19, T 866/95. 
63 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål T-532-99 av den 6 maj 2004. 
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4.4 Kone-doktrinen och dess relevans vid prospektansvar 

När bolaget som ska upprätta prospekt anlitar en advokat eller revisor 

uppträder den som konsult på företagets sida, och inte som en oberoende 

mellanhand i förhållande till allmänheten. Om konsulten lämnat felaktiga 

uppgifter som i sin tur leder till att en investerare lider skada uppstår frågan om 

den skadelidande aktietecknaren kan rikta skadeståndsanspråk mot konsulten. 

Det föreligger ett avtal mellan konsulten och uppdragsgivaren, men inget avtal 

mellan konsulten och aktietecknaren. Har bolaget eller dess styrelse blivit 

skyldiga att betala skadelidande part, kan bolaget regressvis kräva konsulten. 

Kan ett utomobligatoriskt ansvar åläggas konsulten gentemot investeraren i 

likhet med Kone-fallet?64 En viktig fråga är om man ska se prospektet som en 

helhet, vilket bolaget och/eller emissionsinstitutet ansvarar för, eller om man 

ska de prospektet uppdelat i separata ansvarssubjekt.65 I Kone-fallet beaktade 

HD att det är en stor skillnad mellan att ge subjektiva råd och faktabaserade 

råd, och att det är nödvändigt att acceptera att olika fackmän kan komma till 

olika slutsatser när det gäller subjektiva råd. I Kone-fallet berodde felet inte på 

att värderingsmannen gjorde en felaktig bedömning, utan på att han inte 

kontrollerat en faktauppgift om en fastighet, vilken var väsentlig för 

värderingen av fastigheten. Det hade dessutom varit enkelt för 

värderingsmannen att ta fram den riktiga uppgiften.66 

Avgörande för när ansvar ska kunna utkrävas av en rådgivare är, enligt 

professor Jan Kleineman, den tillit som någon fäst vid de lämnade uppgifterna. 

När skadeståndsansvaret ska bedömas görs en applicering av tillitsbegreppet, 

vilket är en bedömning av huruvida skadelidandes tillit till rådgivaren varit 

relevant och befogad. Om den skadedrabbade har satt sin tillit till den 

informationen som förmedlats, och det kan anses befogat, finns det skäl att se 

strängt på informationsavsändarens ansvar, förutsatt att denne är medveten om 

att informationsmottagaren kommer att förlita sig på uppgiften.67   

                                                        
64 Af Sandeberg, Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor, s. 369. 
65 Ibid, s. 370. 
66 NJA 1987, s. 692. 
67 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 466 ff.  
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Kleineman beskriver att det finns klart uttalade normer för god advokatsed som 

innebär att advokater kan ha en viss lojalitetsplikt mot t.ex. klients 

medkontrahent, och Kleineman menar att åsidosättande av denna plikt på goda 

grunder kan antas utlösa ett skadeståndsansvar mot tredje man.68 Kleineman 

menar även att de rådfrågandes skydd ständigt måste vägas mot rådgivarnas 

samhällsfunktion, och vad konsekvenserna blir om ansvaret blir för stort. 

Konsumentintresse måste vägas mot intresset av att näringarna som berörs inte 

blir förlamade av att skadeståndsanspråk framställs i tid och otid.69  

Samuelsson menar att det är många faktorer som samtidigt påverkar priset på 

marknaden.70 Marknaden utför en betydande del av den värderingsprocess som 

den enskilde måste utföra baserad på den information motparten 

tillhandahåller.71 Mot bakgrund av begränsad insikt i hur prisbildningen på 

marknaden går till skulle placerare erlägga eller erhålla ett annat pris om 

korrekt information lämnats av bolaget med uppgiftsskyldighet. Det kan inte 

förmodas att placerare skulle vilja betala mer, eller erhålla en lägre ersättning 

vid en transaktion i jämförelse med om korrekt information varit känd.72 

Därmed är informationen inbakad i priset på marknaden. 

4.5 Rådgivningslagen och investeringsrådgivning som tjänst 

4.5.1 Rådgivningslagen  

Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, nedan kallad 

rådgivningslagen, trädde i kraft 1 juli 2004. Rådgivningslagen är tillämplig då 

en näringsidkare tillhandahåller en konsument finansiell rådgivning avseende 

placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller vissa 

livförsäkringar.73 Det förutsätts att det mellan näringsidkaren och konsumenten 

föreligger ett uppdragsförhållande.74 En rådgivare som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet orsakat en konsument ren förmögenhetsskada ska ersätta skadan.75  

                                                        
68 Kleineman, Rådgivarens informationsansvar, SvJT 1998, s. 204. 
69 Ibid, s. 211. 
70 Samuelsson, Information och ansvar, s. 312. 
71 Ibid, s. 187. 
72 Ibid, s. 314. 
73 Rådgivningslagen, 1 §.  
74 Sevenius - Örtengren, Börsrätt, s. 226-227.  
75 Rådgivningslagen, 6 §.  
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4.5.2 Investeringsrådgivning enligt VpmL 

Investeringsrådgivning är en tillståndspliktig investeringstjänst enligt 2 kap. 1 

§ VpmL. Investeringsrådgivning definieras som tillhandahållandet av 

personliga rekommendationer till en kund, på dennes begäran eller på 

värdepappersföretagets initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner som 

avser finansiella instrument.76 Rådgivning enligt VpmL är vidare än 

rådgivningslagen då VpmL även innefattar rådgivning till näringsidkare.  

