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Abstract 

Capital accession to a company, without subscription of shares, is exercised when a 

company is facing a forced liquidation, or when the company wants to obtain capital by 

a less regulated process than conventional methods of raising capital. The main reason 

for raising capital in this way is that the accession does not add to a company’s liability 

in the balance sheet, therefore creating a surplus in the balance sheet. Thus, avoiding a 

forced liquidation caused by a share capital deficit below the required amount for going 

concern. However, the contributor of a capital accession of this kind, almost certainly 

wants reimbursement for his deed when not receiving shares. This can be achieved by a 

range of agreements between the contributor and the shareholders.  

The question is what arrangements can be done to constitute a sufficient security 

for the contributor. And further, in which way can these be combined? 

The answer depends on many factors, amongst others, whether there is a possibili-

ty to alter the Articles of Association, the shareholders’ financial solidity, and if 

the risk with pledging of shares is accepted. Ultimately, the decision is an agree-

ment between the contributor and the shareholders, upon the conditions in the giv-

en situation. Therefore, there cannot be a single solution to every situation. 
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1 Inledning  

1.1  Bakgrund 

Kapitaltillskott utan aktieteckning (härefter endast kapitaltillskott) är en särskilt lämplig 

kapitalanskaffningsform när det kan vara svårt att skaffa kapital genom konventionella 

metoder som ett banklån eller nyemission. Orsaken till detta är oftast att likviditeten i 

bolaget är så låg att banken inte medger några nya lån eller att det råder tidsbrist i sam-

band med hot om tvångslikvidation. I det senare fallet är ett lån ingen möjlig kapitalan-

skaffningsform eftersom det tas upp som en skuld i balansräkningen och därmed kom-

mer kapitalbristen ej att läkas. Kapitaltillskott är därför ett väldigt bra sätt att öka bola-

gets egna kapital eftersom det inte kräver att en skuld noteras i balansräkningen. Detta 

beror på att en återbetalning av tillskott till tillskottsgivaren är avhängig ett bolags-

stämmobeslut om vinstutdelning. Ett kapitalbindningsvillkor som är mer omfattande le-

der till att tillskottet ej kommer att godkännas som en ökning av det egna kapitalet vilket 

kan leda till tvångslikvidation. Kapitaltillskott kan även göras när bolaget vill skaffa ka-

pital på ett ”formlöst”, okomplicerat sätt. Friheten att utforma ett kapitaltillskott härrör 

från att kapitalanskaffningsformen inte är lagreglerad. Motiven kan t.ex. vara att undgå 

en maktförskjutning när aktieägarna saknar kapital för att genomföra en nyemission. 

Oaktat motiven och formen av tillskott har de alla en sak gemensamt. Tillskottsgivaren 

vill med all sannolikhet ha sin investering tillbaka på något sätt. Det traditionella kapi-

talbindningvillkoret tillskottsgivaren uppställer är att aktieägarna genom ett röstbind-

ningsavtal förpliktar sig att rösta för en vinstutdelning till tillskottsgivaren när disponib-

la vinstmedel finns tillgänglig, det sk normalvillkoret. Denna typ av avtal är dock inte 

helt tillfredsställande eftersom det kan uppstå, utöver de traditionella associationsrättsli-

ga principerna, majoritetsproblem i samband med bolagsstämman. Frågan är hur till-

skottsgivaren på bästa sätt kan binda bolaget och/eller ägarna att betala tillbaka de till-

skjutna medlen, utan att bolaget blir tvunget att skuldföra beloppet och utan att reglerna 

i lagen (SFS 2005:551) om aktiebolag (ABL) åsidosätts. 
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1.2  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån olika återbetalningsformer samt 

kompletteringar till dessa, som kan göras vid ett villkorat kapitaltillskott. Vidare är syf-

tet att undersöka hur dessa konstruktioner kan kombineras för att uppnå tillfredsställan-

de skydd för tillskottsgivaren. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer ej diskutera vilka alternativ som lämpar sig bäst för tillskjutning av 

kapital, utan kommer nästintill uteslutande behandla hur återbetalningen som sådan ska 

utformas. Uppsatsen kommer fokusera på de mest använda och diskuterade konstruk-

tionerna. Tillskottsgivarens rätt till återbetalning vid likvidation kommer inte behandlas. 

De sakrättsliga problem som kan uppstå kommer endast att beröras kort. Eventuella 

skatterättsliga aspekter kommer att förbises helt. 

1.4 Metod och material 

Diskussionen kring kapitaltillskottens lämplighet som kapitalanskaffningsform diskute-

rades livligt i doktrin under senare 80-tal men har efter det sk Snabbhaksfallet
1
 avtagit 

rejält. Detta medför att doktrinen som används kan tyckas vara ålderdomlig men är nöd-

vändig eftersom mycket av de kritiska analyserna har skrivits under denna period. Lag-

text kommer i viss mån att bearbetas men eftersom kapitaltillskott inte är lagreglerat 

kommer lagen endast att kommenteras i mån av behov. Följaktligen kommer främst att 

sekundärkällor användas. 

För att svara på syftet kommer materialet att genomarbetas och analyseras samt sättas in 

en kontext som motsvarar dagens bolagsförutsättningar. Vidare kommer uppsatsen kon-

tinuerligt analysera de valda problemområdena. Likaså kommer fortlöpande slutsatser 

dras av analysen för att bygga vidare resonemanget på slutsatserna. Slutsatserna kom-

mer sedan att redovisas i kap. 5. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer börja behandla kapitaltillskottets syfte och utformning för att sedan 

behandla de problem som direkt hänför sig till kapitaltillskott som kapitalanskaffnings-

form, nämligen grundläggande principer i ABL som vinstsyftet, generalklausulen, lik-

                                                 
1
 NJA 1988 s. 620. 
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hetsprincipen och splittringsförbudet. Uppsatsen kommer sedan att analysera de alterna-

tiva återbetalningsformerna för att sedan titta på kompletteringar för att ytterligare säkra 

återbetalningen. Avslutningsvis kommer uppsatsen diskutera huruvida de alternativa 

återbetalningsformerna samt kompletteringarna är förenliga med gällande rätt och om 

de i så fall kan kombineras för att tillgodose tillskottsgivarens anspråk på ett bättre sätt. 

. 
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2 Kapitaltillskott 

2.1 Terminologi 

Kapitaltillskott utan aktieteckning har i doktrin och praxis ofta kallats aktieägartillskott.
2
 

Denna benämning är något missvisande eftersom ett kapitaltillskott utan aktieteckning 

kan ske av annan än aktieägare.
3
 Även termen tillskott samt kapitaltillskott har använts.

4
 

Vilket även kan avse kapitalökning vid aktieteckning vid bolagsbildande samt vid ny-

emission. Kapitaltillskott utan aktieteckning är, enligt min mening, den mest precisa be-

nämningen, dock något otymplig. Jag kommer därför att använda endast termen kapi-

taltillskott med vilken jag menar just kapitaltillskott utan aktieteckning. 

2.2 Kapitaltillskottets syfte  

Aktiekapitalet i ett aktiebolag har till syfte att skydda företagets borgenärer och är en 

förutsättning för bolagets existens, 1:5 ABL. Aktiekapitalet finansieras normalt genom 

att aktieägarna eller annan tillskjuter kapital och får aktier i gengäld. Det finns dock ett 

sätt att öka aktiekapitalet utan aktieteckning, nämligen genom kapitaltillskott. Kapi-

taltillskott kan göras genom efterskänkning av lån, en kapitaltäckningsgaranti eller en 

inbetalning till bolaget. Denna typ av kapitalanskaffningsform är ej lagreglerad. Ett ka-

pitaltillskott ökar bolagets fria kapital utan att öka dess skulder,
5
 vilket är det huvudsak-

liga syftet med kapitaltillskott. 

Kapitaltillskott kan göras av flera orsaker. Det vanligaste är att bolagets aktiekapital har 

förbrukats och därmed står inför tvångslikvidation
6
. I denna situation råder det många 

gånger tidsbrist och/eller en svårighet att anskaffa kapital på grund av osäkerheten till 

en återbetalning. Andra orsaker kan vara att en mindre formstyrd kapitalanskaffnings-

form eftersträvas eller att en maktförskjutning genom utgivande av nya aktier vill und-

                                                 
2
 Rodhe, Knut: Något om aktieägartillskott, Studier i Bolags- och krediträtt – skrifter i urval 1944-1989, 

Stockholm 1989 (cit: Rodhe), s. 385; NJA 2005 s. 792. 
3
 NJA 1988 s. 620. 

4
 Se bl.a. SOU 1941:9 s. 568. 

5
 Rodhe, s. 385. 

6
 25:11 ABL; Prytz, Jesper och Tamm, Mart, Tillskott utan aktieteckning, Stockholm 1995 (cit: Prytz – 

Tamm), s. 35. 
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vikas. I vissa fall kan kapitaltillskott till och med göras för att styrelsen ej ska kunna till-

skrivas medansvar vid en likvidation eller konkurs.
7
 

2.3 Villkorade och ovillkorade kapitaltillskott 

Det finns två olika typer av kapitaltillskott; villkorade och ovillkorade.
8
 Ovillkorade till-

skott är helt benefika och är inte bundna av något kapitalbindningsvillkor. Följaktligen 

så kommer tillskottsgivaren inte ha någon rätt till återbetalning utöver den rätt som 

eventuellt följer av aktierätten.
9
 Ett ovillkorat kapitaltillskott som inte har fördelats lika 

på aktieägarna har tidigare lett till att mottagarbolaget gåvobeskattades.
10

 För att undvi-

ka detta gjordes kapitaltillskott regelmässigt villkorade.
11

 Detta förhållande föranledde 

stark kritik i doktrin
12

 men är numera ej något bekymmer eftersom gåvoskatten har av-

skaffats. Ovillkorat kapitaltillskott förekommer sannolikt mer frekvent än tidigare men 

dessa har i princip ingen återbetalningsproblematik eftersom återbetalning ej förekom-

mer. Ovillkorade kapitaltillskott kommer därför ej att diskuteras fortsättningsvis. 

Villkorade kapitaltillskott genomförs med ett kapitalbindningvillkor
13

 om att återbetal-

ning ska ske, oftast med villkoret att denna ska ske ur disponibla vinstmedel, det sk 

normalvillkoret.
14

 Även om dessa kapitaltillskott kallas villkorade är de ej villkorade i 

associationsrättslig mening eftersom det skulle innebära att kapitaltillskottet är att anse 

som ett lån. I det följande kommer villkorade kapitaltillskott avse ovillkorade kapi-

taltillskott med ett kapitalbindningsvillkor som ej föranleder en skuld i balansräkningen.  

En återbetalning beslutas genom bolagsstämma och måste vidare beakta de kapital-

skyddsregler om vinstutdelning som följer av 17 kap. ABL.
15

 Högsta domstolen har ut-

talat
16

 att villkoret ”på förhand” icke får vara bindande för bolaget vilket innebär att bo-

laget inte kan vara bundet av ett kapitalbindningsvillkor som stadgar att återbetalning 

                                                 
7
För en utförlig redogörelse av sk automatiska kapitaltäckningsgarantier se kandidatuppsats av Glaad, 

Daniel, Kapitaltäckningsgarantier – Krav på avrop eller automatiskt utlösande?, Internationella han-

delshögskolan i Jönköping 2010. 
8
 Se bl.a. Lindskog, Stefan: Om kapitaltillskott, JT 1992-93, s. 827-852 (cit: Lindskog), s. 827. 

