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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I och med införandet av 2005 års aktiebolagslag blev det återigen tillåtet för svenska 

aktiebolag att uppta kapitalandelslån. Låneformen hade dessförinnan varit förbjuden 

i årtionden. Förbudet hade däremot inte omfattat vinstandelslån, en besläktad 

låneform vars upptagande dock begränsades av reglering i 1975 års aktiebolagslag. 

 

Idag förkommer kapital- och vinstandelslån ofta i samband med fonder som 

investerar i tillgångar vilka förväntas ge löpande avkastning t.ex. fastigheter och 

vindkraftverk. Vid investeringar i portföljbolag har instrumenten hittills varit 

förhållandevis ovanliga i Sverige men synes vara på frammarsch.1 Trots de senaste 

årens ökande popularitet används låneformerna fortfarande i betydligt mindre 

omfattning än exempelvis emissioner av aktier eller ordinära banklån. En inte alltför 

långtgående hypotes är att användningen av kapital- och vinstandelslån kommer att 

fortsätta öka i takt med att kunskapen om låneformernas rättsliga reglering och 

potentiella användningsområden sprids bland aktörer på området. En ökad kunskap 

och medvetenhet om kapital- och vinstandelslånens rättsliga reglering och 

potentiella användningsområden är därför inte enbart av intresse på ett teoretiskt 

plan utan är också relevant för stora delar av det svenska näringslivet. 

 

1.2 Syfte och innehåll 

Uppsatsens syfte är att undersöka den rättsliga regleringen av kapital- och 

vinstandelslån och utifrån denna diskutera och ge exempel på användningsområden 

för instrumenten. I motsats till exempelvis nyemission av aktier eller emittering av 

konvertibler har aktiebolags upptagande av kapital- och vinstandelslån behandlats 

tämligen kortfattat i den svenska aktiebolagsrättsliga litteraturen. Förhoppningen är 

därför att framställningen fyller en funktion genom att ingående behandla ett 

ämnesområde som oftast avhandlas summariskt i litteraturen på området. 

Förhoppningsvis kan uppsatsen också fungera som kunskapskälla och inspiration för 

praktiskt verksamma jurister då den inte bara ger en sammanställning av gällande 

                                                           
1
 Nyman, Michael, Lundgren, Jonatan & Rösiö, Carl Christian, Riskkapital – Private equity- och 

venture capital-investeringar, 2:1 uppl., Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2012, s. 66. 
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rätt utan också behandlar flera av de områden där instrumenten har använts eller 

kan användas. 

 

Den rättsliga regleringen av de låneformer som idag benämns kapital- och 

vinstandelslån har historiskt varit tämligen varierande. För att bättre förstå dagens 

reglering av låneformerna ges därför inledningsvis en historisk beskrivning av 

instrumentens förekomst och aktiebolagsrättsliga reglering i Sverige. Därpå följer en 

genomgång av dagens rättsliga reglering av kapital- och vinstandelslån där tonvikten 

ligger på reglerna i ABL men även andra rättsområden, exempelvis skatterätt, 

behandlas. Vidare behandlas ett antal specifika områden där kapital- och vinst-

andelslån använts eller kan användas av aktiebolag. Framställningen avslutas med en 

sammanfattning och diskussion av dagens reglering och användning av kapital- och 

vinstandelslån samt några kort synpunkter om ämnesområdet de lega ferenda. 

 

1.3 Avgränsningar 

Det finns inga legala hinder för användning av kapital- och vinstandelslån i andra 

associationsformer än aktiebolag, exempelvis handels- och kommanditbolag. Då 

framställningen är en uppsats i aktiebolagsrätt ligger dock fokus på kapital- och 

vinstandelslån ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv.  Ett aktiebolags upptagande av 

kapital- och vinstandelslån och den efterföljande emitteringen av kapital- och 

vinstandelsbevis kan aktualisera frågor inom ett flertal olika rättsområden. Av 

utrymmesskäl har framställningen fått avgränsas i vissa delar och vissa områden har 

helt lämnats utanför framställningen. 

 

Den skatterättsliga regleringen och därpå följande ekonomiska överväganden är av 

stor betydelse vid ett aktiebolags val av låneform m.m. En utförlig behandling av den 

skatterättsliga regleringen av kapital- och vinstandelslån hade emellertid blivit alltför 

omfattande och också fallit utanför uppsatsens ämnesområde. Istället behandlas 

huvuddragen av den skatterättsliga regleringen av låntagarens respektive långivarens 

beskattning vid ett aktiebolags upptagande av kapital- och vinstandelslån och 

emittering av kapital- och vinstandelsbevis. För den skatterättsligt intresserade 

rekommenderas också Mattias Dahlbergs arbete Ränta eller kapitalvinst – Grund-

problem i kapitalinkomstbeskattningen särskilt vad gäller finansiella instrument i 
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gränslandet mellan lånekapital och eget kapital2 där beskattningsregleringen av 

låneformerna avhandlas i detalj. Av samma skäl som för den skatterättsliga 

regleringen behandlas den redovisningsrättsliga regleringen av kapital- och vinst-

andelslån endast översiktligt. 

 

ABL:s regler om prospekt och de s.k. Leo-reglernas påverkan på aktiebolags 

upptagande av kapital- och vinstandelslån avhandlas förhållandevis översiktligt. 

Detta då båda områdena behandlas ingående i såväl förearbeten som i den 

aktiebolagsrättsliga doktrinen. Vidare lämnas försäkrings- och försäkringsskatterätt 

helt utanför framställningen p.g.a. utrymmesskäl. Framställningen innehåller heller 

ingen skildring av regleringen av kapital- och vinstandelslån i utländsk rätt. Skälet till 

detta är att det långvariga svenska förbudet mot kapitalandelslån saknar 

motsvarighet i majoriteten av de länder med vilka Sverige normalt jämförs. 

 

1.4 Metod 

Framställningen följer traditionell rättsvetenskaplig metod så långt det är möjligt i 

syfte att fastställa gällande rätt för kapital- och vinstandelslån. Ledning har hämtats 

från huvudsakligen förarbeten, lagstiftning, rättspraxis och doktrin. Som nämnts i 

föregående stycken har dock kapital- och vinstandelslån inte behandlats i någon 

större utsträckning i den juridiska doktrinen. Antalet rättsfall från högre instanser där 

instrumenten behandlas är också få. Detta bör has i åtanke då det får till följd att 

vissa aspekter av gällande rätt och användningsområden för instrumenten endast 

behandlas i en eller ett fåtal källor i doktrinen, förarbeten och/eller rättspraxis. 

 

1.5 Definitioner 

Vid studier av äldre rättskällor av det som idag benämns kapital- respektive 

vinstandelslån kan terminologin stundtals vara förvirrande. Beroende på tidsperiod, 

källa och författare växlar terminologin mellan participating debenture, låne-

debenture, delägardebenture, vinstandelslån och kapitalandelslån. Uppsatsen följer 

terminologin i den rättskälla till vilket det aktuella stycket refererar men för att 

underlätta läsarens förståelse ges löpande förklaringar vid skifte av terminologi och 

                                                           
2
 Dahlberg, Mattias, Ränta eller kapitalvinst – Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen 

särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital, 
Iustus Förlag AB, Västerås, 2011. 
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termernas innebörd. I korthet kan sägas att termen participating debenture omfattar 

såväl vinstandelslån som kapitalandelslån, termen lånedebenture motsvarar vinst-

andelslån och termen delägardebenture motsvarar kapitalandelslån. 
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2 Historik 

 

2.1 Inledning 

I kapitlet ges en kronologisk redogörelse för kapital- och vinstandelslånens 

användning och aktiebolagsrättsliga reglering i Sverige från 1920-talet fram till 2007 

års ändringar i ABL. 

 

2.2 Participating debentures 

De participating debentures, d.v.s. löpande skuldebrev med föränderlig ränta3, som 

troligtvis var de första att utges i Sverige var de förlagsbevis som utgavs av 

investmentbolaget Cebert Investment Company Aktiebolag år 1926. I företagets 

bolagsordning stadgades att förlagsbevisen berättigade innehavaren en fast ränta om 

5 % per år betalt från bolagets tillgångar efter det att bolagets borgenärer fått betalt. 

Innehavaren hade också under vissa förutsättningar rätt till en tilläggsränta på upp 

till 5 % av bolagets vinst efter avsättning till bland annat reservfond. Förlagsbevisen 

ställdes vid utfärdandet till viss person och fick endast överlåtas till viss person.4 År 

1929 utgav vissa rederiaktiebolag förlagsbevis vilka inte berättigade innehavaren en 

fast ränta. Innehavarna hade däremot rätt till en räntesats vilken bestämdes vid 

ordinarie bolagsstämma och emanerade från bolagens tillgångar efter det att 

bolagets övriga skulder betalats.5 Det är oklart om något av rederiaktiebolagen hade 

en bestämmelse i respektive bolagsordning om utgivande av förlagsbevis.6 Det sades 

i slutet av 1920-talet även förekomma en tredje typ av participating debentures i 

Sverige vilka utmärktes av att de var oskiljaktigt förbundna med vissa aktier i det 

emitterande bolaget. Närmare uppgifter saknas dock om villkoren för denna typ av 

participating debentures.7 

 

Ovan nämnda participating debentures avsåg belopp och bolag av relativt ringa 

storlek. Förhållandet var det motsatta vid Aktiebolaget Kreuger & Tolls emissioner av 

                                                           
3
 Durban, Jörgen & Malm, Anders, Kapitalandelslåneförbudet i ny tappning?, JT 2003-2004, s. 

774-793, s. 778. 
4
 SOU 1931:40 s. 259. 

5
 SOU 1931:40 s. 260 f. 

6
 Borgström, Carl, Om konvertibla obligationer och andra finansieringsformer - några 

aktiebolagsrättsliga synpunkter, P.A. Norstedts & Söners Förlag, Stockholm, 1970, s. 81. 
7
 SOU 1931:40 s. 260 f. 
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participating debentures under åren 1928-1929. Bolaget genomförde fyra emissioner 

på sammantaget ca 140 miljoner kronor.8 De participating debentures som utgavs 

gav innehavaren utöver en fast ränta på 5 % en tilläggsränta på 1 % för varje 

procentenhet bolagets utdelning översteg den fasta räntan. De participating 

debentures som utgavs gav också innehavaren förmånsrätt framför bolagets aktier 

men efter övriga skulder.9  Då bolaget år 1932 blev försatt i konkurs var de 

participating debentures som utgivits upptagna i konkursstaten på ett belopp 

överstigande 200 MSEK. Innehavarna lämnades utan utdelning i konkursen.10 Detta 

fallissemang och misstron mot värdepapperstypen som sannolikt följde, i 

kombination med oklarheter kring beskattningsklassificeringen av den variabla 

avkastningen, ledde till att inga kända vinstandelsbevis utgavs till allmänheten under 

tiden efter Kreuger & Tolls konkurs.11 Händelseförloppet efter konkursen föranledde 

dock inte några direkta restriktioner eller förbud avseende participating debentures i 

1944 års aktiebolagslag.12 

 

2.3 1975 års aktiebolagslag 

Då Aktiebolagsutredningen13 år 1971 lade fram betänkandet om förslag till ny 

aktiebolagslag hade det svenska näringslivet visat visst intresse för emittering av 

vinstandelsbevis som finansieringsform. Vinstandelsbevis beskrevs i utredningens 

slutbetänkande som ett skuldebrev som, förutom att ge rätt till en eventuell fast 

ränta, även gav rätt till ett variabelt avkastningsbelopp.14 I utredningen användes 

endast termen vinstandelsbevis men termen omfattade såväl vinstandelsbevis som 

kapitalandelsbevis.15 Vinstandelsbevisen troddes kunna öka inflödet av utländskt 

kapital till svenska företag utan att investerarna erhöll det inflytande över företaget 

                                                           
8
 Borgström, Carl, Om konvertibla obligationer och andra finansieringsformer - några 

aktiebolagsrättsliga synpunkter, P.A. Norstedts & Söners Förlag, Stockholm, 1970, s. 81 f. 
9
 SOU 1931:40 s. 260 f. 