4.5.3 Intressekonflikter 

I VpmL finns regler om intressekonflikter som innebär att värdepappersföretag 

ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter och 

förhindra att dessa påverkar kundernas intressen negativt.77 Reglerna om 

intressekonflikter tar främst sikte på att eliminera organisatoriska risker, 

exempelvis genom att hålla isär företagets corporate finance-verksamhet och 

företagets analytiker. Vid investeringsrådgivning finns det givetvis en risk för 

att intressekonflikter uppstår eftersom rådgivaren kan erhålla större provision 

vid försäljning av vissa produkter jämfört med andra. Detta kan medföra att 

rådgivaren rekommenderar den produkt som är förmånlig för honom själv, 

alternativt många transaktioner, eftersom detta vanligtvis ökar intäkterna för 

rådgivaren.78 Värdepappersinstitutet ska informera kunden om en 

intressekonflikt inte går att undvika och då en kunds intresse kan komma att 

påverkas och källan till eller arten av intressekonflikten innan 

värdepappersinstitutet åtar sig att utöva investeringstjänsten.79 

Med hänsyn till kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet är Korling kritisk till 

att motiven till rådgivningslagen och VpmL inte är tillräckligt tydliga, 

exempelvis gällande gränsdragningen mellan rådgivare och försäljning. 

Korling menar att lagstiftningen skulle gagnas av att definitionen av rådgivning 

                                                        
76 MiFID art. 4.1.4. 
77 8 kap. 21 § VpmL. 
78 Korling, Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och 
investeringsrådgivning, s. 462 ff.   
79 8 kap. 21 § 2 st VpmL.  



  28 

konkretiserades, för att underlätta för rådgivare, investerare och 

tillsynsmyndighet.80  

                                                        
80 Korling, Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och 
investeringsrådgivning, s. 676.   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5. Lagförslagen om prospektansvar 

5.1 Inledning  

5.1.1 Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs för två lagförslag om prospektansvar, 

slutbetänkande 2005:18 och det omarbetade lagförslaget efter 

remissbehandling, Ds 2013:16. Det senaste lagförslaget innebär att 

skadeståndsskyldighet kan bli aktuellt för den som är ansvarig för prospekt om 

regelverket om prospekt har överträtts med uppsåt eller oaktsamhet. 

Prospektansvaret ska främst avse dels den som har upprättat ett prospekt eller 

genom prospektet lämnat ett erbjudande och dels vissa organledamöter i ett 

bolag som har upprättat ett prospekt. Den som medverkar vid upprättande av 

prospekt kan under vissa förutsättningar bli ansvarig.81 Fokus kommer 

fortsättningsvis inriktas på medverkansansvaret för värdepappersinstitut vid 

brister och fel i prospekt.  

5.1.2 Prospektdirektivets ansvarsbestämmelse  

Prospektdirektivets artikel 6, som nämnts tidigare, pekar inte ut någon särskild 

person som ska stå till svars för det civilrättsliga ansvaret för informationen i 

ett prospekt, utan anger bara att ansvaret åtminstone ska åvila emittenten, eller 

dess förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan, erbjudaren, den person som 

ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad eller garanten, 

beroende på omständigheterna. 

Vid införlivandet av prospektdirektivet skulle medlemsstaterna se till att deras 

lagar om civilrättsligt ansvar var tillämpliga på de personer som är ansvariga 

för informationen i ett prospekt. Sveriges aktiebolagsrättsliga och 

skadeståndsrättsliga regler uppfyllde kraven i prospektdirektivet när det 

implementerades i svensk rätt, och utredningen om prospektansvar var därför 

en möjlighet att förutsättningslöst pröva om det finns skäl att utvidga det 

lagreglerade ansvaret eller föreslå andra åtgärder.82  

                                                        
81 Ds 2013:16 s. 3. 
82 SOU 2005:18, s. 25 ff. 
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5.2 Slutbetänkande om Prospektansvar, SOU 2005:18 

5.2.1 Bakgrund 

I april 2004 bemyndigades den biträdande finansministern av regeringen att 

utreda frågor om lagstiftningen om värdepappersprospekt. Utredningen 

lämnade ett delbetänkande i oktober 2004, Nya regler om Prospekt m.m. (SOU 

2004:95). Den 10 mars 2005 lämnades slutbetänkandet Prospektansvar (SOU 

2005:18) till Finansdepartementet.83  

Vid upprättandet av ett prospekt är det ofta många inblandade, exempelvis 

värdepappersinstitut, konsulter, advokater och revisorer. Ofta är personer 

anställda hos det prospektskyldiga företaget involverade i upprättandet, samt 

andra aktörer som exempelvis avger utlåtanden eller yttranden.84 Svensk 

lagstiftning saknar uttryckliga regler om emittenters och säljares ansvar för fel 

och brister i prospekt, däremot finns lagbestämmelser beträffande ansvar för 

organföreträdare i ett aktiebolag och försäkringsbolag.85 Som tidigare nämnts 

gällde lagen om värdepappersrörelse när SOU 2005:18 utreddes. Då krävdes 

tillstånd från Finansinspektionen för att värdepappersinstitut skulle få 

medverka genom garantigivning eller på annat sätt vid emissioner eller 

erbjudanden som är riktade till en öppen krets. ”Annan medverkan” kunde vara 

den som hjälper en emittent med exempelvis utformande av villkor m.m. vid 

emission eller som tar hand om den praktiska hanteringen vid emissionen och 

biträde vid upprättande av prospekt.86  

5.2.2 Värdepappersinstitutens prospektansvar enligt SOU 2005:18  

Utredningens förslag var att värdepappersinstitut vid överträdelse av 

prospektregelverket ska omfattas av ett uttryckligt skadeståndsansvar. För ett 

sådant ansvar krävs uppsåt eller oaktsamhet. Även de som medverkat och 

uttryckligen åtagit sig ansvar för hela eller delar av prospektet ska omfattas av 

ett sådant skadeståndsansvar.87 

                                                        
83 SOU 2005:18, s. 5. 
84 Ds 2013:16 s. 58. 
85 SOU 2005:18, s. 9. 
86 Se avsnitt 3.3 om värdepappersinstitut. 
87 SOU 2005:18, s. 91.  
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Personer som medverkar vid upprättande av prospekt kan i vissa fall medverka 

till fel och brister i ett prospekt, exempelvis genom att lämna felaktiga 

uppgifter om ett visst sakförhållande som finns i prospektet, genom att 

utelämna något eller inte utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.88 