9
 A. a. s. 827. 

10
 NJA 1980 s. 642. 

11
 Lindskog, s. 832f, not 25. 

12
 A. a.  

13
 Lindskog, s. 829. 

14
 Prytz – Tamm, s. 184. 

15
 Lindskog, s. 827f., not 4. 

16
 NJA 1988 s. 620. 
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ska ske så snart det finns disponibla vinstmedel, utan återbetalningen måste vara av-

hängigt ett beslut från aktieägarna.
17

 Detta uttalande måste likväl leda till att ett bolags-

stämmobeslut om vinstutdelning, som fattats i vederbörlig ordning, ger tillskottsgivaren 

en rätt mot bolaget att lyfta den beslutade utdelningen.
 18

 Det kan härvid tilläggas att be-

slutet inte får ske i strid mot försiktighetsprincipen, 17:3 2st ABL.
19

  

2.4 Tillskottsgivaren 

Kapitaltillskott kan göras av både aktieägare och annan.
20

 Konsekvenserna och förut-

sättningarna för dessa tillskottsgivare kan skilja sig mellan varandra. Detta beror på att 

aktieägare har vissa rättigheter som följer av aktierätten. Rättigheterna delas upp i för-

valtningsrättigheter och ekonomiska rättigheter.
21

Av förvaltningsrättigheterna kan näm-

nas rätten att rösta på bolagsstämman, vilken är associationens högsta beslutande organ, 

med exklusiv kompetens i bl.a. fråga som rör åtgärder med anledning av vinst och änd-

ring av bolagsordningen.
22

 Av de ekonomiska rättigheterna är det rätten till vinstutdel-

ning som är av intresse i den följande framställningen.  

Skillnader i förutsättningarna för aktieägare och annan tillskottsgivare kommer att tas 

upp kontinuerligt allt eftersom avhandlingen fortgår. 

2.5 Förhållandet mellan inbetalning och återbetalning 

Det två olika synsätt på förhållandet mellan inbetalning och återbetalning av kapitaltill-

skott. Det mer intuitiva synsättet ger att inbetalning och återbetalning har en koppling. 

Återbetalningen är en motprestation som har föranletts av en ursprungsprestation, inbe-

talningen av kapitaltillskottet. Återbetalningen kan alltså motiveras med hänsyn till in-

betalningen. Det mer strikta synsättet ger att återbetalningen ej kan relateras till inbetal-

ningen.
23

 Ett kapitaltillskott anses vara en gåva till bolaget och binder ej denna på något 

sätt. En återbetalning är ett avtal mellan aktieägare och tillskottsgivare som i sin tur kan 

binda bolaget. Ett röstavtal följer obligationsrättsliga regler, på samma sätt tillskjutandet 

                                                 
17

 Prop. 1992/93:135 s. 25. 
18

 Lindskog, s. 831f., not 20. 
19

 Se även Rodhe, s 387. 
20

 Se NJA 1988 s. 620. 
21

 Nial, Håkan och Johansson, Svante: Svensk associationsrätt i huvuddrag, 7 uppl., Nordstedts Juridik, 

Stockholm 1998 (cit: Nial – Johansson), s. 77. 
22

 A. a. s. 109. 
23

 Jmfr Prytz – Tamm, s. 141. 
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av kapitaltillskott, medan en utbetalning ur bolaget följer associationsrättsliga regler, 

vilket är ett ytterligare argument varför man bör skilja inbetalning och återbetalning av 

kapitaltillskott. De olika synsätten ger upphov till skillnader i resonemangen kring åter-

betalning av kapitaltillskott. 
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3 Återbetalning av kapitaltillskott 

3.1 Allmänt 

Som tidigare nämnts kan ett kapitaltillskott genomföras på många olika sätt. Tyngd-

punkten i denna uppsats är däremot kapitalbindningsvillkoret för kapitaltillskottet, dvs. 

återbetalningsklausulens utformning. Det är främst denna problematik som berör till-

skottsgivaren. Att kapitaltillskottet erkänns som ökning av det egna kapitalet är beroen-

de av hur tillskottsgivaren utformar kapitalbindningvillkoren. Däremot är det främst 

från bolagets sida man är mån om att tillse att villkoren inte föranleder en skuld i ba-

lansräkningen, framför allt vid hot om tvångslikvidation. Givetvis har tillskottsgivaren 

också intresse av om kapitaltillskottets syfte förfelas när han genomför ett kapitaltill-

skott i egenskap av aktieägare. Om han är ensam aktieägare behöver han dock inte vill-

kora kapitaltillskottet överhuvudtaget, inte heller om alla aktieägare gör ett tillskott i 

förhållande till sitt innehav.
24

 Detta beror på att aktiens värde ökar i förhållande till ka-

pitaltillskottet samt att en sedvanlig vinstutdelning kommer i nämnda fall att fördelas på 

aktieägarnas innehav genom samma kvot som de har tillskjutit kapital.
25

 

En vanligt återkommande form av återbetalning är att binda aktieägarna att rösta för en 

vinstutdelning till tillskottsgivaren genom ett röstbindningsavtal.
26

 Vid en sådan återbe-

talning måste beaktas, förutom de begränsningar som gäller för vinstutdelning enligt 17 

kap ABL, även allmänna associationsrättsliga principer om kapitalanvändning.
27

 Ett 

röstbindningsavtal brukar även kompletteras med en villkorad fordran mot aktieägar-

na.
28

 En sådan fordran innebär att tillskottsgivaren får rätten att uppbära egendom mot-

svarande vad som betalas ut från bolaget i form av vinstutdelning.
29

 Motiven för en så-

dan komplettering kan bland annat hänföras till vissa majoritetsproblem, varom mera 

nedan.
30

  

                                                 
24

 Rodhe, s.385; Lindskog, s 835, not 30 med hänvisning till Kedner & Roos, Aktiebolagslagen del II, 4 

uppl., Stockholm 1991 (cit: Kedner – Roos II), s 286; Jmfr även Skog, s. 79 not 18 om de skatterättsliga 

konsekvenserna av en återbetalning av ett ovillkorat kapitaltillskott. 
25

 Jmfr. Prytz – Tamm, s. 236. 
26

 A. a. s. 26. 
27

 A. a. s. 66. 
28

 A. a. s. 27. 
29

 A. a. s. 67. 
30

 Avsnitt 3.2. 
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En återbetalning med röstbindningsavtal eller villkorad fordran anses vara härlett från 

aktieägarna och kan betraktas såsom en överlåtelse av rätten till framtida utbetalningar 

från bolaget.
31

 En sådan överlåtelse kan även ske på förhand, innan bolagsstämman fat-

tat beslut om vinstutdelning, härvid aktualiseras dock det sk splittringsförbudet.
32

  

Slutligen skulle det kunna tänkas att tillskottet återbetalas genom att det utformas som 

ett vinstandelslån eller kapitalandelslån.
33

 Denna återbetalningsform undviker de flesta 

problemen med återbetalningen men föranleder, som namnet antyder, en skuld i balans-

räkningen. Följaktligen kommer denna återbetalningsform inte diskuteras eftersom den 

inte uppfyller kapitaltillskottets syfte. 

3.2 Röstbindningsavtal 

3.2.1 Majoritetskrav 

Som nämnts är en återbetalning av ett kapitaltillskott avhängigt ett bolagsstämmobeslut, 

vilket följer av 18:1 ABL. Orsaken är att en återbetalning av kapitaltillskott jämställs 

med vinstutdelning och ska följa regler som gäller därefter.
34

 Ett bolagsstämmobeslut 

om vinstutdelning kräver i normala fall enkel majoritet, 7:40 ABL. En tiondel av aktie-

ägarna kan dock besluta att vinstutdelning ska göras enligt 18:11 ABL. Dessa majori-

tetskrav förutsätter att beslutet inte strider mot bolagets verksamhetssyfte eller likhets-

principen/generalklausulen, dessa spörsmål kommer att behandlas i det följande. 

3.2.2 Vinstsyftet  

Verksamhetssyftet i ett bolag presumeras vara att bereda vinst åt aktieägarna, 3:3 ABL. 

Rätten till vinst för aktieägarna följer av att bolaget har angett ett vinstsyfte i bolagsord-

ningen.
35

 Detta medför begränsningar i att disponera över vinsten i ett bolag.
36

 Frågan är 

om ett beslut om återbetalning av ett kapitaltillskott kan anses strida mot vinstsyftet ef-

tersom vinstutdelning uppenbarligen inte tillkommer aktieägarna i ett sådant fall. Om 

                                                 
31

 Lindskog, s. 830, not 14. 
32

 A. a. s. 836. 
33

 Prop. 2004/05:85 s. 367ff. 
34

 Rodhe, s. 387. 
35

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, Norstedts Juridik, Stockholm 2007(cit: Sandström), s. 21. 
36

 Prytz – Tamm, s. 139. 
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tillskottsgivaren är aktieägare aktualiseras ytterligare en princip, likhetsprincipen, varom 

mera nedan.
37

  

Vinstsyftet innebär i princip att bolaget ska sträva efter att maximera vinsten för aktie-

ägarna.
38

 Bolagsstämman har sålunda inte rätt att bestämma att bolaget ska avhända sig 

egendom, öppet eller genom avtal, utan att bolaget får ett ”tillräckligt vederlag för sin 

prestation”.
39

 Ett beslut av nämnda slag kan angripas av minoriteten för transaktioner 

som uppenbarligen är främmande för vinstsyftet, men ej beslut som ur affärsmässig 

synpunkt är försvarliga.
40

 Samma regel har även givits formuleringen: beslut som ”klart 

strider” för vinstsyftet ska anses vara oförenligt med syftet.
41

 Skillnaden i dessa två rek-

visit är inte helt lätt att upptäcka. ”Uppenbarligen” ställer ett högre kvar än ”klart” me-

dan ”främmande” ställer ett lägre krav än ”strider”. Dock bör det anses att skillnaden 

mellan ”uppenbarligen” och ”klart” är mindre än skillnaden mellan ”strider” och 

”främmande”. Härav bör följa att även i konjunktion så ställer ”klart strider” ett högre 

krav än ”uppenbarligen är främmande” för att bevisa att ett beslut inte är förenligt med 

vinstsyftet.  

Rekvisitet ”klart strider mot” förespråkas av Rodhe
42

, Skog
43

, Kedner och Roos
44

 och 

”uppenbarligen är främmande” förespråkas av Nial
45

, Johansson
46

 och i vissa fall Rod-

he
47

. Dessa tre sista författare hänvisar till NJA 1987 s. 394
48

 och till 76§ 1st 1 mening-

en till 1944 års ABL. Rättsfallet hänvisar, inte helt sällsynt, tillbaka till dessa tre förfat-

tare samt även anger ett förarbete
49

 som rättskälla. Mot bakgrund av att högsta domsto-

len har ställt sig bakom dessa författare samt att även äldre ABL och nämnda förarbete 

                                                 
37

 Avsnitt 3.2.3. 
38

 Johansson, Svante, Bolagsstämma, Juristförlaget, Stockholm 1990 (cit: Johansson, bolagsstämma), s. 

114. 
39

 Skog, Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt, 21 uppl., Elanders Gotab, Stockholm 2006 (cit: Skog), s. 246. 
40

 Nial – Johansson, s. 146. 
41

 Prytz – Tamm s. 140 med hänvisning till Kedner & Roos, Aktiebolagslagen del I, 4 uppl., Stockholm 

1991(cit: Kedner – Roos I), s. 221f; Skog, s. 246. 
42

 Rodhe, Knut, Aktiebolagsrätt, 16 uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm 1993, s. 245. 
43

 Skog, s. 246. 
44

 Prytz – Tamm s. 140 med hänvisning till Kedner – Roos I, s. 221f. 
45

 Nial, Håkan, Svensk associationsrätt, 3 uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm 1985, s. 143 f. 
46

 Johansson, bolagsstämma, s. 115. 
47

 Rodhe, Föreningslagen, 7 uppl., Stockholm 1982, s 180 ff.; Skog, s. 246 (här nämns dock endast 

”främmande”). 
48

 Ref, s. 402. 
49

 Prop. 1986/87:7 s. 114. 
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hänvisar till detta rekvisit, torde det gälla att ett beslut ska anses oförenligt med vinst-

syftet om beslutet är ”uppenbarligen är främmande” för syftet. 

