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Abstract 
A directed rights issue is a form of rights offering that, after being decided by a qualified majority, 

deviates from the pre-emptive right to new shares that existing shareholders otherwise have in 

accordance with the Swedish Companies Act. A directed rights issue is characterized by the fact 

that some, if not all, shareholders end up not being able to subscribe and purchase the new shares 

that are issued. These shareholders’ existing holdings will therefore, as a result of not being allowed 

to subscribe and purchase new shares, dilute. 

 The aforementioned negative effects for some of the shareholders led to the legislature initially, 

when the possibility to carry out a directed rights issue was introduced in 1973, assuming a rather 

restrictive stance towards such rights issues, at least in cases when the rights issue was directed to 

only certain existing shareholders. The institutional investors on the Swedish capital market have 

also looked upon the presence of directed rights issues undesirably, which is also reflected in their 

ownership policies. 

 The main focus of this paper is to outline and analyze the extent to which a directed rights issue 

can be considered permissible in a public company which, in addition to the regular Swedish Com-

panies Act, also has to take into consideration what constitutes good practice on the Swedish capital 

market. The primary question to consider, to decide whether a directed rights issue is in accordance 

with the Swedish Companies Act or not, is whether or not those who may subscribe and purchase 

new shares are given an unfair advantage to the detriment of the company or some of its existing 

shareholders. If so, the directed rights issue is in conflict with the general clause in the Swedish 

Companies Act. Regarding good practice on the Swedish capital market, the papers’ main emphasis 

is to evaluate whether or not the recommendation for directed rights issues, given out by Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, have in any way changed what is to be considered good practice, and 

whether or not good practice on the Swedish capital market entails any stricter requirements ex-

ceeding those of the Swedish Companies Act. 

 By first and foremost examining the law and its legislative history, but also legal doctrine, case 

law and self-regulation, have I tried to put into words how an assessment of a directed rights issues 

permissibility should be conducted, while also examining the protection of shareholders that would 

experience having their existing holdings diluted in the case of a directed rights issue. A directed 

rights issue is to be considered an acceptable deviation from the principle of equal treatment under 

the Swedish Companies Act. A deviation which must also be decided at the general meeting with 

a qualified majority. For this reason, it is the general clause that ultimately sets the limit for when a 

directed rights issue is to be considered permissible, and it should furthermore be applied restric-

tively. The advantage that someone is to be given, to the detriment of the company or some of its 

existing shareholders, should normally only be considered unfair if the decision to conduct a di-

rected rights issue is characterized by abuse of power or disloyalty. However, it can not be taken 

for granted that a clear abuse of power or disloyalty will always be easily distinguishable. Conse-

quently, one must in most cases make use of a sort of market-based assessment. If the terms and 

conditions regarding a directed rights issue deviate too significantly from what is to be considered 

established market-based terms the board of directors have likely failed in its responsibility to pro-

tect the company and shareholders’ interests, thus making the directed rights issue disloyal in rela-

tion to the unfairness assessment and the general clause.  
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Sammanfattning 
Riktad nyemission kallas en sådan nyemission som, genom ett beslut biträtt av en kvalificerad ma-

joritet, avviker från den företrädesrätt till nya aktier som befintliga aktieägare annars har i enlighet 

med den svenska aktiebolagslagen. En riktad nyemission karaktäriseras av att åtminstone vissa ak-

tieägare hamnar utanför emissionen. För en aktieägare som inte får möjlighet att teckna nya aktier 

kommer således en utspädning av dennes innehav att ske. 

 De negativa effekterna som kännetecknar en riktad nyemission ledde till att lagstiftaren inled-

ningsvis, när möjligheten att genomföra en riktad nyemission infördes år 1973, intog en förhållan-

devis restriktiv hållning mot sådana nyemissioner, åtminstone i de fall de riktades till enbart vissa 

befintliga aktieägare. Även de institutionella ägarna på den svenska kapitalmarknaden har sedan 

länge sett negativt på förekomsten av riktade nyemissioner, något som kommer till uttryck i deras 

ägarpolicies. 

 Framställningen fokuserar på att tydliggöra och analysera i vilken utsträckning en riktad nye-

mission anses vara tillåten i ett aktiemarknadsbolag som, utöver den aktiebolagsrättsliga regle-

ringen, måste beakta god sed på aktiemarknaden. Rent aktiebolagsrättsligt är den viktigaste frågan 

om en riktad nyemission anses ge den som får teckna aktier en otillbörlig fördel till nackdel för 

bolaget eller någon annan aktieägare, det vill säga om nyemissionen står i strid med generalklausulen 

eller inte. Aktiemarknadsrättsligt har framställningen främst behandlat frågan om den rekommen-

dation om riktade kontantemissioner som upprättats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning inne-

burit någon förändring av vad som utgör god sed, och om god sed uppställer strängare krav utöver 

vad som gäller aktiebolagsrättsligt. 

 Genom att i första hand granska lag och förarbeten, men också doktrin, rättsfall och självregle-

ring, har jag i framställningen försökt att på ett överskådligt sätt formulera hur en bedömning av 

en riktad nyemissions tillåtlighet bör utföras, samtidigt som också de skydd för aktieägare som 

hamnar utanför nyemissionen har granskats. En riktad nyemission innebär ett enligt aktiebolagsla-

gen tillåtligt avsteg från likhetsprincipen. Ett beslut som dessutom ska biträdas av en kvalificerad 

majoritet. Av den anledningen är det generalklausulen som ytterst sätter gränsen för vilka förfaran-

den som är tillåtna och inte. Generalklausulen ska därutöver tillämpas försiktigt. Den fördel någon 

ska få, till nackdel för bolaget eller ägarna, bör i regel endast vara otillbörlig om emissionsbeslutet 

har karaktär av maktmissbruk eller illojalitet. Det kan emellertid inte tas för givet att ett tydligt 

maktmissbruk eller illojalt agerande alltid kan urskiljas. I de flesta fallen behöver man således an-

vända sig av en typ av marknadsmässighetsbedömning. Om villkoren i en riktad nyemission avviker 

för kraftigt från vedertagen marknadsmässighet har styrelsen sannolikt brustit i sitt ansvar att till-

varata bolaget och aktieägarnas intressen, vilket bör anses utgöra ett illojalt agerande i förhållande 

till generalklausulens otillbörlighetsbedömning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och introduktion till ämnet 
Förekomsten av olika typer av nyemissioner är ett allt vanligare inslag på den svenska kapitalmark-

naden. En ökad internationell konkurrens och ett allt tuffare företags- och finansieringsklimat för 

bolagen utgör alla bidragande faktorer bakom nyemissionernas användande. Inte minst påverkar 

perioder av lågkonjunktur ett bolags behov och tänkbara alternativ för kapitalanskaffning. Det rå-

der således ingen tvekan om att möjligheten att genomföra nyemissioner är nödvändig. 

 Behovet av riktade nyemissioner, i vilka åtminstone vissa befintliga aktieägare inte får möjlighet 

att teckna nya aktier, tycks inte vara lika självklart. Särskilt kontroversiella verkar riktade nyemiss-

ioner vara när de riktas till enbart vissa aktieägare. Detta framgår tydligt i de ägarpolicies som tillhör 

gruppen institutionella investerare och ägare på den svenska kapitalmarknaden.  

 Framställningen har främst fokuserat på användandet av riktade nyemissioner i svenska aktie-

marknadsbolag. Dessa bolag måste, utöver vad lagen stadgar, beakta vad som anses utgöra god sed 

på aktiemarknaden. Det är i de större aktiemarknadsbolagen som de riktade nyemissionerna utnytt-

jas mest sällan. Om det beror på att de större aktiemarknadsbolagen är finansiellt starkare och i 

mindre behov av snabba kapitaltillskott, eller om det grundar sig i gamla förarbetsuttalanden och 

en osäkerhet om när riktade nyemissioner är tillåtna är inte helt klart. Det vore förståeligt om stora 

aktiemarknadsbolag drar sig för att planera och genomföra nyemissioner om de därefter riskerar 

att stå i strid med lagen eller den aktiemarknadsrättsliga självregleringen. 

 För att undvika ineffektivitet i det fall det faktiskt existerar ett behov av riktade nyemissioner, 

som inte till fullo utnyttjas på grund av ålderstigna förarbetsuttalanden eller osäker rättstillämpning, 

är det av vikt att rättsläget fastställs. För aktiemarknadsbolag innebär det inte endast att den aktie-

bolagsrättsliga regleringen granskas, utan även att den aktiemarknadsrättsliga regleringen under-

söks. Aktiemarknadsbolag måste veta säkert i vilken utsträckning den aktiemarknadsrättsliga regle-

ringen ställer upp strängare krav än vad lagen gör. 

 Med tanke på att riktade nyemissioner direkt påverkar aktieägarnas andelar i ett bolag måste 

även de olika skydd som finns till ägarnas förfogande utvärderas. Det är viktigt att aktieägarnas 

investeringar skyddas på ett lämpligt sätt för att upprätthålla kapitalmarknadens förtroende, men 

samtidigt också viktigt att bolagen tillåts genomföra de åtgärder som krävs för att överleva och 

långsiktigt fortsätta generera ett överskott. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Nyemissioner utgör numera, som ovan nämnts, ett vanligt inslag på den svenska kapitalmarknaden 

och har stor betydelse för aktiebolagens kapitalförsörjning. Företrädesemissioner är fortfarande 

den i Sverige överlägset vanligaste formen av nyemission, men i takt med att nyemissioner blir allt 

vanligare blir också riktade kontantemissioner ett allt vanligare inslag. Behoven på marknaden skif-

tar ständigt och flexibla lösningar för kapitalförsörjning är en nödvändighet, särskilt i svårare eko-

nomiska kriser och nedgångar när antalet nyemissioner tenderar att öka. Trots detta är riktade ny-

emissioner ibland kontroversiella. 

 Anledningen till att en riktad nyemission ibland anses vara kontroversiell kan vara att de i grun-

den innebär ett avsteg från den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen. Detta avsteg föreligger oavsett 
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om en nyemission riktas till utomstående eller endast till vissa aktieägare. Området är sålunda om-

gärdat av flera olika motsättningar. På något sätt måste den eventuella nyttan för bolaget och alla 

aktieägare tillsammans vägas mot de utspädningseffekter som ofta mindre aktieägare drabbas av. 

 Rättsläget i Sverige har länge kännetecknats av en viss osäkerhet i tillämpningen av reglerna om 

riktade nyemissioner. Detta kan delvis bero på äldre uttalanden från lagstiftarens sida när möjlig-

heten att avvika från företrädesrätten infördes, och den i allmänhet restriktiva syn som lagstiftaren 

intagit mot riktade nyemissioner samtidigt som lagen till synes är mycket extensiv. 

 Syftet med framställningen är således att försöka utröna i vilken utsträckning ett bolag får ge-

nomföra en riktad nyemission och hur en sådan bedömning går till. De frågeställningar som fram-

ställningen ämnar besvara är följaktligen om de aktiemarknadsrättsliga reglerna uppställer ytterli-

gare krav utöver vad de aktiebolagsrättsliga reglerna gör, med särskild hänsyn till Kollegiet för 

svensk bolagsstyrnings rekommendation om riktade kontantemissioner, eller om de i själva verket 

innebär samma sak. Samtidigt ska också försöka besvaras om riktade nyemissioner bör bedömas 

olika beroende på vem eller vilka de riktas till. Dessutom måste undersökas om de nuvarande reg-

lerna uppställer ett tillräckligt skydd för aktieägarna eller om lagens flexibilitet inkräktat på området 

i för stor utsträckning. 

 

1.3  Metod och material 
I förevarande framställning har huvudsakligen en rättsanalytisk metod använts. Inbegripet i meto-

den får det emellertid anses ligga en mer rättsdogmatisk del med syfte att fastställa vad som gäller. 

Traditionella rättskällor såsom lag och förarbeten har granskats och tolkats. Även rättsfall, om än 

inte prejudikat, har tagits med i framställningen för att stärka och tydliggöra den centrala argumen-

tationen. Ett problem med rättsområdet är att stora delar av de mest relevanta förarbetena är väldigt 

gamla, och att det inte heller finns någon vägledande praxis på området som ersatt dessa. 

 Med anledning av framställningens avgränsning till aktiemarknadsbolag har också relevant 

självreglering på området granskats. Även om det inte utgör lag i strikt mening utgör den aktie-

marknadsrättsliga självregleringen, i form av rekommendationer och uttalanden från Aktiemark-

nadsnämnden, regler av hög relevans och väsentlighet för bolag som måste beakta god sed på 

aktiemarknaden. 

 Förutom att i framställningen försöka identifiera vad som anses utgöra gällande rätt syftar arbe-

tet till att analysera rätten och dess betydelse för aktieägarna. Hur extensiva eller restriktiva man 

anser att möjligheterna att genomföra riktade nyemissioner bör vara kommer alltid att bottna i en 

värdering av aktieägarnas rättssäkerhet och skydd mot utspädning kontra effektivitet och behov på 

marknaden. 

 

1.4  Avgränsning 
Framställningen tar i första hand sikte på hur situationen ser ut för aktiemarknadsbolag som vill 

eller behöver genomföra en riktad nyemission. Dessa bolag måste, som ovan nämnts, inte endast 

följa den aktiebolagsrättsliga regleringen utan även den aktiemarknadsrättsliga regleringen och vad 

som anses utgöra god sed på aktiemarknaden. Detta förändrar emellertid inte det faktum att vad 

som sägs i det följande om den aktiebolagsrättsliga regleringen givetvis också gäller för onoterade 

bolag. 
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 Nyemissioner som riktas till vissa särskilda personkategorier som nämns i 16 kap. ABL, så kal-

lade Leo-lagsemissioner, kommer inte att behandlas i det följande. Dessa nyemissioner är i första 

hand relevanta och aktuella i samband med att bolag genomför incitamentsprogram. Syftet bakom 

nyemissionerna som den här framställningen tar sikte på är snarare kapitalförsörjning. 

 Vidare kommer framställningen att avgränsa sig till att behandla riktade kontantemissioner av 

aktier. Apportemissioner som inte i lagen föreskriver någon företrädesrätt lämnas därhän, likaså 

kvittningsemissioner. Fondemissioner kommer endast mycket kortfattat beskrivas i samband med 

att emissioner i sin helhet förklaras. Inte heller kommer nyemissioner av teckningsoptioner eller 

konvertibler att behandlas närmare, enär regleringen för dessa i stora delar överensstämmer med 

vad som gäller för nyemissioner av aktier. 

 Syftet är naturligtvis inte att försöka ge en komplett eller heltäckande bild av hela förfarandet 

vid genomförandet av riktade nyemissioner. Inte heller syftar den internationella jämförelsen till att 

presentera en fullständig komparativ studie. Framställningen kommer huvudsakligen att ta sikte på 

vad för slags omständigheter eller villkor det är som kan få en riktad nyemission att inte överens-

stämma med lag eller god sed på aktiemarknaden. Samtidigt måste också behovet och effekterna 

av riktade nyemissioner ställas mot skyddet för aktieägare, och om detta skydd är tillräckligt eller 

borde utökas. 

 

1.5  Disposition 
Inledningsvis ges i det andra kapitlet en kort bakgrund och historik knutet till aktiebolaget som 

associationsform och dess finansiering. Med tanke på EU-rättens stora roll i aktiebolags- och akti-

emarknadsrättsliga frågor har jag valt att i det tredje kapitlet kort redogöra för de, för den här fram-

ställningen, mest väsentliga EU-direktiven som har med riktade nyemissioner att göra. Det fjärde 

kapitlet ska i sin tur ge en begränsad internationell utblick i hur ett par andra länder har valt att 

reglera förekomsten av riktade nyemissioner. Avsikten är inte att presentera en fullständig kompa-

rativ jämförelse, utan syftet är snarare att bredda perspektiven och belysa vissa likheter, skillnader 

och möjligheter i hur man valt och kan reglera. 

 I det femte kapitlet presenteras och redogörs det för de svenska lagreglerna och dess förarbeten. 

Syftet är att försöka fastställa varför möjligheten att avvika från företrädesrätten infördes och vad 

för slags förutsättningar och rekvisit som bör gälla för att få rikta en nyemission. Det följande sjätte 

kapitlet tar sikte på likhetsprincipen och generalklausulen. Båda är av betydelse för hur man bör se 

på ett avvikande från aktieägarnas företrädesrätt och hur en eventuell tillåtlighetsbedömning bör 

göras. Det sjunde kapitlet fokuserar på de rättsfall som finns i vilka riktade nyemissioner har behand-

lats. Det rör sig inte om några prejudikat från Högsta domstolen, och de är inte särskilt många till 

antalet, men bör trots det kunna åberopas som stöd för argument och förda resonemang. 

 I det åttonde kapitlet redogörs det för den aktiemarknadsrättsliga självregleringen som finns på 

den svenska kapitalmarknaden och som behandlar riktade nyemissioner. Den aktiemarknadsrätts-

liga självregleringen har som syfte att fastställa vad som anses utgöra god sed på aktiemarknaden, 

inte vad som nödvändigtvis är aktiebolagsrättsligt tillåtet och inte. Först behandlar kapitlet några 

utvalda uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Därefter analyseras Ds 2012:37 närmare, samt 

den rekommendation om riktade kontantemissioner som den gav upphov till, för att försöka av-

göra om god sed på aktiemarknaden förändrats och i vilken mån den eventuellt ställer upp strängare 
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regler än vad som följer av den aktiebolagsrättsliga regleringen. I det nionde kapitlet ges en kort 

överblick av några utvalda institutionella investerares ägarpolicies. Slutligen förs en mer analyse-

rande diskussion i det tionde kapitlet. Kapitlet avslutas sedan med några korta avslutande kommen-

tarer. 

  



11 

 

2  Aktiebolag och finansiering 
Aktiebolagets huvudsakliga uppgift är att möjliggöra för investerare och entreprenörer att satsa 

kapital och bedriva näringsverksamhet under ordnade former. Kapitalanskaffningen hör således till 

några av de viktigaste grundläggande funktionerna i ett aktiebolag,1 både vid bolagsbildning som 

vid senare behov. Ett väl fungerande finansieringssystem är inte bara av betydelse för näringslivet, 

utan också för samhället i övrigt. Utan investeringar skulle den ekonomiska tillväxten och utveckl-

ingen stanna upp.2 Av samma anledning är det av vikt att respekten och förtroendet för näringslivet 

och aktiemarknaden upprätthålls genom att aktieägare och deras ekonomiska andelar i bolagen 

skyddas mot otillbörliga förfaranden. 

 Att samhället och marknaden konstant befinner sig i ständig förändring råder det ingen tvekan 

om. Likaså förändras det sätt på vilket näringslivet efterfrågar kapital. Ibland går utveckling i vad 

som snarast kan liknas vid cykler och ibland uppstår nya behov. Under sent 1800-tal fram till tidigt 

1900-tal förändrades näringslivets självfinansieringsgrad i mycket stor utsträckning. Under ett par 

decennier sjönk graden av egna medel i nya investeringar och anläggningar från cirka 70 procent 

till cirka 40 procent.3 Det växte fram stora investeringsbehov samtidigt som betydelsen av det egna 

kapitalet minskade. Under tidigt 1900-tal började således systemen för företagsfinansiering och ka-

pitalanskaffning att utvecklas kraftigt. 

 I samband med andra världskrigets slut förstärktes den statliga kontrollen av finansmarknaden 

vilket förändrade bolagens finansieringsmönster.4 På grund av restriktioner och diverse andra or-

saker begränsades möjligheterna för kapitalanskaffning. Situationen såg olika ut för bolag beroende 

på företagsstruktur och verksam bransch, men det mönster som kunde urskiljas visade på en ökad 

egenfinansiering.5 

 På 1970- och 1980-talet kunde återigen en förändring av finansmarknaden urskiljas, delvis or-

sakad av möjligheterna att genomföra riktade nyemissioner. Under 1980-talet låg de totala emiss-

ionsvolymerna på cirka fem miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med det årliga genomsnittet 

på endast fyrahundra miljoner kronor under 1970-talet.6 Aktiemarknaden hade innan 1970-talet 

varit en förhållandevis oviktig källa för anskaffandet av kapital.7 Synen på aktier som finansierings-

instrument förändrades emellertid markant under denna tid. Fenomenet kan kallas disintermedi-

ation, vilket innebär att bolag, särskilt större sådana, blir mindre beroende av sina husbanker och 

emitterar värdepapper på kapitalmarknaden i högre utsträckning än vad de utnyttjar traditionell 

bankfinansiering.8 

 Att ett bolag nu för tiden vill genomföra en nyemission kan ha en mängd olika anledningar, allt 

från kapitalbrist till expansion. Även ett bolags balans mellan eget och främmande kapital utgör i 

                                                            
1 Skog, Kontantemissioner av aktier, s. 10. 
2 Larsson (red.), Företagsfinansiering, s. 9. 
3 Larsson (red.), Företagsfinansiering, s. 20. 
4 Larsson (red.), Företagsfinansiering, s. 23. 
5 Larsson (red.), Företagsfinansiering, s. 23 f. 
6 Larsson (red.), Företagsfinansiering, s. 25 f. 
7 Larsson (red.), Företagsfinansiering, s. 190. 
8 Larsson (red.), Företagsfinansiering, s. 191. 
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sig en viktig fråga,9 inte minst för kreditgivare vid förhandling om lånevillkor.10 I allmänhet är emel-

lertid inte nyemissioner ett bolags förstahandsalternativ när det kommer till val av kapitalanskaff-

ningsmetod. Enligt den så kallade Pecking-order-teorin finns det en ordningsföljd som etablerade 

bolag tenderar att följa när de behöver kapital.11 Enligt teorin verkar bolag prioritera självfinansie-

ring först och i andra hand främmande kapital i form av lån från kreditinstitut. På sista plats finner 

man nyemissioner. Förmodligen beror detta på informationsasymmetrin mellan bolagsledningen 

och kapitalmarknaden.12 Detta gäller åtminstone för företrädesemissioner som dras med stora 

transaktionskostnader och inför vilka börskursen normalt påverkas i negativ riktning. 