10
 Arlebäck, Sven Olof, Kreugerkraschen – Storbankernas verk?, Wallgårds förlag, Kristianstad, 

2000, s. 138. 
11

 SOU 1971:15 s. 193. 
12

 Durban, Jörgen & Malm, Anders, Kapitalandelslåneförbudet i ny tappning?, JT 2003-2004, s. 
77 4-793, s. 778. 
13

 Genom beslut 12 februari 1960 bemyndigade Kungliga Majestät chefen för justitie-
departementet att tillkalla en utredningsman för att delta i en samnordisk översyn av 
aktiebolagslagstiftningen samt att följa det utredningsarbete som pågick i de övriga nordiska 
länderna. Till utredningsman förordnades professorn Håkan Nial. Efter ett namnbyte under 
utredningens gång antog utredningen namnet Aktiebolagsutredningen. SOU 1971:15 s. 3. 
14

 SOU 1971:15 s. 193. 
15

 Durban, Jörgen & Malm, Anders, i not 12 a.a,. s. 776. 
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som aktieägande innebar. 16  Visserligen hindrade inte gällande rätt (1944 års 

aktiebolagslag) svenska aktiebolag att ta upp vinstandelslån.17 Emellertid ansågs vissa 

klargöranden behövas från lagstiftarens sida gällande vilket bolagsorgan som kunde 

besluta om upptagande av lån mot vinstandelsbevis samt om aktieägarna skulle ha 

företrädesrätt att teckna andelar i sådana lån.18 Att det rådde osäkerhet om bolagen 

fick dra av den variabla avkastningen på bevisen som kostnad vid beskattningen eller 

om den skulle jämställas med aktieutdelning bidrog också till osäkerhet hos 

företagen.19 

 

I prop. 1975:103 till ny aktiebolagslag gjordes skillnad mellan två olika typer av 

vinstandelsbevis, s.k. lånedebentures och delägardebentures. Termerna låne-

debenture och delägardebenture motsvaras med den terminologi som idag används i 

delar av doktrinen av termerna vinstandelsbevis respektive kapitalandelsbevis.20 

Lånedebentures medförde en rätt att få återbetalning på lånet genom ett nominellt 

eller indexberäknat belopp. Delägardebentures berättigade vid uppsägning eller 

likvidation istället till betalning ur bolagets tillgångar exempelvis beräknat efter en 

viss kvotdel av tillgångarna. Båda typerna av vinstandelslån konstaterades inrymma 

osäkerhetsmoment. I fallet med lånedebentures ansågs det spekulativa momentet 

inte vara alltför framträdande p.g.a. vinstandelsbevisets utformning med åter-

betalning på lånet genom ett nominellt eller indexberäknat belopp vid en bestämd 

tidpunkt. Det ansågs därför inte finnas någon anledning att hindra företag från att 

använda denna typ av vinstandelsbevis som form för kapitalanskaffning. Gällande 

delägardebentures konstaterades att innehavaren av vinstandelsbevisen i realiteten 

kom att inneha en ställning motsvarande aktieägarens. 21  Detta hade också 

konstaterats i målet NJA 1935 s. 270 vilket dock rörde de participating debentures 

som utgivits av Aktiebolaget Kreuger & Toll.22 Vad innehavaren av denna typ av 

                                                           
16

 SOU 1971:15 s. 193. 
17

 Prop. 1973:93 s. 82. 
18

 SOU 1971:15 s. 193. 
19

 Prop. 1975:103 s. 220. 
20

 Durban, Jörgen & Malm, Anders, Kapitalandelslåneförbudet i ny tappning?, JT 2003-2004, s. 
77 4-793,. s. 777. 
21

 Prop. 1975:103 s. 220 f. 
22

 I målet bevakade tre köpare av particpating debentures fordringar mot Kreuger & Tolls 
konkursbo. Fordringarna avsåg skadestånd för förlust de lidit av att köpa debentures till 
överpris på grund av falska uppgifter i bl.a. bolagets balansräkningar. HD konstaterade att 
debenturesvillkoren berättigade innehavaren till andel av bolagets vinst. Vidare 
konstaterades innehavarna ha rätt till en efter marknadsvärdet beräknad andel i bolagets 
tillgångar vid likvidation efter att övriga skulder betalats men innan utdelning skett till 
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vinstandelsbevis däremot saknade var aktieägarens rätt att delta i bolagets 

förvaltning eller att åberopa skyddsregler. Innehavaren av ett sådant vinstandels-

bevis saknade som kreditgivare rösträtt på bolagsstämman och hade därför ingen 

möjlighet att angripa för honom ogynnsamma bolagsstämmobeslut. Innehavaren 

saknade också företrädesrätt vid nyemission av aktier varvid hans vinstandelsbevis 

kunde minska i värde om ytterligare aktier emitterades alternativt om företaget gav 

ut ytterligare debentures med rätt till andelar i bolagets förmögenhet. Ovan angivna 

skäl samt att företagen inte ansågs ha ett behov av att använda delägardebentures 

ledde till att delägardebentures förbjöds i ÄABL.23 Förbudet kom till uttryck i 7 kap. 2 

§ 1 st. ÄABL. Paragrafen stadgade att: 

 

Om ej annat följer av 5 kap., får aktiebolag ej taga upp penninglån på villkor att lånet 

skall betalas på annat sätt än med ett nominellt penningbelopp eller med ett 

penningbelopp som bestämmes med hänsyn till förändringar i penningvärdet. 

      Upptagande av lån mot obligationer eller andra skuldebrev med rätt till ränta, 

vars storlek är helt eller delvis beroende av utdelningen till aktieägare i bolaget eller 

bolagets vinst (vinstandelsbevis), beslutas av bolagsstämman eller, efter stämmans 

bemyndigande, av styrelsen. 

 

I 7 kap. 2 § 2 st. ÄABL angavs att det krävdes bolagsstämmobeslut, vilket fordrade 

enkel majoritet, alternativt ett styrelsebeslut efter delegering från bolagsstämman, 

för utgivande av lånedebentures. 24  Kravet på stämmobeslut eller delegering 

grundades på att ett vinstandelslån med ett variabelt tillägg till fast ränta kunde 

komma att påverka aktieägares möjlighet till utdelning från bolaget. Upptagande av 

vinstandelslån ansågs därför vara mer ingripande för aktieägarna än ett upptagande 

av traditionella lån vilkas upptagande beslutades av styrelsen.25 Det kan heller inte 

uteslutas att kravet på beslut från bolagsstämman var hänförligt till skyddet för det 

låntagande företagets borgenärers intressen även om regeringen inte anförde 

sådana skäl för sitt beslut.26 

                                                                                                                                                         
aktieägarna. Innehavarna var därför i väsentlig mån att likställa med aktieägare. En aktieägare 
kunde inte tillerkännas skadestånd på angiven grund och HD ogillade därför bevakningarna. 
23

 Prop. 1975:103 s. 220 f. 
24

 Prop. 1975:103 s. 366 f. 
25

 Prop. 1975:103 s. 222. 
26

 Dahlberg, Mattias, Ränta eller kapitalvinst – Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen 
särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital, 
Iustus Förlag AB, Västerås, 2011, s. 600. 
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Genom lag (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) flyttades 

bestämmelserna från 7 kap. 2 § ÄABL till 7 kap. 3 § ÄABL. Ett antal år senare flyttades 

bestämmelserna återigen, denna gång till 7 kap. 26 § ÄABL genom lag (2000:66) om 

ändring i aktiebolagslagen (1975:1385). Ingen av flyttarna medförde en materiell 

förändring av paragrafen. 

 

2.4 2005 års aktiebolagslag 

Förbudet mot andra kapitalandelslån än de som betalades med ett nominellt 

penningbelopp eller penningbelopp som bestämdes med hänsyn till förändringar i 

penningvärdet kom att kvarstå i svensk lagstiftning fram till de lagändringar som 

följde på 1990 års Aktiebolagskommittés 27  delbetänkande SOU 1997:22 Aktie-

bolagets kapital och slutbetänkandet SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag. Kommittén 

framhöll att det faktum att långivare saknade aktieägares rätt i bolaget inte behövde 

vara något negativt. Om lånevillkoren för ett kapitalandelslån innebar höga risker för 

långivarna innebar det också högre kapitalanskaffningskostnad för bolaget som 

behövde kompensera för risken. Kommittén konstaterade också att exempelvis 

konvertibellån i form av förlagsbevis med räntan satt i relation till företagets 

utdelning många gånger kan vara minst lika riskfyllda som kapitalandelslån där 

varken inlösenstidpunkt eller återbetalningsbelopp är bestämt på förhand. ÄABL tillät 

också andra typer av mycket riskfyllda lån. Även finansiella instrument som 

utvecklats och vilka omsattes på kapitalmarknaden ansågs vara förenade med stora 

och svårbedömda risker. Prisbildningen på marknaden sattes av stora aktörer med 

tillgång till finansanalytiker och annan expertis. Småsparare eller andra aktörer med 

mindre djupgående kunskaper ansågs betala de priser vilka sattes av de större 

aktörerna och i teorin motsvarade instrumentens risker. Kommittén konstaterade 

därför att ett förbud mot kapitalandelslån i syfte att skydda långivarna inte var 

motiverat.28   

 

Vidare konstaterade Aktiebolagskommittén att omfattningen av förbudet mot 

kapitalandelslån hindrade svenska företag att ta upp lån vilka var möjliga att uppta 

för företag i jämförbara länder. Att enligt de svenska reglerna endast tillåta 

                                                           
27

 Kommitté som skapades genom bemyndigande från regeringen till chefen för 
Justitiedepartementet (Ju 1990:08) med syfte att göra en översyn av aktiebolagslagen (Dir. 
1990:46). 
28

 SOU 1997:22 s. 232 f. 
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vinstandelslån vilka skulle betalas med ett nominellt belopp, alternativt ett 

penningbelopp som skulle betalas med hänsyn till förändringar i penningvärdet, 

berodde enligt kommittén på risken för kringgåenden av lagstiftningen. Ett företag 

med huvuddelen av sin försäljning kopplad till en särskild produkt eller råvara ex. olja 

hade haft möjlighet att kringgå reglerna genom att reglera återbetalningsbeloppet till 

prisutvecklingen på den aktuella produkten eller råvaran. Risken för kringgåenden 

ansågs däremot inte vara tillräckligt för att motivera den tidigare regelns 

utformning.29 Vid en sammanvägning av de olika argumenten fann Aktiebolags-

kommittén att den reglering som införts i och med ÄABL borde slopas och 

kapitalandelslån åter vara tillåtna. Kapitalandelslån skulle därvid behandlas likadant 

som tidigare tillåtna vinstandelslån.30 Kommittén presenterade i 6 kap. 9 § följande 

författningsförslag: 

 

Upptagande av lån beslutas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans 

bemyndigande av styrelsen, om räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall 

ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägare i bolaget eller av 

bolagets vinst.31 

 

Att beslut om emittering av kapitalandelslån fordrade bolagsstämmans godkännande 

alternativt dennas delegering till styrelsen motiverades med, precis som i fallet med 

vinstandelslån, räntevillkorens belastning på bolaget och påverkan på framtida 

utdelning. 32  I sitt slutbetänkande SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag presenterade 

kommittén ett förslag på paragraf, 10 kap. 10 §, som motsvarade 6 kap. 9 § i 1997 års 

förslag med vissa redaktionella ändringar.33 Förslaget fick också stöd i doktrinen där 

förbudet för svenska aktiebolag att uppta kapitalandelslån kritiserats för att utgöra 

ett onödigt hinder för svenskt näringsliv att konkurrera på lika villkor internationellt 

och även som ett uttryck av förmynderi från lagstiftarens sida.34 

 

                                                           
29

 SOU 1997:22 s. 234. 
30

 SOU 1997:22 s. 15. 
31

 SOU 1997:22 s. 62. 
32

 SOU 1997:22 s. 234. 
33

 SOU 2001:1 s. 341. 
34

 Borg, Mikael, Aktierelaterade incitamentsprogram – en civilrättslig studie, Jure Förlag AB, 
Stockholm, 2003, s. 115. 
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I prop. 2004/05:85 till ny aktiebolagslag presenterade regeringen följande slutgiltiga 

författningsförslag, 11 kap. 11 § ABL, vilket skulle reglera upptagande kapital- och 

vinstandelslån i den nya aktiebolagslagen: 

 

Ett beslut om att bolaget skall ta upp ett lån där räntan eller det belopp med vilket 

återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, 

kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella 

ställning skall fattas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, 

av styrelsen. 