Vad som uppenbarligen är främmande för vinstsyftet beror på om återbetalningen sker 

till en aktieägare eller någon annan. I det senare fallet torde det ses som uppenbart 

främmande för vinstsyftet att en värdeöverföring från bolaget sker till någon annan än 

aktieägare,
50

 eftersom vinstsyftet är just att tillföra vinst åt aktieägarna.
51

 Förbudet mot 

beslut i strid mot vinstsyftet är dock uppställt till skydd för aktieägarna och ett åsidosät-

tande av vinstsyftet kan i enskilda fall röstas igenom på bolagsstämman om samtliga 

ägare är ense.
52

 

På motsvarande sätt är en återbetalning till en aktieägare likväl en värdeöverföring till 

en aktieägare varför det inte torde vara uppenbart främmande för syftet, även om inte 

vinsten tillkommer alla aktieägare i samma mån. Detta förutsätter att synsättet på förhål-

landet mellan inbetalning och återbetalning är relaterad.
53

 Beloppet som återbetalas 

motsvarad av en inbetalning varvid det inte heller kan ses som att bolaget avhänder sig 

egendom utan tillräcklig motprestation. Vidare understödjer kapitaltillskott bolagets 

vinstsyfte genom att ofta rädda det från likvidation eller i varje fall öka dess handlings-

förmåga. Om synsättet är det motsatta, dvs. att inbetalningen och återbetalning inte har 

något samband, är det oklart huruvida återbetalningen är förenlig med vinstsyftet eller 

ej. Detta är dock av mindre betydelse eftersom likhetsprincipen aktualiseras när återbe-

talning sker till tillskottsgivare som är aktieägare.
54

 Likaså kan en återbetalning ifråga-

sättas ur vinstsyftessynpunkt när en ny aktieägare, som inträtt efter kapitaltillskottet ge-

nomförts, har köpt aktier utifrån en affärsmässig bedömning av bolagets dåvarande 

ställning.
55

 

Följaktligen är ett bolagsstämmobeslut om återbetalning av ett kapitaltillskott till till-

skottsgivaren inte uppenbart främmande för vinstsyftet i ett bolag. Detta till följd av att 

den sker till en aktieägare samt att kapitaltillskottet ofta är en förutsättning för att bola-

get överhuvudtaget ska ha en möjlighet att frambringa vinst. Om återbetalningen där-

                                                 
50

 Jmfr. Prytz – Tamm, s. 140. 
51

 Johansson, bolagsstämma, s. 114. 
52

 Skog, s. 247. 
53

 Se avsnitt 2.5. 
54

 Prytz – Tamm, s. 141. 
55

 Se för vidare diskussion a. a.  
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emot sker till annan än aktieägare torde det vara klart att bolagets vinstsyfte föranleder 

att ett beslut måste fattas av samtliga aktieägare.  

Avslutningsvis kan ett återbetalningsvillkor som innehåller ett avkastningskrav vara up-

penbart främmande för vinstsyftet. Det är enligt min mening, beroende av förutsättning-

arna i det enskilda fallet.
 56

  Det kan dock konstateras att ett avkastningskrav som är på-

tagligt högre än avkastningsränta enligt lagen (SFS 1975:635) om ränta, torde inte vara 

förenligt med vinstsyftet.
57

 För att undgå problematiken kring majoritetsbeslut, ränta 

och nytillkomna aktieägare bör en reglering av bolagsordningen vara motiverad, varom 

mera nedan.
58

 

3.2.3 Likhetsprincipen och generalklausulen 

Som nämndes i föregående avsnitt kan en ytterligare princip aktualiseras när en återbe-

talning av kapitaltillskott, dvs. beslut om vinstutdelning, tillkommer endast en eller ett 

fåtal aktieägare, nämligen principen om att alla aktier ska ha lika rätt i bolaget, likhets-

principen, 4:1 ABL. Likhetsprincipen innebär att alla aktieägare ska ha samma rätt till 

vinst och andel i bolagets tillgångar.
59

 Undantagen för likhetsprincipen stadgas i 4:2-5 

ABL och omfattar bland annat föreskrifter om olika aktieslag och röstvärdesskillnader. 

Dessa och andra tänkbara undantag kan göras genom ändring i bolagsordningen.
60

 Om 

skillnaden av aktiers rätt i bolaget blir otillbörligt stor kan den klandras med hjälp av 

generalklausulen, 7:47 ABL.
61

  

Det är omdiskuterat i vilken mån likhetsprincipen och generalklausulen är relaterade el-

ler skilda rättsfigurer. Skillnaderna eller likheterna mellan dessa institut har betydelse 

eftersom det leder till olika bevisbörda vid klander. Att bevisa att ett beslut, utöver att 

det strider mot aktiernas lika rätt i bolaget, även måste vara ägnat att ge en otillbörlig 

fördel, innebär en höjning av beviskravet. 

Nial kommenterade förarbetena till 1944 års ABL, där det i 76§ 2st återfinns en före-

gångare till generalklausulen, ”att generalklausulens enda praktiska betydelse var att 

                                                 
56

 Se för liknande resonemang Prytz – Tamm, s. 143. Till skillnad från vad nämnda författare anses tycka 

så anser jag alltså inte att avkastningskrav alltid är i strid mot vinstsyftet.  
57

 Se för liknande resonemang Lindskog, s 850. 
58

 Avsnitt 3.2.3 
59

 Prytz – Tamm, s. 144. 
60

 Nial – Johansson, s. 147. 
61

 A. a. s. 148. 
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förhindra att likhetsprincipen kringgicks genom beslut som formellt kränkte bolaget 

som helhet men reellt gav vissa aktieägare fördelar på de övrigas bekostnad.”
62

 Av ge-

neralklausulen följer alltså att beslut kan klandras även om de inte i sig strider mot lik-

hetsprincipen men är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt aktieägare eller annan.
63

 Att 

ordet ägnad används innebär inte att beslutet faktiskt behöver resultera i en otillbörlig 

fördel utan kan klandras så snart ett beslut är ägnat att bereda någon en otillbörlig för-

del.
64

 Sett ur detta perspektiv kan alltså generalklausulen ses som en förlängd arm av 

likhetsprincipen som stoppar åtgärder som sträcker sig utanför likhetsprincipen.  

Rodhe talar endast om likhetsprincipen när han beskriver aktieägares likabehandling. 

Han menar att 7:47 ABL ger uttryck för likhetsprincipen och att generalklausulen endast 

är en benämning som syftar till att beskriva den obestämdhet som följer av att använda 

ordet otillbörlig i bestämmelsen.
65

 Generalklausulen konsumeras alltså enligt honom av 

likhetsprincipen såsom en utfyllande regel. Av det följande kommer det framgå att den-

na syn är klart ifrågasatt. 

Nial menar, i motsats till Rodhe, att likhetsprincipen och generalklausulen är skilda 

rättsfigurer. Skillnaderna består främst i att likhetsprincipens tillämplighet inte bör vara 

beroende av att den måste vara ägnad att ge ett otillbörligt resultat. Detta skulle begrän-

sa likhetsprincipens tillämpningsområde avsevärt och är ett resultat som inte är godtag-

bart. Vidare menar Nial att ett beslut som inte berör aktieägarnas lika rätt i bolaget (lik-

hetsprincipen) men reellt gynnar en aktieägare på andras bekostnad skulle kunna angri-

pas med hjälp av generalklausulen. Som exempel anför han att bolaget till aktieägaren 

överlåter egendom till uppenbart underpris.
66

  

Författaren till denna uppsats har dock svårt att se hur en sådan överlåtelse skulle kunna 

undgå att ställas inför alla aktieägares lika rätt i bolaget. För att helt kunna separera des-

sa rättsfigurer måste även generalklausulen kunna tillämpas självständigt. Vidare hård-

drar Nial, enligt min mening, Rodhes uttalande. Att likhetsprincipen skulle inrymma 

generalklausulen innebär inte i sig att likhetsprincipen alltid skulle innefatta ett otillbör-

                                                 
62

 Johansson, bolagsstämma, s. 124 med hänvisning till Nial i SvJT 1941 s. 751f. 
63

 I 1944 års ABL var kriteriet att beslutet skulle ge en uppenbar fördel åt en aktieägare. Numera är det 

alltså otillbörlig fördel åt aktieägare eller annan, 7:47 ABL. 
64

 Se Johansson, bolagsstämma s. 125. 
65

 Skog, s. 247ff. 
66

 Nial – Johansson, s. 147f. 
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lighets rekvisit, utan endast att dessa två är ett uttryck för en och samma regel, nämligen 

att alla aktier ska ha lika rätt till bolaget. Följaktligen torde de, enligt min mening, kun-

na gälla parallellt, oavsett om rättsinstitutet har den gemensamma benämningen likhets-

principen.  

Johansson anför att ”de två reglerna kan liknas vid två cirklar, vilka till stor del, men 

inte helt, täcker varandra.”
67

 Fortsättningsvis framhåller Johansson att ”bolagsstämmo-

beslut måste utformas så att ingen bereds en otillbörlig fördel av beslutet till nackdel för 

bolaget eller aktieägare (generalklausulen). I de fall bolagsstämman kan fatta ett beslut 

som kränker de olika aktieägarnas lika ställning är bolagsstämman skyldig att, såvida ej 

annat följer av lagen eller bolagsordningen eller är motiverat av sakliga skäl, vid sina 

beslut behandla alla aktier lika (likhetsprincipen).”
68

 Av Johanssons uttalande följer, till 

skillnad från Nials, att de två rättsgrunderna är olika men inte helt skilda.  

Av det anförda kan det sägas att förhållandet mellan likhetsprincipen och generalklausu-

len är inte helt ostridig. Rättsreglerna torde dock kunna åberopas oberoende av var-

andra.
69

 Vilket innebär att, även om generalklausulen är ägnad att angripa beslut som 

inte täcks av likhetsprincipen, rättsreglerna inte helt kan anses omfattas av varandra.
70

 

Följaktligen bör likhetsprincipen och generalklausulen prövas var för sig.
 
 

Likhetsprincipen ger alltså i förevarande fall att vinstutdelning ska tillkomma alla aktie-

ägare i förhållande till deras innehav, om inte annat stadgas av bolagsordningen. Ett av-

steg från likhetsprincipen får endast ske när det är motiverat av sakliga skäl, varvid det 

aldrig kan finnas sådana skäl om inte samtliga ägare har samtyckt till avsteg från lik-

hetsprincipen.
71

 Undantag från likhetsprincipen torde inte kunna göras vad gäller 

vinstutdelning till endast en aktieägare eftersom den gällande ståndpunkten är att lik-

hetsprincipen bör tillämpas strikt.
72

 Därmed kräver ett avsteg från likhetsprincipen 

samtliga aktieägares samtycke. När enhällighet inte kan uppnås får i stället vinstutdel-

                                                 
67

 Johansson, bolagsstämma, s. 136 med hänvisning till Lars Pehrson i Generalklausuler i aktiebolagsla-

gen, Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987, Rättsvetenskapliga studier, Stockholm 1987 

(cit: Pehrson), s. 499f. 
68

 Johansson, bolagsstämma, s. 137. 
69

 A. a. s. 135 med hänvisning till NJA 1977 s. 393 och 1989 s. 751. 
70

 Ola Sandersson har efter en genomgående analys av fler rättskällor kommit till samma slutsats i sin 

magisteruppsats Likhetsprincipen – en studie över aktiebolagets förpliktelser att behandla alla aktieäga-

re lika, Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet 1998. 
71

 Nial - Johansson, s. 149. 
72

 A. a. s. 148f.; Skog, s. 249; Prytz – Tamm s. 145. 
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ning ske till samtliga aktieägare i förhållande till deras innehav, varvid de i sin tur kan 

förfoga över sin andel, exempelvis för återbetalning till tillskottsgivaren.
73

 

Följaktligen är en vidare utredning om generalklausulen inte motiverad för förevarande 

uppsats. Främst eftersom det inte finns någon anledning att åberopa den inte lätta bevis-

bördan, beträffande otillbörlig fördel, framför likhetsprincipen. En annan orsak är att 

tillämpningen av generalklausulen kan vålla problem till följd av otillbörlighetsrekvisi-

tets omstridda innebörd. Åtgärder som är företagsekonomiskt riktiga eller försvarliga 

har med stöd av ett motivuttalande till aktiebolagslagen getts undantag från generalklau-

sulen eftersom dessa inte kan anses vara otillbörliga.
74

 Denna ståndpunkt har senare 

ifrågasatts och kritiserats för att vara orimlig,
75

 vilket har fått ett visst medhåll från Ak-

tiebolagskommittén.
76

 Rodhe har vidare uttalat att alla aktieägare måste behandlas pre-

cis lika vid vinstutdelning, utan att det finns en marginal för en otillbörlighetsprövning 

enligt generalklausulen.
77

 

3.3 Begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinstutdel-
ning 

3.3.1 Fördelar och grundläggande problem 

Även om ett röstbindningsavtal kan sägas utgöra en överlåtelse av aktieägarnas rätt till 

framtida utdelning, ger den inte, såsom vid en begränsad överlåtelse av rätten till fram-

tida vinstutdelning, en rätt att uppbära utdelningen mot aktieägarna förrän dessa har be-

slutat om denna på bolagsstämman. Vid en faktisk överlåtelse av rätten till framtida 

vinstutdelning erhåller tillskottsgivaren som namnet antyder; en förtur till vinstutdel-

ningen mot aktieägarna redan innan bolagsstämman har beslutat om den. Aktierätten 

kommer följaktligen i detta fall att splittras. Frågan är om en begränsad överlåtelse av 

rätten till framtida vinstutdelning ändock kan anses vara förenlig med splittringsförbu-

det, varom mera nedan. 

En begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinstutdelning går ut på att skilja på för-

valtningsbefogenheterna och de ekonomiska rättigheterna som följer av aktierätten. Det-

                                                 
73

 Prytz – Tamm, s. 147; beträffande sk. villkorad fordran se avsnitt 3.4. 
74

 Skog, s. 248; Prytz – Tamm, s144, med hänvisning till Pehrson, s. 500f. 
75

 Skog, s. 248. 
76

 Samuelsson, Per och Nerep, Erik, Lagkommentarer till ABL, Karnov rättsdatabas (cit: Samuelsson - 

Nerep), ABL 7:47, avsnitt 47.4. 
77

 Skog, s. 249. 
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ta i syfte att övervinna flera av de problem som uppstår om återbetalningskravet endast 

regleras av ett röstavtal.
78

 Genom en begränsad överlåtelse av rätten till framtida 

vinstutdelning får tillskottsgivaren, när väl återbetalningen beslutats av bolagsstämman, 

en självständig rätt mot bolaget att uppbära den beslutade utdelningen.
79

 Utan denna 

överlåtelse förutsätter en direkt rätt mot bolaget att tillskottsgivaren anvisats som motta-

gare av utdelningen.
80

  

Följaktligen skulle eventuella majoritetsproblem som kan uppstå om bolagsstämman tar 

beslut i strid med vinstsyftet och/eller likhetsprincipen undvikas. Det skulle räcka med 

att utdelning beslutas enligt vederbörlig ordning för att tillskottsgivaren skulle erhålla 

utdelning. En delning av aktierätten medför dock att splittringsförbudet aktualiseras, 

varvid det bör undersökas om en begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinstutdel-

ning strider mot detta förbud.  

3.3.2 Splittringsförbudet 

3.3.2.1 Splittringsförbudets ursprung 

Splittringsförbudet kan sägas ha uppkommit genom en utvidgning av odelbarhetsprinci-

pen. Aktiens odelbarhet fastslogs i doktrin redan 1872 och infördes i 1895 års ABL var-

efter den överfördes oförändrad till 1910 års ABL.
81

 Dock kommenterades aldrig odel-

barhetsprincipen i något av förarbetena till dessa lagar. Först i 1944 års ABL uttalade 

lagberedningen att odelbarhetsprincipen ”innebär först och främst, att den andelsrätt i 

bolaget som aktien motsvarar icke kan med verkan mot bolaget delas i andelar”.
82

 Detta 

utmynnade i en paragraf som stadgade att ”aktie vare mot bolaget odelbar”, 3§ 3st 1944 

års ABL. I princip innebar detta att en aktieägare inte kunde klyva sina aktier så att rätt 

till viss del av utdelning eller rösträtt görs gällande med verkan mot bolaget.
83

 Detta ut-

vidgades av lagrådet i samma förarbete där det sades följande om odelbarhetsprincipen: 

”Regeln om akties odelbarhet innebär även att de i aktierätten ingående olika rättighe-

terna i bolaget icke kunna skiljas från aktierätten. Regeln hindrar dock icke, att överlå-

telse kan äga rum av särskilda ur aktierätten uppkomna anspråk --- Däremot kan ej en 

                                                 
78

 Se avsnitt 3.2; Se även Prytz – Tamm, s. 68. 
79

 A. a. s. 150f. 
80

 Lindskog, s. 836. 
81

 Roos, s. 190f. 
82

 A. a. s. 191 med hänvisning till SOU 1941:8-9. 
83

 A. a. s. 190f.; Prytz – Tamm, s. 156. 
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totalavhändelse ske av den i aktierätten ingående rättighet som är grunden till sådant 

anspråk t.ex. av rätten till andel i bolagets vinst. I vad mån och med vilken rättsverkan 

överlåtelse kan ske, som ej innefattar totalöverlåtelse, är en fråga vars besvarande måste 

överlämnas till rättsvetenskap och rättstillämpning (min kurs)”.
84

 Lagstiftaren har se-

dermera, som förarbetet föreskrev, överlämnat frågan till rättsvetenskapen. Rättstil-

lämpningen har tyvärr inte besvarat frågan hittills. Regeln om odelbarhet återfinns ej i 

lagen sedan 1975 års ABL, varvid det dock framgår av propositionen att någon saklig 

ändring ej avsågs.
85

  

Roos anför
86

, med hänvisning till bland annat nordisk doktrin, att ”det finns anledning 

att reagera mot att så skilda regler sammanföres under gemensam princip”
87

. Oaktat det-

ta så torde den gällande meningen av vad splittringsförbudet innebär vara att, till skill-

nad från odelbarhetsprincipen tar splittringsförbudet inte sikte på klyvningen av de rät-

tigheter och befogenheter som följer av aktierna, utan avskiljandet av de ekonomiska 

rättigheterna från rösträtten som kommer med aktierätten.
88

  

3.3.2.2 Splittringsförbudets syfte 

Grunden till splittringsförbudet är att rösträtten ska förvaltas av någon som har ett eko-

nomiskt intresse i bolaget. Inflytandet i bolaget skulle annars kunna utövas av personer 

utan eget intresse av bolagets framgång.
89

 Följaktligen avser splittringsförbudet även att 

skydda den enskilde ägaren. Denne skulle utan rösträtten inte kunna skydda sina eko-

nomiska intressen i bolaget. Vidare anses det vara fördelaktigast för bolaget och alla ak-

tieägare att den som innehar de ekonomiska rättigheterna också ska kunna påverka bo-

lagets förvaltning.
90

 Även praktiska svårigheter att avyttra en delad aktierätt talar för att 

ägande och makt ska vara oskiljbara.
91

 Johansson menar att splittrade aktierätter kan 

leda till allvarliga störningar i aktieomsättningen om en aktie kunde med verkan mot bo-

                                                 
84

 Roos, s. 191 med hänvisning till SOU 1941:8-9. 
85

 Prytz – Tamm, s 158f. 
86

 Roos, s. 191ff. 
87

 A. a. s. 192. 
88

 A. a. s. 192f.; Nial - Johansson, s. 263; Johansson, Svante, Nials svensk associationsrätt i huvuddrag, 

Nordstedts Juridik, Stockholm 2007 (cit: Johansson), s. 280. 
89

 Roos, s. 194 med hänvisning till Olsson, Curt, Aktieförvärvares rätt i förhållande till bolaget, diss., Hel-

singfors 1949, s. 41. 
90

 Johansson, s. 281 med hänvisning till SOU 1995:44 s. 153f och prop. 1997/89:99 s. 75f. 
91

 Sandström, s. 21. 
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laget vara genom privata avtal skild från bland annat deltagande i en framtida ökning av 

aktiekapitalet eller likvidationskvot vid bolagets framtida kvot.
92

  

Dessa är dock enligt min mening inget ytterligare problem utan ryms inom det grund-

läggande problemet. En framtida ökning av aktiekapitalet tillfaller ju den som har över-

låtit en del av sin aktie. Om denne har överlåtit sina ekonomiska rättigheter kommer 

personen i fråga fortfarande kunna vara delaktig i en ökning av aktiekapitalet, vilket då 

skulle betyda att han antingen erhåller ett antal aktier med tillhörande rättigheter eller att 

han sedan överlåter de nykomna rättigheterna till den som innehar resten av dem. En-

dast det senare fallet kommer innebära en splittring av aktierätten och denna splittring är 

inte olik den ursprungliga splittringen, endast till antalet aktier. Om den ursprungliga 

innehavaren överlåter sin rösträtt istället för de ekonomiska rättigheterna uppstår ingen 

annorlunda situation än en rösträttsfullmakt, vilken inte är helt främmande för ABL.
93

 

Den ursprungliga ägaren får större andel av bolagets utdelningar samtidigt som inneha-

varen av rösträtten får fler aktier att rösta för. Detta förhållande skulle också ha uppnåtts 

om aktierätten splittrats efter beslutet om ökning av aktiekapital. Vad gäller en likvida-

tionskvot kan den ses som vilken fordran som helst och därmed kan den ändå överlåtas 

av den som innehar rätten till denna. Slutligen nämner Johansson även att en återbetal-

ning vid framtida nedsättning av aktiekapitalet skulle kunna vålla allvarliga störningar i 

aktieomsättningen. I denna situation skulle dock aktierättsinnehavarna drabbas lika hårt 

eftersom både antalet aktier man röstar för och de ekonomiska rättigheterna minskar i 

samma mån. Detta skulle alltså ej påverka bolaget i någon mening utan endast det inter-

na förhållandet mellan de personer som delar på aktierätten. 

Enligt min mening är alltså splittringsförbudets kärna en ideologi om att ett framgångs-

rikt företag har engagerade och aktiva aktieägare vilken skulle kunna rubbas med en de-

lad aktierätt. Häremot kan invändas att flertaget ägare har ett obetydligt röstinflytande 

och att småägarna ofta är ointresserade av att delta vid bolagsstämmor.
94

 Icke desto 

mindre är det allmänt vedertaget att splittringsförbudet är en gällande princip som måste 

efterlevas. 
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3.3.2.3 Splittringsförbudets räckvidd 

Med hänsyn enbart till splittringsförbudet är det uppenbart att även en begränsad överlå-

telse av rätten till framtida vinstutdelning omfattas.
95

 Något undantag kan inte heller an-

ses gälla i förevarande fall då de paragrafer som anger undantag till splittringsförbudet 

tar sikte på ekonomiska rättigheter som har utgetts av bolaget i form av bevis, av vilket 

följer att det handlar om en redan beslutad utdelning.
96

 Dock medger lagen att någon 

som är antecknad i den sk panthavarförteckningen
97

 i ett avstämningsregister ska i stäl-

let för aktieägaren antas vara behörig att ta emot vinstutdelning.
98

 Det kan diskuteras om 

splittringsförbudet i detta fall har övergivits.
99

 Enligt min mening har den i varje fall 

uppenbarligen mindre praktisk betydelse i de fall då en sådan registrering görs. I övriga 

fall borde en begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinstutdelning ges undantag 

från splittringsförbudet. Johansson anför att splittringsförbudet bör ”principiellt upprätt-

hållas men vissa avvikelser medges, t.ex. när det gäller begränsad tid.”
100

 Även Lind-

skog anser att en begränsad överlåtelse inte ska anses strida mot splittringsförbudet.
101

 

Rodhe framhåller att ”rätten till en framtida vinstutdelning som en helhet inte kan över-

låtas för sig. Däremot kan, om utdelningskuponger utfärdats, en viss kupong överlåtas 

för sig. En sådan kupong representerar rätten att utfå ett belopp, som redan är bestämt 

eller kommer att bestämmas av bolagsstämman (min kurs).”
102

 Det finns inget som 

hindrar att bolagsstämman beslutar att nämnda kuponger ska tillfalla en tillskottsgivare. 