  

                                                            
9 Larsson (red.), Företagsfinansiering, s. 186 f. 
10 Prop. 2004/05:85, s. 330. 
11 Andrén, Eriksson & Hansson, Finansiering, s. 107. 
12 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 27 f. 
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3  EU-direktiv 
I och med Sveriges inträde i EU är stora delar av den svenska rätten numera styrda av EU-rätt och 

harmoniserad med de övriga medlemsländernas rättssystem. På bolagsrättens område finns det ett 

antal EU-rättsliga direktiv som slår fast regler om allt från bolagens kapital till regler om offentliga 

uppköpserbjudanden.13 Att harmonisera det bolagsrättsliga området är av särskild angelägenhet 

från EU:s sida eftersom aktiebolagen och näringslivet i medlemsländerna påverkar hela EU och 

den gemensamma handeln i mycket stor utsträckning. Alla bolag ska agera på samma spelplan efter 

samma spelregler. Skulle enstaka medlemsländer erbjuda särskilt generös lagstiftning skulle kon-

kurrensen riskera att snedvridas inom EU. 

 Av de bolagsrättsliga direktiven som implementerats i svensk lagstiftning är det främst Kapital-

direktivet som är av intresse för den här framställningen. Det finns emellertid ett flertal direktiv 

och förordningar som reglerar andra områden, exempelvis börsrättsliga frågor, finansmarknadsfrå-

gor och prospektfrågor, men likväl påverkar aktiebolagen och dess verksamhet i stor utsträckning. 

Det så kallade Prospektdirektivet är av visst intresse för den fortsatta framställning varför även den 

kommer att kort behandlas. 

 

3.1  Kapitaldirektivet 
Det andra bolagsdirektivet, även kallat Kapitaldirektivet,14 trädde ikraft år 1976. Kapitaldirektivets 

syfte var huvudsakligen att harmonisera medlemsländernas regler om aktiebolagens kapital, särskilt 

ökning och minskning av detta. Dessutom var syftet att ställa upp regler till skydd för bolagsmän-

nens och tredje mans intressen. Reglerna rörde bland annat befintliga aktieägares företrädesrätt vid 

kontanta nyemissioner, samt avvikelser från nämnda företrädesrätt. När Sverige trädde in i EU år 

1995 behövde endast en smärre lagändring göras i ABL för att inte stå i strid med direktivets be-

stämmelser om företrädesrätt och avvikelser från denna. Det behövde införas krav på kvalificerad 

majoritet för sådana beslut, enär i Sverige fordrades endast enkel majoritet vid den tidpunkten.15 

 Direktivet ändrades ett flertal gånger fram till år 2012 när direktivet upphörde att gälla. Som 

efterträdare till det gamla direktivet trädde istället det nya Kapitaldirektivet.16 Innehållet är i stort 

sett detsamma som i det äldre direktivet, åtminstone vad gäller aktieägares företrädesrätt och avvi-

kelser från denna.17 När det fortsättningsvis hänvisas till Kapitaldirektivet avses således det nya 

Kapitaldirektivet. 

 Av störst intresse för den här framställningen är artikel 33 i Kapitaldirektivet. I denna stadgas 

det som huvudregel att aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sitt 

                                                            
13 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 30 f. 
14 Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i 
medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intres-
sen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna 
likvärdiga. 
15 Prop. 1993/94:196, s. 113 ff. 
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgär-
der som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och 
ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga. 
17 Jfr. 77/91/EEG, art. 29 och 2012/30/EU, art. 33. 
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befintliga aktieinnehav i samband med kontanta nyemissioner.18 Ska en företrädesemission genom-

föras stadgar även direktivet en teckningstid på minst 14 dagar från det att erbjudandet offentlig-

gjorts för att ge aktieägare skäligt med rådrum.19 I de fall ett bolag önskar avvika från den stadgade 

företrädesrätten och istället genomföra en riktad nyemission ska ett sådant beslut fattas av bolags-

stämman med kvalificerad majoritet.20 En styrelse kan fatta ett beslut om riktad nyemission under 

förutsättning att bolagstämman tidigare bemyndigat styrelsen att göra så eller om bolagstämman 

efteråt godkänner beslutet. Kapitaldirektivet uppställer inte i övrigt några rekvisit för hur eller när 

en avvikelse från företrädesrätten ska anses tillåten. 

 

3.2  Prospektdirektivet 
Det EU-rättsliga Prospektdirektivet21 har till syfte att garantera skyddet för investerare och säker-

ställa en effektiv marknad. Detta uppfylls genom krav på upprättande av prospekt som ska offent-

liggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. 

Genom ett lämnande av fullständig information om värdepapper och emittenter hoppas man 

minska informationsasymmetrin och således främja förtroendet för värdepappersmarknaden. 

 Ett prospekt omfattar inte sällan uppemot cirka hundra sidor information om bolagen och de 

aktier som emitteras.22 Om ett bolag, i samband med en planerad nyemission, behöver upprätta ett 

prospekt eller inte är en central fråga för alla aktiemarknadsbolag. Ett prospektupprättande kräver 

stora resurser i form av både tid och pengar. 

 Som huvudregel krävs det ett upprättande av prospekt när ett bolag ska genomföra en företrä-

desemission. En sådan nyemission anses innebära både att nya aktier erbjuds allmänheten samt att 

dessa tas upp till handel på en reglerad marknad.23 Prospektdirektivet uppställer emellertid ett antal 

undantag från skyldigheten att upprätta prospekt. Dessa kan åberopas för vissa typer av företrä-

desemissioner, men det är särskilt vid riktade nyemissioner som undantagen blir aktuella.24 

  

                                                            
18 2012/30/EU, art. 33.1. 
19 2012/30/EU, art. 33.3. 
20 2012/30/EU, art. 33.4, 5. 
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offent-
liggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG. 
22 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 57. 
23 2003/71/EG, art. 3.1, 3 och Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 58 ff. 
24 2003/71/EG, art. 3 och 4, se avsnitt 5.2.1.1 för en utförligare redogörelse för reglerna om prospektskyldighet och 
dess undantag såsom de införts i LHF. 
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4 Internationell utblick 
I utredningen Ds 2012:3725 ägnades en stor del av utrymmet åt att bemöta åsikter som näringslivet 

hade gett uttryck för angående de svenska aktiemarknadsbolagens konkurrensnackdelar på den 

internationella marknaden. Näringslivet har nämligen varit av den uppfattningen att möjligheterna 

att genomföra riktade nyemissioner är mycket restriktivare i Sverige än vad de är i många andra 

länder. Utredningen tog således sikte på konkurrensfrågan och jämförde rättsläget beträffande rik-

tade nyemissioner i Sverige med andra relevanta länders rättssystem, främst inom EU. Avsikten är 

inte att i det följande presentera en fullständig komparativ jämförelse, utan snarare att ge en kort 

och begränsad utblick för att belysa vissa likheter och skillnader som kan vara av intresse för argu-

mentationen och tillföra ytterligare perspektiv i framställningen. 

 På grund av de EU-rättsliga direktiven, särskilt Kapitaldirektivet, ser rättsläget väldigt lika ut 

inom EU. Det kan av den anledningen vara av visst intresse att se hur vissa andra länder valt att 

reglera när dessa är bundna av samma direktiv som Sverige. Att nyemissioner som huvudregel ska 

genomföras med företrädesrätt är något som gäller i alla medlemsländer.26 Detsamma gäller kravet 

på kvalificerad majoritet för att besluta om riktade nyemissioner. Det är endast möjligt för med-

lemsländerna att stifta än mer restriktiva lagar än vad direktivet fastställer. 

 Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras från den internationella jämförelsen är att rättsläget 

i Sverige inte skiljer sig nämnvärt från övriga länder. I vissa avseenden borde till och med regle-

ringen i Sverige, utan uttryckliga rekvisit och förutsättningar, framstå som förhållandevis generös. 

Rättsläget i Sverige torde anses stämma överens med miniminivån som Kapitaldirektivet uppställer. 

 

4.1  Norden 
Det bör inledningsvis noteras att det i de övriga nordiska länderna inte finns någon motsvarighet 

till den tämligen välutvecklade självreglering vi har i Sverige.27 

 

4.1.1  Danmark 

I Danmark är regleringen i stort sett likadan för de danska aktiebolagen som för de svenska. Hu-

vudregeln är att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. 

Detta kan avvikas från genom ett beslut taget med en kvalificerad majoritet.28 

 

4.1.2  Norge 

I Norge har stadgats samma ordning som i Sverige och Danmark. Nyemissioner beslutas av bo-

lagsstämman och som huvudregel ska dessa genomföras med företrädesrätt. Liksom i Sverige och 

Danmark kan ett bolag avvika från företrädesrätten genom en riktad nyemission om beslutet bi-

trätts av en kvalificerad majoritet.29 

 

                                                            
25 Se avsnitt 8.2 för en utförligare redogörelse för Ds 2012:37. 
26 2012/30/EU art. 33. 
27 Ds 2012:37, s. 32. 
28 Angående detta stycke, Ds 2012:37, s. 32. 
29 Angående detta stycke, Ds 2012:37, s. 33. 
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4.1.3  Finland 

Även i Finland gäller i princip samma reglering som i övriga Norden. I Finland har man emellertid 

valt att komplettera lagen med viss vägledning om när en riktad nyemission kan tillåtas. En riktad 

nyemission förutsätter att det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för att ge-

nomföra en sådan avvikelse från företrädesrätten för att inte stå i strid med lagen. Detta ska bedö-

mas särskilt utifrån teckningspriset och marknadsvärdet.30 

 

4.2  Tyskland 
I Tyskland tas ett beslut om att genomföra en nyemission på ett i princip likadant sätt som i Sverige. 

Skyddet för de befintliga aktieägarna är emellertid något starkare och företrädesrätten till nya aktier 

gäller oavsett typ av emission,31 det vill säga både vid apportemissioner som vid kontantemissioner. 

Företrädesrätten i Tyskland är emellertid inte ovillkorlig. Med ett beslut taget av en kvalificerad 

majoritet bestående av tre fjärdedelar kan bolagsstämman välja att avvika från företrädesrätten.32 

Pluralitetskravet är sålunda något högre än vad som gäller i Sverige och övriga Norden. 

 Den rättspraxis som existerar på området fastställer att avvikelser från företrädesrätten ska ligga 

i bolagets intresse, vara erforderliga för att uppnå önskat resultat med nyemissionen och att förde-

larna med nyemissionen måste väga över de nackdelar som befintliga aktieägare kan komma att 

drabbas av.33 Kraven har en del likheter med den finska förutsättningen att det ska finnas vägande 

ekonomiska skäl för avvikelsen, men något utförligare och striktare. 

 Den mycket stränga regleringen i Tyskland har kritiserats från flera håll. Förmodligen har det 

skett till följd av en växande oro att det tyska näringslivets möjligheter till kapitalanskaffning för-

svårat konkurrenssituationen för tyska bolag på den alltmer internationella kapitalmarknaden.34 

Diskussionen har många likheter med de åsikter som det svenska näringslivet gett uttryck för.35 

 Som svar på den framförda kritiken valde man i Tyskland att luckra upp reglerna om riktade 

nyemissioner år 1994. I den tyska aktiebolagslagen infördes en regel för aktiemarknadsbolag som 

innebar att ett beslut om en riktad nyemission ska presumeras vara tillåten om värdet motsvarar 

maximalt 10 procent av aktiekapitalet och emissionskursen inte väsentligt understiger aktiekursen.36 

En typ av förenklad avvikelse från företrädesemissioner. 

 

4.3  Frankrike 
I Frankrike rådde länge en situation mycket lik den restriktiva hållningen i Tyskland. De franska 

reglerna hade en mycket sträng syn på riktade nyemissioner och regelverket försvårade genomfö-

randet av sådana. Man ville inte riskera att majoritetsägare drog fördel av sitt ägande på minoritets-

ägares bekostnad.37 

                                                            
30 Angående detta stycke, Ds 2012:37, s. 33. 
31 Ds 2012:37, s. 33. 
32 Ds 2012:37, s. 33 f. 
33 Ds 2012:37, s. 33 f. 
34 Ds 2012:37, s. 34. 
35 Se avsnitt 4 och 8.2. 
36 Ds 2012:37, s. 34. 
37 Ds 2012:37, s. 35. 
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 Som i Tyskland kom den väldigt restriktiva hållningen att  stegvis kritiseras. För att underlätta 

kapitalanskaffningen i franska bolag, särskilt aktiemarknadsbolag, valde man även i Frankrike att 

lätta på reglerna. I nuläget tas beslut om riktade nyemissioner på samma sätt som i de flesta andra 

länder. Bolagsstämman, eller styrelsen efter ett bemyndigande, kan således fatta sådana beslut om 

det föreligger kvalificerad majoritet bestående av två tredjedelar.38 

 Om ett bolag väljer att genomföra en riktad nyemission måste den riktas till namngivna rätts-

subjekt, till någon av stämman bestämd investerarkategori eller till allmänheten.39 Om en namngi-

ven investerare eller någon ur en bestämd investerarkategori ska teckna aktier i en emission som 

riktas till honom får inte han delta i bolagsstämmans beslut om han samtidigt är aktieägare i bola-

get.40 

 

4.4  Storbritannien 
I början på 1970-talet valde man i Storbritannien att reglera befintliga aktieägares företrädesrätt 

genom bestämmelser i Londonbörsens noteringsregler. Enligt bestämmelserna skulle bolag med 

aktier noterade på börsen införa en föreskrift om företrädesrätt vid kontantemission i sina respek-

tive bolagsordningar.41 Undantag från företrädesrätten kunde endast ske genom beslut tagna av 

bolagsstämman. 

 Det dröjde fram till 1980-talet innan företrädesrätten istället infördes i lagen.42 I nuläget stadgar 

således den brittiska aktiebolagslagen att befintliga aktieägare åtnjuter som huvudregel företrädes-

rätt, vilken kan avvikas från genom ett beslut av bolagsstämman med kvalificerad majoritet bestå-

ende av tre fjärdedelar.43 Londonbörsens noteringsregler uppställer fortfarande regler om aktieä-

garnas företrädesrätt, men dessa anger inte några utförligare restriktioner eller rekvisit än vad lagen 

gör i övrigt.44 

 Dessutom finns det riktlinjer vid riktade nyemissioner som utarbetats av The Pre-emption Right 

Group, en organisation startad av aktörer på den inhemska kapitalmarknaden. Dessa stadgar att en 

riktad nyemission ska presumeras vara godtagbar om nyemissionen motsvarar högst 5 procent av 

aktiekapitalet per år och högst 7,5 procent på tre-årsbasis.45 Enligt riktlinjerna får en emissionsrabatt 

dessutom inte överstiga 5 procent. 

 The Pre-emption Right Group och dess riktlinjer påminner om den nu valda vägen i Sverige, 

med en rekommendation om riktade kontantemissioner för börsbolag som tagits fram av Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning.46 I Ds 2012:37 påpekade utredaren hur situationen i Sverige påminde 

mycket om den i Storbritannien,47 av vilket skäl man valde att söka lösa problemet på ett liknande 

sätt med självreglering. En av de största olikheterna mellan de olika självregleringsorganens riktlin-

jer är den att rekommendationen om riktade kontantemissioner inte uppställer några gränsvärden 

                                                            
38 Ds 2012:37, s. 35. 
39 Ds 2012:37, s. 35 f. 
40 Ds 2012:37, s. 35 f. 
41 Ds 2012:37, s. 36. 
42 Ds 2012:37, s. 36. 
43 Ds 2012:37, s. 36. 
44 Ds 2012:37, s. 37 och UK Listing Rules 9.3.11. 
45 Ds 2012:37, s. 37. 
46 Se avsnitt 8.3. 
47 Ds 2012:37, s. 48 f. 
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eller förutsättningar under vilka en riktad nyemission normalt bör antas vara godtagbar utifrån god 

sed på aktiemarknaden. Det finns emellertid anledning att anta att en riktad nyemission lättare anses 

godtagbar om den motsvarar liknande låga gränsvärden även i Sverige. Det borde vara svårare att 

påvisa maktmissbruk eller illojalt syfte på grund av avsteg från marknadsmässighet i sådana fall. 

 

4.5  U.S.A. 
I U.S.A. har aktieägarnas företrädesrätt utvecklats på ett annorlunda sätt än i Europa. Redan på 

1800-talet fastställdes det i rättspraxis att befintliga aktieägare åtnjuter företrädesrätt till nya aktier.48 

I ett senare rättsfall från 1922 slog den amerikanska högsta domstolen fast att befintliga aktieägares 

företrädesrätt till nya aktier ansågs utgöra en självklar och grundläggande princip i amerikansk bo-

lagsrätt.49 Det var inte förrän 1930-talet som det förhållandevis starka skyddet för befintliga aktieä-

gare började luckras upp. Under den tiden infördes en regel i många delstaters aktiebolagslagar som 

gav bolag möjligheten att avvika från företrädesrätten genom att ta in en sådan föreskrift i sina 

respektive bolagsordningar.50 I en del delstater, exempelvis Delaware och New York, infördes se-

dermera regler som istället innebär att befintliga aktieägare inte hade företrädesrätt till nya aktier 

om inte bolaget infört en sådan föreskrift i sin bolagsordning.51 I praktiken resulterade denna opt-

in-modell i en för bolagen mycket flexiblare ställning. 

 För bolag med aktier noterade på New York Stock Exchange eller Nasdaq OMX måste emel-

lertid även dessa börsers listningsregler beaktas. Dessa slår fast att bolagsstämman måste godkänna 

och besluta om en riktad nyemission i de fall den riskerar att resultera i en utspädning av rösterna 

i bolaget om minst 20 procent.52 I övriga fall fattas beslut om riktade nyemissioner i regel ensamt 

av styrelsen. Riktade nyemissioner är den klart vanligaste formen av kontanta nyemissioner i U.S.A. 

till den grad att företrädesemissioner snarast är ovanliga.53 

  

                                                            
48 Ds 2012:37, s. 38. 
49 Ds 2012:37, s. 38. 
50 Ds 2012:37, s. 38. 
51 Ds 2012:37, s. 38. 
52 Ds 2012:37, s. 38 f. 
53 Ds 2012:37, s. 39. 
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5  Emissioner 
I den nuvarande aktiebolagslagen (2005:551) (hädanefter ABL) finns det regler om emissioner i ett 

par olika kapitel, närmare bestämt i kapitel 11 till 16. Det är i 11 kap. 1 § ABL som lagen räknar 

upp de olika emissionsalternativen som finns att tillgå för aktiebolag. Antingen så sker kapitalök-

ningen genom en fondemission eller genom en nyemission. Reglerna om emission av tecknings-

optioner och konvertibler stämmer i huvudsak överens med reglerna om nyemission och kommer 

inte behandlas utförligare i denna framställning. 

 

5.1  Fondemissioner 
Fondemissioner är ett av de alternativ som ett bolag kan använda sig av för att öka aktiekapitalet. 

Reglerna om fondemission återfinns i aktiebolagslagens 12:e kapitel. Att genomföra en fondemiss-

ion är i själva verket samma sak som att genomföra en ren bokföringsmässig åtgärd. I en fonde-

mission tillförs nämligen inget nytt kapital. Aktiekapitalet höjs istället genom en motsvarande 

minskning av övrigt kapital, exempelvis från reservfonden eller fritt eget kapital.54 I vissa fall kan 

även en ökning göras genom att utnyttja dolda övervärden. 