      Ett bemyndigande enligt första stycket får inte sträcka sig längre än till nästa 

årsstämma.35 

       

Regeringens författningsförslag överensstämde i sak med det förslag Aktiebolags-

kommittén presenterat. Förbudet mot kapitalandelslån togs bort och liksom tidigare 

var vinstandelslån tillåtna. Regeringen motiverade sitt ställningstagande med att 

bolag ska ha möjlighet att använda sig av de finansieringsformer de finner lämpliga 

under förutsättning att de inte medför oacceptabla risker eller olägenheter för 

aktieägare, borgenärer eller andra intressenter. Kapitalandelslån ansågs inte medföra 

sådana risker eller olägenheter. Värderingen av instrumenten av professionella 

aktörer ansågs på ett rimligt sätt säkerställa att marknadens prissättning skulle spegla 

lånevillkorens för- och nackdelar.36 Vidare konstaterades att liknande instrument var 

tillåtna bland de länder med vilka Sverige normalt jämförs. Nackdelen att ett 

tillåtande av kapitalandelslån kunde medföra oklarheter kring vem eller vilka som 

hade den reella makten i bolag ansågs inte kunna uteslutas men konstaterades vara 

av mindre betydelse.37 

 

I lagtexten definierades vinstandelslån som ”ett lån där räntan är helt eller delvis 

beroende av utdelningen till aktieägare i bolaget, kursutvecklingen på bolagets 

                                                           
35

 Prop. 2004/05:85 s. 663 f. 
36

 I doktrinen har dock poängterats att regeringens uttalande om marknadens förmåga att 
rätt pröva och värdera finansiella instrument gjordes innan den finanskris som påbörjades 
under senvåren 2008. Under krisen uppenbarades att flera finansiella institutioner inte haft 
förmågan att rätt värdera sammansatta finansiella instrument. Det är därför möjligt att 
regeringen i dagsläget inte hade gjort samma bedömning av marknadens förmåga att rätt 
värdera finansiella instrument. Dahlberg, Mattias, Ränta eller kapitalvinst – Grundproblem i 
kapitalinkomstbeskattningen särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan 
lånekapital och eget kapital, Iustus Förlag AB, Västerås, 2011, s. 676. 
37

 Prop. 2004/05:85 s. 368. 
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aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning”. Ett kapitalandelslån var 

ett lån där ”kapitalbeloppet som skall återbetalas är knutet till någon av dessa 

faktorer”. Lån vilka inte behandlades i paragrafen kunde normalt beslutas direkt av 

styrelsen utan stämmans bemyndigande. Som exempel nämndes i propositionen lån 

där återbetalningsbeloppet eller räntan var knutet till ett visst råvaruindex eller till 

ett företags vinst på en viss produkt. Dock krävdes stämmobeslut eller bemyndigande 

till styrelsen om lånevillkoren hade en rent faktisk koppling till bolagets resultat, 

vinstutdelning eller finansiella ställning även om lånevillkoren formellt hade 

anknytning till någon annan faktor än nyss uppräknade. Exempelvis fordrades 

stämmans godkännande eller bemyndigande för upptagande av kapital- och/eller 

vinstandelslån där huvuddelen av lånet var knutet till vinsten på en viss produkt om 

bolagets resultat uteslutande eller nästan uteslutande var beroende av försäljningen 

av produkten.38 Att kravet på godkännande från bolagsstämman eller delegering från 

denna kvarstod trots ifrågasättande från remissinstanser motiverades av regeringen 

med att såväl kapital- som vinstandelslån kunde utgöra en beaktansvärd belastning 

för bolaget och begränsa utrymmet för framtida utdelning.39 Från andra håll riktades 

kritik mot att kravet på bolagsstämmans godkännande ledde till osäkerhet och 

tidsutdräkt för svenska aktiebolag vid upptagande av kapital- och vinstandelslån. 

Detta riskerade i sin tur att leda till att det emitterande bolagets lånevillkor 

försämrades alternativt att transaktionen inte genomfördes över huvud taget.40 

 

Sedan införandet av ABL omfattas beslut om upptagande av kapital- och vinstandels-

lån där bolagets styrelse eller någon annan närstående erbjuds teckna lånen också av 

de i aktiebolagslagen införda s.k. Leo-reglerna, mer om detta i stycke 3.5.41 

 

2.5 2007 års ändringar i ABL 

Att det krävdes stämmobeslut eller bemyndigande för bl.a. upptagande av lån där 

räntan var knuten till bolagets finansiella ställning eller utvecklingen på bolagets 

aktier var en nyhet i förhållande till ÄABL. Då förarbetena till ABL inte behandlade 

syftet eller konsekvenserna av utvidgningen uppkom osäkerhet om lån som tidigare 

                                                           
38

 Prop. 2004/05:85 s. 664. 
39

 Prop. 2004/05:85 s. 368 f. 
40

 Durban, Jörgen & Malm, Anders, Kapitalandelslåneförbudet i ny tappning?, JT 2003-2004, s. 
774-793, s. 786 f. 
41

 Prop. 2004/05:85 s. 369. 
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kunde beslutats av styrelsen eller andra lägre befattningshavare nu krävde beslut 

från bolagsstämman alternativt dennas bemyndigande.42 Inskränkningar av möjlig-

heterna till upptagande av vinstandelslån som regleringen i ABL innebar, jämfört med 

ÄABL, begränsade svenska bolags finansieringsmöjligheter. Regeringen föreslog 

därför en lagändring i syfte att återgå till det tidigare rättsläget vad gällde 

vinstandelslån. Lagändringen troddes leda till positiva effekter för bolag som använde 

instrumenten.43 Genom prop. 2006/07:70 föreslogs ABL 11 kap. 11 § ändras till att ha 

följande lydelse: 

 

Ett beslut om att bolaget skall ta upp ett lån skall fattas av bolagsstämman eller, 

efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen, om storleken av den ränta som 

skall löpa på lånet eller det belopp som skall återbetalas skall öka om bolagets vinst 

eller utdelningen till aktieägarna ökar.  

      Ett bemyndigande enligt första stycket får inte sträcka sig längre än till nästa 

årsstämma.44 

 

Föredragande statsråd konstaterade att regleringen av vinstandelslån i ÄABL 

grundades i den belastning ett upptagande av sådana lån kunde ha på bolaget och 

bolagets förmåga till framtida vinstutdelning till aktieägarna. Det ansågs därför 

rimligt att ge aktieägarna det avgörande inflytandet om sådana lån skulle upptas av 

bolaget eller inte. Därför framstod det utvidgade kravet på stämmobehandling som 

mindre ändamålsenligt när det rörde faktorer vilka inte direkt påverkade 

aktieägarnas möjlighet att utfå vinst från bolaget. Exempelvis behövde utvecklingen 

av ett bolags aktiekurs inte ha någon påverkan alls på bolagets vinstutdelning. Vidare 

konstaterades ”bolagets finansiella ställning” vara ett mycket brett begrepp som ofta 

mättes med finansiella nyckeltal. Nyckeltalen behövde inte nödvändigtvis vara 

kopplade till bolagets resultat varvid det konstaterades att bestämmelserna, för att 

följa det ursprungliga syftet, skulle begränsas till mer direkt resultatrelaterade 

faktorer.45  

 

Regeringen hänvisade också till uttalandet i prop. 2004/05:85 att det bör stå bolag 

fritt att använda de finansieringsformer de finner lämpliga under förutsättning att 
                                                           
42

 Prop. 2006/07:70 s. 66 f. 
43

 Prop. 2006/07:70 s. 75. 
44

 Prop. 2006/07:70 s. 13. 
45

 Prop. 2006/07:70 s. 67. 
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dessa inte innerbär oacceptabla risker eller olägenheter för bolagets aktieägare, 

borgenärer eller andra intressenter. Regeringen angav därför att begräsningar i form 

av restriktioner för bolag att använda sig av vissa finansieringsformer inte borde 

införas utan mycket starka skäl. Lån där räntan kopplats till bolagets finansiella 

ställning eller aktiekursens utveckling hade inte innan regleringen i ABL krävt 

behandling på bolagsstämman alternativt bolagsstämmans bemyndigande till 

styrelsen. Förfarandet hade inte gett upphov till några särskilda problem eller 

olägenheter. Regeringen föreslog därför att lån där räntan, eller det kapitalbelopp 

som skulle återbetalas, var knutet till bolagets finansiella ställning eller 

kursutvecklingen på bolagets aktier inte skulle kräva stämmobehandling. 46  ABL 

ändrades sedermera också och fick den av regeringen i propositionen föreslagna 

lydelsen.47 

 

  

                                                           
46

 Prop. 2006/07:70 s. 67 f. 
47

 SFS 2007:317. 
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3 Gällande rätt 

 

3.1 Allmänt om upptagande av kapital- och vinstandelslån 

Regleringen av kapital- och vinstandelslån i ABL fick sin nuvarande utformning genom 

de ovan behandlade ändringarna som föreslogs och antogs genom prop. 2006/07:70. 

Bolagsstämmans godkännande eller delegering till styrelsen för upptagande av lån 

fordras när räntan eller det kapitalbelopp som ska återbetalas är knuten till bolagets 

vinst eller utdelning till aktieägarna. I sin motivering till varför dessa faktorer krävde 

bolagsstämmans godkännande hänvisade föredragande statsråd till principen om att 

lån där bolagets vinst kommer andra än bolagets aktieägare till del bör beslutas av 

bolagsstämman eller bolagets styrelse efter bemyndigande från bolagsstämman.48 

Bolagsstämmobeslutet förutsätter endast enkel majoritet enligt huvudregeln i 7 kap. 

40 § ABL. Lagtexten i 11 kap. 11 § ABL gör ingen distinktion mellan årsstämma och 

extra bolagsstämma varvid stämmobeslutet kan fattas oberoende av vilken typ av 

stämma det rör sig om. Om beslutet är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt aktieägare 

eller någon annan kan det prövas enligt generalklausulen 7 kap. 47 § ABL.49 Utöver 

skyddet för aktieägarna mot alltför frikostiga villkor för långivarna innebär kravet på 

stämmobeslut eller bemyndigande till styrelsen också att emitteringen av lånen ges 

offentlighet.50 

 

Regleringen i 11 kap. 11 § ABL tar endast sikte på fall där räntan eller kapitalbeloppet 

ökar i takt med vinstutvecklingen i bolaget. Är förhållandet det motsatta, att räntan 

eller kapitalbeloppet minskar i takt med bolagets vinstutveckling, krävs därför inte 

bolagsstämmans godkännande eller bemyndigande för upptagande av lånen. 51 

Stämmobeslut eller bemyndigande är inte heller nödvändigt om lånevillkoren 

innebär att det återbetalningspliktiga kapitalbeloppet eller räntan på lånen ökar om 

utdelningen till aktieägarna eller bolagets vinst minskar.52 Vidare krävs inte, som var 

fallet innan lagändringen, stämmobeslut för upptagande av lån där ränta eller 

                                                           
48

 Prop. 2006/07:70 s. 68 f. 
49

 Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4:1 uppl., Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 271 f. 
50

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 4:1 uppl., Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2012, 
s. 136. 
51

 Prop. 2006/07:70 s. 68 f. 
52

 Prop. 2006/07:70 s. 90 f. 
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återbetalningspliktigt kapitalbelopp är knutet till bolagets finansiella ställning eller 

utdelningen på bolagets aktier då dessa lån inte längre är kapital- eller vinstandelslån 

enligt definitionen i 11 kap. 11 § ABL.53 

 

Styrelsen kan normalt besluta om upptagande av lån utan bolagsstämmans 

bemyndigande om lånevillkoren inte knyter an till någon av faktorerna i 11 kap. 11 § 

1 st. ABL. Räntan eller återbetalningsbeloppet kan exempelvis knytas till ett 

råvaruindex eller bolagets vinst på en viss specifik produkt. Det krävs dock 

stämmobeslut eller delegering om lånevillkoren rent faktiskt har en nära koppling till 

bolagets vinst eller utdelning till aktieägarna även om villkoren formellt knyts till en 

annan faktor. Exempelvis krävs stämmans bemyndigande om styrelsen fattar beslut 

om upptagande av lån där räntan eller återbetalningsbeloppet är knutet till bolagets 

vinst på en viss produkt om bolagets resultat uteslutande eller nästan uteslutande 

beror på försäljningen av produkten.54 Lagtexten i 11 kap. 11 § ABL medger heller 

inte att styrelsen beslutar om upptagande av kapital- eller vinstandelslån under 

förutsättning att bolagsstämman senare godkänner beslutet. 55  Rättsföljden om 

styrelsen, utan att involvera bolagsstämman, fattar beslut om upptagande av kapital- 

eller vinstandelslån är nullitet. Detsamma gäller om styrelsen, utan att involvera 

bolagsstämman, fattar beslut om upptagande av ett lån som faktiskt är att likställa 

med ett kapital- eller vinstandelslån. Det har i doktrinen därför rekommenderats att 

styrelsen ska låta bolagsstämman fatta beslut om upptagande av lån om osäkerhet 

råder om hur lånet ska klassificeras rättsligt.56 Nämnas bör också att aktiebolag med 

särskild vinstutdelningsbegränsning enligt 32 kap. 7 § ABL är förbjudna att ta upp 

kapital- och vinstandelslån.57 

 

Bolagsstämmans beslut eller delegering till styrelsen fordras enligt lagtexten i 11 kap. 