I SOU 2005:18 föreslås ett antal nya regler i LHF, i förslagets 25 § beskrivs att 

om någon tillfogats skada på grund av fel och brister i prospekt ska den som 

upprättat prospektet eller genom prospektet lämnat ett erbjudande ersätta 

skadan. Uppsåt eller oaktsamhet förutsätts för ansvar. Enligt 

författningsförslagets 2 kap. 26 § ska ansvar enligt 25 § även omfatta ”1. den 

som har åtagit sig ansvar för innehållet i ett prospekt eller del därav, 2. 

värdepappersinstitut, till den del institutet medverkat vid upprättande av ett 

prospekt, och 3. den som upprättat en handling och lämnat sitt medgivande till 

att handlingen tagits in i prospektet, i det fall det av prospektet framgår att 

handlingen upprättats av uppdragstagaren. Ansvaret omfattar fel eller brister i 

den handlingen som upprättats.” Enligt författningsförslagets 2 kap. 29 § ska 

talan enligt 25 eller 26 §§ som inte grundas på brott väckas inom 2 år från att 

prospektet offentliggjordes. Enligt 30 § får bestämmelserna i 25-29 §§ inte 

frångås till nackdel för den skadedrabbade.89  

I utredningen diskuteras att värdepappersinstitut som medverkar vid 

upprättande av prospekt i regel har en viktig roll och att det ofta framgår av 

prospektet att värdepappersinstitutet medverkat.90 Investerarna har anledning 

att tro att ett medverkande värdepappersinstitut, med dess logotyp eller namn 

på prospektet91, gjort skäliga efterforskningar för att vara säkra på att 

prospektet följer regelverket. Värdepappersinstituten har dessutom en 

förtroendeskapande ställning på marknaden, vilket talar för att de bör kunna 

omfattas av ett skadeståndsansvar mot investerarna.92  

Enligt utredningens uppfattning vidtar värdepappersinstitut som medverkar vid 

upprättande av prospekt normalt de åtgärder som kan anses skäliga gällande 

kontroll av uppgifter i ett prospekt. Om det däremot framkommer att ett 
                                                        
88 SOU 2005:18, s. 85. 
89 Ibid, s. 19 ff.  
90 Ibid, s. 92. 
91 Ibid, s. 93. 
92 Ibid, s. 92. 



  32 

värdepappersinstitut som medverkar vid upprättande av prospekt inte vidtagit 

de åtgärder som förväntas mot kapitalmarknadens aktörer, kan förtroendet för 

kapitalmarknaden påverkas negativt. Utredningen menar att ett lagreglerat 

ansvar för värdepappersinstituten skulle förtydliga att de värdepappersinstitut 

som missbrukar sitt förtroende kan ställas till svars för det. 

Värdepappersinstitutets ansvar bör inträda när det uppsåtligen eller av 

oaktsamhet förorsakat investerare skada, i likhet med organföreträdarnas 

ansvar. För att det ska kunna bli aktuellt med skadeståndsansvar krävs att 

värdepappersinstitutet har medverkat till att den skadelidande åsamkats skadan. 

Utredningen har beaktat att HD i Kone-fallet slagit fast att vid tillämpning av 

ett tillitsresonemang bör ansvar inträda vid enkel culpa, om övriga 

förutsättningar för ansvar är uppfyllda.93  

5.2.3 Vilka skador? 

Värdepappersinstitut kan enligt utredningens lagförslag bli 

skadeståndsansvarigt för den del av en skada som orsakats av institutets åtgärd 

eller försummelse.  Ansvaret ska prövas individuellt för varje medverkande 

värdepappersinstitut. Enligt utredningen bör en helhetsbedömning av 

omständigheterna i det enskilda fallet avgöra huruvida värdepappersinstituten 

agerat vårdslöst eller inte. Emittenten och organföreträdarna bär huvudansvaret 

för informationen i ett prospekt och värdepappersinstitut som utfört sitt 

uppdrag på ett sätt som förväntas av dem bör undgå ansvar.94 

5.3 Remissvar 

5.3.1 Inledning 

Slutbetänkandet av prospektansvar remissbehandlades och fick ett blandat 

utfall. I följande avsnitt kommer det redogöras för några av remisserna med 

fokus på värdepappersinstitutens ansvar. Det var flera remissinstanser som 

valde att avstå från att lämna synpunkter eller som valde att inte närmare 

                                                        
93 SOU 2005:18, s. 93. 
94 Ibid, s. 93. 
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kommentera utredningens förslag om prospektansvar95 och flera 

remissinstanser hade varken några invändningar eller synpunkter mot 

utredningen96. Två remissinstanser tillstyrker utredningens förslag97 och fem 

remissinstanser tillstyrker utredningens förslag, men har vissa påpekanden98 

och ytterligare en remissinstans delar utredningens uppfattning, men avstår 

från att yttra sig om ansvarsregleringen99. Flera remissinstanser avvisar 

utredningens förslag och menar att det inte kan ligga till grund för lagstiftning 

på grund av otillräcklig analys.100  

5.3.2 Positiva till lagförslaget 

Finansinspektionen instämmer i utredningens förslag om 

värdepappersinstitutens ansvar vid fel och brister i prospekt. 

Finansinspektionen anser även att det bör övervägas om inte ansvaret ska 

utvidgas till advokatbyråer, och andra som medverkar och ger investeraren 

anledning att sätta tillit till de uppgifter som lämnas i prospektet.101 

Andra Ap-fonden delar i huvudsak utredningens förslag angående 

prospektansvar och poängterar att förslaget till lagstiftning enligt 

prospektutredningen ska genomföras skyndsamt, även om inte 

prospektdirektivet kräver detta. Andra Ap-fonden delar uppfattningen om att 

värdepappersinstitutens ansvar ska tydliggöras vid upprättande av prospekt. 