Härav följer att splittringsförbudet inte bör anses förhindra att en begränsad överlåtelse 

av rätten till framtida vinstutdelning görs, vare sig genom utdelningskuponger eller på 

något annat sätt.
103

 

3.4 Villkorad fordran mot aktieägare  

Det finns även ett sätt att reglera återbetalningen utanför det associationsrättsliga syste-

met, nämligen genom ett återbetalningsavtal som ger tillskottsgivaren en fordringsrätt 
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motsvarande det belopp som han har tillskjutit bolaget.
104

 Detta är en obligationsrättslig 

förpliktelse och inte en verklig splittring av aktierätten.
105

 Återbetalningen villkoras ge-

nom att aktieägaren förpliktar sig att utge belopp svarande mot vad han uppbär från bo-

laget till tillskottsgivaren.
106

 Villkoret kan även innefatta att fordringen endast kan göras 

gällande i de tillgångar som erhålls från bolaget, alltså en icke personlig fordran.
107

 Det 

senare torde vara sedvanligt vid villkorade fordringar i samband med kapitaltillskott. 

Utan detta skydd skulle ju tillskottsgivaren kunna kräva återbetalning ur all egendom 

från aktieägaren, varvid aktieägarna likväl hade kunnat göra tillskottet i första hand. 

Fordran kan villkoras så att all typ av värdeöverföring enligt 17 kap. ABL samt eventu-

ell ersättning vid en försäljning av aktierna omfattas. Detta innebär bland annat att till-

skottsgivaren även får betalt vid nedsättning av kapitalet samt att tillskottsgivaren blir 

skyddad mot att aktieägare överlåter sina aktier utan att röstavtalet förnyas.  

På samma sätt som en begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinst, kräver en vill-

korad fordran endast att utdelning beslutas överhuvudtaget för att erhålla det tillskjutna 

beloppet, men till skillnad från en begränsad överlåtelse erhåller inte en innehavare av 

en villkorad fordran en självständig rätt mot bolaget att uppbära vinstutdelning. Den 

praktiska skillnaden bör dock vara liten. Oavsett vilken av dessa två återbetalningsfor-

mer som väljs bör den kompletteras med ett röstbindningsavtal. 
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4 Ytterligare säkerhet för återbetalning  

4.1 Ändring av bolagsordning 

4.1.1 Inledning 

Fördelarna med en ändring av bolagsordningen vid återbetalningen av kapitaltillskott 

har tidigare uppmärksammats i både förarbeten och doktrin.
108

 En ändring av bolags-

ordningen, enligt vilken bolagsordningen ska ha ett annat syfte än att bereda vinst åt ak-

tieägarna, skulle kunna eliminera kravet på att samtliga ägares samtycke krävs när en 

vinstutdelning ska beslutas till förmån för tillskottsgivaren. Detta beror på att ett bolags-

stämmobeslut av detta slag inte är förenligt med vinstsyftet i bolagsordningen respekti-

ve likhetsprincipen.
109

 En ändring av bolagsordningen, så att verksamhetssyftet är att 

återbetala kapitaltillskottet till tillskottsgivaren, torde kunna ge denne ett grundläggande 

skydd. Detta är fallet när den stadgar att verksamhetssyftet skall vara att bereda vinst åt 

tillskottsgivaren, till dess han har erhållit ett belopp om X kr. Verksamhetssyftet kan 

även utformas så att den stadgar att en del av syftet är att bereda tillskottsgivaren 

vinst.
110

  

Utöver detta kan en återbetalningsklausul i bolagsordningen utarbetas, vilken föreskri-

ver hur vinstutdelningar ska beräknas och när de ska genomföras. Beroende på hur en 

återbetalningsklausul utformas, kan det tänkas att ett bolagsstämmobeslut för återbetal-

ning inte skulle krävas i egentlig mening. Hur en ändring av bolagsordningen skulle 

kunna konstituera nämnda effekter kommer att diskuteras i det följande. 

Vidare skulle ett ytterligare aktieslag kunna skapas, vilken skulle ha förtur till all 

vinstutdelning upptill ett visst belopp. Dessa skulle sedan överföras på tillskottsgivaren. 

När angivna belopp har betalats ut till aktieinnehavaren skulle aktierna konverteras till 

aktier med samma ekonomiska befogenheter som övriga aktier, alternativt förses med 

ett förbehåll om inlösen efter återbetalning skett.
111
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 Lindskog, s. 847, prop. 1992/93:135 s. 31; Rodhe, s. 387.  
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4.1.2 Majoritetskrav 

En ändring av bolagsordningen beslutas av bolagsstämman och kräver kvalificerad ma-

joritet enligt 3:4 och 7:42 ABL.  I de fall då ändringar görs av särskilt ingripande karak-

tär, krävs samtliga ägares samtycke som i sin tur måste företrädas av nio tiondelar av 

samtliga aktier i bolaget, 7:43 ABL. Ett beslut som går ut på att bolagets syfte helt eller 

delvis ska vara ett annat än att bereda vinst åt aktieägarna anses vara av en sådan sär-

skild ingripande karaktär, 7:43 p.1 ABL.
112

 En ändring av bolagsordningen kräver alltså 

i detta fall samma majoritet som vid ett beslut om återbetalning till tillskottsgivaren. 

Skillnaden härvid kommer att uppstå när bolaget ska besluta om återbetalning när väl 

ändringen har gjorts. Om bolagsordningen stadgar att en del av bolagets syfte är att 

återbetala tillskottsgivaren och/eller att eventuella aktier som denne innehar, ska ha för-

tur vid vinstutdelning, krävs det endast enkel majoritet vid en framtida bolagsstämma, 

7:40 ABL. 

Ordinarie bolagsstämma sammanträder en gång per år, såvida inte bolagsordningen fö-

reskriver fler sammanträden, 7:12 ABL.  Sannolikheten för att ordinarie bolagsstämma 

sammanfaller med när bolaget behöver kapitaltillskott är därför inte stor. En extra bo-

lagsstämma måste därför sammankallas i dessa fall, om ändring i bolagsordningen ska 

göras när kapitaltillskottet utfärdas. När det är tidsbrist i hot om tvångslikvidation kan 

dock detta vålla problem. Främst eftersom en sådan bolagsstämma kräver att bolaget 

agerar snabbt och det är inte säkert att tillräckligt många aktieägare kan närvara för att 

majoritetskravet uppfylls. I bolag med få antal aktieägare kan i praktiken en överens-

kommelse mellan samtliga aktieägare ersätta ett bolagsstämmobeslut under förutsätt-

ning att beslutet protokollförs och godkänns av alla aktieägare.
113

 Detsamma gäller så-

klart även större bolag men är uppenbarligen praktiskt svårare att genomföra.  

4.1.3 Utformning av en återbetalningsklausul 

Utöver att ändra verksamhetssyftet eller aktiers ekonomiska rättigheter i bolagsordning-

en kan även en återbetalningsklausul införas. Återbetalningsklausulen skulle kunna fö-

reskriva att all vinstutdelning eller annan värdeöverföring från bolaget ska tillfalla till-

skottsgivaren i första hand, tills dess kapitaltillskottet är återbetalt. För att verkligen säk-

ra att bolaget inte försöker undvika en återbetalning genom investeringar eller dyl. skul-
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le en bilaga kunna knytas till bolagsordningen där beräkningsgrunderna anges för hur 

disponibla vinstmedel skall beräknas. En återbetalningsklausul där beräkningsgrunderna 

anges kan även stadga att bolagsstämmobeslut om vinstutdelning ska tas när det finns 

disponibla vinstmedel. En återbetalningsklausul av det här slaget innebär även att till-

skottsgivaren är skyddad mot nytillkomna aktieägares ovilja att besluta om vinstutdel-

ning.  

Det skulle vidare kunna tänkas att dessa kombineras så att återbetalningsklausulen i bo-

lagsordningen stadgar att återbetalning, enligt angivna beräkningsgrunder, ska beslutas 

till förmån för tillskottsgivaren så fort det finns disponibla vinstmedel.
114

 Härvid kan det 

dock ifrågasättas om denna typ av återbetalningsform kan upptagas som ett tillskott el-

ler om det ska behandlas som en variant av ett villkorat lån. Ett villkorat lån innebär att 

återbetalning kan göras gällande av betalningsmottagaren när villkoret uppfyllts.
115

 

Rodhe uttalar angående denna variant av villkorat lån att ”den kan indrivas endast när 

bolaget har en på angivet sätt definierad god ekonomisk ställning. Skulden skall emel-

lertid enligt gängse bokföringsprinciper tas upp i balansräkningen även under tiden då 

den inte är indrivningsbar. --- Från dessa och andra former av lån till ett aktiebolag bör 

man noga skilja vad som brukar betecknas aktieägaretillskott…”
116

. Resonemanget tor-

de kunna appliceras på nämnda återbetalningskonstruktion. Även om kombinationen av 

en återbetalningsklausul som anger vem utdelning skall ske till i första hand, tillsam-

mans med hur disponibla vinstmedel skall beräknas och när ett bolagsstämmobeslut 

skall tas om denna skall delas ut, rent formellt inte kan kallas ett villkorat lån, bör likhe-

ten och framförallt resultatet leda till att konstruktionen bör följa reglerna om villkorade 

lån. Den enda orsaken varför det inte kan kallas lån är att en utbetalning hämtas från 

eget kapital, dock skulle, enligt min mening, högsta domstolen antagligen anse att åter-

betalning enligt ovan nämnda återbetalningsklausul kan jämföras med en återbetalning 

av främmande kapital.
117

  

Bolaget kan vidare inte binda sig att utbetala vinstutdelning, utan detta skall vara förbe-

hållet bolagsstämman, 18:1 1st ABL. En återbetalning i detta fallet skulle inte vara av-

hängigt ett bolagsstämmobeslut i egentlig mening, utan den skulle vara på förhand be-
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stämd att inträffa så fort det finns disponibla vinstmedel i bolaget.
118

 Detta strider mot 

kraven för att bolaget ska kunna tillgodoräkna sig ett kapitaltillskott utan att syftet förfe-

las.
119

 Det kan tänkas att högsta domstolen inte hade beaktat denna begränsning när de 

motiverade domslutet i Snabbhaksfallet, oaktat detta så bör slutsatsen vara den, att en 

återbetalningsklausul av denna kaliber inte skulle godkännas som ett kapitaltillskott. 

Enbart en klausul om hur disponibel vinst skall beräknas samt att all vinstutdelning skall 

ske till tillskottsgivaren, torde vara tillåten. I detta fall är tillskottsgivaren fortfarande 

beroende av att bolagsstämman beslutar om att vinstutdelning ska ske överhuvudtaget.  

Ovanstående bör skiljas från situationen då verksamhetssyftet är att återbetala kapi-

taltillskottet till tillskottsgivaren. Att verksamhetssyftet stadgar att en summa på X antal 

kr skall tillfalla tillskottsgivaren genom vinstutdelning, till dess summan är betald, torde 

vara förenligt med gällande rätt.
120

 Det måste vara upp till aktieägarna att själva be-

stämma om bolagets verksamhetssyfte, oavsett vad det må vara.
121

 Dock torde en kom-

bination av en återbetalningsklausul som anger beräkningsgrunderna samt när beslut om 

vinstutdelning skall ske, tillsammans med angivna verksamhetssyfte, behandlas så som 

ovan beskrivna variant av ett villkorat lån. Eftersom det avgörande bör inte vara under 

vilken rubrik det står att tillskottsgivaren skall erhålla beslutad vinstutdelning. Dock 

torde en annan utformning av verksamhetssyftet tillsammans med en återbetalnings-

klausul vara tillåten, nämligen när syftet endast stadgar att en del av verksamhetssyftet 

skall vara att bereda vinst åt tillskottsgivaren. Skillnaden mellan ”en del” och ”att den 

skall” vara att bereda tillskottsgivaren vinst, är att ett beslut i det förra fallet i allra högs-

ta grad är avhängigt ett bolagsstämmobeslut, samtidigt som den ger ett uttryckligt rätt-

färdigande för bolagsstämman att besluta om vinstutdelning till tillskottsgivaren. 