11 § ABL när bolaget ”tar upp” lån. I normalfallet avses då situationen när ett nytt 

låneavtal ingås. Dock kan även tidigare ingångna låneavtal vilka fallit utanför 

                                                           
53

 Prop. 2006/07:70 s. 90 f. 
54

 Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag, 6 uppl., LitteraturCompagniet AB, Stockholm, 
2010, s. 199. 
55

 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 10:1 uppl., Norstedts Juridik AB, 
Vällingby, 2011, s. 235. 
56

 Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4:1 uppl., Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 272. 
57

 Prop. 2006/07:70 s. 33. 
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kriterierna i paragrafen komma att kräva stämmobeslut om låneavtalet ändras så att 

det faller inom paragrafens tillämpningsområde.58 

 

3.2 Risker för innehavare av kapital- och vinstandelsbevis 

Om villkoren i ett vinstandelslån berättigar innehavaren av vinstandelsbeviset till en 

viss räntesats vilken bestäms efter bolagets vinstutdelning till aktieägarna är 

innehavaren beroende av vilket utdelningsbeslut som fattas av bolagsstämman. Om 

emittentbolaget är eller blir ett helägt dotterbolag kan moderbolaget helt eller delvis 

avstå från en vinstutdelning ur dotterbolaget och istället föra över vinstmedlen till 

moderbolaget. Om detta sker är det oklart om innehavaren av vinstandelsbeviset kan 

skydda sig mot förfarandet. 59  Problematiken uppmärksammades av Advokat-

samfundet i dess remissvar till promemorian Några aktiebolagsrättsliga frågor vilken 

sedan kom att behandlas av regeringen. Advokatsamfundet tog bl.a. upp möjligheten 

att lagstifta om att moderbolag kunde krävas att godkänna vissa lån vilka upptagits av 

dotterbolag. Möjligheten togs även upp att lagbestämmelserna skulle omfatta villkor 

som istället för att knytas till det långivande bolagets resultat knyts till koncernens 

resultat. Föredragande statsråd konstaterade i prop. 2006/07:70 att frågorna hittills 

inte hade varit lagreglerade och att detta såvitt känt inte orsakat några särskilda 

problem. Fördelarna med att utvidga regleringen ansågs inte väga upp de nackdelar i 

form av ökad komplexitet som en reglering skulle medföra. Avslutningsvis 

konstaterades dock att regeringen var beredd att återkomma till frågorna om 

koncerninterna transaktioner används för att kringgå reglerna och detta inte kan 

åtgärdas med det befintliga regelverket.60 Problematiken kan också aktualiseras om 

lånevillkoren stipulerar att den varierande avkastningen på ett vinstandelsbevis ställs 

i förhållande till bolagets vinst istället för avkastningen på bolagets aktier. Om vinsten 

är avgörande, och utgångspunkten inte är bolagets bruttovinst, uppkommer svårig-

heten att bestämma hur vinsten ska beräknas. Om den av bolagsstämman fastslagna 

balansräkningen och däri angivna nettovinsten är avgörande vid beräkningen av den 

varierande avkastningen har majoriteten stora möjligheter att påverka avkastningen 

på vinstandelsbevisen.61 

                                                           
58

 Prop. 2006/07:70 s. 91. 
59

 Skog, Rolf, Rodhes Aktiebolagsrätt, 23:1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 75. 
60

 Prop. 2006/07:70 s. 68. 
61

 Mattsson, Nils, Aktiebolagens finansieringsformer, P.A. Norstedts & Söners Förlag, Lund, 
1977, s. 184 f. 
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Frånsett bokslutsdispositioner och transaktioner mellan moder- och dotterbolag 

riskerar innehavare av kapital- och vinstandelsbevis även att det emitterande bolaget 

minskar räntan eller återbetalningsbeloppet på andra sätt. Vid en nyemission riskerar 

innehavaren att den variabla räntan minskar om den är knuten till utdelningen på 

bolagets aktier. Utger bolaget nya vinst- eller kapitalandelsbevis konkurrerar dessa 

med de tidigare utgivna och det är tvivelaktigt om ny emission gäller med 

förmånsrätt efter tidigare genomförd emission.62 En lösning kan vara att bevis-

innehavaren kompenseras för den ökade avkastningen som sker på den del av aktien 

som motsvarar teckningsrätten. En sådan uträkning riskerar dock att bli mycket 

komplicerad.63  

 

Liknande problematik kan uppkomma vid en fondemission i det emitterande bolaget. 

Här kan en lösning vara att frågorna regleras i avtalet mellan långivaren och det 

låntagande bolaget på så sätt att en fondemission likställs vid en höjd utdelning. 

Exempelvis kan då en fondemission där en aktieägare erhåller 1 ny aktie för 2 gamla 

likställas med en utdelningshöjning på 50 % för innehavarna av bevisen.64 

 

Om bolaget exempelvis fusionerats med ett annat bolag eller om det skett betydande 

kapitaltillskott bör, om särskilda föreskrifter saknas i lånevillkoren, beräknings-

grunden för ränta på kapital- eller vinstandelsbevis kunna jämkas med stöd av 36 § 

AvtL. Att räntan påverkats av att bolagets resultatutveckling blivit annorlunda än 

förväntat p.g.a. ändrade marknadsförhållanden bör dock inte kunna utgöra grund för 

jämkning.65 

 

3.3 Avtalsfrihet gällande lånevillkoren 

En fördel med kapital- och vinstandelslån är den avtalsfrihet som råder vid 

utformningen av lånevillkoren.66 Utöver kravet på beslut eller bemyndigande från 

bolagsstämman till styrelsen för upptagande av kapital- eller vinstandelslån saknar 

                                                           
62

 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 10:1 uppl., Norstedts Juridik AB, 
Vällingby, 2011, s. 235 f. 
63

 Mattsson, Nils, Aktiebolagens finansieringsformer, P.A. Norstedts & Söners Förlag, Lund, 
1977, s. 184. 
64

 Mattsson, i not 63 a.a., s. 184 f. 
65

 Lindskog, Stefan, Aktiebolagslagen – 6:e och 7:e kapitlet, Fritzes Förlag AB, Göteborg 1995, 
s. 133. 
66

 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, 2:1 uppl., Norstedts Juridik AB, 
Vällingby, 2012, s. 36. 
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ABL specifika formella krav för upptagande av sådana lån. ABL saknar också, utöver 

reglerna om prospekt vilka i vissa situationer kan bli tillämpliga67, bestämmelser om 

hur förslag om utgivning av kapital- eller vinstandelsbevis ska vara utformade. 

Avsaknaden av bestämmelser i ABL blir särskilt tydlig vid en jämförelse med de 

omfattande bestämmelser som finns för förslag till nyemission av aktier i 13 kap. 4-

5§§, emission av teckningsoptioner i 14 kap. 4-7§§ och emission av konvertibler i 15 

kap. 4-7§§. 68  Mot denna bakgrund är det får långivaren särskilt viktigt att 

lånevillkoren utformas så att långivarens rättigheter hålls intakta i beaktande av 

framtida nyemissioner av aktier69, emissioner av konvertibler etc.70 

 

3.4 Likheterna med en rösträttslös aktie 

Huvudregeln i ABL är att alla aktier har lika rätt i bolaget. Regeln, vilken allmänt 

benämns likhetsprincipen, finns i 4 kap. 1 § ABL. Aktiebolag har dock möjlighet att 

göra avsteg från likhetsprincipen genom bestämmelser i bolagsordningen, 4 kap. 2-4 

§§ ABL. Exempelvis får bolag emittera aktier med olika röstvärden under 

förutsättning att en aktie inte får ha ett röstvärde som tio gånger överstiger 

röstvärdet för en annan aktie, 4 kap. 5 § ABL. Bestämmelsen är tvingande.71 Av 

bestämmelsen följer därför att aktier utan rösträtt, s.k. rösträttslösa aktier, är 

förbjudna.72 

 

Slopandet av förbudet mot kapitalandelslån har i kombination med de sedan tidigare 

tillåtna vinstandelslånen inneburit en möjlighet för aktiebolag att ge ut en slags 

rösträttslös aktie trots det uttryckiga förbudet. Om kapitalbeloppet som ska betalas 

tillbaka exempelvis knyts direkt till kursutvecklingen på bolagets aktier och räntan 

knyts till utdelningen till aktieägarna är långivaren i ekonomiskt hänseende i samma 

                                                           
67

 Se nedan under stycke 3.6. 
68

 Noteras bör att till kapital- och vinstandelsbevis kan knytas en konverteringsrätt till aktier 
eller andra tillgångar. Beteckningen blir då konvertibelt kapitalandelsbevis eller konvertibelt 
vinstandelsbevis. Reglerna om konvertibler i 15 kap ABL blir då fullt tillämpliga på sådana 
bevis. Se nedan under stycke 4.6. Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, 2:1 
uppl., Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2012, s. 36. 
69

 Se ovan under stycke 3.2. 
70

 Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4:1 uppl., Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 270 ff. 
71

 Prop. 2004/05:85 s. 247 f. 
72

 Prop. 1975:103 s. 313. 
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situation som en aktieägare.73 En annan beskrivning som getts är att bevisen kan 

tjäna som preferensaktier utan rösträtt.74 I doktrinen har kritik riktats mot visheten i 

en ordning där aktiebolag formellt inte får ha rösträttslösa aktier men i ekonomiskt 

hänseende de facto kan ha sådana. Av systematiska skäl har ansetts att ett tillåtande 

av kapitalandelslån ska följas av ett tillåtande av rösträttslösa aktier och motsatt att 

ett förbud av kapitalandelslån följs av ett förbud mot rösträttslösa aktier i syfte att ge 

tydliga rättspolitiska signaler.75 Vidare har möjligheten till röstvärdesdifferentiering 

av aktier överhuvud på senare år varit föremål för kritik. Tillåtandet av kapitalandels-

lån möjliggör i praktiken en oändlig röstvärdesdifferentiering.76 

 

3.5 Leo-reglerna 

De s.k. Leo-reglerna77 i 16 kap. ABL omfattar beslut om upptagande av såväl kapital- 

som vinstandelslån när publika aktiebolag eller dotterbolag till sådana bolag beslutar 

om upptagande av lånen. Vid exempelvis ett tecknande av kapitalandelslån av 

styrelseledamöter eller annan närstående är riskerna för ett otillbörligt gynnande i 

princip desamma som om personen erbjudits teckna aktier i en riktad emission. 

Innebörden blir att bolagsstämman inte kan delegera beslutanderätten till styrelsen 

om lånet riktas till den personkrets som innefattas av reglerna för riktade emissioner. 