Förtroendet för finansmarknaderna och värdepappersinstituten är avgörande för 

att bibehålla en effektiv svensk finansmarknad.102  

                                                        
95 Remissvar på SOU 2005:18 från: Konkurrensverket, Företagarna, Sveriges 
Försäkringsförbund, Tjänstemännens, Centralorganisation, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation, Landsorganisation i Sverige, Finansbolagens Förening, Hovrätten över 
Skåne och Blekinge, Fjärde AP-fonden, Sjunde AP-fonden, Bolagsverket, Riksgäldskontoret, 
Handelshögskolan i Stockholm. 
96 Remissvar på SOU 2005:18 från: Bokföringsnämnden, Juridiska fakultetsnämnden vid 
Stockholms universitet, Sjätte AP-fonden, Ekobrottsmyndigheten, Kommerskollegium.  
97 Remissvar på SOU 2005:18 från: Konsumentverket, Verket för näringslivsutveckling. 
98 Remissvar på SOU 2005:18 från: Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, 
Domstolsverket, Andra Ap-fonden, Finansinspektionen, Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds 
universitet, Föreningen för Revisionsbyråbranschen (FAR). 
99 Remissvar på SOU 2005:18 från: Sveriges Riksbank.  
100 Remissvar på SOU 2005:18 från: Svenskt näringsliv, Fondbolagens Förening, Svenska 
Advokatsamfundet, Svenska Bankföreningen, Svenska Handelskammarförbundet, Tredje AP-
fonden. 
101 Remissvar på SOU 2005:18 från: Finansinspektionen. 
102 Remissvar på SOU 2005:18 från: Andra AP-fonden. 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Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet menar att argumentationen 

för ett utökat prospektansvar är övertygande, i den del utredningen resonerar 

kring att upprätthålla marknadens förtroende och förebygga mot att det 

missbrukas. Fakulteten saknar dock en konkret utredning kring hur ett utökat 

respektive begränsat prospektansvar faktiskt påverkar marknadens aktörer.103   

Enligt Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet framstår de svenska 

reglerna om prospekt ur ett internationellt perspektiv som omoderna och 

outvecklade. Fakultetsstyrelsen menar att lagförslaget i huvudsak framstår som 

ändamålsenliga.104 

Föreningen för revisionsbyråbranschen, nedan kallad FAR, välkomnar 

lagförslaget kring prospektansvar och fokuserar främst på revisorns ansvar i 

remissvaret. FAR:s principiella inställning är att en förutsättning för en väl 

fungerande kapitalmarknad är att aktörerna kan lita på informationen i 

prospekten. FAR menar även att möjligheten till att kunna kräva ut skadestånd 

är positiv för förtroendet på marknaden ur två olika synvinklar, det kommer 

öka informationslämnarnas ambitionsnivå och samtidigt ge mottagarna av 

informationen ytterligare en trygghet.105  

5.3.3 Kritiska till lagförslaget 

Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen är mycket 

kritisk till utredningens lagförslag och menar att förslaget måste ändras på flera 

avgörande punkter innan det kan genomföras, bland annat måste förslaget om 

det ökade ansvaret för värdepappersinstitut och uppdragstagare tas bort. 

Svenska Bankföreningen menar att förslagets förändringar av prospektansvar 

skulle medföra negativa effekter för den svenska kapitalmarknaden och dess 

aktörer. Det ökade ansvaret skulle leda till sämre villkor för aktörer på 

kapitalmarknaden och högre kostnader för emissionen. En effekt av 

skadeståndsskyldighet för värdepappersinstitut skulle kunna vara att 

värdepappersinstituten kommer avstå från medverkan vid upprättande av 

prospekt och att kvaliteten därmed inte kommer vara tillräckligt bra. Högre 

                                                        
103 Remissvar på SOU 2005:18 från: Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. 
104 Remissvar på SOU 2005:18: Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet. 
105 Remissvar på SOU 2005:18 från: Föreningen för revisionsbyråbranschen. 
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kostnader vid upprättande att prospekt kommer enligt Svenska Bankföreningen 

leda till att internationella företag istället väljer utländska kapitalmarknader.106 

Tredje AP-fonden saknar analys av flera viktiga aspekter i utredningen, bland 

annat saknas en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Tredje AP-fonden 

menar att investmentbankerna kommer att ta betalt för risken som ett eventuellt 

skadeståndsansvar medför, och därmed kan det bli dyrare för bolagen att skaffa 

riskkapital. 

Sveriges advokatsamfund är positiva till lagförslaget och ett lagreglerat ansvar 

för de som medverkat vid upprättande av prospekt och vars medverkan framgår 

av prospektet. Advokatsamfundet poängterar dock att förslaget måste utredas 

mer noggrant på grund av de komplexa frågeställningar som förslaget 

aktualiserar.107   

5.3.4 Remissvaren talar sitt tydliga språk 

Det är tydligt att remissinstanserna värnar om det som är skyddsvärt för 

respektive instans. Finansinspektionen värnar om investerarskyddet och det 

framgår klart eftersom de ser positivt på lagförslaget och ansvaret för 

medverkare och värdepappersinstitut vid upprättande av prospekt. Svenska 

Bankföreningen däremot, är mycket kritiska till lagförslaget och värnar om 

bankernas ansvar och risker. Oavsett om remissinstanserna anser att 

värdepappersinstituten ska ha ett ökat ansvar eller inte, så framförs argument 

för en effektiv svensk kapitalmarknad och ett förtroende för marknaden. Hur 

kan samma argument användas för motsatta ståndpunkter? Min tolkning är att 

både utredningen och alla remissinstanser har samma mål: en effektiv svensk 

kapitalmarknad. Däremot är man inte överens om hur detta mål ska uppnås.  