Bolagsstämman skulle likväl kunna, vid ett senare tillfälle, ändra verksamhetssyftet el-

ler besluta att återbetalningsklausulen tas bort från bolagsordningen.
122

 Det måste därför 

anges i bolagsordningen att en sådan ändring kräver samtycke av tillskottsgivaren.  Om 

bolagsstämman mot förmodan ändå skulle besluta att ta bort bestämmelsen skulle beslu-
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tet i avsaknad av sådant samtycke att anses som en nullitet, 7:51 2st p.2 ABL.
123

  Om 

tillskottsgivaren är aktieägare är han garanterad att klausulen inte kan tas bort mot hans 

vilja eftersom han har möjlighet att klandra beslutet, 7:50 ABL.
124

 I de fall tillskottsgi-

varen inte är aktieägare är frågan om han kan klandra beslutet. Johansson uttalar härvid 

att ”en utomstående, om han enligt de processrättsliga reglerna om fastställelsetalan har 

erforderligt intresse därav, föra en talan som går ut på att få fastställt att beslutet ej är 

giltigt. Om han får bifall till en sådan talan betyder det att beslutet förklaras ej vara i 

förhållande till honom giltigt.” Som en sista utväg kan tillskottsgivaren väcka ska-

deståndstalan mot aktieägarna förutsatt att dessa uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

medverkar till överträdelse av bolagsordningen, 29:3 ABL. Om en sådan talan bifalls el-

ler ej beror såklart på det enskilda fallet. Vidare är en bedömning av sannolikheten för 

att en sådan talan bifalls, en skadeståndsrättslig fråga som inte ryms inom denna upp-

sats. 

4.2 Överföring av rösträtt till tillskottsgivaren 

4.2.1 Oåterkallelig rösträttsfullmakt 

En ytterligare säkerhet för tillskottsgivaren vore om rösträtten överfördes på denne. 

Härvid skulle tillskottsgivaren, under förutsättning att han har tillräckligt många aktie-

ägares rösträtt, själv kunna besluta om vinstutdelning till sig själv. Detta skulle kunna 

göras genom en rösträttsfullmakt till tillskottsgivaren. Problemet med detta är att röst-

rättsfullmakter endast kan utfärdas för ett år i taget, 7:3 2st ABL, samt att dessa när som 

helst kan återkallas av aktieägaren.
125

 En oåterkallelig rösträttsfullmakt skulle krävas för 

att ge tillskottsgivaren ett skydd mot detta. Eftersom ABL anger ramarna för rösträtts-

fullmakt kan den inte göras oåterkallelig enligt associationsrättsliga regler utan uppnås 

genom att förplikta aktieinnehavaren att förnya fullmakten, och vidare genom att en 

återkallelse av denna hindras av andra medel. Frågan är om detta är möjligt, varom mera 

nedan. Annars utgör rösträttsöverföringen knappast någon säkerhet.  

Rösträtten skulle kunna överföras utanför det aktiebolagsrättsliga systemet genom att 

göra en säkerhetsöverlåtelse av aktierna eller säkra rösträtten genom att pantsätta dem 

till tillskottsgivaren. Dessa alternativ skulle möjligtvis utgöra överträdelser av splitt-
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ringsförbudet. Ett argument häremot är att vinstutdelningen och rösträtten skulle vara 

förbehållen tillskottsgivaren. I princip innebär detta att splittringsförbudet inte aktualise-

ras. 

4.2.2 Pantsättning av aktier 

Att pantsätta aktierna till tillskottsgivaren kan ha många fördelar. Dels så kan pantsatta 

aktier inte överlåtas, dels kan de utgöra en säkerhet vid ett eventuellt avtalsbrott från ak-

tieägaren.
126

 Förutom dessa fördelar kan det tänkas att pantsättning av aktierna kan ses 

som ett påtryckningsmedel för att erhålla rösträttsfullmakt från tillskottsgivaren. Nack-

delarna kan bestå i att panten realiseras vid en eventuell nedgång av aktievärdet eller att 

aktierna överhuvud tillkommer tillskottsgivaren genom realisation.
127

 Detta är ofta en 

effekt som inte är önskvärd, vare sig från aktieägarna eller tillskottsgivaren, som då be-

lastas med att förvalta bolaget. 

Innehavet av panträtten har inte något ekonomiskt värde i sig, utan syftar till att säker-

ställa ett visst anspråk. Det måste föreligga en huvudprestation för att pant ska kunna 

ställas, exempelvis att rösta för vinstutdelning till tillskottsgivaren.
128

 Till skillnad från 

röstavtal är huvudprestationen vid en villkorad fordran som återbetalningsform, att utge 

den utdelning som aktieägaren uppbär från bolaget i form av vinstutdelning till till-

skottsgivaren. När återbetalningsformen består av en begränsad överlåtelse av en fram-

tida vinstutdelning bör huvudförpliktelsen, i likhet med röstavtal, vara att rösta för en 

vinstutdelning, dock utan att tillskottsgivaren måste anges som mottagare. Oavsett vad 

huvudförpliktelsen består av, bör panten alltid utgöra aktier. 

Panträtten medför att panthavaren får rätten att uppbära avkastningen av aktierna, dvs. 

vinstutdelningen.
129

 Den kommer dock inte medföra att rösträtten övergår.
130

 Att uppbä-

ra vinstutdelning ger inte panthavaren sakrättsligt skydd för densamma.
131

 Vidare kan 

rätten att uppbära vinst stå i strid med splittringsförbudet. Det har dock hävdats att till 
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och med pantsatta aktier kan pantsättas utan att det strider mot splittringsförbudet.
132

 

Syftet med splittringsförbudet är att rösträtten och det ekonomiska intresset ska till-

komma samma person. Vid pantsättning av aktier har panthavaren ett sådant intresse, 

vilket innebär att en rösträtt som tillkommer panthavaren tillika utdelningen skulle vara 

eftersträvansvärd. ”Skälen för ett splittringsförbud är [därför] i detta fall [inte lika] star-

ka som [annars].”
133

 

Panthavaren erhåller alltså ingen rösträtt i och med panten av aktierna. När huvudpresta-

tionen består i att återbetala ett lån kan panthavaren begära att pantsättaren ger honom 

rösträttsfullmakt i hot om att säga upp lånet. I fråga om kapitaltillskott har dock inte till-

skottsgivaren samma möjligheter eftersom han inte kan återkalla sitt tillskjutna kapital. 

Tillskottsgivaren har minst samma intresse som en aktieägare av att bolaget fattar beslut 

till hans fördel. Han har ett lojalt behov av att kunna påverka bolagets ställning och att 

aktiens värde ej försämras. Av det ovan sagda bör följa att en rösträttsfullmakt som lö-

per tills panträtten består ej bör underkännas. Härav torde aktieägaren vara skyldig att 

förlänga fullmakten vid behov, dvs. när tiden för utfärdandet har passerat ett år enligt 

7:3 2st ABL.
134

 Om riskerna med pantsättning av aktier godtas, torde de utgöra en full-

god säkerhet för att erhålla rösträtten för aktierna. 

4.2.3 Säkerhetsöverlåtelse av aktier 

En säkerhetsöverlåtelse är en överlåtelse med återföryttringsskyldighet som innebär att 

innehavaren av aktierna erhåller hela rätten istället för en begränsad sakrätt.
135

 Till-

skottsgivaren blir i detta fall fullgod ägare av aktierna och erhåller därmed både rösträtt 

och rätten till vinstutdelning.
136

 Tillskottsgivaren blir sedan tvungen att sälja tillbaka ak-

tierna efter att han fått betalning för sitt tillskott. Det sagda innebär att tillskottsgivaren 

dels måste betala för aktierna och dels stå för själva kapitaltillskottet, vilket kan innebä-

ra en väldigt dyr historia för tillskottsgivaren om han ska erhålla sådan majoritet att be-

slut om vinstutdelning kan göras. 
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Doktrin är inte helt överens om att en säkerhetsöverlåtelse av aktier överhuvud är möj-

lig.
137

 Roos argumenterar för att pantsättningsregler bör tillämpas vid säkerhetsöverlå-

telser eftersom det inte finns någon anledning att godtaga institutet vid aktier.
138

 Argu-

mentationen utgår ifrån att säkerhetsöverlåtelsen görs för att kringgå lagregler, vilket 

förvisso stämmer. Syftet med en säkerhetsöverlåtelse vid kapitaltillskott är ju att undgå 

de problem som naturligt följer av att en benefik gåva till bolaget i själva verket inte är 

benefik utan villkorad. Karlgren anför vidare att säkerhetsöverlåtelser i ”rena simula-

tionslägen” bör vara sådana situationer som lagbestämmelsen
139

 syftar till att förbju-

da.
140

 Följaktligen torde en säkerhetsöverlåtelse av aktier inte vara tillåten när den görs i 

syfte att återbetala ett kapitaltillskott. Även om detta inte godtas,
141

 föredrar tillskottsgi-

varen sannolikt en annan återbetalningsform av kostnadsskäl, särskilt i bolag med 

många aktieägare. Sammanfattningsvis torde en säkerhetsöverlåtelse inte vara möjlig el-

ler funktionell för att uppnå oåterkallelig rösträttsfullmakt. 
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5 Utformningen av kapitalbindningsvillkor  

5.1 Rättsregler som verkar för återbetalning 

Av det föregående har konstaterats att det finns många olika sätt att utforma en återbe-

talning på. Frågan är vilka kombinationer som ur tillskottsgivarens synpunkt är mest 

tillfredsställande. För att svara på denna fråga är det lämpligt att systematisera materia-

let. De återbetalningsformer och ytterligare säkerhet som ovan konstaterats inte vara 

möjliga eller funktionella kommer inte att tas till hänsyn i det följande. Man kan säga att 

det finns flera olika typer av institut som verkar för återbetalning.  

Det första är att säkra att bolagsstämman röstar för utdelning, varvid röstavtal och pant-

sättning av aktier ingår. Det förra verkar genom att obligationsrättsligt binda aktieägarna 

medan det senare verkar genom en vanlig associationsrättslig rösträttsfullmakt, varvid 

panten är ett påtryckningsmedel för att erhålla denna. En kombination av dessa leder till 

att pantinnehavaren kommer att erhålla den slutliga rösträtten eftersom aktieägarna ger 

pantinnehavaren rösträttsfullmakt och därmed ej kan rösta själva. Pantsättningen av ak-

tier behöver naturligtvis inte även innebära att rösträttsfullmakt ges till pantinnehavaren, 

varom strax nedan. Här ingår även en ändring av verksamhetssyftet så att den stadgar att 

syftet, eller en del av detta, skall vara att betala en viss summa till tillskottsgivaren. 

Den andra typen kan sägas komplettera den första gruppen, genom att verka för att lätta 

på majoritetskraven vid bolagsstämmobeslut, genom ändring i bolagsordningen, så att 

röstförfarandet avsevärt förenklas. Ändringen innebär att verksamhetssyftet ändras till 

att bolaget ska återbetala tillskottsgivarens kapitaltillskott. Ändringen får dock ingen 

praktisk effekt för återbetalning, avseende majoritetskravet, till aktieägare, vilket beror 

på att likhetsprincipen förhindrar att aktierna behandlas olika vid vinstutdelning.  För 

detta ändamål är en emittering av ett aktieslag med särskilda ekonomiska fördelar, ett 

sätt att undgå betungande majoritetskrav. 

Den tredje typen säkerställer att redan beslutad vinstutdelning tillkommer tillskottsgiva-

ren. Här ingår en begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinstutdelning, villkorad 

fordran och även pantsättning av aktier. Dessa tre kan vara svårt att kombinera eftersom 

de i viss mån utesluter varandra. En villkorad fordran är villkorad på så sätt att fordring-

en utlöses när vinstutdelning sker till aktieägaren. En begränsad överlåtelse av rätten till 

framtida vinstutdelning innebär att tillskottsgivaren har rätten att uppbära utdelning – 
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framför aktieägaren. Om denna inte uppbär någon vinst från bolaget kan inte heller den 

villkorade fordringen aktualiseras. Av samma skäl eliminerar en villkorad fordran och 

pantsättning av aktier varandra. Däremot är en begränsad överlåtelse i kombination med 

pantsättning av aktier fullt möjlig eftersom de verkar på olika plan. Pantsättningen kan 

så att säga säkerställa och ytterligare legitimera tillskottsgivaren som betalningsmotta-

gare. I den tredje typen ingår även det fall när tillskottsgivaren har erhållit aktier med 

förtur vid vinstutdelning, eftersom innehavet av dessa aktier onekligen ger tillskottsgi-

varen rätt till beslutad utdelning. 