För att bolagsstämman ska få fatta beslut om upptagande av lån när det riktas till 

ovan nämnda personkrets krävs nio tiondelars majoritet vid stämmans beslut.78 
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 Svensson, Bo & Danelius, Johan, Aktiebolagslagen – kommentar och lagtext, Tholin & 
Larssons förlag, u.o., 2012, s. 124. 
74

 Mattsson, Nils, Aktiebolagens finansieringsformer, P.A. Norstedts & Söners Förlag, Lund, 
1977, s. 20. 
75

 Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag, 6 uppl., LitteraturCompagniet AB, Stockholm, 
2010, s. 198. 
76

 Larsson, Daniel, Kapitalandelslånets återkomst – ett finansiellt instrument med bred 
potential, Infotorg Juridik, ”www.infotorg.se”, lydelse 2012-10-01. 
77

 Under 1980-talet blev riktade emissioner föremål för debatt efter transaktioner i AB Leo. 
Följden blev införandet av den s.k. Leo-lagen, lag (SFS 1987:464) om vissa riktade emissioner i 
aktiemarknadsbolag m.m., med regler innebärande att beslut om vissa riktade emissioner i 
aktiemarknadsbolag eller dotterbolag till sådana bolag skulle fattas av bolagsstämman för att 
vara giltiga. Reglerna i Leo-lagen överfördes sedan med vissa ändringar till 16 kap. ABL. Prop. 
2004/05:85 s. 360 f. 
78

 Prop. 2004/05:85 s. 369. 
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3.6 Prospekt79 

Tidigare gällde enligt 7 kap. 27 § ÄABL att när ett publikt aktiebolag eller en 

aktieägare i ett sådant bolag offentliggjorde eller på annat sätt till en vidare krets 

riktade en inbjudan att förvärva vinstandelsbevis som bolaget gett ut skulle reglerna 

om emissionsprospekt i 4 kap. 19-26 §§ ÄABL tillämpas.80 Vid tiden för framläggandet 

av prop. 2004/05:85 med förslag till ny aktiebolagslag hade Aktiebolagskommitténs 

förslag rörande prospektregler inte anpassats till det då nya EG-direktivet på 

området, 2003/71/EG. Nya förslag till prospektregler sköts därför på framtiden och 

föredragande statsråd angav att reglerna skulle införas vid genomförandet av 

direktivet i svensk rätt.81 

 

EG-direktivet 2003/71/EG, det s.k. prospektdirektivet, syftade bl.a. till att underlätta 

kapitalanskaffning över gränserna inom EU och att säkerställa ett gott investerar-

skydd.82 De svenska lagändringar som följde på prospektdirektivet trädde i kraft 1 

januari 2006.83 För att åtgärda den svåröverskådlighet som tidigare präglat reglerna 

om prospekt, då dessa funnits i flera lagar och andra regelverk, infördes de nya 

prospektreglerna i en och samma lag, lagen (1991:980) om handel med finansiella 

instrument (LHF).84 1 juli 2012 genomfördes vissa ändringar av prospektreglerna i LHF 

till följd av implementeringen av EU-direktiv 2010/73/EU vilket syftade till att 

reducera företagens administrativa bördor.85 

 

Ett prospekt ska upprättas när överlåtbara värdepapper86 erbjuds till allmänheten 

eller tas upp till handel på en reglerad marknad, 2 kap. 1 § LHF. Kapital- och 

                                                           
79

 Ett prospekt är en handling innehållandes den information som lämnas när finansiella 
instrument erbjuds till allmänheten eller börjar handlas på en reglerad marknad. 
Informationen ska innehålla de uppgifter som krävs för att en investerare ska kunna göra en 
bedömning av vilken risk och avkastning som är förknippad med en investering i det 
finansiella instrumentet. Utöver uppgifter om det finansiella instrumentet och dess 
egenskaper ska prospekt även innehålla uppgifter om det emitterande företaget och dess 
ekonomiska ställning. Prop. 2004/05:158 s. 51. 
80

 Skyldighet att upprätta emissionsprospekt förelåg dock inte i de fall summan av de belopp 
som till följd av inbjudan kunde komma att betalas inte uppgick till 300 000 SEK. 
81

 Prop. 2004/05:85 s. 359 f. 
82

 Prop. 2004/05:158 s. 56. 
83

 Prop. 2004/05:158 s. 161. 
84

 Prop. 2004/05:158 s. 62. 
85

 Prop. 2011/12:129 s. 1 f. 
86

 I lagtexten som infördes genom prop. 2004/05:158 omfattade skyldigheten i 2 kap. 1 § LHF 
att upprätta prospekt situationen när ”finansiella instrument som är avsedda för allmän 
omsättning” erbjöds till allmänheten eller togs upp till handel på en reglerad marknad, prop. 
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vinstandelsbevis räknas till kategorin ”överlåtbara värdepapper”.87 Ett ”erbjudande 

till allmänheten” är enligt artikel 2.1 d i prospektdirektivet ”ett meddelande till 

personer, oavsett form och medium, som innehåller tillräcklig information om 

villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare skall 

ha förutsättningar att fatta beslut om att teckna eller förvärva dessa värdepapper”. 

Föredragande statsråd ansåg definitionen var alltför allmänt hållen för att föras in i 

den svenska prospektlagstiftningen men angav att definitionen kan fungera som 

vägledning för tolkning av begreppet ”erbjudande till allmänheten”. Gällande kravet 

på prospekt då finansiella instrument ”tas upp till handel på en reglerad marknad” 

angav föredragande statsråd att prospekt som huvudregel ska upprättas i samtliga 

fall då värdepapper tas upp till handel på en sådan marknad.88 

 

Bestämmelserna om prospekt i LHF och tillhörande EU-rättslig prospektförordning89 

behöver inte tillämpas om något av undantagen från prospektskyldighet i 2 kap. 2-7 

§§ LHF föreligger, 2 kap. 1 § LHF. Exempelvis behöver prospekt inte upprättas vid 

erbjudande av kapital- eller vinstandelsbevis till allmänheten om erbjudandet bara 

riktas till kvalificerade investerare, riktas till färre än 150 fysiska eller juridiska 

personer, som inte är kvalificerade investerare, i en stat inom EES eller om 

erbjudandet avser köp av kapital- eller vinstandelsbevis till ett belopp motsvarande 

minst 100 000 euro för varje investerare, 2 kap. 4 § LHF. Om ett prospekt upprättas 

trots att något av undantagen i 2 kap. 3-7 §§ är tillämpligt blir bestämmelserna i LHF  

och prospektförordningen tillämpliga på prospektet, 2 kap. 8 § LHF. Om inget av 

undantagen är tillämpliga måste ett aktiebolag vid upprättandet av prospektet 

beakta den omfattande regleringen i 2 kap. 9 ff. §§ LHF och prospektförordningen.  

 

 

                                                                                                                                                         
2004/05:158 s. 11. Vid införandet av lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ändrades 
terminologin (någon ändring i sak var inte avsedd) från ”finansiella instrument som är 
avsedda för allmän omsättning” till ”överlåtbara värdepapper” för att överensstämma med 
terminologin i EG-direktivet 2004/39/EG, prop. 2006/07:115 s. 653 f. 1 kap. 1 § 3st. LHF 
hänvisar till definitionen av ”överlåtbart värdepapper” i 1 kap. 4 § 1 st. 2 lagen om värde-
pappersmarknaden. 
87

 Prop. 2004/05:158 s. 68 f. 
88

 Prop. 2004/05:158 s. 63 f. 
89

 Kommissionens förordning (EG) 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, 
utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och 
spridning av annonser. 
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3.7 Skatterättslig reglering 
Nedan behandlas huvuddragen i den skatterättsliga regleringen av kapital- och 

vinstandelslån och kapital- och vinstandelsbevis hos det låntagande aktiebolaget 

respektive långivaren. 

 

3.7.1 Vinstandelslån 

I prop. 1975:103 till ny aktiebolagslag angav föredragande statsråd att osäkerheten 

kring om den variabla avkastningen på vinstandelsbevis fick dras av vid beskattning 

som kostnad för bolaget eller om den skulle jämställas med aktieutdelning var en 

bidragande orsak till att vinstandelslån knappt använts i Sverige sedan 1930-talet.90 

Bestämmelser om ränta på vinstandelslån har funnits sedan 1977. De var till en 

början placerade i 41 c § KSkL91 men flyttades till följd av slopandet av den 

kommunala taxeringen av juridiska personer över till 2 § 9 mom. SIL.92 I och med 

införandet av inkomstskattelagen93 (IL) har reglerna om avdragsrätt för ränta på 

vinstandelslån placerats i lagens 24 kap. 5-10 §§.94 

 

3.7.1.1 Beskattning av låntagaren 

Huvudregeln är att svenska aktiebolag som tagit upp vinstandelslån får göra avdrag 

för vinstandelsränta endast i den utsträckning som anges i 24 kap. 6-11 §§ IL, 24 kap. 

5 § 1 st. IL. Med vinstandelsränta avses i IL ränta vars storlek är beroende av det 

låntagande företagets utdelning eller vinst. Med vinstandelslån avses ett lån med 

ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta, 24 kap. 5 § 2 st. IL. För annan ränta 

gäller enligt 3 st. allmänna bestämmelser om avdrag i näringsverksamheten.95 

Bestämmelsen innebär att det inte föreligger någon särskild begränsning av rätten till 

avdrag för den fasta delen av räntan på ett vinstandelslån.96 
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 Prop. 1975:103 s. 220. 
91

 Kommunalskattelag (SFS 1928:370). 
92

 Lag om statlig inkomstskatt (SFS 1947:476). 
93

 SFS 1999:1229. 
94

 Prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 305. 
95

 Prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 305 f. 
96

 Baekkevold, Arne, Baran, Mahmut, Eriksson, Leif, Fernlund Carl Gustav, Kindlund, Peter, 
Jonsson, Lars, Sjöblom, Hases Per, & Virin, Niclas, Inkomstskatt – en lagkommentar, uppl. 
motsvarande nätversionen 1 januari 2010, Thomson Reuters Professional AB, u.o., 2010,        
s. 481. 
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Gällande emissioner på den allmänna marknaden ska låntagaren dra av vinstandels-

räntan om lånet bjudits ut till teckning på den allmänna marknaden, 24 kap. 6 § 1 st. 

IL. Är det låntagande bolaget ett fåmansföretag enligt definitionen i 56 kap. IL får 

dock vinstandelsräntan inte dras av till den del den betalas till en andelsägare eller 

företagsledare i företaget, en närstående till dessa grupper eller till någon som har en 

sådan intressegemenskap med företaget som anges i 14 kap. 20 § IL, 24 kap. 6 § 2 st. 

IL.97 För att lånet ska anses ha bjudits ut till teckning på den allmänna marknaden ska 

en större, för företaget fristående personkrets ha haft reella möjligheter att teckna 

vinstandelsbevis. Det förutsätts även att emissioner till den allmänna marknaden ska 

ske genom förmedling av banker eller liknande kreditinrättningar.98 

 

24 kap. 7-10 §§ IL behandlar vinstandelslån vid riktade emissioner. 24 kap. 7 § IL 

anger att vinstandelsräntan ska dras av om den eller de personer som fått ensamrätt 

eller företrädesrätt till teckning av lånet inte tillhör någon av följande grupper; 

andelsägare i låntagande företag, företagsledare i företaget om det är ett fåmans-

företag, någon närstående till de två föregående grupperna samt någon som har 

intressegemenskap med företaget enligt 14 kap. 20 § IL. 24 kap. 8 § IL innehåller en i 

förhållande till 24 kap. 7 § IL utvidgad avdragsrätt för börsnoterade företag. 24 kap. 9 

§ innehåller en möjlighet till dispens för vissa andelsägare med Skatteverket som 

första instans.99 Dispensmöjligheten tar främst sikte på fall där företag vänder sig till 

t.ex. ett finansieringsinstitut.100 Är det låntagande företaget ett fåmansföretag enligt 

definitionen i 56 kap. 2 § IL får företaget, även om förutsättningarna i 7, 8 eller 9 §§ 

är uppfyllda, inte dra av vinstandelsräntan om den betalas till en andelsägare i 

företaget, företagsledare i företaget, närstående till dessa eller till någon där 

intressegemenskap med företaget föreligger enligt 14 kap. 20 § IL. 101  Högsta 

förvaltningsdomstolen har i dom HFD 2012 ref. 13 även angett att en förutsättning 

för att avdrag ska medges som för ränta är att det vid vinstandelsränta ska röra sig 

om ersättning för kredit.102 
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 Prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 306. 
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 Prop. 1976/77:93 s. 23. 
99

 Prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 306 f. 
100

 Prop. 1976/77:93 s. 30. 
101

 Prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 306 f. 
102

 I dom HFD 2012 ref. 13 hänvisade domstolen till att beskattning allmänt sker på grundval 
av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett vilken beteckning de åsatts (RÅ 2010 ref. 51). 
Avdrag kan medges för ränta om det är fråga om ersättning för kredit (RÅ 1987 ref. 78). 
Avdrag medges därför inte för hela beloppet som kostnad för erhållen kredit om 
räntevillkoren har utformats på ett för långivaren förmånligt sätt utan att det beror på 
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3.7.1.2 Beskattning av långivaren 

Inkomstskattelagen saknar bestämmelser om hur mottagaren av ränta ska beskattas. 

Vad föredragande statsråd angav i prop. 1976/77:93 om beskattning av vinstandels-

bevis bör därför fortfarande utgöra gällande rätt. Den fasta räntan ska behandlas 

som gäldränta vid mottagarens (långivarens) beskattning. Detsamma gäller den 

rörliga räntan om den är avdragsgill för det låntagande bolaget enligt bestämmelser i 

lag. Även då räntan inte är avdragsgill för bolaget, främst i fall med företrädesrätt 

etc., ansåg föredragande statsråd att räntan ska behandlas som gäldränta vid 

långivarens beskattning. Detta motiveras med att om räntan kom att beskattas 

såsom utdelning hos långivaren skulle det komplicera regelsystemet och innebära 

svårigheter vid reglernas tillämpning. Det ansågs inte finnas behov av en särskild 

föreskrift om detta.103 Vid avyttring av vinstandelsbevis anses ett lån i svenska kronor 

vara en delägarrätt och ett lån i utländsk valuta anses vara en utländsk fordringsrätt, 

48 kap. 2 och 4 §§ IL. 