 Användningsområdet för fondemissioner är således begränsat. De hjälper inte företag som är i 

behov av nytt kapital för att exempelvis finansiera en expansion eller dylik investering. Fondemiss-

ioner kan emellertid användas av bolag som vill uppnå en annan balans mellan bundet eget kapital 

och främmande kapital, exempelvis i samband med kreditförhandlingar. Fondemissioner kan också 

användas som en typ av alternativ utdelning som ägarna får ta del av i och med sitt aktieinnehav. I 

större aktiemarknadsbolag kan dessutom andra motiv ligga bakom en fondemission. De kan av 

dessa användas för att öka det totala antalet aktier på marknaden i ett försök att sänka börskursen, 

med förhoppningen att det i sin tur ska leda till en ökad omsättning av bolagets aktie.55 

 En fondemission kan genomföras både tillsammans med och utan ett utgivande av nya aktier, 

så kallade fondaktier.56 För en aktieägare innebär en fondemission således att denne antingen får ta 

del av nya fondaktier, alternativt att dennes befintliga aktiers kvotvärde skrivs upp. Huvudregeln är 

att aktieägarna har rätt till nya fondaktier i förhållande till det antal aktier de redan äger.57 Detta kan 

frångås i de fall ett bolag har skrivit in i bolagsordningen att det ska finnas aktier av olika slag.58 

Bolaget får endast sälja fondaktierna till någon annan om behörig aktieägare underlåter att göra 

anspråk på de fondaktier som han är berättigad till.59 

 

5.2  Nyemissioner 
Reglerna om nyemission återfinns i aktiebolagens 13:e kapitel. Att genomföra en nyemission inne-

bär att nytt kapital tillförs bolaget. Det externa kapitalet kan komma både från befintliga aktieägare 

såväl som från andra utomstående finansiärer. I 13 kap. ABL återfinns inte regeln från 12 kap. ABL 

                                                            
54 12 kap. 1 § 1 st. ABL och Skog & Fäger, Aktiebolagslagen, s. 81. 
55 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 121. 
56 12 kap. 1 § 3 st. ABL. 
57 12 kap. 2 § 1 st. ABL. 
58 12 kap. 2 § 2 och 3 st. ABL. 
59 12 kap. 11 § ABL. 
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som stadgar att emissionen kan genomföras både med och utan utgivande av nya aktier. En nye-

mission innebär således alltid att nya aktier emitteras. 

 Det finns två huvudsakliga förfaranden som nyemissioner kan genomföras enligt. Antingen så 

sker en nyemission där aktieägarna har företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal 

de redan äger, eller så sker nyemissionen utan företrädesrätt.60 Företrädesrätten anses utgöra ett 

uttryck för den, inom bolagsrätten, grundläggande likhetsprincipen.61 På den svenska marknaden 

är det vanligast att emissioner genomförs med företrädesrätt. Under perioden 1997 till 2002 ge-

nomfördes drygt 120 företrädesemissioner bland svenska aktiemarknadsbolag.62 

 I 13 kap. 1 § ABL räknas de sätt upp på vilka avvikelser kan göras från företrädesrätten. Enligt 

1 p. gäller inte aktieägarnas företrädesrätt om de nyemitterade aktierna ska betalas med apportegen-

dom. Ett sådant krav skulle av förklarliga skäl inte fungera om de befintliga aktieägarna inte kan 

erbjuda viss särpräglad egendom som bolaget vill ha eller behöver, exempelvis aktier i ett målbo-

lag,63 patent, varulager eller en fastighet. Enligt 2 p. a) kan undantag från företrädesrätten göras i 

den mån det finns olika aktieslag med avvikande företrädesrätt inskrivet i bolagsordningen. Dess-

utom kan, enligt 2 p. b)  avsteg från företrädesrätten göras i den mån nyemissionen omfattas av 

meddelade villkor i samband med en tidigare utförd emission av teckningsoptioner eller konver-

tibler. 

 Det undantag som är av störst intresse för den här framställningen är det som återfinns i 13 kap. 

1 § 2 p. c) ABL. Enligt nämnda undantag kan avsteg från aktieägares företrädesrätt göras enligt 

bestämmelser som tas med i emissionsbeslutet. I praktiken innebär det att bolagsstämman har möj-

lighet att besluta om ett sådant avsteg.64 Det är sådana nyemissioner som brukar kallas för riktade 

nyemissioner och vad som avses när det i den fortsatta framställningen står riktade nyemissioner. 

 

5.2.1  Företrädesemissioner 

Huvudregeln i ABL är att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt, det vill säga som en 

företrädesemission. Syftet är att alla aktieägare ska behandlas lika och att inte utomstående eller 

endast vissa aktieägare får utnyttja en potentiellt låg och fördelaktig emissionskurs.65 Förutom skyd-

det mot ekonomisk utspädning utgör företrädesrätten också ett skydd mot att aktieägarnas röstan-

del i bolaget inte ska minska och orsaka en alltför stor maktförskjutning. Särskilt påtagliga är dessa 

utspädningseffekter för ägarminoriteter som normalt inte utgör beslutsfattarna i ett bolag. 

 I företrädesemissioner fungerar teckningsrätterna, det vill säga rätten att teckna nya aktier på 

grund av sitt befintliga innehav, till nyemitterade aktier något annorlunda än i fondemissioner. 

Teckningsrätterna fungerar som överlåtbara värdepapper och kan säljas av en aktieägare om denne 

väljer att inte själv utnyttja dem.66 En aktieägare kan i samband med en företrädesemission välja att 

antingen utnyttja teckningsrätterna själv och bibehålla sitt proportionella innehav, eller sälja sina 

teckningsrätter och istället kompenseras ekonomiskt. Väljer en aktieägare att teckna sig för nya 

                                                            
60 13 kap. 1 § 1 och 2 st. ABL. 
61 4 kap. 1 § ABL och Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 168. 
62 Skog, Kontantemissioner av aktier, s. 11. 
63 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 123. 
64 13 kap. 4, 5 och 11 §§ ABL. 
65 Skog & Fäger, Aktiebolagslagen, s. 85. 
66 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 169. 
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aktier kommer rabatten på dessa att förhindra den ekonomiska utspädning som annars drabbar de 

befintliga aktierna.67 

 Teckningsrätterna anses utgöra det viktigaste skyddet mot utspädning för aktieägare i samband 

med företrädesemissioner. För att skyddet verkligen ska vara effektivt behöver det emellertid exi-

stera en viss omsättning av bolagets aktier.68 Om inte det finns är risken att inte lyckas sälja teck-

ningsrätterna påtaglig. När det bedrivs organiserad handel med ett bolags aktier, som med aktie-

marknadsbolag, är det emellertid sällan ett problem att omsätta teckningsrätterna. Men i andra bo-

lag kan teckningsrätternas utspädningsskydd ifrågasättas. 

 

5.2.1.1  PROSPEKTSKYLDIGHET 

En av de största nackdelarna med företrädesemissioner är att de tar i anspråk väldigt mycket resur-

ser i form av tid och pengar, jämfört med riktade nyemissioner. En del av dessa transaktionskost-

nader kan förklaras bero på den så kallade prospektskyldigheten som i regel föreligger när en före-

trädesemission ska genomföras. Tidsfristen mellan emissionsförslag och avstämningsdag är ytterli-

gare ett bekymmer och innebär lång tids utsatthet för kurssvängningar på marknaden.69 

 I lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (hädanefter LHF) stadgas det att prospekt 

ska upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en 

reglerad marknad.70 För aktiemarknadsbolag med många olika ägare anses i regel båda rekvisiten 

vara uppfyllda i samband med en företrädesemission.71 

 Undantagen från prospektskyldigheten är uppdelade i allmänna undantag som täcker båda pro-

spektskyldighetssituationer, undantag när bolag erbjuder värdepapper till allmänheten samt undan-

tag när de nya aktierna tas upp till handel på en reglerad marknad.72 För företrädesemissioner är 

vanligtvis inget av undantagen tillämpliga,73 vilket innebär att det som huvudregel alltid föreligger 

prospektskyldighet när ett aktiemarknadsbolag genomför en företrädesemission. Det finns emel-

lertid en beloppsgräns, det så kallade beloppsundantaget, som innebär att emissioner med en sam-

manlagd teckningslikvid under en tolvmånadersperiod understigandes 2,5 miljoner euro inte med-

för prospektskyldighet. Detta undantag används förhållandevis ofta men begränsar emissionen 

tämligen avsevärt.74 

 Riktade nyemissioner framstår därför som en attraktivare form av kapitalanskaffning. Det bör i 

de allra flesta fall kunna argumenteras för att en riktad nyemission normalt sett inte innebär att 

allmänheten erbjuds värdepapper,75 antingen på grund av att antalet investerare är färre än 15076 

eller för att den riktar sig till kvalificerade investerare.77 Riktade nyemissioner är emellertid inte 

nödvändigtvis helt fredade från prospektskyldigheten. Om den riktade nyemissionen innebär att 

nya aktier av samma slag som de noterade aktierna tas upp till handel på en reglerad marknad 

                                                            
67 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 174 f. 
68 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 178 ff. 
69 Skog, Kontantemissioner av aktier, s. 13 f. 
70 2 kap. 1 § LHF. 
71 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 58 ff. 
72 2 kap. 2-7 §§ LHF. 
73 2 kap. 4-5 §§ LHF. 
74 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 67 f. 
75 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 64 f. 
76 2 kap. 4 § 2 p. LHF. 
77 2 kap. 4 § 1 p. LHF. 
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föreligger prospektskyldighet. Det mest väsentliga undantaget torde utgöras av det så kallade tio-

procentsundantaget.78 Enligt tioprocentsundantaget bortfaller prospektskyldigheten om det sam-

manlagda antalet aktier under en tolvmånadersperiod inte överstiger tio procent av det antal aktier 

som innan tolvmånadersperioden fanns upptagna till handel på den reglerade marknaden. Likt be-

loppsundantaget begränsar dock tioprocentsundantaget emissionens storlek i betydande omfatt-

ning. 

 Aktiemarknadsbolag skulle möjligen kunna välja att emittera konvertibler eller teckningsopt-

ioner till utvalda investerare för att sedan låta dessa konvertera till aktier som tas upp till handel på 

den reglerade marknaden.79 Enligt ett av undantag i LHF behöver nämligen inte prospekt upprättas 

om de överlåtbara värdepapperna utgörs av aktier som tillkommit genom konvertering eller utbyte 

av överlåtbara värdepapper genom utnyttjande av teckningsoptioner.80 Skulle ett aktiemarknadsbo-

lag utnyttja denna möjlighet för att avsiktligt kringgå bestämmelserna i LHF finns det dock möjlig-

heter för Finansinspektionen att vidta åtgärder.81 

 Det bör avslutningsvis noteras att för bolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad 

marknad, eller för bolag med aktier noterade på en MTF,82 det i normala fall inte föreligger någon 

prospektskyldighet vid riktade nyemissioner. För dessa torde endast den aktiebolagsrättsliga tillåt-

ligheten och generalklausulen vara av betydelse för nyemissions storlek. 

 

5.2.2  Riktade nyemissioner 

Möjligheten att genomföra riktade kontanta nyemissioner infördes under tidigt 1970-tal. Syftet med 

lagändringen var att underlätta bolagens kapitalförsörjning. Det ansågs ofta vara för svårt för ak-

tiebolag att fullborda företrädesemissioner. Behovet av extern finansiering hade ökat i takt med en 

sjunkande självfinansieringsgrad.83 Det ansågs angeläget att modernisera och förenkla kapitalan-

skaffningen för bolag i takt med marknaden. Dessutom ville man öppna upp för bolagen att kunna 

genomföra incitamentsprogram eller få in utvalda investerare som ägare. En pådrivande orsak kan 

också ha varit att man ville öppna upp möjligheten för Fjärde AP-fonden att investera i näringslivet, 

även om det kanske snarare hade betydelse för majoritetskravet.84 

 När riktade nyemissioner genomförs använder man sig inte av teckningsrätter. För aktieägare 

som hamnar utanför och inte får teckna nyemitterade aktier betyder det att aktieinnehavet späds 

ut. En viktig fråga för aktieägare är om maktbalanser kan komma att rubbas,85 men också i vilken 

mån den ekonomiska insatsen drabbas. Om nya aktier tecknas till ett rabatterat pris under mark-

nadsvärdet minskar värdet på de gamla aktierna.86 Särskilt för minoritetsägare är frågan av betydelse 

eftersom dessa inte har beslutsmajoriteten. Att teckningsrätter inte används innebär dessutom att 

sådana inte kan säljas för att förhindra den ekonomiska utspädningen. 

                                                            
78 2 kap. 6 § 1 p. LHF. 
79 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 78 f. 
80 2 kap. 6 § 8 p. LHF. 
81 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 79. 
82 Multilateral trading facility, exempelvis NASDAQ First North, Nordic MTF och Aktietorget. 
83 Prop. 1973:93, s. 64 f. 
84 Se avsnitt 5.2.2.4, prop. 1973:93, s. 48, prop. 1973:93, s. 71, SOU 1972:63, s. 74, Skog & Rodhe, Rodhes Aktiebolags-
rätt, s. 59 och Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 213. 
85 Prop. 2004/05:85, s. 333 f. 
86 Ds 2012:37, s. 49. 
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 Beslut om riktade nyemissioner ska fattas av bolagsstämman med kvalificerad majoritet, eller av 

styrelsen med bolagsstämmans bemyndigande eller efterföljande godkännande. Skälen till avvikel-

sen från företrädesrätten och grunderna för teckningskursen ska anges i emissionsförslaget.87 Skä-

len ska anges för att ge aktieägare information och underlag för att kunna bedöma om nyemissionen 

är lagenlig och godtagbar. 

 Trots att en riktad nyemission i grund och botten innebär ett avsteg från likhetsprincipen ställer 

inte ABL upp några övriga krav eller restriktioner för när riktade nyemissioner faktiskt är lagenliga. 

Varje enskild riktad nyemission måste istället prövas i enlighet med generalklausulen.88 Att en riktad 

nyemission skulle kunna angripas med stöd av likhetsprincipen89 torde vara ytterst ovanligt, med 

tanke på att de utgör lagenliga undantag från nämnda princip.90 

 I förarbetena till ABL återfinns inte heller någon utförligare information eller vägledning om 

när riktade nyemissioner ska anses vara lagenliga. Det konstateras endast kortfattat att riktade nye-

missioner inte får ge otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget 

eller någon annan aktieägare, det vill säga inte stå i strid med generalklausulen.91 

 Reglerna i nuvarande ABL om riktade nyemissioner är i stort sett samma regler och överens-

stämmer med reglerna i den äldre aktiebolagslagen (1975:1385) (hädanefter ABL 1975). I ABL 1975 

var det stadgat i 4 kap. 2 § att aktieägare som huvudregel hade företrädesrätt om inte annat före-

skrivits i emissionsbeslutet. I propositionen till ABL 1975 framgår emellertid inte heller några ut-

förligare motiv eller syften bakom införandet. Många kapitalförsörjningsfrågor utelämnades ef-

tersom de redan lett till lagändringar innan ABL 1975 trädde ikraft i sin helhet.92 

 

5.2.2.1  SOU 1971:15 

Under 1960-talet pågick ett samnordiskt projekt att se över och utarbeta enhetliga aktiebolagslag-

stiftningar i de nordiska länderna, vilket för svensk del resulterade i Aktiebolagsutredningens ut-

redning SOU 1971:15. I utredningen framkommer en del synpunkter och motiv bakom införandet 

av möjligheten att genomföra riktade nyemissioner som är av intresse för den här framställningen. 

Att införa en möjlighet för bolag att göra avvikelse från företrädesrätten ansågs påkallat av den 

anledningen att det i vissa fall kunde vara nödvändigt för en nyemissions fullgörande att en utom-

stående intressent åtog sig att teckna nyemissionen och var villig därtill, endast om han fick teckna 

de nya aktierna före aktieägarna.93 Det ansågs också önskvärt att förenkla för bolag att genomföra 

bland annat incitamentsprogram. Dessutom verkar en anledning ha varit att det, i den då gällande 

lagen, fanns en möjlighet att kringgå företrädesrätten genom att maskera en emission som en ap-

portemission genom att låta aktierna betalas med någon form av lättanskafflig egendom.94 

 Företrädesrätten ansågs bygga på tanken att aktieägare inte bara vid fondemissioner utan även 

vid kontantemissioner skulle få möjlighet att bibehålla sitt proportionella innehav och utnyttja 

eventuellt fördelaktiga emissionsrabatter som följde av aktieägandet.95 Det diskuterades således om 

                                                            
87 13 kap. 2, 3, 4 4 st. och 31-38 §§ ABL. 
88 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § ABL. 
89 4 kap. 1 § ABL. 
90 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 230 och Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 159 f. 
91 Prop. 2004/05:85, s. 341. 
92 Prop. 1975:103, s. 90, 108 och 330. 
93 SOU 1971:15, s. 175. 
94 SOU 1971:15, s. 175. 
95 SOU 1971:15, s. 174. 
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bolagsstämmans beslut skulle behöva fattas med viss pluralitet, det vill säga kvalificerad majoritet.96 

När möjligheten att avvika från företrädesrätten infördes i lagen krävdes det emellertid endast enkel 

majoritet. Det var inte förrän 1995 i samband med Sveriges inträde i EU och implementering av 

Kapitaldirektivet som krav på kvalificerad majoritet infördes i ABL.97 

 Vidare övervägdes det under utredningens gång att införa en uttrycklig förutsättning för att 

kunna genomföra en riktad nyemission. Förutsättningen skulle stadga att en riktad nyemission och 

avvikelse från företrädesrätten behövde vara erforderlig för kapitalökningens genomförande eller 

till nytta för bolaget.98 En förutsättning att nyemission ska vara till nytta för bolaget är i princip vad 

som nu gäller i den finska regleringen, om än annorlunda formulerad.99 En sådan lagstadgad förut-

sättning ansågs emellertid vara för obestämd och kunna leda till tvister.100 Den togs således inte 

med i förslaget till lagstiftning. Istället menade man att det räckte med ett beaktande av generalklau-

sulen för att sätta gränserna för vilka riktade nyemissioner som bolagsstämman kunde besluta om 

respektive inte.101 

 Angående nyemissioner som riktas till vissa aktieägare istället för till utomstående skriver man 

klart och tydligt att de är fullständigt möjliga enligt lagen. Under sådana omständigheter fordras det 

emellertid objektiva skäl för emissionen.102 Bortsett från ett exempel, om en aktieägare innehar viss 

egendom som genom apportemission tillförs bolaget, förklaras det inte närmare vad dessa objek-

tiva skäl skulle kunna tänkas vara. Förslaget i SOU 1971:15 innebar nämligen att företrädesrätten 

skulle, till skillnad från vad som gällde innan, som huvudregel gälla även vid apportemissioner. 

Kanske användes exemplet med apportemissioner endast för att förslaget inte innehöll en särskild 

regel om att företrädesrätten inte skulle gälla vid apportemissioner. Man skulle kunna tänka sig att 

en riktad nyemission till vissa aktieägare ansågs behöva vara nödvändig ur den synpunkten att syf-

tet, likt apportemissioner, inte kunde uppfyllas genom en nyemission till vem som helst. Emellertid 

används uttrycket objektiva skäl som inte bör tolkas som att skälen behöver vara absolut nödvän-

diga. Enligt min mening bör objektiva skäl helt enkelt tolkas som att beslutet ansågs behöva vara 

affärsmässigt motiverat. Detta torde emellertid ha ansetts gälla även för emissioner riktade till end-

ast utomstående. Utan objektiva skäl eller vedertagen marknadsmässighet borde risken för att en 

åtgärd ska anses utgöra maktmissbruk eller illojalt handlande i strid med generalklausulen stiga. 

 

5.2.2.2  PROP. 1973:93 

I prop. 1973:93 lades det fram förslag angående aktiebolagens kapitalförsörjning. Det rörde sig om 

åtgärder som redan hade diskuterats i SOU 1971:15 men som av olika anledningar ansågs vara av 

en mer angelägen och viktigare beskaffenhet att de skulle genomföras vid ett tidigare skede än 

införandet av ABL 1975 i sin helhet. Det ansågs att det ”för näringslivets styrka och utveckling är av vikt 

att finansieringsfrågan för företagen kan vid varje tidpunkt lösas i de former som med hänsyn till konjunktur och 

                                                            
96 SOU 1971:15, s. 175. 
97 Prop. 1993/94:196, s. 113 f., SOU 1995:44, s. 182 ff. och SOU 1992:83, s. 38 f. och 153. 
98 SOU 1971:15, s. 175. 
99 Se avsnitt 4.1.3. 
100 SOU 1971:15, s. 175. 
101 SOU 1971:15, s. 175. 
102 Prop. 1973:93, s. 128 f. och SOU 1971:15, s. 175. 
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andra förhållanden är lämpligast för bolaget och för dem som erbjuds att deltaga i bolagets finansiering”.103 I pro-

positionen behandlades således frågor som var angelägna att införa för att bolagen skulle kunna 

anpassa sin finansiering i takt med den föränderliga marknaden, däribland frågor om möjligheten 

att göra avvikelser från, den då ovillkorliga, företrädesrätten vid kontanta nyemissioner. 

 För att ge bolagen dessa instrument för att kunna genomföra flexibla emissioner efter växlande 

marknadslägen föreslogs ett tillägg i 55 § i den då gällande 1944 års aktiebolag. Förslaget var i stora 

delar detsamma som i SOU 1971:15, att bolagsstämman, eller styrelsen enligt den nya paragrafen 

63 a §, kunde välja att avvika från den annars stadgade och gällande företrädesrätten vid kontanta 

nyemissioner.104 Som nämnts ovan slopades kravet på kvalificerad majoritet.105 

 I specialmotiveringen till 55 § skriver man, likt SOU 1971:15, att för emissioner riktade till enbart 

vissa aktieägare fordras objektivt godtagbara skäl för att avvikelsen från företrädesrätten ska anses 

vara lagenlig.106 Av särskilt intresse är det som skrivs därefter, att ”det torde vara synnerligen ovanligt att 

godtagbara skäl kan åberopas för att endast vissa aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna aktier i en kontant-

emission”.107 Några exempel på sådana ovanliga godtagbara skäl eller annan utförligare förklaring av 

ståndpunkten lämnas dessvärre inte. Uttrycket återfinns även i betänkandet från lagutskottet, va-

rom mera nedan. 