Den fjärde typen går ut på att verka från bolagets sida genom att i bolagsordningen ange 

när och hur en vinstutdelning skall ske. Dels kan detta göras genom att föreskriva att 

bolagsstämma skall tillkallas när det finns utdelningsbara medel samt ange hur dessa 

skall räknas ut. Återbetalningsklausulen bör tillskriva tillskottsgivaren som mottagare 

och verka i synergi med verksamhetssyftet. Dels kan en ny aktietyp skapas och överlå-

tas till tillskottsgivaren så att denna får större ekonomiska befogenheter.  

5.2 Kombinationer av rättsreglerna 

Av det anförda har framgått att alla kombinationer inte är funktionella. Ett institut från 

varje typ kan dock kombineras och vissa bör alltid ingå som kapitalbindningsvillkor, 

vilket kommer att redogöras för nedan. 

Det första ledet bör vara att binda bolaget att rösta om en vinstutdelning när disponibla 

vinstmedel finns tillgänglig. Detta kan som sagt göras genom en återbetalningsklausul 

som stadgar när beslut om vinstutdelning skall ske och hur detta skall beräknas, nedan 

kallad utdelningsklausul. Detta institut bör göras oavsett, förutom i kombination med att 

verksamhetssyftet eller återbetalningsklausulen även anger tillskottsgivaren som för-

månstagare eftersom detta, enligt min mening, bör behandlas som ett villkorat lån. Vi-

dare kan en ändring av verksamhetssyftet utformas på olika sätt; dels att syftet med 

verksamheten skall vara att betala tillskottsgivaren ett belopp om X kr, dels att en del av 

verksamhetssyftet skall vara att bereda tillskottsgivaren vinst. 

När sedan bolagsstämma är för handen är det lämpligt att aktieägarna blir bundna ge-

nom röstavtal att rösta för vinstutdelning till tillskottsgivaren. Detta förfarande måste 

binda alla aktieägare på grund av vinstsyftet respektive likhetsprincipen. Alternativt kan 

en pantsättning av aktier ge tillskottsgivaren rösträttsfullmakt. Om en absolut majoritet 
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inte uppnås bör andra institut verka för att beslutad vinstutdelning ändå tillkommer till-

skottsgivaren.  

Härigenom har alla led blivit tillfredsställda: bolaget kommer, i de fall bolaget har till-

gängliga medel, rösta för bolagsstämma varvid aktieägarna är bundna att rösta för ut-

delning. Om majoritet inte uppnås kommer vinstutdelningen ändå att tillkomma till-

skottsgivaren genom aktieägarna eller att tillskottsgivaren erhåller aktier med förtur till 

vinstutdelning. 

Den naturliga följdfrågan är vilka institut som lämpar sig bäst i varje led. Den första av-

vägningen bör göras mellan röstavtal och pantsättning av aktier. Detta förutsätter att 

pantsättning av aktier kan ge pantinnehavaren en rätt att påkalla oåterkallelig rösträtts-

fullmakt. Röstavtal är en allmän accepterad metod för att koncentrera kontrollen över ett 

bolag, men begränsas av de majoritetsproblem som har behandlats ovan. 

Fördelarna med pantsättning av aktier är att den ger pantinnehavaren makten att rösta 

för vinstutdelning till sig själv. Även om han inte uppnår full majoritet kommer han att 

erhålla vinstutdelning eftersom den rätten följer med panten. Nackdelarna kan främst 

härledas till problem om panten realiseras. Om pantsättaren erhåller aktierna kan han bli 

tvungen att förvalta bolaget för att överhuvud få någon ersättning tillbaka. Om bolaget 

går i konkurs blir ju aktierna värdelösa. Om han däremot lyckas sälja aktierna eller få 

bolaget på fötter igen kan han få tillbaka ett belopp som motsvarar inbetalningen, eller i 

vissa fall mer. Pantsättning av aktier kan vidare komplettera röstavtal för att erhålla ut-

delning i de fall majoritetskravet inte uppfylls samt för att skydda sig mot att aktieägar-

na överlåter sina aktier utan att binda den nya ägaren. Enligt mening bör dock eftersträ-

vas att rösträtten medföljer vid pantsättning av aktierna eftersom den i så fall ger till-

skottsgivaren ett bättre skydd, riskerna kommer ju kvarstå även om inte en rösträtts-

fullmakt görs. 

Om röstavtal används för att få igenom ett bolagsstämmobeslut bör den kompletteras 

för att tillskottsgivaren skall erhålla utdelning genom aktieägaren, även fast majoritet 

inte har uppnåtts. Detta kan som nämnts göras genom pantsättning av aktier men kan 

även göras genom en villkorad fordran eller en begränsad överlåtelse av framtida 

vinstutdelning. Frågan är vilken av dessa två är att föredra och om det finns kombina-

tioner som ger ett mer tillfredställande resultat.  
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En begränsad överlåtelse ger tillskottsgivaren en rätt mot bolaget uppbära vinstutdel-

ning så fort denna har beslutats, den ger dock inte tillskottsgivaren ett sakrättsligt skydd 

avseende utbetalningen. Däremot följer, vid en villkorad fordran, ett sakrättsligt skydd 

av fodringsbeloppet, när fordringen betalats till tillskottsgivaren. Fortsättningsvis har 

aktieägaren en rätt mot bolaget att uppbära beloppet när vinstutdelning har beslutats. Att 

aktieägaren inte erhåller sin andel av den beslutade vinstutdelningen är ytterst liten. En-

ligt min mening är därför den praktiska skillnaden mellan en villkorad fordran och en 

begränsad överlåtelse väldigt liten. Å ena sidan så sker en splittring av aktierätten, vil-

ken inte helt säkert är tillåten, samt att möjligheten finns att bolaget inte erkänner till-

skottsgivarens rätt att uppbära vinstutdelning. Å andra sidan kan aktieägarens insolvens 

innebära att tillskottsgivaren inte erhåller utbetalning, fastän aktieägaren har erhållit 

vinstutdelning.   

En avvägning mellan vilka ändringar som ska göras i bolagsordningen, torde göras pa-

rallellt med ovanstående avvägningar. Dels före valet av återbetalningsform, beroende 

på förutsättningarna för ändring av bolagsordningen, eftersom denna kan avgöra vilket 

”träd av regler” man bör välja. Dels under utformningen av kapitalbindningsvillkoret för 

att komplettera valda institut. För att undvika att olika klausuler i bolagsordningen kol-

liderar, bör det presumerade vinstsyftet alltid ersättas 

I de fall röstbindningsavtal har valts som återbetalningsform bör en ändring av verk-

samhetssyftet vara motiverad, så att denna stadgar att en del av syftet är att bereda till-

skottsgivaren vinst. Denna ändring av verksamhetssyftet skulle innebära att majoritets-

kravet på samtliga ägares samtycke, när återbetalningen sker till annan än aktieägare, 

inte krävs eftersom det inte strider mot vinstsyftet. Det skulle även här vara motiverat 

att utarbeta en utdelningsklausul som stadgar hur disponibla vinstmedel skall räknas ut 

samt när ett beslut om vinstutdelning skall tas. Detta bör skiljas från det förhållande att 

verksamhetssyftet även stadgar, att vinstutdelning skall ske till tillskottgivaren i första 

hand, till ett ackumulerat belopp om X kr. I det förra fallet är fortfarande en återbetal-

ning i realiteten beroende av att en bolagsstämma beslutar om vinstutdelning till till-

skottsgivaren. 

Vid röstavtal torde även en bolagsändring om preferensaktiers förtur vid vinstutdelning 

vara eftersträvansvärd, förutsatt att tillskottsgivaren vill bli, eller är aktieägare samt att 

denne erhåller dessa aktier. Härmed skulle likhetsprincipen inte aktualiseras eftersom 
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vinstutdelningen inte kommer behöva riktas till en viss aktieägare, vilket innebär att det 

skulle räcka med enkel majoritet för att besluta om vinstutdelning. Även här skulle en 

återbetalningsklausul, som stadgar hur disponibla vinstmedel skall beräknas samt när 

beslut om vinstutdelning skall tas, kunna underlätta får tillskottsgivaren att erhålla åter-

betalning. 

När en begränsad överlåtelse av framtida vinstutdelning eller villkorad fordran används 

som återbetalningsform, är en ändring verksamhetssyftet, avseende främjandet av dessa 

institut i sig, verkningslös. Den främjar ju utdelning till tillskottsgivaren och återbetal-

ningen i dessa fall, är härledd från aktieägarna. Däremot kan en utdelningsklausul på-

verka att den härledda vinstutdelningen beslutas. När en begränsad överlåtelse och vill-

korad fordran används som ett komplement till ett röstavtal bör dock ändringen av bo-

lagsordningen vara av samma omfattning som för ett röstavtal. 

Vid pantsättning av aktier kan en komplettering med en ändring i bolagsordningen, så 

att den stadgar när vinstutdelning skall ske och hur detta skall beräknas, ge tillskottsgi-

varen ett komplett skydd. Eftersom bolagsstämman kommer i detta fall rösta om 

vinstutdelning, i mån av medel, på grund av utdelningsklausulen varvid pantinnehava-

ren kan tillse att majoritet uppnås genom rösträttsfullmakten. Vinstutdelning tillkommer 

sedan pantinnehavaren eftersom panten medför rätt till avkastning av aktier. 

Det skulle vidare kunna tänkas att en ändring av bolagsordningen ensamt utgör ett ac-

ceptabelt skydd. Utformningen skulle kunna innebära att om bolaget är framgångsrikt, 

kommer beslut om vinstutdelning att ske, föranlett av beräkningsgrunderna, samtidigt 

som en utdelning till någon annan inte är förenligt med verksamhetssyftet. Enligt min 

mening torde dock detta inte vara förenligt med gällande rätt. Därmed måste en ändring 

av bolagsordningen antingen innebära att mottagaren av tillskottet, eller att beräknings-

grunderna inte anges, eller på annat sätt innebära att utdelningen på förhand inte är be-

stämd att inträffa när disponibla vinstmedel är tillgängligt. 

I de fall en ändring av bolagsordningen inte kan göras, på grund av tid eller att alla ak-

tieägare inte är överens, kan sannolikheten för återbetalning av kapitaltillskottet försäm-

ras avsevärt. Bolaget kan på många sätt tillse att bolaget inte har disponibla vinstmedel 

exempelvis genom avsättning till fonder eller göra återinvesteringar i all oändlighet.  
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Vilka kombinationer av återbetalningsformer och komplettering till dessa som är mest 

tillfredsställande i det enskilda fallet måste avgöras från fall till fall. Faktorer som bör 

tas in är huruvida majoritet kan uppnås, vare sig för en ändring av bolagsordningen eller 

beslut på bolagsstämman om vinstutdelning. Vidare bör bolagets och aktieägarnas soli-

ditet och framtidsutsikter beaktas samt hur dessa ställer sig till kapitaltillskottet. Även 

kapitaltillskottets form skall naturligtvis vara avgörande.  
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6 Slutsats 

Ett röstbindningsavtal är det mest förekommande kravet tillskottsgivaren uppställer för 

att säkra en återbetalning av kapitaltillskottet. Ett röstavtal ensamt ger dock inte till-

skottsgivaren någon särskild trygghet. Detta beror på att ett bolagsstämmobeslut om 

vinstutdelning till tillskottsgivaren kräver samtliga ägares samtycke, föranlett av vinst-

syftet respektive likhetsprincipen. 

Det presumerade vinstsyftet i bolagsordningen innebär att bolagets syfte skall vara att 

bereda vinst åt aktieägarna, varvid beslut som uppenbarligen är främmande för syftet 

strider mot bolagsordningen. Ett bolagsstämmobeslut om vinstutdelning till aktieägare 

är inte uppenbart främmande för syftet, däremot en återbetalning till annan än aktieäga-

re. En korrigering av verksamhetens syfte kan eliminera det höga majoritetskravet. 

Av likhetsprincipen följer att alla aktier har lika rätt i bolaget och skall tillämpas strikt. 

En vinstutdelning till endast en av aktieägarna kräver därmed samtliga ägares samtycke. 

Undantag till likhetsprincipen kan göras genom vissa avsteg som stadgas i 4:2-5 ABL. 