                                                        
106 Remissvar på SOU 2005:18 från: Svenska Bankföreningen och Svenska 
Fondhandlareföreningen. 
107 Remissvar på SOU 2005:18 från: Sveriges Advokatsamfund. 
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5.4 Prospektansvar Ds 2013:16 

5.4.1 Inledning 

Slutbetänkandet 2005:18 om prospektansvar remissbehandlades enligt ovan 

och Finansdepartementet utarbetade därefter en promemoria, Ds 2013:16, där 

förslagen i slutbetänkandet omarbetats och korrigerats bland annat efter 

synpunkter framförda under remissbehandlingen.108 Promemorian behandlar ett 

lagförslag av det civilrättsliga ansvaret vid överträdelse av prospektregelverket. 

Den som är ansvarig för ett prospekt ska kunna bli skadeståndskyldig för fel 

och brister i prospekt, och precis som i SOU 2005:18 krävs uppsåt eller 

oaktsamhet. Den som medverkar vid upprättande av prospekt ska enligt 

promemorian kunna bli skadeståndansvarig under vissa förutsättningar. 

Lagförslaget föreslås träda i kraft i juli 2014.109   

5.5 Värdepappersinstitutens prospektansvar enligt Ds 2013:16 

5.5.1 Nya regler 

Promemorians förslag är att den som har upprättat ett prospekt eller genom 

prospektet lämnat ett erbjudande ska ersätta skada som uppkommit vid fel och 

brister i prospekt.110 

Förslaget till lag om ändring i LHF innehåller bland annat de nya paragraferna 

2 kap. 40-46 §§. Enligt den föreslagna lydelsen ska följande skadeståndsansvar 

gälla för den som har upprättat ett prospekt eller lämnat ett erbjudande. Enligt 

lagförslagets 2 kap. 40 § ska den som har upprättat prospektet eller genom 

prospektet har lämnat ett erbjudande ersätta skada som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet tillfogas någon som avses i 42 § genom överträdelse av 

bestämmelserna i detta kapitel eller i prospektförordningen.111 Enligt 

lagförslagets 2 kap. 41 § är den som har medverkat vid upprättande av ett 

prospekt eller åtagit sig ansvar för innehållet i ett prospekt ersättningsskyldig 

enligt 40 § i den omfattning som framgår av andra-fjärde styckena: 1. Den vars 

                                                        
108 Ds 2013:16 s. 21. 
109 Ibid, s. 3. 
110 Ibid, s. 44.  
111 Ibid, s. 8. 
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medverkan följer av bestämmelserna i prospektförordningen ska ersätta skada 

som kan hänföras till denna medverkan, 2. Den som har upprättat en handling 

och har lämnat sitt medgivande till att handlingen har tagits in i prospektet ska 

ersätta skada som kan hänföras till den handlingen, om det av prospektet 

framgår vem som har upprättat handlingen, 3. Den som har åtagit sig ett ansvar 

för innehållet i ett prospekt eller en del at ett prospekt ska ersätta skada som 

omfattas av åtagandet.112  

Enligt förslagets 2 kap. 45 § ska talan enligt 40 och 41 §§ som inte grundas på 

brott väckas inom två år. Enligt 2 kap. 46 § får bestämmelserna i 40-45 §§ inte 

frångås till nackdel för den skadelidande.113  

I promemorian föreslås även ändring i 29 kap. 1 och 2 §§ ABL. Ändringen 

innebär bland annat att de nya paragraferna i 2 kap. 40-46 §§ blir tillämpliga  

om bolaget har upprättat ett prospekt eller erbjudande, så gäller 

skadeståndsansvar för den som har upprättat sådana handlingar också i fråga 

om skadeståndsskyldighet för stiftare, styrelseledamot och verkställande 

direktör.  

5.5.2 Motivering 

Promemorians förslag innebär att den som har upprättat ett prospekt eller 

lämnat ett erbjudande genom prospekt ska ersätta skada som har uppkommit på 

grund av fel och brister i prospekt. Förslaget överensstämmer med 

utredningens förslag. I skälen till lagförslaget angavs bland annat att den 

svenska kapitalmarknaden kan påverkas negativt av att svensk lagstiftning inte 

ger den som lidit skada, till följd av överträdelse av bestämmelserna om 

prospekt, en uttrycklig möjlighet att erhålla skadestånd av den juridiska person 

som har emitterat de överlåtbara värdepapperen.114 I promemorian motiveras 

förslaget med att den internationella utvecklingen visar att prospektansvar, 

enligt en modern syn, bör innefatta möjligheten att kunna kräva 

skadeståndsansvar av den som upprättat prospektet för fel och brister i det. Det 

                                                        
112 Ds 2013:16, s. 9. 
113 Ibid, s. 10. 
114 Ibid, s. 44. 
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är viktigt att undanröja den osäkerhet som finns gällande prospektansvar för 

juridiska personer enligt gällande rätt.    

5.5.3 Ny definition av värdepappersinstitut 

I samband med att SOU 2005:18 utreddes gällde lagen om 

värdepappersrörelse, och biträde vid upprättande av prospekt var 

tillståndspliktigt. När promemorians förslag utreddes var lagen om 

värdepappersrörelse upphävd och har ersatts av VpmL och därmed är biträde 

vid upprättande av prospekt inte längre tillståndspliktigt.115 Promemorians 

förslag skiljer sig från utredningens förslag genom att inte införa någon 

särskild reglering för medverkande värdepappersinstitut.116 Skäl som talar för 

en ansvarsregel för samtliga som medverkar vid upprättande av prospekt är 

enligt promemorian bland annat att investerare ska kunna utgå ifrån att de som 

medverkar agerar professionellt och bidrar till att prospektet blir fullständigt, 