 

5.2.2.3  LU 1973:19 

I lagutskottsbetänkandet LU 1973:19 som lämnades med anledning av prop. 1973:93 och  som 

delvis tog sikte på frågorna om avvikelser från företrädesrätten uttrycktes en allmänt positiv åsikt 

om beslutet att införa de särskilda reglerna innan ABL 1975 till fullo kunde träda ikraft. De påpe-

kade också den stora praktiska betydelse kapitalförsörjningsfrågorna hade för bolagen, särskilt un-

der den tiden när bolagens självfinansieringsgrad sjunkit och en ökad upplåning kunnat urskiljas 

inom företagssektorn.108 Det ansågs angeläget att förbättra bolags möjligheter att förstärka det egna 

kapitalet och hitta nya sätt att lösa finansieringsbehov. 

 Av störst intresse i utskottsbetänkandet är de kommentarer och svar som utskottet gav beträf-

fande två motioner med anledning av de föreslagna lagändringarna, närmare bestämt mot. 

1973:1952 och mot. 1973:1932. 

 I mot. 1973:1952 uttrycktes åsikten att de föreslagna ändringarna om möjlighet att avvika från 

aktieägarnas företrädesrätt borde ha avvisats.109 Man höll inte med i resonemangen som hade fram-

förts i propositionen, att reglerna om emissioner var alltför stela och att det skulle finnas ett behov 

av regler som  kunde snabba upp genomförandet av dessa. Den påstådda tidsvinsten skulle i prak-

tiken vara obetydlig. Bolag hade dessutom redan en faktisk möjlighet att genomföra riktade nye-

missioner om en större grupp ägare i bolaget var beredda att göra det genom att sälja teckningsrät-

ter. Man ansåg inte heller att de eventuella fördelarna skulle kunna väga upp nackdelarna i form av 

ytterligare större maktbefogenheter till dominerande aktieägargrupper på minoritetens bekostnad. 

Det existerade redan tendenser till alltför kraftiga maktkoncentrationer i näringslivet rent allmänt. 

                                                            
103 Prop. 1973:93, s. 45. 
104 Prop. 1973:93, s. 13 f. 
105 Se avsnitt 5.2.2.1 och avsnitt 5.2.2.4. 
106 Prop. 1973:93, s. 128 f. 
107 Prop. 1973:93, s. 129. 
108 LU 1973:19, s. 39. 
109 Mot. 1973:1952, s. 11. 
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 Stora tveksamheter gentemot generalklausulen som ett tillräckligt skydd framfördes också. 

Domstolarnas gängse tillämpning av generalklausuler i allmänhet var väldigt restriktiv och det 

kunde inte antas att generalklausulens tillämpning skulle vara av annat slag.110 

 Lagutskottets uppfattning var densamma som den som framkom i prop. 1973:93. Reglerna om 

nyemission ansågs vara alltför stela och inte tillräckligt anpassade och flexibla för den marknad som 

höll på att växa fram. Utskottet nämner samma skäl för varför riktade nyemissioner kan vara önsk-

värda som de i SOU 1971:15. Av intresse är emellertid att utskottet påpekar att det framlagda 

förslaget om att kunna tillföra näringslivet en del av Fjärde AP-fondens medel i form av riskvilligt 

kapital krävde en ändring av de då gällande reglerna om företrädesrätt.111 

 Angående oron över att förslaget skulle innebära än större handlingsfrihet för beslutsfattande 

ägarmajoriteter ansåg inte utskottet vara av något större bekymmer. En ökad handlingsfrihet ba-

lanserades upp av generalklausulen som skulle kunna sätta stopp för otillbörliga utnyttjanden av 

riktade nyemissioner. Dessutom pekade man på alternativa minoritetsskyddsregler och åtgärder 

som fanns att tillgå, exempelvis möjligheten att i bolagsordningen införa bestämmelser för att för-

svåra riktade nyemissioner.112 

 I de fall en nyemission skulle komma att rikta sig till enbart vissa aktieägare framhölls det samma 

åsikt som tidigare redogjorts för,113 att det skulle krävas objektivt godtagbara skäl för en sådan 

avvikelse från företrädesrätten.114 Här framkommer även samma uttalande som hittas i prop. 

1973:93, att det torde vara synnerligen ovanligt att man kan åberopa godtagbara objektiva skäl för 

att få rikta en nyemission enbart till vissa aktieägare.115 

 I mot. 1973:1932 uttrycktes åsikten att det i lagen bör fordras ett visst pluralitetskrav för att kunna 

besluta om en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.116 Vad som förespråkades var samma krav 

på två tredjedelars kvalificerad majoritet som idag utgör gällande rätt.117 Även om inte företrädes-

rätten nödvändigtvis kunde upprätthållas undantagslöst ansågs likväl den grundläggande likhets-

principen vara av sådan vikt att starkare skydd fordrades. En i lagen integrerad spärregel till skydd 

för aktieägare ansågs kunna erbjuda ett långt effektivare skydd för minoriteter jämfört med gene-

ralklausulen ensamt, trots bestämmelsens förhållandevis vida tillämpningsområde.118 

 Lagutskottets uppfattning i denna fråga var den att krav på kvalificerade majoriteter ofta inte är 

särskilt lämpliga som minoritetsskyddsregler. Det är endast minoriteter av särskild storlek som 

skyddas.119 Att kunna sätta stopp för otillbörliga utnyttjanden av reglerna genom ett tillämpande av 

generalklausulen ansågs utgöra ett förmodligen bättre skydd för minoritetsägare.120 

 Enligt min mening finns det klart anledning att ifrågasätta lagutskottets avfärdande av ett krav 

på kvalificerad majoritet. Generalklausuler kännetecknas av ett flertal svagheter, bland annat att de 

är svåra att tillämpa i konkreta situationer på grund av alltför generell utformning. Dessutom vore 

                                                            
110 Mot. 1973:1952, s. 12. 
111 LU 1973:19, s. 44, se avsnitt 5.2.2.4 för en utförligare redogörelse för AP-fonden. 
112 LU 1973:19, s. 44 f. 
113 Se avsnitt 5.2.2.1 och 5.2.2.2. 
114 LU 1973:19, s. 45. 
115 LU 1973:19, s. 45. 
116 Mot. 1973:1932, s. 2. 
117 13 kap. 2 § ABL. 
118 Mot. 1973:1932, s. 2 f. 
119 LU 1973:19, s. 46. 
120 LU 1973:19, s. 46. 
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det mycket behändigare med en spärregel som redan på bolagsstämman kan konstateras inte vara 

uppfylld.121 Dessutom används krav på kvalificerad majoritet vid andra typer av beslut som är av 

vikt för aktieägare, exempelvis vid ändring av bolagsordningen och beslut om fusion. Det är möjligt 

att förslaget om Fjärde AP-fondens inrättande hade en viss verkan på att pluralitetskravet slopa-

des.122 Diskussionens relevans kan förmodligen ifrågasättas nu när ett pluralitetskrav finns infört i 

lagen. Det bör emellertid noteras att den strikta synen på riktade nyemissioner som fanns förr kan 

ha varit präglad av bristen på ett pluralitetskrav. Kanske ansågs inte generalklausulens tillämpnings-

område tillräckligt omfattande när avsteg från företrädesrätten, det vill säga likhetsprincipen, endast 

krävde enkel majoritet.123 

 

5.2.2.4  FJÄRDE AP-FONDEN 

I prop. 1973:97 behandlades frågor om ändringar av allmänna pensionsfondens förvaltning. Det 

föreslogs att 500 miljoner kronor av AP-fondens medel skulle tillföras näringslivet i form av riskvil-

ligt ägarkapital.124 Förslaget dyker upp på ett par ställen i olika förarbeten som ett motiv till infö-

randet av riktade nyemissioner.125 Medlen var tänkta att placeras i svenska aktiebolag genom en hos 

AP-fonden särskild inrättad fond, som kom att bli Fjärde AP-fonden. Argumenten bakom förslaget 

verkar till synes ha varit att det skulle öka samhälls- och löntagarinflytandet i näringslivet, att fond-

medlen skulle kunna värdesäkras och att bolagen skulle kunna få ett nödvändigt tillskott av riskvil-

ligt ägarkapital.126 Det är emellertid de positiva effekterna för näringslivet som förefaller ha varit 

huvudargumentet. Kapitalförsörjningen var inte tillräckligt effektiv och det saknades intresse för 

riskbetonade placeringar. Således behövde marknaden stimuleras och förslaget ansågs utgöra en 

behövlig och ändamålsenlig åtgärd.127 

 Dessa förslag och överväganden kom allra först till uttryck i SOU 1972:63 som lämnades av 

Kapitalmarknadsutredningen. Utredningen behandlade specifikt näringslivets försörjning med risk-

kapital från allmänna pensionsfonden. Det bakomliggande syftet var att föreslå åtgärder som skulle 

främja kapitalmarknadens effektivitet.128 Genom riktade nyemissioner ansågs det möjligt att tillföra 

bolag det riskvilliga ägarkapitalet utan att för den skull påverka kurserna på marknaden uppåt i för 

hög utsträckning, vilket förmodligen annars hade skett genom ett allmänt ökat utbud av riskvilligt 

kapital.129 Det påpekas emellertid att en försvagning av företrädesrätten var nödvändig för att kunna 

genomföra nyemissionerna.130 

 Frågan är i vilken utsträckning AP-fonden påverkade beslutet att införa riktade nyemissioner i 

aktiebolagslagen. Ibland uttrycks det som att det i själva verket var huvudmotivet bakom lagänd-

ringen,131 men förmodligen var AP-fonden inte ensamt avgörande i frågan, utan snarare ett skäl av 

                                                            
121 LU 1973:19, s. 60 ff. 
122 Se avsnitt 5.2.2.4 för en utförligare redogörelse för AP-fonden. 
123 Prop. 1973:93, s. 13 och 128 f. 
124 Prop. 1973:97, s. 1. 
125 Prop. 1973:93, s. 48, LU 1973:19, s. 44, prop. 1973:97, s. 1, Skog, Kontantemissioner av aktier, s. 18 och Skog & 
Rodhe, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 59. 
126 Prop. 1973:97, s. 31 och SOU 1972:63, s. 25. 
127 Prop. 1973:97, s. 33 f. 
128 SOU 1972:63, s. 15. 
129 Prop. 1973:97, s. 35 och s. 58. 
130 Prop. 1973:97, s. 35 och SOU 1972:63, s. 73 f. 
131 Skog & Rodhe, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 59. 
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flera att möjliggöra avvikelser från företrädesrätten. Det har emellertid uttryckts att Fjärde AP-

fondens inrättande kan ha spelat en större roll för det faktum att ett krav på kvalificerad majoritet 

inte infördes på 1970-talet när möjligheten att avvika från företrädesrätten först infördes.132 Som 

ovan nämnts skulle detta möjligen kunna delvis förklara varför riktade nyemissioner sågs på så 

restriktivt, särskilt i de fall de riktades till endast vissa befintliga ägare.133 

  

                                                            
132 Prop. 1973:93, s. 71 f. och SOU 1997:22, s. 217 f. 
133 Se avsnitt 5.2.2.2 och 5.2.2.3. 
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6  Likhetsprincipen och generalklausulen 
Likhetsprincipen och generalklausulen ingår som en del av ABL:s allmänna regler till skydd för 

minoritetsägare. Tillämpningsområdet för de båda principerna är till viss del överlappande. Ofta 

kan det vara så att beslut och åtgärder handläggs i formellt korrekt ordning, men vissa aktieägare 

drabbas likväl negativt av åtgärden i förhållande till andra aktieägare. I sådana fall kan exempelvis 

generalklausulen fungera som ett tillägg att pröva i det fall likhetsprincipen inte omfattar den for-

mellt sett korrekta åtgärden. Begreppet otillbörlig i generalklausulen är ett något mer flytande be-

grepp med en inte lika strikt bedömningsgrund som likhetsprincipen.134 Det går att tydligare diffe-

rentiera mellan dem genom att ge likhetsprincipen ett tillämpningsområde som omfattar aktierna, 

och i det fallet det inte räcker, ge generalklausulen ett tillämpningsområde som omfattar aktieä-

garna. 

 Likhetsprincipen och generalklausulens betydelse för riktade nyemissioner har att göra med det 

faktum att en riktad nyemission i praktiken innebär ett avsteg från likhetsprincipen. Likhetsprinci-

pen är dock inte ovillkorlig, och på ett par ställen i ABL är det avsiktligt möjligt att göra avsteg från 

den. Riktade nyemissioner är ett sådant lagstadgat avsteg. Som har framkommit i förarbetena är det 

således generalklausulen som ska förhindra att avstegen från likhetsprincipen går för långt, det vill 

säga blir otillbörliga. 

 

6.1  Likhetsprincipen 
Vad likhetsprincipen stadgar är att alla aktier har lika rätt i bolaget, med vissa undantag från när 

lagen uttryckligt medger avsteg.135 Exempel på sådana avsteg är möjligheten att i bolagsordningen 

föreskriva olika aktieslag och möjligheten i 13 kap. 1 § ABL att företa riktade nyemissioner.136 I 13 

kap. 1 § ABL framgår det att företrädesrätten till de nya aktierna grundar sig på de redan ägda 

aktierna. Om det är aktierna som berättigar till nyteckningen kommer följaktligen ett avsteg från 

likhetsprincipen alltid att ske när vissa av aktierna hamnar utanför och inte får teckna de nyemitte-

rade aktierna. 

 Hur strikt likhetsprincipen ska tillämpas i olika situationer beror på vad saken gäller. Gäller det 

aktieägares ekonomiska utfall av aktieägandet finns det anledning att tillämpa likhetsprincipen väl-

digt strikt, exempelvis vid vinstutdelning, och endast tillåta avsteg om samtliga aktieägares samtycke 

finns137 Avsteg från likhetsprincipen i de fall som inte påverkar aktieägares ekonomiska utfall kan 

tänkas vara möjligt när det motiveras av sakliga skäl och majoritetens intressen anses vara avsevärt 

större än minoritetens i det enskilda fallet.138 Avsteg från likhetsprincipen är givetvis också möjligt 

ifall de aktieägare som drabbas negativt samtycker till det.139 

 En riktad nyemission är ingen vinstutdelning men kan ändå anses påverka aktieägares ekono-

miska andel när dessa genomförs med emissionsrabatter. Hur stora avsteg som helst kan således 

inte tillåtas. Om ett avsteg är så stort att det är ägnat att ge otillbörlig fördel åt någon, till nackdel 

                                                            
134 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 205 f. 
135 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 80. 
136 Prop. 2004/05:85, s. 334 som anger att företrädesrätten och möjligheten att utnyttja fördelaktiga teckningskurser 
är ett uttryck för likhetsprincipen. 
137 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 159 och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 205. 
138 Prop. 1973:93, s. 137 och Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 159. 
139 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 159. 
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för bolaget eller någon aktieägare, ska generalklausulen tillämpas istället.140 En sådan tillämpning av 

generalklausulen torde emellertid göras försiktigt och i undantagsfall. När uttryckliga avsteg från 

likhetsprincipen görs i ABL, och dessutom är villkorade av kvalificerad majoritet, bör aktieägare 

behöva tåla och acceptera att avsteg kan ske och drabba denne negativt. I förarbetena finner man 

också uttalanden om att enskilda aktieägare eller minoriteter kan komma att få finna sig i ändringar 

som för dem framstår som skadliga.141 Följaktligen bör generalklausulens tillämpning vara förbe-

hållen de fall beslut verkligen framstår som maktmissbruk.142 

 

6.2  Generalklausulen 
Generalklausulen kommer till uttryck i två paragrafer i ABL, en som omfattar bolagsstämmans 

beslutsfattande respektive en som omfattar styrelsen eller någon annan ställföreträdares beslutsfat-

tande och agerande.143 Generalklausulen slår fast att beslut inte får fattas om de är ägnade att ge en 

otillbörlig fördel åt en aktieägare eller annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. 

 Att ett beslut inte får vara ägnat att ge en otillbörlig fördel åt någon annan innebär inte att en 

eventuell otillbörlig fördel eller nackdel måste ha inträffat. Beslut och ageranden som i regel leder 

till en otillbörlig fördel eller nackdel omfattas således av bestämmelsen. Ordet ägnat ska således 

inte heller uppfattas som ett uppsåtskrav i normala fall. 

 Det är främst otillbörlighetrekvisitet som orsakar problem när man ska avgöra om generalklau-

sulen är tillämplig eller inte. I praktiken bör man få göra en intresseavvägning när man bedömer en 

effekts eventuella otillbörlighet.144 Företagsekonomisk hänsyn, bolagets intresse och affärsmässig-

het får vägas mot vikten av minoritetsskyddet, värdet av en likabehandling och eventuellt utstuderat 

maktmissbruk eller illojalt syfte.145 Endast den omständigheten att ett beslut skulle kunna betecknas 

som ett företagsekonomiskt riktigt eller försvarligt sådant betyder emellertid inte att det med all 

säkerhet inte strider mot generalklausulen.146 Det bör noteras att bolagets intresse är detsamma som 

aktieägarnas intresse, att generera ett överskott och vinst. 

 Frågan är i vilken utsträckning generalklausulen kan tänkas hindra en riktad nyemission, som är 

ett enligt ABL tillåtligt avsteg från likhetsprincipen. Det har tidigare påpekats att det finns anledning 

att tillämpa generalklausulen försiktigt när avsteg är tillåtna enligt ABL och dessutom villkorade av 

kvalificerad majoritet. Det kan vara så att det krävs att det föreligger särskilda omständigheter, 

närmare bestämt ett illojalt syfte bakom emissionen eller ett agerande med tydlig karaktär av makt-

missbruk.147 Otillbörlighetsrekvisitet bör alltså uppfattas innehålla en viss moralisk anknytning. I 

sådana fall torde intresseavvägningens roll i en otillbörlighetsbedömning minska något. Eventuella 

fördelar borde sällan kunna överväga tydliga fall av maktmissbruk eller illojala ageranden. De olika 

intressena kan emellertid vara av intresse för att avgöra om villkoren i en riktad nyemission över-

ensstämmer med vedertagen marknadsmässighet. En styrelse bör anses ha agerat illojalt om den 

                                                            
140 SOU 1971:15, s. 244, SOU 1995:44, s. 183 f. och Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 160 f. 
141 Prop. 1973:93, s. 46 och SOU 1971:15, s. 245. 
142 Prop. 1973:93, s. 46. 
143 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § ABL. 
144 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 205 f. 
145 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 205 f. och Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 230. 
146 SOU 1995:44, s. 183 f. 
147 SOU 1971:15, s. 245, Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 204 och utlåtande från Håkan Nial i AMN 
1987:3, s. 3 f. 
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brustit i sitt allmänna ansvar att tillvara bolaget och aktieägarnas intressen genom att omotiverat 

planera eller genomföra en riktad nyemission med ofördelaktiga villkor som kraftigt avviker från 

vedertagen marknadsmässighet. 

 Att man pratar om moralisk anknytning samt om termerna maktmissbruk och illojalitet i för-

hållande till generalklausulen, som inte ska uppfattas innehålla ett uppsåtskrav och tillämpas objek-

tivt på eventuell otillbörlighet, bör inte i sig utgöra ett problem. Vad som ska vara otillbörligt är 

fördelen någon ska få till nackdel för bolaget eller någon ägare. Det bör inte vara problematiskt att 

anse att den fördel någon får som objektivt otillbörlig när den drabbar befintliga aktieägare negativt 

på grund av maktmissbruk eller ett illojalt agerande. 
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7  Rättspraxis 
På området riktade nyemissioner är utbudet av tillgänglig rättspraxis mycket ringa och prejudikat 

från Högsta domstolen lyser med sin frånvaro. Det finns emellertid ett par avgöranden från hovrätt 

och tingsrätt. Dessa avgöranden behandlar alla frågan om generalklausulens tillämpning på före-

tagna riktade nyemissioner som klandrats av en ägarminoritet. 

 Slutsatsen som man kan dra av rättsfallen är att de ger stöd åt resonemanget som ovan i fram-

ställningen framkommit om generalklausulens omfattning och tillämpning på riktade nyemiss-

ioner.148 Det konstateras att en minskning av en aktieägares andel inte nödvändigtvis är otillbörligt 

i generalklausulens mening. Aktieägare måste således tåla vissa negativa effekter som följer av åt-

gärder som är tillåtna enligt ABL. Rättsfallen ger följaktligen stöd åt resonemanget att det förmod-

ligen krävs särskilda omständigheter, i form av maktmissbruk eller illojalitet, för att ett enligt ABL 

tillåtet avsteg från likhetsprincipen ska anses vara otillbörligt. Riktade nyemissioner som omotiverat 

avviker kraftigt från vedertagen marknadsmässighet bör, enligt vad som ovan sagts,149 omfattas och 

anses utgöra sådana särskilda omständigheter. 