De ekonomiska rättigheter ett visst aktieslag kan ha, är nästintill obegränsade. Således 

kan majoritetsproblemen undvikas genom att aktieslag med särskilda ekonomiska rät-

tigheter emitteras till tillskottsgivaren. Aktiers rätt till vinstutdelning kan dock inte tas 

bort helt. 

En begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinstutdelning kan antingen komplettera 

ett röstavtal eller självständigt verka för återbetalning. Fördelarna är att den ger till-

skottsgivaren en rätt till beslutad vinstutdelning även fast majoritet inte har uppnåtts för 

utbetalning till just tillskottsgivaren. Detta beror på att rätten att uppbära vinstutdelning 

är härledd från aktieägarna. En sådan överlåtelse av aktierättens ekonomiska rättigheter 

aktualiserar splittringsförbudet. En begränsad överlåtelse av en sådan rätt torde dock 

vara förenlig med gällande rätt. 

På samma sätt som en begränsad överlåtelse ger en villkorad fordran mot aktieägaren, 

en härledd rätt att uppbära vinstutdelning för tillskottsgivaren. Dock aktualiserar den 

inte splittringsförbudet och den kan åstadkomma återbetalning från annan värdeöverfö-

ring än just vinstutdelning. Vidare ger den inte en rätt mot bolaget att uppbära beslutad 

vinstutdelning, vilket kan leda till att aktieägaren går miste om vinstutdelningen i de fall 

aktieägaren har soliditetsproblem. 
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Ytterligare säkerhet för återbetalning kan erhållas genom att göra vissa ändringar i bo-

lagsordningen. Som ovan nämnts, bland annat för att undgå majoritetsproblem eller in-

stifta ett nytt aktieslag. Utöver detta kan en ändring av verksamhetssyftet, helt eller till 

viss del, innebära att bolaget skall bereda vinst åt tillskottsgivaren upptill ett bestämt be-

lopp. Tillskottsgivaren kommer härmed att erhålla ett godtagbart skydd. Vidare kan en 

utdelningsklausul, som stadgar hur disponibla vinstmedel skall beräknas samt när ett 

beslut om vinstutdelning skall tas, vara ett komplement till de flesta återbetalningsfor-

mer. Dock ej i kombination med att verksamhetssyftet eller en återbetalningsklausul 

stadgar att vinstutdelning skall ske till tillskottsgivaren eftersom ett bolagsstämmobeslut 

i detta fall ej kan resultera i något annat än en vinstutdelning till tillskottsgivaren. Denna 

återbetalningskonstruktion torde behandlas som ett villkorat lån och därmed skulle syf-

tet förfelas eftersom villkorade lån skuldförs i balansräkningen. Däremot skiljer det sig 

om en del av verksamhetssyftet ger tillskottsgivaren rätt till vinstutdelning, varvid det 

fortfarande krävs ett faktiskt bolagsstämmobeslut om vinstutdelning. För att förhindra 

att ändringarna av bolagsordningen avlägsnas, bör det tas in en klausul i bolagsordning-

en som stadgar att tillskottsgivaren måste ge sitt medgivande för att ta bort ändringarna. 

Vidare skulle en oåterkallelig rösträttsfullmakt från alla aktieägare kunna utgöra ett 

fullgott skydd. En sådan fullmakt kan ej göras genom associationsrättsliga regler efter-

som den inte är inom ramarna för ABL. En oåterkallelig rösträtts som löper under tiden 

det föreligger en pantsättning av aktier, torde kunna påtvinga aktieägaren att förlänga 

rösträtten. En pantsättning av aktierna medför också att panthavaren, dvs. tillskottsgiva-

ren, får rätten att uppbära avkastningen av aktierna. Enligt denna konstruktion erhåller 

tillskottsgivaren både rösträtten och rätten till avkastning, vilket innebär att splittrings-

förbudet inte aktualiseras. Andra fördelar är att pantsatta aktier inte kan överlåtas samt 

att de kan utgöra en säkerhet vid ett eventuellt avtalsbrott från aktieägaren, varvid de re-

aliseras. Detta kan vara det resultat som vill uppnås, men kan också innebära en effekt 

som inte är önskvärd, vare sig från aktieägarna eller tillskottsgivaren. Aktieägarna förlo-

rar härvid sitt innehav i bolaget och tillskottsgivaren belastas med att förvalta bolaget.  

En oåterkallelig rösträttsfullmakt kan även uppnås vid en säkerhetsöverlåtelse av aktier-

na. Tillskottsgivaren blir i detta fallet fullgod ägare av aktierna och erhåller därmed ak-

tierättens alla beståndsdelar. En säkerhetsöverlåtelse av aktier torde dock ej vara tillåten, 

särskilt när säkerhetsöverlåtelse av aktier görs vid kapitaltillskott.  
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Vilka kombinationer av ovanstående rättsregler som är mest tillfredställande i det en-

skilda fallet bör göras med utgångspunkt från förutsättningarna från fall till fall. Nedan 

skall dock redogöras för några riktlinjer. 

Det är av vikt att utreda om en ändring av bolagsordningen är möjlig eller inte. Detta 

kommer utgöra en väsentlig komponent som kan avgöra huruvida en rättsregel, i varje 

enskilt fall, är tillfredsställande eller ej. 

Inledningsvis bör en avvägning göras om risken med pantsättning av aktier godtas, från 

både aktieägare och tillskottsgivare. Om detta är fallet, torde pantsättning av aktier, till-

sammans med en utdelningsklausul utgöra ett fullgott skydd för tillskottsgivaren. Om en 

ändring av bolagsordningen inte kan göras kan det bli svårare att få till ett beslut om 

vinstutdelning.  

I de fall riskerna med pantsättning av aktier inte godtas bör ett röstavtal upprättas med 

antingen en begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinstutdelning eller en villkorad 

fordran. Ett röstavtal utan en möjlighet till en bolagsändring föranleder en samtliga äga-

res samtycke för vinstutdelning till tillskottsgivaren, varvid dessa komplement kan ver-

ka för att vinstutdelning ändock tillkommer tillskottsgivaren. Om tillskottsgivaren be-

dömer att aktieägarna har god soliditet, är det att föredra en villkorad fordran. Annars är 

en begränsad överlåtelse av rätten till framtida vinstutdelning som är det bästa alternati-

vet.  

I de fall en bolagsändring är möjlig kan verksamhetssyftet ändras till att bereda till-

skottsgivaren vinst upptill ett belopp om X kr. Detta ger tillskottsgivaren ett grundläg-

gande skydd eftersom ett bolagsbeslut häremot kan klandras. Dock finns möjligheten att 

bolaget på olika sätt undviker att skapa ett överskott ur vilken bolaget kan betala ut 

vinstutdelning. Detta kan undvikas genom en utdelningsklausul, vilket ej kombineras 

med en sådan ändring av verksamhetssyftet av skäl som ovan angetts, men bör i alla 

andra fall vara ett komplement oavsett vilka övriga rättsregler som är förhanden. Slutli-

gen kan sägas att det krävs att vinstsyftet ändras så att det inte kolliderar med andra 

klausuler i bolagsordningen. 

Vilka fördelar och nackdelar som finns med återbetalningsformerna och komplettering-

arna har diskuterats ovan och förhoppningsvis har detta gett en klarare bild av vad kapi-

talbindningsvillkoret skall bestå av i det enskilda fallet. Det är i slutändan aktieägarna 
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och tillskottsgivaren som kommer överens om vilka alternativ som passar dem bäst. 

Faktorer som kommer att inverka på beslutet är huruvida det finns utrymme för att änd-

ra bolagsordningen, aktieägarnas soliditet och om pantsättning av aktier godtas. Klart är 

dock att beslut om återbetalning till tillskottsgivaren måste mer eller mindre vara av-

hängigt bolagsstämmobeslut för att inte tas upp som en skuld i balansräkningen. 
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7 Sammanfattning 

Kapitaltillskott är en kapitalanskaffningsform som används när bolaget står inför en 

tvångslikvidation eller när bolaget vill anskaffa kapital på ett mindre formstyrt sätt. Or-

saken till detta är att kapitaltillskott inte är lagreglerat samt att det inte föranleder en 

skuld i balansräkningen, under förutsättning att kapitalbindningsvillkoren formuleras på 

rätt sätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka återbetalningsformer som kan gö-

ras, och vidare hur dessa kan kombineras för att tillskottsgivaren i möjligaste mån skall 

erhålla det tillskjutna kapitalet. 

Ovillkorade kapitaltillskott är helt benefika och har därmed ingen återbetalnings-

problematik. Villkorade kapitaltillskott verkställs ofta med villkoret att återbetalning 

ska ske ur disponibla vinstmedel. Detta brukar göras genom att binda aktieägarna att 

rösta för vinstutdelning till tillskottsgivaren.  

Ett bolagsstämmobeslut om vinstutdelning till endast en person aktualiserar ett antal 

regler inom associationsrätten. Det presumerade vinstsyftet föranleder att, vinstutdel-

ning till annan än aktieägare kräver samtliga ägares samtycke, men ställer inte samma 

majoritetskrav vid utdelning till endast en aktieägare. Dock krävs det, i det senare fallet, 

samtliga ägares samtycke på grund av likhetsprincipen.  

En ändring av bolagsordningen skulle vidare råda bot på eventuella majoritetsproblem 

genom att ändra verksamhetssyftet respektive emittera aktier till tillskottsgivaren med 

särskilda ekonomiska rättigheter. Bolagsstämmobeslut om en sådan ändring av bolags-

ordningen är särskilt inskränkande och kräver samtliga närvarande ägares samtycke, 

som i sin tur måste företrädas av nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. Skillnaden 

härvid kommer uppstå när väl beslut om vinstutdelning skall tas. 

I de fall ändring av bolagsordningen inte är möjlig kan tillskottsgivarens förbättra sin si-

tuation genom att härleda utdelningen från aktieägarna. Detta kan göras genom att ak-

tieägarna överlåter sin framtida rätt till vinstutdelning eller att en villkorad fordran ställs 

mot aktieägarna. En överlåtelse av rätten till framtida vinstutdelning aktualiserar princi-

pen om att aktierättens ekonomiska och förvaltningsbefogenheter inte får splittras, 

splittringsförbudet. Därför måste överlåtelsen vara begränsad till att avse en viss tid el-

ler ett belopp, vilket torde vara förenligt med splittringsförbudet. En villkorad fordran 

mot aktieägaren upprättas med villkoret att all vinstutdelning som aktieägaren uppbär 



  

 
40 

ska tillfalla tillskottsgivaren, till dess kapitaltillskottet är återbetalt. Härmed sker ingen 

faktisk splittring av aktierätten. En villkorad fordran kan dock vara verkningslös om ak-

tieägaren drar på sig skulder under tiden fordringsrätten gäller.  

Pantsättning av aktierna medför rätten att uppbära vinstutdelning. Den kan även ge 

pantinnehavaren rätten att rösta genom en rösträttsfullmakt. Det torde vara möjligt att 

förplikta pantsättaren att förnya rösträttsfullmakten under tiden panträtten består. Här-

med kan tillskottsgivaren själv rösta för vinstutdelning till sig själv. 

Utöver att ändra verksamhetssyftet i bolagsordningen, kan även återbetalningsklausul 

införas. Ändringen bör också innefatta ett hinder för bolagsstämman att ta bort klausu-

len utan tillskottsgivarens samtycke. En återbetalningsklausul kan utformas på många 

olika sätt för att antingen komplettera vald återbetalningsform, eller självständigt verka 

för återbetalning till tillskottsgivaren. Den senare utformningen torde inte vara förenligt 

med gällande rätt.  

Vilken kombination av dessa rättsregler som är mest tillfredsställande för tillskottsgiva-

ren måste avgöras i varje enskilt fall. Hänsyn måste tas bland annat till huruvida en änd-

ring av bolagsordningen är möjlig, om risken med pantsättning godtas, soliditeten för 

aktieägarna och även hur aktieägarna ställer sig till de olika alternativen. Klart är dock 

att kapitalbindningsvillkoret inte kan innebära att en vinstutdelning till tillskottsgivaren 

på förhand är bestämd att inträffa. 
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