sammanhängande och begripligt. Utredningen 2005:18 framhöll att 

medverkande värdepappersinstitut har en viktig roll vid upprättande av 

prospekt och att det ofta framgår att institutet medverkat. Investerarna har 

anledning att utgå ifrån att det medverkande värdepappersinstitutet försäkrar 

sig om att prospektet uppställer de krav som ställs genom att institutet utför 

skäliga efterforskningar.117 Enligt promemorian stöds dessa övertygande 

argumenten bland annat av den upphävda lagen om värdepappersrörelse samt 

andra regelverk som utredningen haft som stöd och som nu upphävts efter att 

utredningen lämnat sitt slutbetänkande.118 I promemorian poängteras att den 

omständigheten att ett värdepappersinstitut som medverkat sätter sitt namn på 

prospektet fortfarande ses som en kvalitetsstämpel som ökar förtroendet för 

informationen i prospektet. Det borde innebära att värdepappersinstitutet har 

ett särskilt ansvar jämfört med andra som medverkar vid upprättande av 

prospekt. Promemorian har då beaktat remissvar från Svenska Bankföreningen 

och Svenska Fondhandlareföreningen.119 

 
                                                        
115 Ds 2013:16, s. 59.  
116 Ibid, s. 61. 
117 Ibid, s. 62. 
118 Ibid, s. 63. 
119 Ibid, s. 64. 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5.6 Remissvar 

5.6.1 Inledning  

Promemorians förslag om prospektansvar har remissbehandlats och även den 

fick ett blandat utfall. Flera remissinstanser valde att avstå från att lämna 

synpunkter på promemorians förslag120 och flera remissinstanser har varken 

några invändningar eller synpunkter på promemorian.121 Två remissinstanser 

tillstyrker promemorians förslag122 och ett flertal remissinstanser tillstyrker 

utredningens förslag med vissa påpekanden eller synpunkter.123 Det är inga 

remissinstanser som avvisar utredningens förslag, däremot är det tre 

remissinstanser som tillstyrker vissa delar och avstyrker andra delar.124 Bland 

remissinstanserna råder ett generellt intresse att få klarhet i ansvarsfrågan vid 

fel och brister i prospekt. Det är återigen ett blandat utfall av remissvar. Nedan 

kommer det redogöras för några av remisserna med fokus på 

värdepappersinstitutens ansvar.  

5.6.2 Positiva till lagförslaget 

Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen, nedan kallade 

föreningarna är positiva till att rättsläget gällande prospektansvar förtydligas.125 

Föreningarna var mycket kritiska mot Prospektutredningens förslag om 

Prospektansvar, SOU 2005:18, där förslaget innebar att värdepappersinstitut 

skulle få ett särskilt ansvar för fel och brister i prospekt. Föreningarna menade 

att förslaget skulle få negativa effekter på kapitalmarknaden och föreningarna 

                                                        
120 Remissvar på Ds 2013:16 från: Aktiemarknadsnämnden, Finansbolagens Förening, LO, 
Regelrådet, Sveriges Riksbank. 
121 Remissvar på Ds 2013:16 från: Första AP-fonden, Bokföringsnämnden, Domstolsverket, 
Ekobrottsmyndigheten, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Revisorsnämnden, 
Sparbankernas Riksförbund, Stockholms Tingsrätt, Tillväxtverket, Åklagarmyndigheten. 
122 Remissvar på Ds 2013:16 från: FAR, NASDAQ OMX Stockholm AB. 
123 Remissvar på Ds 2013:16 från: Andra AP-fonden, Advokatsamfundet, Aktiespararna, 
Fjärde AP-fonden, Fondbolagens förening, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Juridiska 
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
Konsumentverket, Näringslivets Regelnämnd, Riksgälden, SETIPA (Swedish Exchange 
Traded Investment Products Association), Sveriges Kommuner och Landsting, Juridiska 
Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. 
124 Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Svenskt Näringsliv. 
125 Remissvar på Ds 2013:16 från: Svenska Bankföreningen och Svenska 
Fondhandlareföreningen.  
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noterar att promemorian har beaktat föreningarnas tidigare uttalade synpunkter 

och tvivel.126  

5.6.3 Kritiska till lagförslaget 

Riksgälden lämnar i remissvaret några synpunkter på promemorians förslag. 

En av synpunkterna gäller förslaget kring att ett värdepappersinstitut som 

medverkat vid upprättande av prospekt inte uttryckligen ska omfattas av något 

ansvar. Riksgälden saknar en utvecklad motivering, argumentation och slutsats 

till detta ställningstagande. Riksgälden menar att promemorian har fäst stor 

vikt vid att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:7) om 

uppföranderegler på värdepappersmarknaden och Näringslivets Börskommittés 

(NBK:s) regler om utformningen av prospekt från 1999 har upphävts.127  

Aktiespararna är kritiska till att begränsa ansvaret för värdepappersinstituten 

och tveksamma till om medverkare verkligen kommer åta sig ansvar vid fel 

och brister i prospekt. Det är inte önskvärt att värdepappersinstitut som är med 

och upprättar prospekt som de själva initierat och tjänar pengar på, inte åläggs 

ett ansvar.128  

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet poängterar i remissvaret 

att det är av stor vikt att Sveriges finanshandelsplats kan utvecklas i likhet med 

konkurrerande handelsplatser. Ansvaret för prospekt i Sverige ska inte vara 

sämre eller avvikande i jämförelse med vad som är önskvärt internationellt. 

Detta innebär enligt juridiska fakultetsnämnden att särintressen på den svenska 

finansmarknaden bör tillmätas limiterat, om ens någon vikt, vid 

lagstiftningsarbetet om prospektansvar. Promemorian har tagit stor hänsyn till 

Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlarföreningens remissvar. 