 

7.1 Sollentuna tingsrätts dom i mål nr T 221/83 
I detta fall hade ett beslut om en riktad nyemission i bolaget Märsta Hantverkshus AB klandrats av 

Annonsbladet för Vallentuna m.fl.. Nyemissionen var riktad till majoritetsägaren i Märsta Hant-

verkshus AB i syfte att denne skulle öka sin andel i bolaget. Målet med nyemissionen var dock 

egentligen ett totalt övertagande av bolaget, något som tingsrätten bedömde stå i strid med gene-

ralklausulen. Ett interimistiskt verkställighetsförbud meddelades därmed av tingsrätten.150 

 Detta fall stämmer överens med uppfattningen att det bör krävas särskilda omständigheter i 

form av maktmissbruk eller illojalt agerande för att tillämpa generalklausulen. 

 

7.2  Stockholm tingsrätts dom i mål nr T 827/83 
I detta fall hade minoritetsägare, Bo L m.fl., klandrat ett beslut om apportemission i bolaget Saxon 

& Lindström Förlags AB. Apportemissionen, som inte uppställer något krav på företrädesrätt i 

ABL, hade riktats till majoritetsägaren Stockholms Ångslups AB. Enligt käranden i målet var syftet 

med apportemissionen att minska minoritetsägarnas innehav i bolaget till mindre än 10 procent. 

Tingsrätten ansåg att den föreslagna apportemissionen inte fick verkställas, men efter överklagan 

till hovrätten förliktes parterna och ingen prövning skedde.151 

 Fallet bör anses stämma överens med vad som tidigare sagts om generalklausulens tillämpning 

på riktade nyemissioner, att det förmodligen lär krävas särskilda omständigheter. Negativa effekter 

som en minskning av det proportionella aktieinnehavet utgör i regel en sådan effekt som aktieägare 

ibland kan få behöva tåla.152 Det får antas att det i det förevarande fallet existerade särskilda om-

ständigheter, exempelvis någon form av maktmissbruk eller illojalt beteende, som talade för att det 

                                                            
148 Se avsnitt 6.2. 
149 Se avsnitt 6.2. 
150 Angående detta stycke, Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 245 f. 
151 Angående detta stycke, Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 245. 
152 Se avsnitt 7.4. 
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egentliga syftet bakom emissionen var att, i enlighet med vad käranden påstod, minska minoritetens 

andel i bolaget. 

 

7.3  Svea hovrätts dom i mål nr Ö 1845/84 
I detta äldre rättsfall hade Birger Lundström, tillsammans med andra medparter, väckt talan mot 

Allmänna Ingenjörsbyrån AB i vilket dessa var aktieägare. Kärandena yrkade att domstolen skulle 

dels besluta om inhibition, dels upphäva ett beslut som bolagsstämman fattat om en riktad nye-

mission av konvertibla skuldebrev till vissa anställda i bolaget. Enligt kärandenas mening stred den 

riktade nyemissionen mot generalklausulen enär de anställda samtidigt var aktieägare i bolaget, och 

skulle således, på grund av en kraftig emissionsrabatt, ge dessa ägare i bolaget en otillbörlig fördel 

till nackdel för övriga ägare. I fallet hänvisas även till ett utlåtande av professor Håkan Nial i vilket 

han menade att generalklausulen i fall likt det förevarande, när vissa aktieägare får större förmåner 

till nackdel för andra, borde tillämpas strängt. Dessutom påpekade han särskilt att det i det aktuella 

fallet rörde sig om en emissionsrabatt som fick anses vara hög. Efter att Svea Hovrätt beslutat om 

inhibition enligt kärandenas mening förliktes parterna.153 

 Att domstolen meddelade inhibition kan ses som att de ansåg att det åtminstone fanns en risk 

att den företagna emissionen stred mot generalklausulen. En viktig omständighet lär ha varit den 

stora emissionsrabatten. Tidigare i framställningen154 har det påpekats att omständigheter som inte 

tydligt karaktäriseras av maktmissbruk, exempelvis en emissionsrabatt eller andra villkor, ändå kan 

betraktas som maktmissbruk eller illojalitet i de fall de avviker för kraftigt från vedertagen mark-

nadsmässighet. 

 

7.4  Svea hovrätts dom i mål nr T 1849/88 
I detta fall uttalade hovrätten, efter att de undanröjt tingsrättens dom, att omständigheten att en 

befintlig aktieägares andel i ett bolag minskar inte i sig kan innebära att en riktad nyemission är 

otillbörlig enligt generalklausulen. I fallet hade en minoritetsägare, Esselte, klandrat ett beslut om 

en riktad nyemission i bolaget Carl Lamm. Den riktade nyemissionen skulle medföra att Esseltes 

andel i bolaget skulle sjunka till under 10 procent.155 

 Det finns en del yttre likheter med fallet ovan, Stockholm tingsrätts dom i mål nr T 827/83, i 

vilket generalklausulen ansågs tillämplig. Det finns emellertid ingenting som talar för att sådana 

särskilda omständigheter förelåg i förevarande fall som skulle motivera ett tillämpande av sagda 

generalklausul. Rättsfallet bör anses ge stöd åt vad som tidigare sagts, att det krävs särskilda om-

ständigheter för att tillämpa generalklausulen, och att omständigheten att ägandet sjunker till under 

10 procent inte i sig innebär att generalklausulen kan tillämpas. 

 

7.5  Göta hovrätts dom i mål nr T 2031/08 
Omständigheterna var något speciella i fallet. Det rörde sig om ett familjeföretag i vilket tre barn 

tillsammans var majoritetsägare med 25 procent av aktierna vardera. Föräldrarna ägde tillsammans 

de resterande 25 procenten. Efter en tillkallad extra bolagsstämma av majoritetsägarna i bolaget 

                                                            
153 Angående detta stycke, Skog, Kontantemissioner av aktier, s. 25. 
154 Se avsnitt 6.2. 
155 Angående detta stycke, Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 245. 
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fattades ett beslut om en riktad nyemission till dessa. Syftet får nog anses ha varit att förminska 

minoritetsägarnas andel i bolaget till mindre än 10 procent, även om majoritetsägarna angav att 

motivet endast var att öka deras personliga engagemang i bolaget. Trots att den riktade nyemiss-

ionen inte genomfördes, på grund av en registreringsmiss av majoritetsägarna, tog rätten ställning 

till frågan i samband med frågan om rättegångskostnader. Vad hovrätten kom fram till var att be-

slutet, som hade en tydlig utstuderad karaktär av maktmissbruk, stred mot generalklausulen.156 

 Som rättsfallen ovan stämmer även detta fall väl överens med kravet på särskilda omständigheter 

för en tillämpning av generalklausulen. 

  

                                                            
156 Angående detta stycke, Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 246. 
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8  Självreglering och god sed på aktiemarknaden 
Aktiemarknadsbolag skiljer sig från de flesta andra bolag till följd av sina många ägare. Med anled-

ning av detta är regelmassan som aktiemarknadsbolag måste följa betydligt mer omfattande än för 

andra bolag. En del av dessa regler utgörs av självreglering och riktlinjer om vad som utgör god 

sed på aktiemarknaden. Exempel på självreglering är de olika marknadsplatsernas emittentregel-

verk, uttalanden från Aktiemarknadsnämnden (hädanefter AMN) och Kollegiet för svensk bolags-

styrnings (hädanefter Kollegiet) framtagna kod för bolagsstyrning. Kollegiets rekommendation om 

riktade kontantemissioner (hädanefter Rekommendationen) är dessutom av särskilt intresse för den 

här framställningen. 

 För aktiemarknadsbolag har det förelegat en viss osäkerhet beträffande när en riktad nyemission 

är möjlig att genomföra utan att den strider mot god sed på aktiemarknaden, trots AMN:s försök 

att genom uttalanden klargöra rättsläget. Rekommendationens upprättande har sitt ursprung i ut-

redningsarbetet som hade till syfte att se över aktiemarknadsbolagens möjligheter att anskaffa ka-

pital och lämna förslag till eventuella ändringar. Nedan kommer inledningsvis att först redogöras 

för några av de mest relevanta uttalandena som finns på området från AMN. Därefter kommer det 

ovan nämnda utredningsarbetet och Rekommendationen att redogöras för. 

 

8.1  Aktiemarknadsnämnden 
AMN startade sin verksamhet år 1986 och har som sin huvudsakliga uppgift att verka för god sed 

på den svenska aktiemarknaden. Detta görs genom rådgivning, information och genom att i utta-

landen avgöra om åtgärder är förenliga med god sed eller inte.157 Uttalandena sker både i förväg 

inför planerade affärer och i efterhand efter en anmälan mot åtgärden. Det är ovanligt att AMN 

självmant väljer att göra uttalanden i särskilda frågor. I sådana fall kallas uttalandena för initiativä-

renden. AMN 2002:2 är ett sådant initiativärende och behandlar frågan om riktade nyemissioners 

förenlighet med god sed på aktiemarknaden. 

 Att notera är att alla de nedan redovisade uttalandena upprättades både innan Rekommendat-

ionen såväl som innan utredningsarbetet som ledde fram till Rekommendationen fanns. Det kan 

delvis förklara varför det ibland hänvisas till de tidiga förarbetena och uttalandena om hur synner-

ligen ovanligt det torde vara att kunna åberopa objektiva skäl vid nyemissioner riktade till endast 

vissa aktieägare. Hade dessa uttalanden gjorts idag finns det skäl att anta att bedömningen ”synner-

ligen ovanligt” inte längre skulle anses vara relevant i dagens marknad och därmed inte tillmätas någon 

större betydelse, likt vad som sägs i Ds 2012:37 och prop. 2013/14:86.158 

 I övrigt stämmer uttalandena i huvudsak överens med vad som tidigare i framställningen sagts 

om hur objektiva skäl och förenligheten med generalklausulen bör bedömas.159 För att en riktad 

nyemission ska anses vara otillbörlig i generalklausulens mening lär det krävas särskilda omständig-

heter, exempelvis tydliga maktmissbruk eller illojala syften. 

 Gemensamt för uttalandena är att AMN ger omständigheterna i det enskilda fallet stor betydelse 

i bedömningen av vad som anses vara marknadsmässigt och inte. Marknadsmässiga villkor är inte 

rimligtvis detsamma för ett bolag som exempelvis befinner sig i en finansiell kris jämfört med ett 

                                                            
157 Sevenius (red.) & Örtengren (red.), Börsrätt, s. 95. 
158 Prop. 2013/14:86, s. 66 f. och Ds 2012:37, s. 45 f. 
159 Se avsnitt 6.2. 
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bolag som inte gör det. Förutom de nedan angivna uttalandena finns det ett par andra uttalanden i 

vilka AMN tar hänsyn till särskilda omständigheter i det enskilda fallet och bedömer riktade nye-

missioner som tillåtna.160 

 

8.1.1 AMN 1987:3 

I detta uttalande tog AMN ställning till om en riktad nyemission av skuldebrev förenat med teck-

ningsoptioner till enbart vissa amerikanska ägare, som ett led i en förlikningsprocess, stred mot god 

sed på aktiemarknaden eller inte. Det bolag frågan handlade om stod vid tillfället inför en allvarlig 

risk att eventuellt dömas till skadestånd av domstol i USA. Den föreslagna riktade nyemissionens 

syfte var således att förlikas med de amerikanska ägarna och undgå eventuellt skadeståndsansvar.161 

För bolaget och ägarnas del var den riktade nyemissionen mycket förmånlig, den utspädning som 

skulle drabba aktieägarna understeg vida den åverkan det eventuella skadeståndet skulle få på bo-

laget. 

 I uttalandet inhämtade AMN ett utlåtande från professor Håkan Nial. Enligt Nial var det frågan 

om en sådan avvikelse från företrädesrätten och likhetsprincipen som enligt ABL är tillåten. Således 

behövde det prövas om emissionen stred mot generalklausulen, vilket inte kan vara fallet endast 

för att det i grunden strider mot likhetsprincipen.162 Nial menar att när det i generalklausulen kan 

läsas ”otillbörlig fördel” så bör det tolkas och uppfattas som att det finns en moralisk anknytning.163 

Det torde således krävas förfaranden som har en tydlig karaktär av maktmissbruk eller illojala syften 

för att en nyemission ska anses otillbörlig i generalklausulens mening. 

 I det aktuella fallet bedömdes den föreslagna riktade nyemissionen inte strida mot god sed på 

aktiemarknaden.164 Håkan Nial påpekade att nyemissionen som var för handen framstod som 

mycket förmånlig för bolaget, samtidigt som den nackdel befintliga aktieägare skulle utsättas för 

bedömdes vara mycket liten. Jämfört med skadeståndet skulle den riktade nyemissionens nackdel 

snarare kunna framstå som en förmån. Att notera är det faktum att bolagets intresse är detsamma 

som aktieägarnas intresse, att generera ett överskott och vinst. Hade bolaget drabbats av ett stort 

skadestånd hade detta i slutändan även påverkat aktieägarna i negativ bemärkelse. 

 

8.1.2  AMN 2002:2 

Enligt AMN ansågs det finnas ett intresse bland aktiemarknadens aktörer att det gjordes ett utta-

lande som klargjorde vissa frågor rörande god sed på aktiemarknaden vid riktade nyemissioner, av 

vilket skäl initiativärendet AMN 2002:2 upprättades. I uttalandet inleder AMN med att kortfattat 

redogöra för vad som anses utgöra gällande rätt. Att en riktad nyemission måste vara objektivt 

motiverad, åtminstone i de fall den riktas till endast vissa aktieägare, och att det torde vara synner-

ligen ovanligt att kunna åberopa sådana objektiva skäl.165 

                                                            
160 Se exempelvis AMN 2002:15 och AMN 2006:48 där bolaget befann sig i en viss finansiell kris. 
161 AMN 1987:3, s. 1 f. 
162 AMN 1987:3, s. 3. 
163 AMN 1987:3, s. 3 f. 
164 AMN 1987:3, s. 4. 
165 AMN 2002:2, s. 2. 
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 I förhållande till vad som bör anses utgöra god sed på aktiemarknaden fastslår AMN att vid 

kontanta nyemissioner bör företrädesemissioner alltid vara förstahandsalternativet.166 I ABL är fö-

reträdesrätten inte nödvändigtvis uppställd som ett förstahandsalternativ som alltid ska gälla. Enligt 

min mening torde det räcka att en styrelse överväger andra kapitalanskaffningsmetoder i samband 

med att man beslutar om en riktad nyemission. Det bör i själva verket följa av det allmänna ansvaret 

att tillvarata bolaget och aktieägarnas intressen. Det kan också ses som en nödvändighet att en 

styrelse gör ett sådant övervägande för att kunna objektivt motivera den riktade nyemissionen. 

 Det bör dock noteras att AMN:s ställningstagande kan vara motiverat utifrån den stränga synen 

på riktade nyemissioner som lagstiftaren hade intagit. Detta märks exempelvis när det i uttalandet 

påpekas att det finns anledning att upprätthålla en restriktivare syn på nyemissioner riktade till 

enbart vissa aktieägare.167 Det står i uttalandet hur det för aktiemarknadsbolag, som måste följa god 

sed på aktiemarknaden, bör uppställas en princip som anger att riktade nyemissioner som ligger i 

riskzonen för att vara otillåtna enligt generalklausulen normalt inte kan vara förenliga med god sed 

på aktiemarknaden.168 Ordagrant skulle detta kunna tolkas som att det för aktiemarknadsbolag fö-

religger strängare regler. Samtidigt skriver man emellertid att det i och för sig inte finns anledning 

att uppställa strängare krav från synpunkten av god sed på aktiemarknaden.169 Uttalanden bör san-

nolikt tolkas som att inga strängare villkor avsågs uppställas än vad som redan gällde enligt ABL.170 

Finns det objektiva skäl utan att det strider mot generalklausulen bör förfarandet normalt anses 

vara godtagbart enligt god sed på aktiemarknaden. Det gäller även om emissionen riktas till endast 

vissa aktieägare. 

 AMN går i uttalandet även in på frågan om emissionskurser och emissionsrabatter. Nämnden 

påpekar att det i den aktiebolagsrättsliga litteraturen har framhållits att riktade nyemissioner torde 

strida mot generalklausulen i den mån emissionskursen understiger aktiernas värde, åtminstone om 

avvikelsen är större än att kursen ”ligger mycket nära” marknadsvärdet.171 AMN själva utesluter inte 

att det för aktiemarknadsbolag kan finnas ett något större utrymme, i förhållande till generalklau-

sulen, för emissionskurser som understiger börskursen.172 Utrymmet lär även vara beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet. I samband med en rådande finansiell kris menar AMN att 

utrymmet för emissionsrabatter förmodligen är större. I samband med finansiella kriser borde 

större emissionsrabatter ses som marknadsmässiga med tanke på situationen och risken. Slutsatsen 

är således att marknadsmässiga emissionsrabatter är i enlighet med god sed på aktiemarknaden. Det 

bör också noteras att börskursen inte nödvändigtvis ger uttryck för ett etablerat marknadsvärde. I 

senare uttalanden från AMN har dessutom förhållandevis stora emissionsrabatter ansetts godtag-

bara.173 

                                                            
166 AMN 2002:2, s. 2. 
167 AMN 2002:2, s. 3. 
168 AMN 2002:2, s. 2. 
169 AMN 2002:2, s. 2 f. 
170 Johansson, Aktiemarknadsnämndens uttalanden i emissionsfrågor, s. 145 f. 
171 AMN 2002:2, s. 3. 
172 AMN 2002:2, s. 3. 
173 AMN 2002:2, s. 3 och AMN 2009:29, s.5 där en emissionsrabatt på 17,2 procent godkändes och börskursen inte 
ansågs representera ett riktigt marknadsvärde, åtminstone inte i samband med placeringar av större aktieposter, så 
kallad book-building. 
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 Av intresse är även det som AMN avslutar sitt uttalande med. I samband med nyemissioner 

som riktas till enbart vissa aktieägare bör dessa inte deltaga i bolagsstämmans emissionsbeslut.174 

Det berodde på att man ansåg det betydelsefullt att minska risken för att en bolagsstämma skulle 

agera, eller av allmänheten uppfattas agera, på ett sätt som stred mot kravet på likabehandling av 

aktieägarna. Med tanke på att riktade nyemissioner är ett tillåtet avsteg från likabehandlingsprinci-

pen, oavsett vilka de riktas till, kan det tyckas något överflödigt. Detta var dessutom ingen fråga 

som togs upp i Rekommendation. Det kan emellertid vara så att uttalandet främst tar sikte på 

intressekonfliktsituationer. Det borde vara möjligt att argumentera för att uttalandet endast gäller 

fall när en nyemission riktas till en aktieägare i sin roll som aktieägare, inte nödvändigtvis när en 

nyemission riktas till en aktieägare i sin roll som kvalificerad investerare på kapitalmarknaden fastän 

han råkar äga aktier i bolaget.175 För att en aktieägare helt ska ses som en investerare istället för 

aktieägare bör det emellertid krävas att aktieinnehavet är litet. 

 

8.1.3  AMN 2007:9 

I uttalandet AMN 2007:9 var det frågan om en amerikansk fond kunde erbjuda svenska börsbolag 

en viss typ av finansieringsavtal utan att strida mot god sed på aktiemarknaden.176 Det rörde sig om 

ett så kallat SEDA-avtal som innebar att bolag som ingått ett sådant avtal när som helst skulle 

kunna begära kapitaltillskott från fonden, samtidigt som fonden erhöll möjligheten att teckna nya 

aktier i bolaget genom en riktad nyemission till ett belopp motsvarande kapitaltillskottet.177 I en 

sådan riktad nyemission skulle emissionskursen beräknas enligt en särskild beräkningsmodell som 

angav att ”96 procent av aktiens lägsta volymvägda genomsnittskurs under de närmast följande fem handelsdagarna 

efter den dag då bolaget begärde kapitaltillskottet” skulle erläggas.178 I praktiken skulle en sådan beräk-

ningsmodell i regel leda till en emissionskurs som var något lägre än motsvarande börskurs. 

 I uttalandet hänvisar AMN inledningsvis till vad som sades i det tidigare initiativuttalandet AMN 

2002:2 om vissa frågor rörande god sed vid riktade nyemissioner. AMN menade att när ett bolag 

avviker från förstahandsalternativet företrädesemission och istället planerar att genomföra en riktad 

nyemission måste den riktade nyemissionen kunna motiveras med sakliga skäl.179 Vad som är in-

tressant är emellertid att man inte gör någon uttalad skillnad på emissioner beroende på vem eller 

vilka de riktas till. Det görs inget uttalande som i AMN 2002:2 att nyemissioner till visa aktieägare 

borde ses på strängare. 