 

3.7.2 Kapitalandelslån 

Vid införandet av ABL saknades regler i inkomstskattelagen om de tidigare otillåtna 

kapitalandelslånen. Regleringen av vinstandelslån och vinstandelsbevis ansågs inte 

vara tillämplig på kapitalandelslån och kapitalandelsbevis varvid regeringen 

beslutade att införa bestämmelser om dessa lånetyper i inkomstskattelagen. Ur 

terminologisk synvinkel ansågs lämpligast att följa terminologin i ABL. Termen 

kapitalandelslån används därför för lånen och termen kapitalandelsbevis för de 

värdepapper som utfärdas och ger rätt till en andel i lånet.104 

 

3.7.2.1 Beskattning av låntagaren 

Regeringen konstaterade att kapitalandelslånet, trots sin form av förpliktelse, i flera 

avseenden liknar en rösträttslös aktie. Därför ansågs mest lämpligt med en ordning 

där det låntagande företaget inte ska ta upp en kapitalvinst eller dra av en 

kapitalförlust på lånet, 48 kap. 6 b § och 44 kap. 2 § IL.105 För utställaren utgör 

kapitalandelsbeviset en förpliktelse. Vid förpliktelser utgör lånebeloppet som 

                                                                                                                                                         
förhållanden som har med lånet att göra. Om avdrag kan medges på annan grund prövades 
inte i målet. 
103

 Prop. 1976/77:93 s. 30 f. 
104

 Prop. 2005/06:39 s. 29. 
105

 Prop. 2005/06:39 s. 31. 
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utställaren erhåller vid utfärdandet av beviset ersättning och lösenbeloppet när lånet 

löses utgör anskaffningsutgift.106 Regler infördes även för att motverka kringgåenden 

av avdragsförbudet genom användande av derivatstrategier, 48 kap. 28 § IL. 

Regeringen konstaterade även att kapitalandelsbevisen inte omfattades av den s.k. 

utomståenderegeln107 i 57 kap. 5 § IL.108 

 

3.7.2.2 Beskattning av långivaren 

Regeringens utgångspunkt var att värdepapper som har en avkastning knuten till 

bolagets utdelning, vinst eller vars värdeutveckling på annat sätt liknar utdelning för 

aktier bör hänföras till delägarrätter i skattehänseende. Kapitalandelslån ansågs ha 

många likheter med aktier. Då räntan på ett kapitalandelslån är relaterad till 

låntagande bolags vinst ansåg regeringen att kapitalandelsbevis som avser lån i 

svenska kronor vad gäller kapitalvinstbeskattning skulle omfattas av reglerna om 

avyttring av delägarrätter trots att bevisen inte var delägarrätter. Reglerna blev 

således desamma för kapitalandelsbevis som för vinstandelsbevis i det att 

kapitalvinstbeskattning sker enligt bestämmelserna om delägarrätter. Vidare ansåg 

regeringen att vad gäller långivaren även övriga regler om vinstandelsbevis skulle 

gälla för kapitalandelsbevis. Som exempel nämndes reglerna om förlängd 

skattskyldighet och anställdas rätt till förvärv av aktier m.m.109 
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 Baekkevold, Arne, Baran, Mahmut, Eriksson, Leif, Fernlund Carl Gustav, Kindlund, Peter, 
Jonsson, Lars, Sjöblom, Hases Per, & Virin, Niclas, Inkomstskatt – en lagkommentar, uppl. 
motsvarande nätversionen 1 januari 2010, Thomson Reuters Professional AB, u.o., 2010,        
s. 1007 
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 Regeln som rör fåmansföretag anger att en andel anses som kvalificerad endast om det 
föreligger särskilda skäl i fallet då personer som inte äger kvalificerade andelar, s.k. 
utomstående, till betydande del äger del i företaget och har rätt till utdelning. Lodin, Sven-
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4 Användningsområden 

 

4.1 Inledning 

Nedan följer en genomgång av ett antal specifika områden där kapital- och/eller 

vinstandelslån kan användas av aktiebolag av varierande storlek och med varierande 

verksamhetsfokus. 

 

4.2 Instrument för incitament 

Ett incitament är något som skapar en vilja eller lust att göra något visst. Om ett 

incitament ges till individer kommer dessa, under förutsättning att de agerar 

rationellt110, ändra sitt beteende om beteendeförändringen upplevs resultera i en 

större total nytta för individen. Ett incitamentsprogram inom ramen för en 

verksamhet såsom ett aktiebolag möjliggör därför för utfärdaren av incitamenten att 

få till stånd ett beteendemönster hos mottagaren vilket utfärdaren finner gynnsamt, i 

fallet med aktiebolag en positiv ekonomisk utveckling för bolaget och därigenom för 

aktieägarna. I exemplet är utfärdaren ett aktiebolag eller en person som agerar på 

uppdrag från aktiebolaget och mottagaren är anställda i bolaget. För att uppnå det 

dubbla syftet att de anställdas värdeökning ska vara relaterad till aktieägarnas är 

aktierelaterade incitamentsprogram särskilt väl avpassade.111  

 

Ett aktierelaterat incitamentsprogram innebär att utfärdaren ger mottagaren en 

rättighet, oftast ett värdepapper, vars värde är baserat på eller anknutet till värdet på 

en aktie. Valet av aktie bör resultera i att rättighetshavarens arbetsprestation blir 

relaterad till aktiens värdeutveckling. Den anställde får därigenom ett incitament att 

genom sin arbetsprestation förbättra bolagets resultat vilket gynnar den anställde 

såväl som aktieägarna. Utöver att förmå de anställda att arbeta mer effektivt finns 

ytterligare tre huvudsakliga motiv för utfärdaren att introducera ett aktierelaterat 

incitamentsprogram; rekrytera nya anställda till bolaget, se till att de anställda har 

samma mål som aktieägarna och att se till att de anställda inte lämnar företaget.112 
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Utformningen av incitamentsprogrammen blir således ett viktigt konkurrensmedel 

för ett företags möjligheter att rekrytera och behålla attraktiv arbetskraft på en 

arbetsmarknad som för många tjänstegrupper nu är internationell.113 

 

För främst småföretagare finns ofta en målkonflikt mellan att attrahera kunnig 

personal å ena sidan och bibehållen kontroll över bolaget å andra sidan. Personal 

som ska rekryteras eller redan anställd personal kan komma att ställa krav på 

delägarskap för att därigenom ges möjlighet att ta del av resultatutvecklingen i 

företaget. Det är rimligt att anta att en del småföretagare i Sverige är intresserade av 

alternativ till ordinär aktieteckning för att undgå målkonflikten mellan personal-

rekrytering och bibehållen kontroll över företaget. Ur ett associationsrättsligt 

perspektiv kan användning av kapital- och vinstandelslån utgöra ett sådant alternativ 

till aktieteckning. Den befintliga ägaren förlorar inte kontrollen över företaget och 

lånevillkoren kan under rätt förutsättningar och rätt kontext göra instrumenten till 

ett ekonomiskt likvärdigt alternativ för den anställde.114 

 

Instrument som, beroende på lånevillkorens utformning, kan konstrueras att i princip 

bli identiska med en rösträttslös aktie kan också vara användbara i ett aktierelaterat 

incitamentsprogram för ledande befattningshavare.115 Ett företags ledning lyder 

under en lojalitetsplikt i förhållande till bolagets intressen. Kortfattat kan lojalitets-

plikten beskrivas som en skyldighet att agera i bolagets intresse. Som kontroll-

mekanism är emellertid lojalitetsplikten ett tämligen svagt instrument då svensk rätt 

saknar en allmän juridisk lära som mera exakt konkretiserar den. Ett aktierelaterat 

incitamentsprogram kan därför vara ett komplement till lojalitetsplikten för att tillse 

att ledningen agerar lojalt mot bolagets intresse av vinstmaximering. Bolagets vinst-

maximering resulterar i ett ökat värde för bolagets ledning.116 

 

Det juridiska regelverket avseende incitamentsprogram är tämligen spritt och 

relevanta regler finns i en vid flora av källor. Beroende på företagets storlek, om dess 

aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad och till vilken krets 
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incitamentsprogrammet riktas kan självreglering finnas i Svensk kod för bolags-

styrning (den s.k. ”Koden”), börsregler och Aktiemarknadsnämndens uttalanden. 

Därtill kommer civilrättsliga regler, samt straff- och näringsrättsliga regler. Är 

programdeltagare bosatta i andra länder än Sverige kan också utländsk rätt behöva 

tillämpas.117 Det bör också noteras att om mottagarna av kapital- och vinstandels-

bevisen omfattas av Leo-reglerna118  i 16 kap. ABL uppställs särskilda krav på 

kvalificerad majoritet vid bolagsstämman för att ett upptagande av kapital- och 

vinstandelslån ska vara tillåtet.119 

 

4.3 Finansieringsinstrument 

Det finns två huvudvägar för aktiebolag att tillskansa sig finansiella medel, 

förmögenhetstillskott mot aktier och penninglån. Olika praktiska faktorer såsom 

ägarnas behov av makt eller kontroll över bolaget och potentiella finansiärers riskvilja 

är exempel på faktorer som avgör vilken väg som väljs. Ett förmögenhetstillskott mot 

aktier stärker bolagets finanser och ett ökat aktiekapital leder i regel också till en 

ökad kreditvärdighet för bolaget. Finansiering genom utgivning av aktier är dock 

tidskrävande och kan medföra höga administrativa kostnader. För ursprungliga 

aktieägare kan en utvidgning av ägarkretsen medföra en problematisk makt-

förskjutning. Nya aktieägare vill sannolikt också ha avkastning på sina aktier varvid 

det finns risk att de väcker krav på vinstutdelning på bolagsstämman. En finansiering 

genom lån är å andra sidan ofta snabb och smidig men tynger bolagets balansräkning 

och inblandning från fordringsägarna kan komma att minska aktieägarnas handlings-

frihet. Om säkerhet saknas i bolaget ställer långivaren ofta krav på säkerhet från 

aktieägaren själv vilket kan vara problematiskt för exempelvis fåmansföretagare som 

tvingas gå i personlig borgen för bolagets låneförpliktelser. Lånefinansiering medför 

också räntekostnader.120 

 

Vid sidan av förmögenhetstillskott mot aktier och penninglån finns det flera mellan-

former för finansiering. Exempel på mellanformer är aktieägartillskott som bygger på 
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finansiering genom eget kapital men utan att fler aktier ges ut och lån som bolaget 

tar upp med villkor om framtida konvertering till aktiekapital. Ett annat exempel på 

mellanform är lån som genom lånevillkoren kopplas till bolags ekonomiska 

utveckling, d.v.s. kapital- och vinstandelslån.121 Nedan följer en redogörelse för 

kapital- och vinstandelslånen som instrument för finansiering av aktiebolag. 

 

4.3.1 Vinstandelslån 

Ur ett historiskt perspektiv finns huvudsakligen ett typfall där främst vinstandelslån 

ansetts vara det lämpligaste alternativet för bolag ur ett finansieringsperspektiv. 