Juridiska fakultetsnämnden menar att dessa remissinstanser har ett ekonomiskt 

egenintresse av att deras ansvar inte ska regleras mer.  Juridiska 

fakultetsnämnden menar att värdepappersinstitut som har ett ekonomiskt 

intresse av att initiera upprättande av prospekt och som även gör en ekonomisk 

vinning på erbjudandet i princip kan undgå ansvar för fel och brister i prospekt. 
                                                        
126 Remissvar på Ds 2013:16 från: Svenska Bankföreningen och Svenska 
Fondhandlareföreningen.  
127 Remissvar på Ds 2013:16 från: Riksgälden. 
128 Remissvar på Ds 2013:16 från: Aktiespararna. 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Ett sådant rättsläge skulle varken förebygga framtida skandaler eller skapa 

förtroende på finansmarknaden.129   

Fjärde AP-fonden och Kollegiet för svensk bolagsstyrning menar att 

lagförslaget kommer innebära att värdepappersinstituten inte pekas ut som 

ansvarssubjekt och därmed kommer institutens ansvar rent praktiskt inte att 

aktualiseras. Dessutom kommer värdepappersinstituten friskriva sig från allt 

ansvar i prospekten. Detta kommer innebära att skyddet för investerarna blir 

eftersatt.130 Fjärde AP-fonden och Kollegiet för svensk bolagsstyrning föreslår 

vidare att det emitterande bolaget eller säljaren ska svara för det medverkande 

värdepappersinstitutets oaktsamhet. Lagförslaget medför endast ansvar för 

bolaget och dess organledamöter trots att det medverkande 

värdepappersinstitutet varit oaktsamt vid upprättande av prospekt. Att anlita ett 

värdepappersinstitut i samband med en emission kan inte anses oaktsamt. Om 

inte institutet blir skadeståndsskyldigt av en domstol grundat på exempelvis 

Kone-principen, så är bara bolaget ansvarssubjekt. Det skulle krävas väldigt 

speciella omständigheter för att bolaget ska anses oaktsamt om institutet begått 

felet.131  

FI, som var positiva till värdepappersinstitutens utökade ansvar i SOU 

2005:18, är kritiska till att värdepappersinstituten enligt promemorian inte får 

något särskilt ansvar. FI bemöter de skäl som promemorian fäst stor vikt vid i 

det nya lagförslaget, där värdepappersinstitut inte får något utökat ansvar. FI 

menar att värdepappersinstitut och rådgivare genom att företräda bolaget i 

samband med FI:s granskning har stor möjlighet att påverka presentationen av 

bolaget som sker genom prospekt. FI menar att kostnader och avregleringar 

kring arbete med prospekt beskrivs som de väsentliga skälen till att 

värdepappersinstituten inte ska ha något särskilt medverkansansvar. Dessa 

förändringar ser FI snarare som argument för att värdepappersinstituten ska ha 

ett ökat ansvar. FI menar att de nya prospektreglerna har medfört omfattande 

krav på prospekt vilket i sig lett till ökade kostnader. Internationella banker och 

rådgivare som medverkar vid upprättande av prospekt har i stor grad ökat. FI 

                                                        
129 Remissvar på Ds 2013:16 från: Juridiska fakultetsnämndens vid Stockholms universitet. 
130 Remissvar på Ds 2013:16 från: Fjärde AP-fonden och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 
131 Remissvar på Ds 2013:16 från: Fjärde AP-fonden och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 
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hänvisar till att man i bland annat England, USA, Tyskland och Finland infört 

ett ansvar för värdepappersinstituten. Utan ett medverkansansvar finns det risk 

att investerarna väljer att flytta sitt kapital till andra platser med ett bättre 

investerarskydd vilket leder till att den svenska marknaden blir mindre 

konkurrenskraftig.132  

5.6.4 Remissinstanserna talar återigen sitt tydliga språk 

Det är än en gång ett blandat utfall från remissinstanserna, och än en gång 

bekräftas att de värnar om det som är skyddsvärt för respektive instans. Den 

röda tråden i remissvaren är strävan mot en effektiv kapitalmarknad och ett 

högt investerarskydd, samt vikten av ett stabilt förtroende på 

kapitalmarknaden. Oavsett om instanserna är för eller emot ett ökat ansvar för 

värdepappersinstituten så används samma argument. En väl fungerande 

värdepappersmarknad är av stor betydelse för samhällsekonomin. Finansiella 

resurser från investerare med kapital omfördelas bland annat till företag med 

behov av externt kapital.133  

 

                                                        
132 Remissvar på Ds 2013:16 från: Finansinspektionen. 
133 Härkönen, Investerarskydd och skadeståndsansvar – hur väl står sig de svenska reglerna i 
konkurrensen?, Ny Juridik 3:13 s. 7. 
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6. Sammanfattande slutsatser  

6.1 Inledning 

För att återkoppla till framställningens problemformulering kan det konstateras 

att värdepappersinstitut enligt nuvarande prospektregelverk inte har något 

uttryckligt ansvar för fel och brister i prospekt. Jag återkommer därför till 

frågan om vilket medverkansansvar värdepappersinstitut bör ha vid fel och 

brister i prospekt.  

Enligt hovrättsfallet från 2004 är att det så pass stora skillnader mellan Kone-

fallet och fallet om emissionsbanken att principen om skadeståndsansvar för 

förmögenhetsskada mot tredje man inte kan appliceras på fallet om 

emissionsbanken. Hovrätten menar att vissa skäl talar för ett utvidgat 

skadeståndsansvar i liknande fall, men att det är svårt att se vad 

konsekvenserna av en sådan utvidgning skulle bli och därför bör en sådan 

utvidgning ske genom lagstiftning, och inte genom rättspraxis. 