 Angående den valda beräkningsmodellen som emissionskursen skulle beräknas enligt hänvisade 

AMN också till vad som sades i AMN 2002:2. För att inte komma i konflikt med generalklausulen, 

och därmed även god sed på aktiemarknaden, borde inte en eventuell emissionskurs sättas avsevärt 

lägre än marknadsvärdet.180 Förmodligen kan man även här dra slutsatsen att det handlar om att 

emissionskurser ska vara marknadsmässiga för att inte anses otillbörliga enligt generalklausulen, 

vilket kan innebära olika stora rabatter beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. I det 

aktuella fallet med den amerikanska fonden kunde inte AMN finna att det planerade förfarandet i 

                                                            
174 AMN 2002:2, s. 4. 
175 Skog, Kontantemissioner av aktier, s. 21. 
176 AMN 2007:9, s. 1. 
177 AMN 2007:9, s. 1 f. 
178 AMN 2007:9, s. 2. 
179 AMN 2007:9, s. 4. 
180 AMN 2007:9, s. 4. 
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sig kunde anses strida mot god sed på aktiemarknaden.181 Den förväntade emissionsrabatten som 

skulle uppstå med anledning av den särskilda beräkningsmodellen skulle förmodligen inte komma 

att resultera i en större emissionsrabatt än vad som annars ansågs vara marknadsmässigt på den 

svenska aktiemarknaden. 

 

8.2  Ds 2012:37 
Under år 2010 påbörjades ett utredningsarbete för att undersöka om det fanns skäl att förändra 

och förenkla regelverket för kapitalanskaffningar i aktiemarknadsbolag. Resultatet avrapporterades 

i Ds 2012:37.182 

 Uppdraget grundade sig delvis på en skrivelse skickad till Justitiedepartementet från Investor 

AB.183 Investor AB framhöll i skrivelsen att aktiemarknadsbolag står inför en betydande konkur-

rensnackdel jämfört med motsvarande europeiska bolag. Antalet nyemissioner hade enligt skrivel-

sen ökat under en tid och fortfarande ansågs det råda stor osäkerhet angående reglerna om riktade 

nyemissioner och deras eventuella otillbörlighet. Samtidigt hade behovet av att snabbt kunna få in 

nytt kapital växt. Företrädesemissioner ansågs kräva alldeles för stora och många resurser i form 

av tid och pengar. Följaktligen ansågs det vara av vikt för finansieringen i aktiemarknadsbolag att 

möjligheterna att genomföra riktade nyemissioner förenklades och klargjordes samtidigt som skyd-

det för de befintliga aktieägarna respekterades.184 

 Utredningen skulle ta ställning till om det behövdes någon förändring i regelverket angående 

riktade nyemissioner, om ändringar behövde göras även för andra bolag än aktiemarknadsbolag 

samt jämföra med rättsläget i andra relevanta länder.185 Dessutom skulle det belysas vad eventuella 

ändringar skulle få för konsekvenser för befintliga aktieägares intressen. 

 På grund av näringslivets åsikter om de svenska aktiemarknadsbolagens betydande konkurren-

snackdelar vid riktade nyemissioner186 gjordes i utredning en sammanfattande genomgång av reg-

lerna om riktade nyemissioner i U.S.A. och vissa andra EU-länder.187 Utredarens slutliga åsikt var 

den att reglerna i Sverige inte alls skilde sig avsevärt från andra länders regler om riktade nyemiss-

ioner.188 Det fanns såklart en del olikheter rent definitionsmässigt om när riktade nyemissioner får 

genomföras, men inga skillnader av sådan väsentlighet att svenska aktiemarknadsbolag skulle lida 

några större konkurrensmässiga nackdelar. 

 Det framgår i promemorian att liknande synpunkter som näringslivet yttrat inte sällan förekom-

mer också i andra länder.189 Det är möjligt att kritiken bottnar i det faktum att riktade nyemissioner, 

om det inte vore för de något ovissa reglerna, utgör ett tilltalande sätt för bolag att få in nytt kapital 

på jämfört med ordinära företrädesemissioner.190 En riktad nyemission kan genomföras inom lop-

                                                            
181 AMN 2007:9, s. 4 f. 
182 Ds 2012:37, s. 19. 
183 Ds 2012:37, s. 20. 
184 Ju 2009/8495/L1, s. 5. 
185 Ju 2009/8495/L1, s. 5 f. 
186 Ds 2012:37, s. 41 f. 
187 Se avsnitt 4 för en utförligare redogörelse för den internationella jämförelsen. 
188 Ds 2012:37, s. 42. 
189 Ds 2012:37, s. 42. 
190 Ds 2012:37, s. 42. 
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pet av några dagar utan några större administrativa kostnader, eller till och med snabbare om sty-

relsen snabbt beslutar om en riktad nyemission efter ett bemyndigande från bolagsstämman.191 En 

företrädesemission tar i regel minst ett par månader att genomföra. Dessutom innebär en sådan 

nyemission stora administrativa kostnader i form av konsultarvoden och framtagande av pro-

spekt.192 Det bör dock påpekas att prospektskyldigheten inte nödvändigtvis faller bort endast för 

att ett bolag väljer att genomföra en riktad nyemission, åtminstone i de fall emissionen överstiger 

tioprocentsundantaget.193 

 Det kan också vara så att kritiken från olika länders näringsliv vuxit fram för att man använt 

regleringen i U.S.A. som en slags måttstock på hur det borde se ut för att näringslivet ska fungera 

så effektivt som möjligt.194 U.S.A. är som bekant inte bundna av Kapitaldirektivet och övriga EU-

rättsliga dokument. Olikheterna är således större i U.S.A. än mellan de olika medlemsländerna i 

EU, och möjligheterna att genomföra riktade nyemissioner är större.195 

 Den huvudsakliga slutsatsen som utredaren kom fram till i promemorian var att någon ändring 

i ABL inte skulle göras i syfte att ange och klargöra för när en riktad nyemission kunde genomfö-

ras.196 Trots att regelverken i vissa andra länder ibland anger förutsättningar för när de kan genom-

föras ställde sig utredaren bakom vad som sades i SOU 1971:15 om den frågan, nämligen att en 

sådan förutsättning skulle riskera att bli för obestämd och leda till tvister.197 Istället menade utreda-

ren att styrelsens allmänna skyldighet att tillvarata bolaget och ägarnas intressen när den överväger 

en riktad nyemission utgjorde tillräckligt skydd för att rätt typ av nyemission skulle väljas. Om ett 

sådant övervägande sker och en riktad nyemission väljs bör inte lagen ställa upp några övriga hin-

der, såvida inte generalklausulen sätter stopp för emissionen för att den är otillbörlig.198 

 Det synsättet stämmer väl överens med vad som framkommit tidigare i framställningen199 om 

att det borde krävas särskilda omständigheter för att tillämpa generalklausulen vid riktade nyemiss-

ioner. Bland de olika skälen för varför en styrelse skulle kunna tänkas välja en riktad nyemission 

framför en företrädesemission nämns tids- och kostnadsaspekter och exponeringen för kurssväng-

ningar på börsen.200 Rimligtvis borde alltså kraven på skälen ställas förhållandevis lågt, enär de 

nämnda skälen ofta torde föreligga. 

 Utredaren ansåg som sagt att det inte var nödvändigt att genomföra någon ändring i ABL i syfte 

att förtydliga och ange när en riktad nyemission vore att anse som godtagbar. Utredaren ansåg 

däremot att det fanns skäl att införa en annan ändring i ABL. Ett förtydligande i syfte att klargöra 

att det i grunden är fullt tillåtet att genomföra en riktad nyemission, även när denna riktas till enbart 

vissa aktieägare.201 Enligt utredarens förslag skulle en sådan ändring ha kunnat införas i 13 kap. 4 § 

ABL, i vilkens första stycke och fjärde punkt det skulle ha angetts att emissioner med avvikelse från 

                                                            
191 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 213 f. 
192 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 213. 
193 Se avsnitt 5.2.1.1. 
194 Ds 2012:37, s. 42 f. 
195 Se avsnitt 4. 
196 Ds 2012:37, s. 43. 
197 Ds 2012:37, s. 44. 
198 Ds 2012:37, s. 44. 
199 Se avsnitt 6.2. 
200 Ds 2012:37, s. 44. 
201 Ds 2012:37, s. 44 f. 
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aktieägarnas företrädesrätt kan ske lika mycket till befintliga aktieägare som till utomstående inve-

sterare.202 Det var nämligen vid riktade nyemissioner till enbart vissa aktieägare som rättsläget var 

som mest osäkert. Utredaren hoppades att det skulle minska den rådande osäkerheten om gällande 

rätt och reducera transaktionskostnaderna för bolagen.203 Någon sådan ändring genomfördes emel-

lertid aldrig. 

 Anledningen till varför det rådde mycket större osäkerhet vid nyemissioner riktade till endast 

vissa aktieägare än när de riktades till enbart utomstående investerare förklarades möjligen bero på 

uttalandena gjorda vid tiden för införandet av reglerna på 1970-talet. I prop. 1973:93 och LU 

1973:19 uttalades, som redogjorts för ovan,204 att det torde vara synnerligen ovanligt kunna åberopa 

objektiva skäl för att tillåta att en nyemission riktas till enbart vissa aktieägare utan att komma i 

konflikt med generalklausulen. Utredaren i promemorian menar emellertid att lagutskottets utta-

lande måste anses vara passerat av tiden och inte längre relevant för de  mer komplexa nyemissioner 

som genomförs på dagens marknad.205 Utredaren skriver även hur generalklausulens utformning i 

dagens ABL skiljer sig från den då gällande utformningen och att det inte idag kan hittas stöd i 

generalklausulen för att bedöma riktade nyemissioner olika beroende på om de riktas till endast 

vissa befintliga aktieägare eller till utomstående.206 Avsaknaden av krav på kvalificerad majoritet vid 

den tidpunkten bör enligt min mening också nämnas som en möjlig orsak till den restriktiva inställ-

ningen,207 ett förhållande som idag inte heller längre är relevant. 

 I övrigt ansåg inte utredaren att det var nödvändigt att i ABL detaljreglera emissionskursen och 

den eventuella rabattens storlek. Emissionskursen och emissionsrabatter är emellertid de viktigaste 

omständigheterna i en nyemission som avgör i vilken utsträckning befintliga aktieägare kommer att 

lida ekonomisk utspädning. Bereds endast vissa befintliga aktieägare, eller andra utomstående in-

vesterare, möjligheten att teckna nya aktier till en emissionskurs med rabatt, det vill säga till ett 

värde understigande marknadsvärdet, kommer befintliga aktieägare som inte får teckna nya aktier 

att lida ekonomisk skada.208 Redan vid införandet av riktade nyemissioner i ABL på 1970-talet an-

märktes det att emissionskurser inte borde tillåtas sättas till ett så lågt värde att de i praktiken vore 

att anse som ”ett överflyttande av ett väsentligt värde från de äldre aktierna till de nya”.209 

 Det ansågs emellertid redan då också vara vedertagen praxis att vid nyemissioner använda sig 

av en attraktiv emissionskurs för att garantera ett fulltecknande och genomförande. Av samma 

anledning menade utredaren att det inte heller nu fanns anledning att förändra detta genom ändring 

i ABL. Dessutom tillades det att börskursen inte nödvändigtvis behöver återspegla ett helt korrekt 

marknadsvärde vid varje given tidpunkt.210 Om en emissionskurs bestäms efter exempelvis ett aukt-

ionsförfarande mellan investerare på kapitalmarknaden bör det inte kunna ifrågasättas att det pris 

som bestäms utgör det faktiska marknadsvärdet på aktierna, oaktat om aktiernas börsvärde är högre 

vid den dagliga handeln med bolagets aktier.211 Dessutom borde generalklausulen kunna förhindra 

                                                            
202 Ds 2012:37, s. 55. 
203 Ds 2012:37, s. 61. 
204 Se avsnitt 5.2.2.2 och 5.2.2.3. 
205 Ds 2012:37, s. 45 f. 
206 Ds 2012:37, s. 45 f. 
207 Se avsnitt 5.2.2.2 och 5.2.2.4. 
208 Ds 2012:37, s. 49. 
209 SOU 1971:15, s. 175 och Ds 2012:37, s. 50. 
210 Ds 2012:37, s. 50. 
211 Ds 2012:37, s. 50. 
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omotiverat höga emissionsrabatter som sannolikt skulle leda till en otillbörlig fördel för den som 

får teckna de nya aktierna. 

 Även om utredarens slutsats var att det inte behövde införas någon förutsättning eller rekvisit i 

ABL för att förtydliga när riktade nyemissioner var godtagbara ansåg man att det fanns skäl att låta 

självregleringen ta hand om frågan. Det sades att det vore till gagn för näringslivet och aktieägar-

kollektivet om Kollegiet upprättade en rekommendation om riktade kontantemissioner.212 En så-

dan rekommendation skulle slå fast under vilka förutsättningar en avvikelse från företrädesrätten 

vore att anse som i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden. Man hade tagit viss inspi-

ration från hur rättsläget hade utvecklats i Storbritannien. Situationen där var mycket lik den i Sve-

rige, och där hade man valt att via självreglering tydliggöra när riktade nyemissioner var tillåtna 

istället för i lag.213 

 Det stora problemet som utredaren hoppades en rekommendation skulle lösa var den utbredda 

skepsis som existerade mot sådana nyemissioner hos de stora institutionella ägarna på kapitalmark-

naden. I de ägarpolicies som återfinns hos de stora institutionella investerarna, pensionsfonder, 

aktiefonder och försäkringsbolag framgår i princip uteslutande att riktade nyemissioner helst inte 

bör genomföras,214 särskilt inte till enbart vissa aktieägare.215 Det är inte särskilt effektivt om lagen 

erbjuder en kapitalanskaffningsmöjlighet som kan vara av värde utan att den utnyttjas. Det är dess-

utom till de stora institutionella ägarna som bolag måste vända sig när de är i behov av riskkapital. 

Skälen och motiven bakom att inte utnyttja möjligheten spelar givetvis roll, men om skälen i grun-

den beror på gamla uttalanden som inte längre bör anses relevanta innebär det utan tvekan ett 

effektivitetsproblem. Det kan vara riskfyllt att genomföra riktade nyemissioner i stora aktiemark-

nadsbolag utan att vara helt säker på att åtgärden överensstämmer med ABL och god sed på akti-

emarknaden, det är alltså förståeligt med en sådan negativ ståndpunkt om den beror på osäkerhet. 

 Många bolag, i synnerhet stora aktiemarknadsbolag, utnyttjar väldigt sällan möjligheterna att 

lämna bemyndiganden till styrelsen att besluta om riktade nyemissioner, och ännu mer sällan valde 

bolagen att utnyttja ett sådant lämnat bemyndigande.216 Enligt en kartläggning som utredaren 2011 

lät genomföra lämnade endast 15 procent (7 av 47) av bolagsstämmorna bland Stockholmsbörsens 

Large Cap sådant bemyndigande till sina respektive styrelser, vilket kunde jämföras med 30 procent 

för bolag på Mid Cap samt 50 procent för bolag på Small Cap.217 Statistiken lär även vara applicer-

bar och talande för genomförandet av riktade nyemissioner i allmänhet, inte bara efter beslut från 

styrelsen. Riktade nyemissioner är nämligen vanligare bland de mindre aktiemarknadsbolagen, sär-

skilt på de mindre börserna. Det kan vara så att behovet av emissionsbemyndiganden från stämman 

till styrelsen i regel är mycket större i mindre och snabbt växande bolag än i de större börsbolagen 

som kan antas ha hunnit mogna och blivit mer kapitalstarka.218 Det kan också vara så att ägarstruk-

turerna i mindre bolag är annorlunda med ett inte lika utspritt ägande, vilket skulle kunna underlätta 

att få igenom bolagsstämmobeslut om riktade nyemissioner. 

                                                            
212 Ds 2012:37, s. 46 ff. 
213 Ds 2012:37, s. 48 f. 
214 Se avsnitt 9. 
215 Ds 2012:37, s. 48 
216 Ds 2012:37, s. 47. 
217 Ds 2012:37, s. 47. 
218 Ds 2012:37, s. 47 f. 
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 Det kan ifrågasättas om lagstiftaren eller ett självregleringsorgan verkligen bör försöka påverka 

ägarnas inställning till riktade nyemissioner. Utredaren skriver själv att det inte bör ankomma på 

denne att ha synpunkter på ägarnas inställning till emissionsbemyndiganden.219 Viljan att tydliggöra 

rättsläget i en rekommendation om riktade nyemissioner bör emellertid inte ses som ett försök att 

påverka aktieägarkollektivet åsikter. Det bör snarare ses som ett sätt att säkerställa, som sades ovan, 

att ingen marknadsineffektivitet råder på grund av felaktig information. 

 

8.3 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
Kollegiet inrättades år 2005 med den huvudsakliga uppgiften att främja en god utveckling av svensk 

bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Anledningen till att Kollegiet nu även gett ut en rekommen-

dation om riktade kontantemissioner beror på att Kollegiet sedan år 2010 ansvarar för frågor som 

tidigare föll under NBK:s ansvar.220 Kollegiet är sammansatt av ledamöter från den svenska kapi-

talmarknaden och ska representera bland annat privat och statligt institutionellt ägande, svensk och 

internationell kapitalmarknad samt företagsledning och styrelse.221 

 

8.3.1 Rekommendationen om riktade kontantemissioner 

Kollegiet ställde sig positiva till förslaget att upprätta en rekommendation om riktade kontante-

missioner enligt vad som hade framförts i Ds 2012:37. I sitt remissvar påpekade Kollegiet vikten 

av att låta aktiemarknadsbolagen förfoga över ett flexibelt kapitalanskaffningssystem, särskilt med 

tanke på de stora kostnaderna och tidsåtgången förknippad med företrädesemissioner.222 Samtidigt 

påpekade man kravet på noggranna konsekvensanalyser för att inte urholka aktieägarskyddet i för 

stor utsträckning. 

 Den 1 januari 2015 började den rekommendation som Kollegiet upprättade att gälla och tilläm-

pas som god sed på aktiemarknaden. Vad Rekommendationen i huvudsak slår fast är att vid riktade 

kontanta nyemissioner har befintliga aktieägare som utgångspunkt företrädesrätt till nya aktier i 

förhållande till det antal aktier de redan äger.223 Därefter klargör Rekommendationen att det kan 

vara förenligt med god sed på aktiemarknaden att frånträda aktieägarnas företrädesrätt om skälen 

till en sådan avvikelse, på objektiva grunder, ligger i aktieägarnas intresse.224 Som exempel på sådana 

objektiva grunder kan följande citeras ur Rekommendationen: ”att emissionen riskerar att inte fullteck-

nas, kostnaderna för förfarandet (inklusive eventuella emissionsgarantier), tidsaspekten (inklusive exponeringen mot 

kurssvängningar på aktiemarknaden) eller önskan att i bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i 

bolaget. Det kan också vara så att emissionen avser ett finansiellt instrument som befunnits särskilt lämpat för en 

viss typ av investerare”. Rekommendationen anger i princip vad som uttryckts i tidigare förarbeten om 

riktade nyemissioner.  

 Rekommendationen anger sedan att en riktad nyemission inte i sig är oförenlig med generalklau-

sulen för att den riktas till enbart vissa aktieägare.225 Förenligheten med generalklausulen måste 

                                                            
219 Ds 2012:37, s. 48. 
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bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att 

ingen otillbörlig fördel åtnjuts av aktieägare eller annan till nackdel för annan aktieägare. 

 Sammanfattningsvis kan man konstatera att det verkar som att Rekommendationen inte försö-

ker fastställa en god sed strängare än ABL. Om en avvikelse från företrädesrätten är att anse som 

aktiebolagsrättsligt tillåten är den alltså sannolikt även i enlighet med god sed på aktiemarknaden. 

I Rekommendationen likställs i princip objektiva grunder med aktiebolagsrättsligt tillåtet, det vill 

säga förenligt med generalklausulen.226 Objektiva skäl eller grunder bör således ges samma mening 

i både aktiebolagsrättslig mening som när det gäller god sed. En nyemission som riktas till enbart 

vissa aktieägare ska prövas på samma sätt som en emission riktad till utomstående. 

  

                                                            
226 Rekommendationen, s. 2. 
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9 Ägarpolicies 
Som tidigare påpekats i framställningen227 är den allmänna inställningen till riktade nyemissioner 

mycket negativ bland de stora institutionella investerarna och ägarna i Sverige. Även om ägarpoli-

cies inte utgör regelmässig självreglering är det någonting som måste beaktas av bolag som planerar 

att genomföra en nyemission. Hur de stora ägarna i bolaget ser på riktade nyemissioner är av direkt 

betydelse för utsikterna att över huvud taget lyckas rösta igenom ett sådant beslut på en bolags-

stämma. 