Detta har varit när bolaget konkurrerat om riskvilligt kapital, d.v.s. kapital som söker 

sig till investeringar med varierande avkastning, men där bolaget önskat behålla den 

befintliga ägarstrukturen intakt. Som exempel kan tas när bolag har önskat engagera 

utländskt kapital utan att därigenom få ett ökat antal utländska aktieägare alternativt 

när familjeföretag önskat skaffa kapital utan att familjen därigenom förlorar det 

bestämmande inflytandet över bolaget.122 

 

En fördel som framhållits med vinstandelslån som finansieringsform är att räntan 

relateras till det emitterande företagets vinst varför företaget får en begränsad 

kapitalkostnadsbörda när det går dåligt ekonomiskt. Kapitalplaceraren har däremot 

en möjlighet till god avkastning på vinstandelsbeviset när företaget går bra. En sådan 

följsamhet mellan löpande kapitalkostnader och företagets vinstutveckling har 

ansetts särskilt betydelsefull vid finansiering av uppfinningar och projekt. Exempelvis 

kan en investering i ett innovationsprojekt beräknas lämna avkastning först efter att 

antal år men då en god sådan. Vinstandelslånets konstruktion kan då göra att en 

kapitalplacerare som är beredd att avstå från omedelbar avkastning finner en sådan 

placering förmånlig. 123  För företaget innebär ett upptagande av vinstandelslån 

samma risker som vid upptagande av konventionella lån. Företaget kan få likviditets-

problem när ränta och avkastning på vinstandelsbevisen ska betalas. Vid finansiering 

med vinstandelslån kan företaget också, om det har en gynnsam ekonomisk 
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utveckling, få höga räntekostnader när den rörliga räntan på vinstandelsbevisen ska 

betalas.124 

 

Ett företag vilket planerar att emittera vinstandelslån har möjlighet att fastställa en 

högre emissionskurs än den nominella. Detta då vinsten för innehavaren av vinst-

andelsbevisen kan bli högre än för vanliga obligationer om marknadens inställning till 

det emitterande företagets vinstutveckling är gynnsam.125 

 

4.3.2 Kapitalandelslån 

För småföretagare, vilka i många fall inte vill släppa ifrån sig makten över bolaget, 

kan det bli problematiskt att anskaffa externt kapital och samtidigt bibehålla makten 

över bolaget. Finansiärer kan komma att ställa krav på delägarskap för att investera i 

bolaget då små företag ofta har mindre möjlighet än större företag att ställa säkerhet 

för exempelvis penninglån.126 Ett upptagande av kapitalandelslån och utgivande av 

kapitalandelsbevis till finansiärerna kan vara en potentiell lösning på problematiken. 

Räntan och kapitalbeloppets återbetalning kan, genom lånevillkorens utformning, 

göras så att finansiärens innehav av kapitalandelsbevis ger en värdeutveckling på 

innehavet motsvarande den värdeutveckling som uppkommit om finansiären istället 

fått nyemitterade aktier i bolaget. Räntan på bevisen kan exempelvis motsvara det 

belopp som aktieägarna erhåller i utdelning och innehavet kan också berättiga till en 

viss kvotdel av bolagets kapital. Finansiärens innehav av kapitalandelsbevis kan 

därigenom liknas vid innehav av en rösträttslös aktie. I ekonomiska termer blir 

affärsrisken lika stor för innehavaren av kapitalandelsbevis som om denna ägt 

aktier.127 Om investerarna däremot kräver faktisk kontroll över bolaget genom den 

rösträtt som aktieägande medför är kapitalandelslån inte ett lämpligt alternativ som 

investeringsinstrument då innehav av kapitalandelsbevis inte medför någon rösträtt. 

Genom utformningen av lånevillkoren kan innehavaren av kapitalandelsbevis 

tillförsäkras beslutanderätt i bolaget motsvarande en aktieägares. Sådana lånevillkor 

aktualiserar dock ursprungsproblematiken, att bolagets befintliga ägare vill behålla 
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kontrollen över bolaget, varvid detta oftast inte torde vara en tillfredställande lösning 

för bolagets ägare. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att avskaffandet av förbudet mot kapitalandelslån har, 

i kombination med de tidigare tillåtna vinstandelslånen, ökat möjligheterna att 

finansiera företag så att ägarmakten blir koncentrerad. Ett koncentrerat ägande kan 

vara fördelaktigt vid exempelvis företagsrekonstruktioner eller företagsförvärv.128 

 

4.4 Försteg till konvertibler 

De skuldebrev i form av kapital- och vinstandelsbevis som ett aktiebolag ger ut vid 

upptagande av kapital- och vinstandelslån kan göras konvertibla mot bakgrund av 

definitionen av konvertibler i 11 kap. 4 § 8 st. ABL.129 En konvertibel är en skuld-

förbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot vederlag och som ger inne-

havaren, viss man eller viss man eller order rätt eller skyldighet att helt eller delvis 

byta sin fordran mot aktier i bolaget. 

 

Ett bolags ökning av aktiekapitalet genom utgivande av konvertibler sker i två steg. I 

steg ett ger bolaget ut konvertiblerna. I steg två tecknar innehavarna av konvertibler 

aktier i bolaget genom att utnyttja konvertiblerna. Görs kapital- och vinstandelsbevis 

konvertibla blir beteckningen på skuldebreven konvertibla kapital- och 

vinstandelsbevis. Görs skuldebreven konvertibla blir vidare, utöver reglerna om 

kapital- och vinstandelslån i 11 kap. 11 § ABL, bestämmelserna om konvertibler i 15 

kap. ABL tillämpliga. Värt att notera är att huvudregeln vid ett bolags emission av 

konvertibler är att aktieägarna har företrädesrätt till konvertiblerna i förhållande till 

det antal aktier de äger, 15 kap. 1 § 1 st. ABL.130 15 kap. 1 § ABL innehåller dock flera 

undantag från företrädesrätten, exempelvis kan denna åsidosättas genom 

bestämmelser i emissionsbeslutet. 

 

Konvertibla vinstandelsbevis torde idag vara betydligt vanligare förekommande än 

konvertibla kapitalandelsbevis. Detta kan ha sin bakgrund i det tidigare förbudet mot 

                                                           
128

 Larsson, Daniel, Kapitalandelslånets återkomst – ett finansiellt instrument med bred 
potential, Infotorg Juridik, ”www.infotorg.se”, lydelse 2012-10-01. 
129

 Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4:1 uppl., Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 270 f. 
130

 A.a., s. 269 f. 

http://www.infotorg.se/


 

37 
 

kapitalandelslån i kombination med svårigheten att fastställa en konverteringskurs 

om kapitalandelsbevisen är kopplade till ett bolag som konstant pendlar i värde på 

exempelvis en börs. Den ringa förekomsten av konvertibla kapitalandelsbevis i 

jämförelse med konvertibla vinstandelsbevis kan däremot inte skyllas på den 

aktiebolagsrättsliga lagstiftningen då några särskilda hinder för just denna typ av 

konvertibler inte längre förekommer i ABL. Konvertibla kapital- eller vinstandelsbevis 

kan utgöra ett lämpligt instrument för långivare som önskar erhålla avkastning på 

innehavet innan konvertering till aktier skett. Beroende på lånevillkorens utformning 

kan bevisen ges en avkastning motsvarande den en aktieägare hade erhållit.  

 

4.5 Instrument för förskottsutdelning 

Enligt 17 kap. 3-4 §§ ABL får värdeöverföringar efter den årsstämma där resultat- och 

balansräkning för ett räkenskapsår fastställts endast ske med högst det belopp som 

var tillgängligt för värdeöverföring vid den första årsstämman. För att en värde-

överföring ska vara tillåten måste bolaget efter överföringen ha full täckning för det 

egna bundna kapitalet. Värdeöverföringen måste vidare framstå som försvarlig i 

förhållande till bolagets kapitalbehov, likviditet m.m. enligt försiktighetsregeln, 17 

kap. 3 § 2 st. ABL. Är bolaget ett moderbolag måste hänsyn tas också till de krav som 

koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens eget kapital 

m.m., 17 kap. 3 § 3 st. ABL. Med värdeöverföring avses i ABL vinstutdelning, förvärv 

av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till 

aktieägarna samt affärshändelser som medför en minskning av bolagets förmögenhet 

och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget, 17 Kap. 1 § ABL. Det sagda 

innebär att huvudregeln i ABL är att vinsteliminering inte är tillåten under löpande 

räkenskapsår.131 Begränsningsreglerna syftar i vissa fall till att skydda aktieägar-

minoriteter och i andra fall till att skydda bolagets borgenärer.132 Frågan är under 

vilka förutsättningar ett bolags betalning av ränta på kapital- och vinstandelslån faller 

under definitionen av värdeöverföring i 17 kap. 1 § 1 st. 3 p. ABL och därigenom 

omfattas av ovan refererade kapitalskyddsregler i 17 kap. ABL. I de fall ränte-

betalningarna faller utanför definitionen kan kapital- och vinstandelslån vara ett 

instrument för förskottsutdelning från bolaget under löpande räkenskapsår. 
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För att en transaktion ska falla in under 17 kap. 1 § 1 st. 3 p. ska tre kriterier vara 

uppfyllda: det ska röra sig om en affärshändelse, den ska resultera i att bolagets 

förmögenhet direkt eller indirekt minskar och transaktionen ska inte ha rent 

affärsmässig karaktär för bolaget. Ett aktiebolags upptagande av kapital- eller 

vinstandelslån och räntebetalningar på lånen faller in under begreppet ”annan 

affärshändelse” då begreppet syftar till att fånga in alla typer av transaktioner ett 

bolag gör med omvärlden.133  

 

Bedömningen i steg två är något mer komplicerad. Bedömningen grundas på en 

värdering av parternas, det upptagande bolaget och långivarens, prestationer. 

Respektive prestation åsätts ett marknadsvärde för att sedan jämföras med 

varandra. Visar jämförelsen på en värdediskrepans till bolagets nackdel föreligger en 

förmögenhetsminskning.134 Frågan blir därför hur upptagandet av kapital- och/eller 

vinstandelslån ska värderas hos bolaget i förhållande till värderingen av långivarens 

prestation. Rättsläget är oklart men det framstår inte som orimligt att ett lån med 

exempelvis mycket fördelaktiga räntevillkor för långivaren i förhållande till risknivån 

på lånet kan anses utgöra en värdediskrepans till nackdel för bolaget. 

 

Om lånet anses utgöra en värdediskrepans till bolagets nackdel är frågan om 

transaktionen är av rent affärsmässig karaktär eller inte. Bedömningen ska här 

grundas på förhållandena i det enskilda fallet.135 En transaktion kan från bolagets 

synpunkt delvis ha ett kommersiellt syfte och affärsmässig karaktär men det hindrar 

inte att transaktionen delvis också saknar sådant syfte. Den delen är i sådant fall att 

betrakta som en värdeöverföring. Vid bedömningen kan flera olika faktorer vara av 

intresse. Dessa är exempelvis värdediskrepansen mellan parternas prestationer, 

transaktionens rättsliga form, om transaktionen är förenlig med bolagets normala 

verksamhet och motpartens relation till bolaget. Ett låneavtal mellan en aktieägare i 

ett fåmansbolag och bolaget kan exempelvis redan vid en mindre värdediskrepans 

anses vara en värdeöverföring. Om transaktionen beslutes av styrelsen eller 
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bolagsstämman är tidpunkten för bedömningen förhållandena vid tiden för 

beslutet.136 

 

Vid en samlad bedömning av kriterierna för om en transaktion ska anses utgöra en 

värdeöverföring mellan det låntagande bolaget och långivaren synes lånevillkoren 

vara avgörande. Under förutsättning att lånevillkoren utformas så att transaktionen 

inte anses vara en värdeöverföring synes kapital- och vinstandelslån vara ett lämpligt 

instrument för förskottsutdelning av vinster som byggts upp under det innevarande 

räkenskapsåret. 

 

4.6 Hjälpmedel vid hot om tvångslikvidation 

I 25 kap. 13-20 §§ ABL finns regler om att ett aktiebolag kan tvingas till likvidation om 

särskilda kapitaltäckningsregler inte följs. Om bolagets styrelse har skäl att anta att 

halva bolagets egna kapital är förbrukat är styrelsen skyldig att upprätta en kontroll-

balansräkning, 25 kap. 13 § ABL. Vad denna ska innehålla framgår av 25 kap. 14 § 

ABL. Visar kontrollbalansräkningen att bolagets egna kapital understiger hälften av 

det registrerade aktiekapitalet är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma 

(första kontrollstämman) som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation, 25 kap. 15 § 

ABL. Fattas beslut om likvidation avvecklas bolaget, fortsätts driften har styrelsen en 

högst 8 månader lång rådrumsfrist innan en andra kontrollstämma ska hållas, 25 kap. 

16 § ABL. Om kontrollbalansräkningen som upprättas till den andra kontrollstämman 

visar att bolagets egna kapital inte uppgår till det registrerade aktiekapitalet har 

styrelsen en plikt att likvidera bolaget, görs inte detta kan styrelsens ledamöter bli 

personligt betalningsansvariga, 25 kap. 16-18 §§ ABL.137 Kontrollbalansräkningen ska 

upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning, 25 kap. 14 § 1 st. ABL. Tillämplig lag 

om årsredovisning är för de flesta aktiebolag årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. 