Jag har identifierat ett antal viktiga punkter som måste diskuteras för att kunna 

avgöra vilket medverkansansvar värdepappersinstituten bör ha vid fel och 

brister i prospekt. MiFID och prospektdirektivet, vilka är implementerade i 

svensk lag, värnar om investerarskyddet och värdepappersinstitutens 

trovärdighet på kapitalmarknaden. Bland annat ska värdepappersinstitut enligt 

VpmL tillvarata sina kunders intressen när det tillhandahåller 

investeringstjänster eller sidotjänster till dessa samt handla hederligt, rättvist 

och professionellt. Värdepappersinstitut ska i övrigt handla på ett sätt så att 

allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. Enligt LHF 

ska handel med finansiella instrument bedrivas så att allmänhetens förtroende 

för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte 

otillbörligen äventyras. Därför bör, enligt min mening, ett modernt 

prospektansvar ligga i linje med gällande rätt för värdepappersinstitut. Att 

medverkande vid upprättande av prospekt inte längre är en tillståndspliktig 

investeringstjänst enligt MiFID ser jag inte som ett skäl till att 

värdepappersinstitut ska ha ett mindre ansvar. 
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6.2 Åtskillnad mellan värdepappersinstitut 

Det måste göras en åtskillnad mellan värdepappersinstitut som endast 

medverkar till vissa delar av prospektet, och värdepappersinstitut vilka är 

delaktiga i betydande omfattning. För att exemplifiera denna åtskillnad, gör jag 

en distinktion mellan Nordeas medverkande i Sanitecs prospekt och SEB:s 

medverkande i Holmens grundprospekt. Att Nordea tillsammans med UBS 

agerar huvudrådgivare och stabiliseringsansvariga, samt avser att teckna ett 

placeringsavtal med Sanitec innebär att Nordea är delaktig i betydande 

omfattning i prospektet. Att Nordea dessutom indirekt äger aktier i bolaget och 

dessutom är del av en vinstandelningsmekanism som gör att Nordea får en 

vinstandel om Sanitec uppgår till ett visst värde vid börsintroduktionen talar för 

att marknaden, enligt mig, skulle kunna kräva ett ansvar från Nordea.  

Ett värdepappersinstitut som är garantigivare eller aktieägare och som tjänar 

stora summor pengar på ett erbjudande och som kanske till och med initierat 

hela processen bör enligt min mening ha ett ansvar för fel och brister i prospekt 

för att upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden.  

6.3 En konkurrenskraftig kapitalmarknad 

I remissvaren till SOU 2005:18 och Ds 2013:16 argumenteras för en stabil 

svensk kapitalmarknad, men på olika sätt. Ett argument både för och emot ett 

ökat ansvar för värdepappersinstituten, är rädslan för en mindre 

konkurrenskraftig marknad. Ett ökat ansvar för värdepappersinstituten skulle 

kunna innebära att det blir mer riskfyllt och dyrt för värdepappersinstituten att 

agera på den svenska marknaden, vilket skulle kunna medföra att de söker sig 

till andra marknader. Samtidigt skulle värdepappersinstitutens ökade ansvar 

innebära ett starkare investerarskydd. 

Om värdepappersinstituten istället får som de vill, det vill säga lika lite ansvar 

som de har idag, skulle det kunna leda till att investerarskyddet blir eftersatt 

och att investerare därmed söker sig till marknader med ett starkare 

investerarskydd. 
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6.4 Förtroendet på kapitalmarknaden 

Ett värdepappersinstitut som medverkar vid upprättande av ett prospekt sätter 

sitt namn på prospektets framsida. Värdepappersinstitut har en 

förtroendeskapande ställning, och det faktum att ett instituts namn sitter på 

framsidan av ett prospekt skapar trovärdighet och tillit. Investerarna förutsätter 

att värdepappersinstitutet gjort de efterforskningar som förväntas av dem. 

Värdepappersinstitut som genom oaktsamhet eller uppsåt förorsakat skada på 

grund av fel eller brister i prospekt och därmed skadar marknaden ska, enligt 

min mening, kunna ställas till svar för det.   

6.5 Skada på grund av uppsåt eller oaktsamhet 

För att en stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör ska kunna bli 

ansvarig för fel och brister i ett prospekt eller en erbjudandehandling krävs 

enligt ABL att denne uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. Kan det 

verkligen anses vara uppsåtligt eller oaktsamt att anlita ett värdepappersinstitut 

i samband med ett erbjudande?  

6.6 Ansvarets utformning enligt min mening 

Ett alternativ är att värdepappersbolag, i likhet med ABL:s skadeståndsansvar 

för organföreträdarna och i linje med SOU 2005:18, ska kunna ställas till svar 

för skada som uppkommit på grund av att värdepappersinstitutet agerat 

uppsåtligt eller oaktsamt. Ytterligare ett alternativ är att bolaget som upprättar 

prospektet inte bara ansvarar för fel och brister som uppkommit på grund av 

sin egen oaktsamhet eller uppsåt, utan även ansvarar för skada som uppkommit 

på grund av värdepappersinstitutets uppsåt eller oaktsamhet. Ett problem 

uppstår då emittenten inte har något kapital att ersätta den uppkomna skadan 

med, samtitigt som värdepappersinstitutet tjänat stora summor pengar på 

uppdraget. I det senare fallet, där emittenten även ansvarar för 

värdepappersinstitutets uppsåt eller oaktsamhet bör ett avtalsförhållande mellan 

emittenten och värdepappersinstitutet reglera regressfrågan. Det är dock enligt 

min mening rimligt att värdepappersinstitutet bär ansvaret för fel och brister i 

prospekt, som uppkommit på grund av värdepappersinstitutets uppsåt eller 

oaktsamhet.  
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Enligt flertalet remissinstanser saknas det en tillräcklig analys av hur den 

svenska kapitalmarknaden faktiskt påverkas av lagförslagen SOU 2005:18 och 

Ds 2013:16. Kanske är det så att det behövs ytterligare ett nytt lagförslag. Min 

slutsats är att prospektansvaret måste klargöras och att värdepappersinstitutens 

ansvar för fel och bister i prospekt bör regleras uttryckligen i svensk 

lagstiftning, i linje med SOU 2005:18. 
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