 Således följer här nedan ett litet urval av institutionella investerares ägarpolicies syn på avvikelser 

från företrädesrätten. Det finns många fler stora ägare på kapitalmarknaden med tillhörande ägar-

policies. Nästan uteslutande uttrycker dessa emellertid samma ståndpunkt som de ägarpolicies som 

redogörs för nedan.228 

 

9.1  Aktiespararna 
Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för privata aktiesparare med cirka 71 000 med-

lemmar.229 Organisationens syfte är att tillvarata enskilda aktieägares intressen på värdepappers-

marknaden och skapa goda förutsättningar för deras aktiesparande. Detta görs bland annat genom 

rådgivning, opinionsbildning och utbildning.230 

 Med tanke på organisationens bakgrund och syfte är det inte särskilt förvånande att Aktiespa-

rarna intar en mycket restriktiv hållning gentemot riktade nyemissioner, enär dessa i regel leder till 

ekonomisk utspädning för minoritetsägare. Enligt Aktiespararnas ägarpolicy bör nyemissioner så 

långt möjligt alltid bestämmas av bolagsstämman, och bemyndiganden till styrelsen att besluta om 

nyemissioner bör endast ske i undantagsfall.231 

 Vidare anger ägarpolicyn att befintliga aktieägare ska ha företrädesrätt till teckning av nya aktier 

som huvudregel, och endast om särskilda skäl finns får avvikelse från företrädesrätten ske.232 I den 

mån avvikelser av företrädesrätten sker genom nyemissioner som riktas till enbart vissa aktieägare 

anger ägarpolicyn att emissionskursen ska vara detsamma som aktuell marknadskurs, förutsatt att 

denna kurs vid det aktuella tillfället representerar ett korrekt marknadsvärde.233 

 

9.2  AP-fonderna 
AP-fonderna kallas de 7 olika allmänna pensionsfonder som förvaltar kapital för den allmänna 

pensionen. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden är så kallade buffertfonder, vilket betyder 

att medel både tillförs och tas från dessa beroende på om överskott eller underskott råder i pens-

ionssystemet. Här ska endast kort redogöras för dessa nämnda buffertfonders syn på riktade nye-

missioner i den mån det kommer till uttryck i deras ägarpolicies. 

 Första AP-fonden har som en av sina åtta principer för ägarstyrning särskilt betonat vikten av 

likabehandling. Alla aktier med samma ekonomiska rätt i bolaget ska behandlas lika i ekonomiskt 

                                                            
227 Se avsnitt 8.2. 
228 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 35 ff. 
229 Aktiespararnas hemsida, fakta om läsarna. 
230 Aktiespararnas hemsida, fakta. 
231 Aktiespararnas ägarpolicy, p. 1.2.1 st. 1, p. 1.2.5 st. 1 och p. 1.2.6 st. 1. 
232 Aktiespararnas ägarpolicy, p. 1.2.2 st. 1 och p. 1.2.5 st. 1. 
233 Aktiespararnas ägarpolicy, p. 1.2.2 st. 2. 
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hänseende.234 Angående så kallade kapitalstrukturer och nyemissioner framgår det att kontante-

missioner  i första hand ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Endast i spe-

ciella situationer kan riktade nyemissioner anses befogade, vilka i sådana fall bör genomföras utan 

emissionsrabatt.235 

 I Andra AP-fondens ägarpolicy är en av utgångspunkterna likabehandling av aktieägare och den 

aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen. Det anges att nyemissioner som huvudregel bör genomföras 

med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Riktade nyemissioner bör således endast före-

komma och vara godtagbara om synnerliga skäl föreligger.236 

 Tredje AP-fonden har också som utgångspunkt att aktier med samma ekonomiska rätt i bolaget 

ska behandlas lika i ekonomiskt hänseende.237 Särskilt viktigt är det att tillvarata minoritetsägarnas 

intressen. Beslut som påverkar bolagets kapitalstruktur, exempelvis nyemissioner, bör så långt möj-

ligt beslutas av aktieägarna, det vill säga bolagsstämman.238 Nyemissioner ska således genomföras 

med företrädesrätt som huvudregel. En riktad nyemission ställer dessutom höga krav på procedu-

ren, transparensen och prissättningen i de undantagsfall en sådan nyemission över huvud taget kan 

antas vara godtagbar.239 

 I Fjärde AP-fonden utgör, precis som i övriga AP-fonder, likabehandling av aktieägare en grund-

läggande princip. Inga aktieägare ska förfördelas ekonomiskt i samband med nyemissioner. Som 

huvudregel ska således nyemissioner ske med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna.240 Riktade 

nyemissioner får endast ske i särskilt motiverade undantagsfall. 

 

9.3  Handelsbanken Fonder AB 
Handelsbankens fondbolag anger i sin ägarstyrningspolicy att beslut såsom aktieemissioner ska 

fattas av aktieägarna. Ska ett bolag besluta om nyemission ska denna normalt ske med företrädesrätt 

för befintliga aktieägare. Riktade nyemissioner ska tydligt motiveras om de förekommer, men bör 

undvikas.241 

 

9.4  SEB Investment Management AB 
I förhållande till nyemissioner är SEB:s fondbolag av liknande uppfattning som ovan nämnda ägare. 

I ägarpolicyn anges det att befintliga aktieägares rätt att delta i nyemissioner alltid ska värnas. Av 

den anledningen ska nyemissioner som huvudregel genomföras med företrädesrätt för befintliga 

aktieägare. Om en riktad nyemission ska genomföras ska den särskilt motiveras.242 

 

                                                            
234 Första AP-fondens ägarpolicy, s. 2 f. 
235 Första AP-fondens ägarpolicy, s. 3. 
236 Andra AP-fondens ägarpolicy, s. 4 f. 
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9.5  Skandia Fonder AB 
Skandias fondbolag anger i sin ägarpolicy att vid nyemissioner i aktiemarknadsbolag bör befintliga 

aktieägare ha företrädesrätt till nya aktier som emitteras.243 Riktade nyemissioner bör således särskilt 

motiveras och genomföras endast i undantagsfall. 
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10 Avslutande analys 
Att det är majoriteten som styr och fattar beslut om ett bolags verksamhet är en grundläggande 

aktiebolagsrättslig princip. Samtidigt är det också ett måste, det kan inte förutsättas eller antas att 

alla aktieägare i ett bolag alltid kan komma överens i frågor om bolagets verksamhet, särskilt inte i 

större aktiemarknadsbolag. Minoritetsaktieägare måste ibland få finna sig i att bli nedröstade i vissa 

frågor och anpassa sig efter majoritetens vilja. När man diskuterar aktiebolagsrätt och minoritets-

skydd är det största problemet emellertid inte att minoriteten ibland måste böja sig inför majorite-

tens vilja, utan snarare när majoritetsaktieägare försöker dra otillbörlig nytta och fördel av sin ställ-

ning i bolaget på minoritetsaktieägares bekostnad. Särskilt problematiskt anses det vara när detta 

drabbar aktieägares ekonomiska insatser och andelar i ett bolag. 

 Majoritetsägare som skor sig på minoritetsägares bekostnad har naturligtvis en rättviseaspekt, 

men i ett större perspektiv utgör sådana förfaranden även ett slag mot aktiebolaget som associat-

ionsform. Aktiebolagsformen ska erbjuda och möjliggöra ett effektivt sätt för investerare att gå 

samman i ett organiserat risktagande. Trots bolagsformens fördelaktiga ansvarsfrihet för ägarna 

skulle inte investerandet framstå som särskilt attraktivt om satsat kapital inte skyddades mot otill-

börliga och illojala förfaranden. Lagens olika minoritetsskydd fyller således en mycket viktig funkt-

ion för näringslivets fortsatta förtroende. Av samma anledning är det viktigt att de olika bolags-

rättsliga funktionerna och minoritetsskydden inte omgärdas av otydligheter angående dess tillämp-

ning och räckvidd. Marknadens aktörer bör rimligtvis kunna begära ett tydligt regelverk. 

 

10.1  Tillåtna respektive otillbörliga riktade nyemissioner i aktie-

marknadsbolag 
En riktad nyemission kommer alltid innebära att ett avsteg från likhetsprincipen görs, oavsett om 

denna riktas till endast utomstående investerare eller enbart till vissa redan befintliga aktieägare. 

Aktieägare som inte tillåts teckna nya aktier, och inte heller ges möjlighet att sälja teckningsrätter, 

kommer att få sin proportionella röstandel och, i de fall de nya aktierna tecknas med rabatt, sin 

ekonomiska andel i bolaget utspädd. I regel är det minoritetsägare utan större inflytande som drab-

bas negativt, åtminstone när nyemissioner riktas till enbart vissa befintliga aktieägare. 

 För privata och mindre aktieägare i aktiemarknadsbolag är det förmodligen ingen större förlust 

att få sin röstandel utspädd. För dessa utgör förmodligen inte möjligheten att påverka beslutsfat-

tandet i bolagen det huvudsakliga motivet bakom ägandet. Värre är det när dessa drabbas av eko-

nomisk utspädning, vilket inträffar när de nya aktierna emitteras till ett lägre pris än marknadsvär-

det. Att emissionsrabatter begagnas för att säkerställa emissioners genomförande är så pass vanligt 

att det anses vara ett marknadsmässigt standardvillkor.244 Det är emellertid mot denna bakgrund 

som lagstiftaren i ABL uppställer att befintliga aktieägare som huvudregel ska ha företrädesrätt till 

nya aktier.245 

 Det bör dock noteras att en ekonomisk utspädning rimligtvis torde kunna vägas upp av andra, 

för aktieägarna, positiva omständigheter. I samband med en riktad nyemission undgår bolaget höga 

transaktionskostnader och förfarandet går mycket fortare än vid företrädesemissioner. Dessutom 

                                                            
244 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 232. 
245 Prop. 2004/05:85, s. 330 och 334 och Skog & Rodhe, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 56 f. 
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kan ett bolag undvika att aktiekursen går ned i samma utsträckning som i allmänhet brukar vara 

fallet med företrädesemissioner.246 Vad som är bra för bolaget bör i slutändan även vara bra för 

aktieägarna. 

 För aktiemarknadsbolag som överväger att genomföra en riktad nyemission, oavsett om det är 

till utomstående eller enbart till vissa aktieägare, måste åtgärden stämmas av mot både de aktiebo-

lagsrättsliga reglerna och vad som utgör god sed på aktiemarknaden. En viktig fråga i samman-

hanget är således vad god sed på aktiemarknaden innebär. Ställer självregleringen upp ytterligare 

krav på de riktade nyemissionerna eller är kraven detsamma som i den aktiebolagsrättsliga regle-

ringen? 

 

10.1.1  Aktiebolagsrättsligt tillåtet 

Hur betydande Fjärde AP-fondens upprättande var för införandet av möjligheten att genomföra 

riktade nyemissioner i den svenska lagen på 1970-talet är svårt att säga. Det framkom på flera håll 

i förarbetena att det var en nödvändighet att luckra upp företrädesrätten på den svenska marknaden 

för att underlätta Fjärde AP-fondens möjligheter att investera i näringslivet.247 Möjligen var det ett 

betydande skäl och lagstiftningen råkade helt enkelt få en långt mer generell räckvidd än vad som 

var meningen.248 Förmodligen är situationen snarare så att Fjärde AP-fonden utgjorde ett av flera 

argument som grundade sig i att det ansågs vara en nödvändig lagändring i en tid när bolags själv-

finansieringsgrad hade minskat och finansiering i regel söktes från annat håll. Det ansågs helt enkelt 

finnas ett behov av att erbjuda näringslivet alternativa kapitalanskaffningsmetoder. 

 Syfte och motiv bakom Kapitaldirektivet var bland annat att säkerställa likabehandling av ak-

tieägare. Direktivets främsta uppgift får dock antas ha varit att helt enkelt harmonisera den aktie-

bolagsrättsliga lagstiftningen i medlemsländerna. Kapitaldirektivets regler om aktieägares företrä-

desrätt till nya aktier i förhållande till sitt tidigare innehav, och möjligheten att avvika från sagda 

rätt, var i stora delar baserad på tysk rätt.249 Detsamma kan sägas om den svenska aktiebolagsrätten, 

som i stora delar redan överensstämde med direktivet vid dess tillkomst. 

 I den tyska rätten var och är befintliga aktieägares rättsliga skydd förhållandevis starkt. I tysk 

rättspraxis har det vuxit fram riktlinjer som stadgar att avvikelser från företrädesrätten ska vara i 

bolagets intresse, erforderliga för det specifika ändamålet samt att fördelarna för bolaget ska väga 

över eventuella nackdelar för ägarna.250 I Finland, vars aktiebolagslag i stora delar är lika den 

svenska, är det stadgat att det för bolaget ska finnas vägande ekonomiska skäl för att en eventuell 

avvikelse från företrädesrätten ska vara godtagbar, med särskilt fokus på teckningspriset jämfört 

med marknadspriset.251 Till det yttre kan dessa rättsordningar framstå som mycket restriktivare än 

rättsordningen i Sverige, åtminstone sett till ordalydelsen i ABL. Liknande krav och förutsättningar 

på att en riktad nyemission ska vara i bolagets intresse bör emellertid kunna antas ingå som ett led 

i styrelsens allmänna ansvar att tillvarata bolaget och ägarnas intressen. Om en styrelse arbetar fram 

                                                            
246 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission, s. 27 f. 
247 Se avsnitt 5.2.2. 
248 Skog & Rodhe, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 59. 
249 SOU 1992:83, s. 286. 
250 Se avsnitt 4.2. 
251 Se avsnitt 4.1.3. 
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ett emissionsförslag utan att beakta dessa intressen torde risken öka att åtgärden anses vara otill-

börlig i enlighet med generalklausulen. 

 Att lagtexten i ABL fick en väldigt öppen och extensiv utformning bör givetvis inte ses som att 

lagstiftaren ansåg att riktade nyemissioner skulle kunna företas utan några som helst restriktioner. 

Med tanke på att företrädesemissioner blev uppställda som en typ av huvudregel, och att olika 

förutsättningskrav diskuterades i förarbetena, så lär tanken nog ha varit att företrädesemissioner 

helst skulle väljas om inte en riktad nyemission skulle visa sig vara objektivt bättre. Enligt min 

mening torde det fordras vad man skulle kunna kalla för objektiva eller sakliga skäl för alla riktade 

nyemissioner, oavsett om de riktas till utomstående eller enbart vissa aktieägare. 

 I förarbetena på 1970-talet talade man endast om objektiva skäl i samband med riktade nyemiss-

ioner till enbart vissa aktieägare. Dessa objektiva skäl bör snarast ha inneburit att det i en mark-

nadsmässighetsbedömning vore svårare att godkänna en riktad nyemission till vissa aktieägare istäl-

let för till utomstående. På den tiden såg behoven på marknaden annorlunda ut och ägarstruk-

turerna likaså, således bedömdes det förmodligen vara ovanligt att sådana nyemissioner faktiskt 

skulle vara bättre eller behövliga jämfört med om de hade riktats till utomstående. Skulle emellertid 

en riktad nyemission till vissa aktieägare objektivt ha framstått som bättre borde en sådan nyemiss-

ion ha kunnat genomföras utan problem. 

 På grund av skillnaderna på kapitalmarknaden då jämfört med idag bör uttalandena i LU 1973:19 

och prop. 1973:93, om att det vore synnerligen ovanligt att kunna åberopa objektiva skäl för att 

rikta en nyemission till enbart vissa aktieägare, ses som produkter av sin egen tid och inte utan 

vidare appliceras på riktade nyemissioner som genomförs idag.252 Att det skulle vara synnerligen 

ovanligt att kunna åberopa objektiva skäl för att rikta nyemissioner till vissa befintliga aktieägare 

bör följaktligen ses som en bedömning av rättsläget för 40 år sedan när uttalandet gjordes. Varken 

i propositionen eller lagutskottsbetänkandet ges någon vidare förklaring av ståndpunkten eller ex-

emplifiering av vad sådana synnerligen ovanliga objektiva skäl skulle ha kunnat tänkas vara. 

 En ytterligare möjlig förklaring till den restriktiva hållningen som förarbetena från 1970-talet ger 

uttryck för skulle kunna hänföra sig till majoritetskravet. Inför ABL 1975 diskuterades det om ett 

krav på kvalificerad majoritet skulle införas för att besluta om riktade nyemissioner. I slutändan 

uppställdes emellertid endast ett krav på absolut majoritet för att besluta om riktade nyemissioner. 

Det var inte förrän år 1995 som kravet på kvalificerad majoritet infördes i lagen som ett led i ABL:s 

anpassning till Kapitaldirektivet.253 Det kan vara så att Fjärde AP-fonden och Kapitalmarknadsut-

redningen låg bakom att kravet på kvalificerad majoritet slopades för att underlätta investeringen 

av fondmedlen.254 Kanske ansåg man att det därför behövdes ett starkare skydd och att de objektiva 

skälen för en nyemission riktad till vissa aktieägare skulle ses som svårare att uppnå jämfört med 

nyemissioner riktade till utomstående. 

 Enligt min mening borde en nyemission idag, riktad till endast vissa befintliga aktieägare, bedö-

mas på samma sätt som en nyemission riktad till utomstående. I propositionen till nuvarande ABL 

framgår det att det är framför allt otillbörliga fördelar som måste beaktas och att det är generalklau-

sulen som sätter de yttersta gränserna för vilka riktade nyemissioner som är tillåtna.255 Det talas inte 

                                                            
252 Prop. 2013/14:86, s. 66 f. och Ds 2012:37, s. 44 ff. 
253 Prop. 1993/94:196, s. 113 f., SOU 1995:44, s. 182 ff. och SOU 1992:83, s. 38 f. och 153. 
254 Prop. 1973:93, s. 71 f. och SOU 1997:22, s. 217 f. 
255 Prop. 2004/05:85, s. 341. 



51 

 

specifikt om varken att riktade nyemissioner behöver vara till nytta för bolaget eller att de måste 

vara särskilt objektivt motiverade i de fall nyemissionen riktas till vissa befintliga aktieägare. Över-

huvudtaget görs ingen åtskillnad mellan nyemissioner riktade till utomstående respektive riktade till 

vissa befintliga aktieägare. Inte heller lagens ordalydelse eller generalklausulen ger stöd för att be-

döma riktade nyemissioner utifrån olika kriterier beroende på vem eller vilka de riktas till. 

 Att utgångsläget är detsamma behöver emellertid inte betyda att det är tillåtet att i alla lägen välja 

att rikta en nyemission till vissa aktieägare istället för till utomstående investerare. Det är omstän-

digheterna i det enskilda fallet som avgör tillsammans med ett vägande av flera emissionsalternativ. 

Teoretiskt sett skulle en riktad nyemission till endast vissa befintliga aktieägare således kunna vara 

att anse som otillbörlig om det för bolaget fanns två helt och hållet likvärdiga emissionsalternativ 

att välja från, en till utomstående och den andra till vissa befintliga aktieägare, och bolaget omoti-

verat väljer den som riktar sig till befintliga aktieägare. 

 Det svåraste i bedömningen ligger i att försöka dra några enkla och klara slutsatser om när en 

riktad nyemission ska anses ge någon som tecknar de nya aktierna en otillbörlig fördel till nackdel 

för bolaget eller annan aktieägare, och därför stå i strid med generalklausulen. Som redogjorts för 

ovan256 verkar den rådande synpunkten vara den att det krävs ett tydligt marknadsmissbruk eller 

illojalt syfte bakom ett agerande som utgör ett enligt ABL tillåtet avsteg från likhetsprincipen som 

tagits med kvalificerad majoritet, exempelvis en riktad nyemission, för att den ska anses vara otill-

börlig i generalklausulens mening. Finns inget sådant maktmissbruk eller illojalitet bör otillbörlighet 

enligt generalklausulen sällan föreligga.257 Generalklausulen ska således tillämpas förhållandevis för-

siktigt. 

 Otillbörlighetskravet i generalklausulen bör ses som direkt sammankopplat med objektiva skäl. 

Föreligger objektiva skäl bakom ett beslut att genomföra en riktad nyemission, oavsett vem eller 

vilka nyemissionen riktas till, ska förfarandet inte anses bringa otillbörlig fördel åt någon. Om det 

å andra sidan saknas objektiva skäl bakom ett beslut om riktad nyemission, det vill säga maktmiss-

bruk, illojalitet eller icke marknadsmässiga villkor, så bör den fördel som någon får genom teck-

nandet av aktier anses som otillbörlig. 

 De objektiva skälen ovan kan innefatta en mängd olika förhållanden och är till stor del beroende 

av omständigheterna i varje enskilt fall. Objektiva skäl kan således vara att man vill tillföra bolaget 

strategiskt viktiga ägare eller helt enkelt en bedömning att en företrädesemission vore negativ för 

bolaget på grund av för stora kostnader eller tidsåtgång. Det har ovan sagts att det i regel bör krävas 

maktmissbruk eller illojalitet för att en riktad nyemission ska vara otillbörlig, föreligger sådant för-

hållande kan alltså inte objektiva skäl anses föreligga. Inte heller bör objektiva skäl anses föreligga 

om det saknas rimlig förklaring till varför en riktad nyemission väljs eller om emissionsvillkoren 

avviker för kraftigt från vedertagen marknadsmässighet. I sådana fall bör styrelsen ha kunnat anses 

förfarit illojalt i framtagandet av emissionsförslaget, och en eventuell fördel någon skulle åtnjuta 

skulle således bedömas vara otillbörlig när aktieägare drabbas negativt i onödan. En styrelse bör 

alltså omsorgsfullt överväga flera emissionsalternativ och kunna visa varför den anser att en riktad 

nyemission vore mest fördelaktig. 