Utgångspunkten vid upprättandet är sedvanliga redovisningsprinciper. 138   Detta 

innebär att god redovisningssed ska tillämpas.139 
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Återställande av bolagets kapitaltäckning, att bolagets egna kapital uppgår till minst 

det registrerade aktiekapitalet, kan ske genom kapitalförstärkning i form av vinst och 

tillskott.140 I det följande utreds om aktiebolags upptagande av kapital- och/eller 

vinstandelslån kan återställa bolagets egna kapital och därigenom utgöra ett 

alternativ för bolag vilka riskerar tvångslikvidation p.g.a. kapitalbrist. 

 

För det låntagande bolaget redovisas ett kapital- eller vinstandelslån antingen som 

skuld eller eget kapital. Klassificeringen av åtagandet beror på lånevillkorens 

utformning samt vilken redovisningsstandard bolaget tillämpar. Tillämpar bolaget 

redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS) ska 

bolaget, då såväl kapital- som vinstandelslån omfattas av definitionen finansiella 

instrument141, följa regelverket IAS 32 Finansiella Instrument: Upplysningar och 

klassificering för klassificeringen av åtagandet som skuld eller eget kapital.  

Huvudprincipen för klassificering av skulder i IAS 32 är att om det är möjligt för 

långivaren att kräva återbetalning vid en viss tidpunkt är åtagandet en skuld. Om 

låntagaren istället kan styra om och när återbetalning ske genom beslut på 

bolagsstämman är åtagandet en del av eget kapital. Om ett instrument består av två 

delar, en del som är en skuld och en del som är eget kapital, ska de redovisas separat. 

De grundläggande principerna för klassificeringen av åtagandet som skuld eller eget 

kapital är desamma vid tillämpningen av svensk god redovisningssed som vid 

tillämpningen av IFRS. Detta innebär att om det låntagande bolagets återbetalning är 

beroende av utdelningen till aktieägarna och långivaren därigenom inte har rätt att 

kräva betalning vid viss tid eller med visst belopp ska kapital- eller vinstandelslånet 

till denna del redovisas som eget kapital. Hela kapitalandelslånet ska därför redovisas 

som eget kapital om alla återbetalningar är kopplade till utdelningar.142 

 

Om hela eller delar av det upptagna kapital- eller vinstandelslånet har klassificerats 

som eget kapital värderas lånet initialt till det belopp som bolaget erhåller vid 

emissionen. Det sker ingen omvärdering av instrumentet därefter, inte heller om det 

verkliga värdet förändras. Återbetalningar av lånet till långivaren redovisas som en 
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direkt minskning av det egna kapitalet. Reglerna är desamma oavsett om bolaget 

tillämpar svensk god redovisningssed eller IFRS.143 

 

Beroende på lånevillkorens utformning kan ett upptaget kapital- och/eller vinst-

andelslån redovisas som antingen en skuld eller eget kapital hos det upptagande 

bolaget. Villkoren för klassificeringen har redogjorts för i föregående stycken. Ett 

aktiebolag som hotas av tvångslikvidation p.g.a. kapitalbrist kan läka kapital-

täckningsbristen om bolaget förmår uppta ett kapital- eller vinstandelslån som 

redovisas som eget kapital. Viss problematik kan dock uppstå på längre sikt när det 

låntagande bolaget återbetalar lånet till långivaren och därigenom minskar bolagets 

egna kapital med ett belopp motsvarande återbetalningen. Ett upptagande av 

kapital- och/eller vinstandelslån är därför knappast en långsiktigt hållbar lösning för 

ett bolag med långsiktiga problem med kapitaltäckningen. Däremot synes ett 

upptagande av lånetyperna vara ett alternativ för att akut återställa bolagets egna 

kapital. 
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5 Slutord 

 

Som visats i den föregående framställningen kan kapital- och vinstandelslån 

användas inom flera olika områden och för olika syften. Instrumenten synes i 

dagsläget huvudsakligen användas för kapitalanskaffning och vid incitamentsprogram 

men kan som visats användas i betydligt fler situationer. Avtalsfriheten gällande 

lånevillkorens utformning och avsaknaden av formaliakrav vid sidan av reglerna för 

prospekt ger låneformerna en stor potential då lånevillkoren, dock med beaktande av 

begränsningarna i 11 kap. 11 § ABL, kan skräddarsys för att passa in i det enskilda 

fallet. 

 

De senaste decenniernas rättsutveckling avseende reglering av det som idag 

benämns kapital- och vinstandelslån har inte präglats av något större mått av 

konsekvens. Från att i slutet av 1960-talet varit ett tillåtet men föga använt 

kapitalanskaffningsverktyg till att under ÄABLs giltighetstid omgärdats av förbud och 

förhållandevis strikt reglering får dagens reglering av låneformerna i ABL anses vara 

förhållandevis liberal. Varför kapital- och vinstandelslån och den därtill hörande 

emitteringen av kapital- respektive vinstandelsbevis inte används i en vidare 

omfattning är därför oklart. Det är inte osannolikt att låneformernas dåliga rykte 

efter Kreugerkraschen fortfarande är en bidragande orsak men det kan knappast vara 

hela sanningen. Mer troligt är nog att de stundtals oklara skattereglerna och 

osäkerheten om vilka lån som under tidsperioden 2005-2007 var att klassificera som 

kapital- och vinstandelslån haft större avskräckande effekt. Kravet på stämmobeslut 

eller bemyndigande är för de flesta svenska aktiebolag, d.v.s. bolag med en eller ett 

fåtal aktieägare, inget betydande hinder utan har mer karaktären av en formalitet. 

För aktiebolag med ett större antal ägare blir ett upptagande av kapital- och 

vinstandelslån av samma anledning betydligt mer komplicerat och tidskrävande. 

Detta leder troligtvis till att dessa aktiebolag vid ett val mellan emittering av kapital- 

och/eller vinstandelsbevis och andra kapitalanskaffningsmetoder använder sig av 

någon av alla de former för kapitalanskaffning som kan beslutas direkt av styrelse 

eller VD.  
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Förhoppningsvis kan den ökande användningen av kapital- och vinstadelslån hos 

svenska aktiebolag bidra till att låneformerna och deras potentiella användning 

utreds i en större omfattning i den associationsrättsliga doktrinen. Detta vore i 

dagsläget välbehövligt då låneformerna och deras användningsområden i de allra 

flesta fall behandlas mycket summariskt. Förhoppningsvis leder också den ökande 

användningen till att frågan om nödvändigheten av det nuvarande kravet på 

stämmobeslut tas upp till debatt. Argumentet att reglerna ger ett visst skydd för 

aktieägare som riskerar att bolaget genom ett upptagande av kapital- och/eller 

vinstandelslån dräneras på potentiell vinstutdelning är förvisso legitimt. Frågan är 

dock om inte ABLs befintliga kapitalskydds- och ansvarsregler är tillräckliga för att 

tillgodose aktieägarnas skyddsbehov även utan reglerna i 11 kap. 11 § ABL. 

 

  



 

44 
 

Källförteckning 

 

Litteratur 

Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag, 6 uppl., LitteraturCompagniet AB, 

Stockholm, 2010. 

 

Arlebäck, Sven Olof, Kreugerkraschen – Storbankernas verk?, Wallgårds förlag, 

Kristianstad, 2000. 

 

Baekkevold, Arne, Baran, Mahmut, Eriksson, Leif, Fernlund Carl Gustav, Kindlund, 

Peter, Jonsson, Lars, Sjöblom, Hases Per, & Virin, Niclas, Inkomstskatt – en 

lagkommentar, uppl. motsvarande nätversionen 1 januari 2010, Thomson Reuters 

Professional AB, u.o., 2010. 

 

Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 4:1 uppl., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2012. 

 

Borg, Mikael, Aktierelaterade incitamentsprogram – en civilrättslig studie, Jure Förlag 

AB, Stockholm, 2003. 

 

Borgström, Carl, Om konvertibla obligationer och andra finansieringsformer - några 

aktiebolagsrättsliga synpunkter, P.A. Norstedts & Söners Förlag, Stockholm, 1970. 

 

Dahlberg, Mattias, Ränta eller kapitalvinst – Grundproblem i 

kapitalinkomstbeskattningen särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet 

mellan lånekapital och eget kapital, Iustus Förlag AB, Västerås, 2011. 

 

Durban, Jörgen & Malm, Anders, Kapitalandelslåneförbudet i ny tappning?, JT 2003-

2004, s. 774-793. 

 

Edhall, Klaes & Boström, Emil, Incitamentsprogram – något om rättsutvecklingen 

samt olika program- och hedgestrukturer över tid, Aktiemarknadsnämnden 25 år – en 

antologi, Eddy.se AB, Visby, 2011. 



 

45 
 

Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, 2:1 uppl., Norstedts Juridik 

AB, Vällingby, 2012. 

 

Ericsson, Martin, Konvertibla vinstandelsbevis och den aktiebolagsrättsliga 

gränsdragningen mellan låneförhållande och delägarskap, Juristförlaget, Stockholm, 

1988. 

 

Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 10:1 uppl., Norstedts Juridik 

AB, Vällingby, 2011. 

 

Larsson, Daniel, Kapitalandelslånets återkomst – ett finansiellt instrument med bred 

potential, Infotorg Juridik, ”www.infotorg.se”, lydelse 2012-10-01. 

 

Lindskog, Stefan, Aktiebolagslagen – 6:e och 7:e kapitlet, Fritzes Förlag AB, Göteborg, 

1995. 

 

Lindskog, Stefan, Kapitalbrist i aktiebolag – En kommentar till kap. 25:13-20 ABL, 

Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2008. 

 

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silferberg, Christer & Simon-

Almendal, Teresa, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 13:1 uppl., 

Studentlitteratur, u.o., 2011. 

 

Mattsson, Nils, Aktiebolagens finansieringsformer, P.A. Norstedts & Söners Förlag, 

Lund, 1977. 

 

Månsson, Johan & Larsolle, Henric, Så redovisas de nya kapitalandelslånen, Balans, 

nr. 11 2006. 

 

Nyman, Michael, Lundgren, Jonatan & Rösiö, Carl Christian, Riskkapital – Private 

equity- och venture capital-investeringar, 2:1 uppl., Norstedts Juridik AB, Vällingby, 

2012. 

 

Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 4:1 uppl., Norstedts Juridik AB, Vällingby, 

2012. 

http://www.infotorg.se/


 

46 
 

Skog, Rolf, Rodhes Aktiebolagsrätt, 23:1 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011. 

 

Svensson, Bo & Danelius, Johan, Aktiebolagslagen – kommentar och lagtext, Tholin & 

Larssons förlag, u.o., 2012. 

 

Åberg, Sebastian, Aktier eller kapitalandelslån? Effekter av fåmansföretagsreglerna 

för ägare och investerare, SST 2008:4, s. 224-234. 

 

Offentligt tryck 

EU-rättsakter 

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 av direktiv 2001/34/EG. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om 

marknader för finansiella instrument och ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 

93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande 

av rådets direktiv 93/22/EEG. 

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

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i 

prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt 

offentliggörande av prospekt och spridning av annonser. 

 

Propositioner 

Prop. 1973:93 med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m. 

Prop. 1975:103 med förslag till ny aktiebolagslag, m.m. 

Prop. 1976/77:93 om beskattning av ränta på vinstandelslån, m.m. 

Prop. 1999/2000:2 inkomstskattelagen. 

Prop. 2000/01:150 likvidation av aktiebolag m.m. 

Prop. 2004/05:85 ny aktiebolagslag. 

Prop. 2004/05:158 prospekt. 

Prop. 2005/06:39 vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. 

Prop. 2006/07:70 några aktiebolagsrättsliga frågor. 

Prop. 2006/07:115 ny lag om värdepappersmarknaden. 

Prop. 2011/2012:129 nya regler om prospekt. 



 

47 
 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1931:40 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående 

beskattning av aktiebolag och andra näringsföretag m.m.: Angivet den 18 december 

1931 av 1928 års bolagsskatteberedning. 

SOU 1971:15 Förslag till aktiebolagslag m.m.: Betänkande avgivet av 

Aktiebolagsutredningen. 

SOU 1981:95 Tillväxtkapital: Delbetänkande av Utredningen angående de små och 

medelstora företagens finansiella situation. 

SOU 1997:22 Aktiebolagets kapital: Delbetänkande av Aktiebolagskommittén. 

SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag: Slutbetänkande av Aktiebolagskommittén. 

 

Övrigt offentligt tryck 

Dir. 1990:46 Översyn av aktiebolagslagen. 

Ju 1990:08 Aktiebolagskommittén. 

 

Rättsfall 

HFD 2012 ref. 13 

NJA 1935 s. 270 

RÅ 1987 ref. 78 

RÅ 2010 ref. 51 