 

                                                            
256 Se avsnitt 6.2. 
257 Prop. 2013/14:86, s. 67. 
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10.1.2  Aktiemarknadsrättsligt tillåtet 

I Ds 2012:37 framgick det att lagutskottets uttalande, om hur synnerligen ovanligt det borde vara 

att kunna åberopa objektiva skäl för att få rikta en nyemission till vissa aktieägare, borde anses vara 

passerats av tiden. Den lagändring som föreslogs i ABL för att tydliggöra att alla riktade nyemiss-

ioner principiellt sett har samma utgångsläge, oavsett vem eller vilka de riktas till, genomfördes 

aldrig. Lagtextens ordalydelse ansågs redan vara så tillmötesgående som den rimligtvis borde be-

höva vara. 

 Vad som emellertid genomfördes var Kollegiets upprättande av Rekommendationen. Rekom-

mendationens syfte är i huvudsak att ge uttryck för vad som utgör god sed på aktiemarknaden, inte 

att närmare klargöra vad som gäller rent aktiebolagsrättsligt. Av vad som redogjorts för ovan,258 

samt följer av vad som tydligt klargörs i Rekommendationen, bör man kunna dra slutsatsen att 

Rekommendationen inte ämnar uppställa restriktivare krav för god sed än vad som gäller enligt 

ABL. Är ett förfarande aktiebolagsrättsligt tillåtet är det således med all sannolikhet även tillåtet 

enligt god sed på aktiemarknaden. 

 Rekommendationen innebär ingen större förändring av vad som utgör god sed jämfört med vad 

som gällde innan. I AMN 2002:2 var nog syftet likväl att likställa god sed på aktiemarknaden med 

vad som var aktiebolagsrättsligt tillåtligt, även om det något oklart samtidigt sades att åtgärder i 

riskzonen för vad som kan antas vara aktiebolagsrättsligt tillåtet inte bör anses utgöra god sed.259 

AMN intog emellertid en stark ställning för företrädesemissioner som ett i alla lägen förstahands-

alternativ, något som inte direkt kan utläsas ur ABL.260 I ett sådant läge bör det ha fordrats sakliga 

skäl för att godtagbart avvika från ett sådant uppställt förstahandsalternativ.261 Enligt min mening 

bör emellertid sådana sakliga skäl kunna likställas med de objektiva skälen som Rekommendationen 

uppställer för alla riktade nyemissioner. 

 Något krav på sådana objektiva skäl för alla typer av riktade nyemissioner är inte något som 

uttryckligt kan utläsas ur ABL:s ordalydelse. Kravet på objektiva skäl bör emellertid endast ses som 

ett krav på att den riktade nyemissionen måste vara marknadsmässig och inte strida mot gene-

ralklausulen. Precis som för alla andra bolag får ett emissionsbeslut således inte ha karaktär av 

maktmissbruk eller illojalitet, eller vara förenat med villkor som avviker från vedertagen marknads-

mässighet så kraftigt att det anses vara illojalt. Föreligger objektiva skäl bör följaktligen ingen som 

tecknar nya aktier anses få en otillbörlig fördel. 

 Kraven för att nå upp till vad som anses vara objektiva skäl och marknadsmässigt bör vara 

förhållandevis lågt ställda. Både tids-och kostnadsskäl har tagits upp som exempel, vilka rimligtvis 

bör föreligga och kunna åberopas väldigt ofta. Inte heller gör Rekommendationen någon tydlig 

distinktion mellan objektiva skäl för när en nyemission riktas till utomstående och när en nyemiss-

ion riktas till endast vissa aktieägare. Så länge det existerar någon form av rim och reson bakom 

skälen och det inte finns några omotiverat höga emissionsrabatter eller dylika villkor bortom vad 

som kan antas vara marknadsmässigt borde i regel inte marknadsmissbruk eller illojalt syfte antas 

föreligga. 

                                                            
258 Se avsnitt 8. 
259 Johansson, Aktiemarknadsnämndens uttalanden i emissionsfrågor, s. 145 f. och AMN 2002:2, s. 2. 
260 Se avsnitt 8.1.2. 
261 Johansson, Aktiemarknadsnämndens uttalanden i emissionsfrågor, s. 149 f. 
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 I ett uttalande från AMN ansågs en riktad nyemission vara tillåten enligt god sed på aktiemark-

naden när styrelsen hade övervägt både en företrädesemission såväl som en riktad nyemission och 

därefter kommit fram till att den riktade förmodligen var gynnsammare för aktieägarna i slutän-

dan.262 Så länge en styrelse i ett aktiebolag på ett omsorgsfullt sätt överväger flera relevanta emiss-

ionsalternativ, och därefter kommer fram till slutsatsen att en riktad nyemission vore bäst för bo-

laget och ägarna, kommer den sannolikt att vara marknadsmässig och tillåten både enligt ABL såväl 

som enligt god sed på aktiemarknaden. En styrelse som planlöst väljer att genomföra en viss typ 

av riktad nyemission riskerar emellertid att den kan komma att stå i strid med generalklausulen. Det 

bör inte anses vara i bolaget och ägarnas intresse att välja en riktad nyemission om det finns andra 

likvärdiga alternativ som inte späder ut aktieägarnas andelar. Att flera emissionsalternativ bedöms 

helt och hållet likvärdiga lär emellertid i praktiken inte höra till vanligheterna. 

 Vilka emissionsvillkor som bör anses ligga inom vedertagen marknadsmässighet är inte lätt att 

på förhand avgöra. Framför allt kommer storleken på den förväntade maktförskjutningen och stor-

leken på den förväntade ekonomiska utspädningen att vara de faktorer som en bedömning får göras 

utifrån. Viss ledning kan tas från exempelvis AMN:s uttalanden och de olika gränsvärden som ställs 

upp i andra länders lagar och självreglering. I slutändan måste ändå eventuell marknadsmässighet 

avgöras i varje enskilt fall. En marknadsmässig emissionsrabatt bör exempelvis vara olika för ett 

bolag som befinner sig i en finansiell kris jämfört med ett bolag med stark finansiell ställning. Syftet 

att använda sig av en term såsom marknadsmässighet är att den tar sikte på nuet och är föränderlig 

i takt med att villkoren på marknaden förändras. 

 

10.2  Minoritetsskydd 
När det uppstår motsättningar mellan flera skyddsvärda intressen, såsom aktieägarnas rättigheter 

och aktiebolagens handlingsfrihet och flexibilitet, är det alltid svårt att försöka ta ställning till och 

avgöra vilket som bör väga tyngst. Ofta kan inga sådana generella bedömningar göras, det blir 

snarare omständigheterna i varje enskilt fall som får avgöra vilket intresse som får ge vika. Följden 

av en sådan bedömning blir den att vissa aktieägare som i viss mån drabbas negativt, exempelvis 

med anledning av en riktad nyemission, ibland helt enkelt får acceptera detta. 

 Som ovan i framställningen påpekats bör detta emellertid inte i regel utgöra ett problem för de 

flesta aktieägare. I princip alla aktieägares intresse bör överensstämma med de flesta aktiebolags 

intresse, det vill säga generera överskott och vinst. Trots att en riktad nyemission riskerar att späda 

ut befintliga aktieägares innehav så bör resultatet rimligtvis kunna, åtminstone långsiktigt, gynna 

aktieägare även om de lämnats utanför en nyteckning. Även om en riktad nyemission kommer att 

påverka varje bolag olika beroende på typ av bolag, finansiell ställning, bransch samt nyemissionens 

storlek och rabatt så bör det kunna antas att de ofta kan leda till en fördel för alla ägare, exempelvis 

i form av en i slutändan förhöjd börskurs. Väljer ett bolag en riktad nyemission framför en föret-

rädesemission kan de inte bara undgå icke obetydliga transaktionskostnader och tidsåtgång utan 

också välja in särskilda ägare som kan visa sig fördelaktiga att ha i bolaget i framtiden. 

 En ytterligare aspekt av att ha generösa regler om riktade nyemissioner är i vilken utsträckning 

det skulle kunna öka majoritetsägandet i de svenska börsbolagen till nackdel för privata ägare och 

mindre minoritetsägare. Hushållens direkta aktieägande har under en tid sjunkit och är redan nu 
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nere på en nivå omkring 11 procent.263 Minskningen kan delvis förklaras bero på att privata sparare 

i allt större utsträckning väljer att investera i aktiefonder och pensionsfonder istället för direkt ak-

tieägande.264 Förmodligen utgör det ingen överhängande risk att minoritetsägare i aktiemarknads-

bolag skulle slås ut helt av generösa emissionsregler. På det stora hela uppfattas det i regel som 

positivt att ha en bred och varierad ägarkonstellation. Dessutom kommer en stor del av riskkapitalet 

i svenska börsbolag nu för tiden från utlandet. Cirka 40 procent av kapitalet utgörs av utländskt 

ägande.265 Att det utländska ägandet står för en så pass stor del av kapitalet är en trend som hållit i 

sig sedan 1990-talet. Det utländska riskkapitalet anses utgöra en mycket viktig och nödvändig källa 

för aktiemarknadsbolagens kapitalförsörjning och möjligheten att kunna rikta nyemissioner skulle 

kunna utgöra ett bra verktyg för bolagen att nå ut till investerare och aktörer som annars inte är så 

etablerade på den svenska kapitalmarknaden. Inte heller bör möjligheterna förringas att medelst 

riktade nyemissioner i övrigt diversifiera bland sina ägare för att bland annat inhämta strategiskt 

fördelaktiga eller kapitalstarka ägare. 

 Även om reglerna om riktade nyemissioner skulle anses vara väldigt extensiva står inte minori-

tetsaktieägare helt utan skydd. Det yttersta skyddet utgörs av generalklausulens tillämpning på rik-

tade nyemissioner som anses ge någon en otillbörlig fördel. Som framkommit ovan bör den fördel 

någon får av att teckna nya aktier i en riktad nyemission anses som otillbörlig om emissionsbeslutet 

har tydlig karaktär av maktmissbruk eller illojalitet. Otillbörlighet bör även kunna föreligga i de fall 

villkoren för en riktad nyemission avviker så kraftigt från vedertagen marknadsmässighet att styrel-

sen anses ha brustit i sitt allmänna ansvar att tillvarata bolaget och ägarnas intressen, det vill säga 

ett agerat illojalt. 

 Skulle en riktad nyemission anses ge någon en otillbörlig fördel i enlighet med generalklausulen 

finns det möjligheter att klandra beslutet och sedan få det upphävt av en domstol.266 Det bör dock 

framhållas, enligt vad som ovan i framställningen sagts,267 att eftersom riktade nyemissioner är ett 

av ABL tillåtet avsteg från likhetsprincipen, taget med kvalificerad majoritet, bör generalklausulen 

tillämpas försiktigt. När lagen tydligt tillåter sådana avsteg får det antas utgöra förfaranden som 

aktieägare kan få behöva tåla och acceptera som ett led i aktieägandet.268 Det bör även noteras att 

förutom klander finns det även möjlighet att kräva skadestånd från en ansvarig bolagsledning om 

ett emissionsbeslut, som kraftigt avviker från marknadsmässighet, orsakar bolaget skada.269 I sådant 

fall kan de ansvariga anses ha brustit i sin skyldighet att tillvarata bolaget och ägarnas intressen. 

 Kravet på kvalificerad majoritet utgör ett minst lika viktigt minoritetsskydd som generalklausu-

len. Pluralitetskravet fungerar som en spärregel och ger minoritetsägare ett mycket starkt skydd 

som direkt kan stoppa förslag om riktade nyemissioner innan de hunnit bli verklighet. En invänd-

ning kan vara att kravet på kvalificerad majoritet endast skyddar minoriteter av viss beskaffenhet, 

det vill säga minst en tredjedel. Detta är emellertid fallet för många av minoritetsskyddsreglerna 

som finns uppställda i ABL. Det vore varken rimligt eller möjligt att alltid kräva fullständig enighet 

bland ägarna i ett stort aktiemarknadsbolag för att få igenom beslut. 

                                                            
263 Statistiska centralbyråns hemsida, Aktieägarstatistik. 
264 Sevenius (red.) & Örtengren (red.), Börsrätt, s. 363. 
265 Statistiska centralbyråns hemsida, Aktieägarstatistik. 
266 7 kap. 50-52 §§ ABL och Skog & Rodhe, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 59. 
267 Se avsnitt 6. 
268 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 161. 
269 29 kap. 1 § ABL. 
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 Det bör också noteras att det finns andra sätt att förhindra riktade nyemissioner på. Det framgår 

exempelvis tydligt genom de stora institutionella ägarnas ägarpolicies. Den allmänt negativa inställ-

ningen till riktade nyemissioner fungerar som ett skydd även för mindre ägare enär sådana nyemiss-

ioner sannolikt inte kan röstas igenom i bolag där dessa institutionella ägare har ett stort inflytande. 

Det är givetvis fullt tillåtet för aktieägare att tycka vad de vill om riktade nyemissioner, oavsett om 

de är institutionella ägare eller mindre sådana. En bolagsstyrelse ska trots allt styra bolaget i enlighet 

med ägarnas vilja. Det viktiga är att det finns kännedom om möjligheterna att genomföra riktade 

nyemissioner så att rätt åtgärder kan tas av bolagen i takt med att marknaden och bolagens behov 

skiftar. Det vore tämligen ineffektivt om lagen uppställde vissa möjligheter som inte används, fastän 

det finns ett behov, på grund av felaktig och inte längre relevant information. 

 

10.3  Avslutande kommentarer 
Inledningsvis kan konstateras att det såklart är viktigt att aktieägares rättigheter och insatser respek-

teras och skyddas, men att bolagens behov av att kunna få in nytt kapital och eventuellt nya ägare 

på ett effektivt sätt är minst lika viktigt. Ett investerande i kapitalmarknaden skulle inte framstå 

som särskilt attraktivt om ens rättigheter och investerade medel inte skyddades. Ett investerande 

skulle emellertid inte heller framstå som attraktivt om det inte fanns möjligheter för bolagen att 

genomföra nödvändiga kapitalförsörjningsåtgärder för att långsiktigt fortsätta att försöka generera 

ett överskott. Dessutom är det utifrån ett internationellt konkurrensperspektiv viktigt med flexibi-

litet på kapitalmarknaden.270 

 Den allmänt restriktiva hållningen mot riktade nyemissioner som finns i Sverige verkar framför 

allt bero på aktieägarkollektivet själva, inte en restriktiv lagstiftning. Detta kommer främst till ut-

tryck i de stora institutionella ägarnas ägarpolicies. Det bör emellertid inte anses vara lagstiftarens 

sak att försöka påverka investerarna på kapitalmarknaden och förändra deras attityd gentemot rik-

tade nyemissioner. Den negativa inställningen bör endast utgöra ett problem om den beror på 

gamla uttalanden och uppfattningar om marknaden som inte längre är tillämpliga, samtidigt som 

det existerar ett behov av att rikta nyemissioner. Det är inte särskilt effektivt om ett bolag avstår 

från att utnyttja möjligheter som lagen erbjuder, om det skulle kunna vara till nytta för bolaget, om 

det baseras på felaktig och inte längre relevant information. I sådant fall bör det vara av vikt att 

upplysa marknadens aktörer om vad som gäller. 

 Om syftet är att försöka tydliggöra vad som faktiskt gäller enligt lagen, utan att ändra den, så är 

förmodligen självreglering ett bra sätt att göra det på framför lagstiftning. En nackdel med självre-

glering är att den tar endast sikte på vad som utgör god sed, inte på vad som är aktiebolagsrättsligt 

tillåtet. Kollegiet och AMN ska inte tolka lagstiftning och uttala sig om vad som är tillåtet och inte 

enligt ABL. För bolag som inte är aktiemarknadsbolag har Rekommendationen förmodligen 

mindre verkan, även om den kan tänkas successivt påverka andra bolag. Samtidigt är det förmod-

ligen i mindre onoterade bolag som det råder störst risk för att riktade nyemissioner används på ett 

illojalt sätt till nackdel för minoritetsägare. För privata ägare och mindre minoritetsägare i aktie-

marknadsbolag bör en utspädning av röstandelen inte vara av allt för stor betydelse. Syfte och 

förutsättning bakom ägandet i dessa fall är oftast inte att kunna påverka besluten som tas i bolaget. 

Värre är det naturligtvis med ekonomisk utspädning för aktieägare i alla typer av bolag. De negativa 

                                                            
270 Skog, Kontantemissioner av aktier, s. 34. 
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effekterna av en marknadsmässig riktad nyemission bör emellertid kunna vägas upp av andra om-

ständigheter som följer av kapitaltillskottet, åtminstone i ett långsiktigt perspektiv. 

 För självreglering talar emellertid det faktum att reglerna om riktade nyemissioner i ABL till sin 

form redan är väldigt generösa. De uppställer inga ytterligare krav än vad som framgår av gene-

ralklausulen, som i sin tur tillämpas lika oavsett vem eller vilka nyemissionen riktas till. Dessutom 

medför självregleringen andra fördelar jämfört med traditionellt lagstiftningsarbete såsom snabb-

het, mindre och färre kostnader samt möjligheten att fortlöpande ändra eller göra tillägg. Med tanke 

på den generella oviljan att processa i allmän domstol kan man inte heller vänta och hoppas på att 

frågan tas upp i Högsta domstolen för att skapa en prejudicerande dom i frågan om när någons 

fördel att teckna nya aktier ska anses vara en otillbörlig fördel till nackdel för bolaget eller aktieä-

garna. Därutöver hade det sannolikt varit svårt för en domstol att försöka förklara och ställa upp 

kriterier för vad som ska anses vara tillåtet och marknadsmässigt i varje tänkbar situation. 

 Att införa olika typer av gränsvärden som i vissa andra länder, inom vilka en riktad nyemission 

ska presumeras vara tillåten, framstår inte som ändamålsenligt när den svenska lagen är så pass 

extensiv som den faktiskt är. Riktade nyemissioner som håller sig inom dessa procentuella gräns-

värden som används i andra länder är sannolikt redan marknadsmässiga och godtagbara i Sverige 

och bör inte ställa till med bekymmer. Det bör inte helt uteslutas att det skulle kunna finnas andra 

bättre emissionsalternativ som borde väljas i första hand i sådana lägen, eller att det kan tänkas 

föreligga karaktär av maktmissbruk och illojalitet även i en nyemission som råkar hålla sig inom 

annars skäliga gränsvärden. 

 Om lagstiftarens syfte hade varit att minska antalet nyemissioner som orsakar utspädning för 

befintliga aktieägare hade en lösning varit att försöka göra företrädesemissioner till en attraktivare 

kapitalförsörjningsåtgärd i jämförelse med riktade nyemissioner. Skillnaderna i tidsåtgång och 

transaktionskostnader är alldeles för stora för att de båda emissionstyperna ska kunna ses som 

likvärdiga alternativ. Det är emellertid ingen lätt arbetsuppgift att hitta sådana lösningar när så stora 

delar av rätten är styrd av direktiv och förordningar från EU. En sådan till synes enkel sak som att 

förkorta den lagstadgade teckningstiden för att möjliggöra något snabbare företrädesemissioner är 

inte möjligt. En minimitid om 14 dagar är fastslagen i Kapitaldirektivet.271 Att öppna upp för före-

trädesemissioner utan krav på ett upprättande av prospekt är inte heller möjligt, alla regler och 

undantag som tagits upp i LHF är fastslagna i Prospektdirektivet. 

 Från privata ägare och mindre minoritetsägares ståndpunkt kan de i framställningen förda reso-

nemangen om möjligheterna att avvika från företrädesrätten vid en första anblick uppfattas som 

väldigt ogynnsamma. I ABL existerar emellertid redan regler som för mindre aktieägare kan få 

negativa följder, men som de helt enkelt får tvingas stå ut med och acceptera, exempelvis i 22 kap. 

ABL om tvångsinlösen. Att äga aktier är dessutom något frivilligt, investerar man medel i ett bolag 

accepterar man samtidigt de inneboende riskerna och villkoren med ägandet. 

 De skydd som existerar för aktieägare i samband med nyemissioner får sammanfattningsvis an-

ses vara fullt godtagbara. Fäster man dessutom tilltro till den ovan nämnda Pecking-order-teorin 

borde inte riktade nyemissioner som inte är gynnsamma för bolaget föreslås särskilt ofta när det 

inte finns ett bakomliggande illojalt syfte. En åtgärd som långsiktigt är bra för bolaget kommer i 

regel också att vara bra för alla aktieägare. Därtill måste generalklausulen, kravet på kvalificerad 

                                                            
271 2012/30/EU, art. 33.3. 
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majoritet och styrelsens skyldighet att tillvarata bolaget och ägarnas intressen anses ställa upp ett 

starkt skydd för aktieägare. Om samspelet och relationen mellan ägare och styrelse fungerar som 

det ska borde nyemissioner som strider mot generalklausulen i praktiken höra till ovanligheterna. 

Detsamma gäller för relationen mellan minoritet och majoritet. Ett aktiebolag styrs trots allt av 

majoriteten, och finns det mindre ägare i ett bolag som inte anser att majoriteten styr bolaget åt rätt 

håll gör man möjligen bäst i att överväga andra alternativa placeringar. 
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