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Sammanfattning 

Enligt svensk associationsrätt och aktiebolagsrätt har ett aktiebolags aktieägare en före-

trädesrätt till att teckna aktier i en emission framför utomstående potentiella intressen-

ter, med undantag från apportemission. Denna företrädesrätt luckrades upp år 1973 ge-

nom att lagstiftaren införde bestämmelser i ABL som gjorde det möjligt för aktiebolag 

att öka sitt aktiekapital genom att vända sig till utomstående intressenter. En av de 

främsta orsakerna till de s.k. riktade emissionerna var att ett aktiebolag skulle ha möjlighet 

att vända sig till den Allmänna Pensionsfonden för att öka aktiekapitalet genom att den 

Allmänna Pensionsfonden gick in som ny aktieägare i bolaget. Den andra främsta orsa-

ken var att aktiebolag skulle ha möjlighet att öka sitt aktiekapital genom att emitter fria 

aktier utomlands. Under årens gång har det uppkommit flera möjligheter för aktiebolag 

att avvika från företrädesrätten. Detta har resulterat i att reglerna om företrädesrätten 

och reglerna om avvikelser från företrädesrätten har blivit svårtolkade då det finns en 

oklarhet om dessa bestämmelser ska tillämpas i aktieägarnas intresse eller I bolagets in-

tresse.  

Förevarande uppsats syftar till att undersöka huruvida den gällande företrädesrätten bör 

vara tvingande eller dispositiv samt om reglerna om företrädesrätten och reglerna om 

avvikelser från företrädesrätten bör tillämpas i aktiebolagets intresse eller aktieägarnas 

intresse. Uppsatsen behandlar olika typer av emissioner, den gällande företrädesrätten 

vid emissionerna samt avvikelser från företrädesrätten vid dessa emissioner. Uppsatsen 

belyser även vilka avvikelser från företrädesrätten som anses vara skäliga samt hur ak-

tieägarna kan skyddas från oskäliga avvikelser från företrädesrätten i praktiken. 

Undersökningen har resulterat i en uppfattning om att reglerna om företrädesrätten bör 

reformeras till att bli dispositiva. Vidare bör de dispositiva reglerna om företrädesrätten 

tillämpas i aktiebolagens intresse. Denna lösning är proportionerlig med näringslivets 

struktur då bolagen har större möjligheter till att slå sig fram på marknaden om de age-
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rar efter vad som anses ge bäst utfall för bolaget. En klar och tydlig lagreglering är en 

bra utgångspunkt för att effektivisera reglerna om företrädesrätten och reglerna om av-

vikelser från företrädesrätten samt motverka de misstolkningar som finns idag med hän-

syn till lagens klara oklarhet.  
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Abstract 

According to Swedish Company and Corporate Law, a limited liability’s shareholders 

have a preferential right to subscribe for shares in a share issue before potentially third 

parties interest. An exemption from this rule is when it comes to emission of capital 

contribution. These preferential rights were loosened in 1973 when the legislature intro-

duced provisions in the Swedish Companies Act which allowed the companies to in-

crease its share capital by turning to outside parties. One of the main causes of the so-

called directed share issues was that a corporation would be able to contact the national 

Swedish pension fund to increase share capital by becoming a new shareholder in the 

company. Another main reason was that the company would be able to increase its 

share capital by issue unrestricted shares abroad. Over the years there have been several 

opportunities for companies to deviate from preferential rights. This has resulted in the 

rules of precedence and the rules of deviation from preferential rights has become diffi-

cult to interpret when there is an obscurity if these rules shall be applied in the interest 

of the shareholders or the company's interest. 

The essay aims to examine whether the existing rights of precedence should be manda-

tory or dispositive and the rules regarding precedence and the rules of deviation from 

preferential rights should apply in the limited company's interests or the interests of 

shareholders. The essay discusses different types of emissions, the current priority of the 

issues and deviations from the preferential rights on these issues. The essay also discuss-

es the deviations from the preferential rights which are considered to be reasonable and 

how shareholders can be protected from unreasonable deviation from preferential rights 

in practice.  

The investigation has resulted in a perception that the rules regarding preferential right 

should be reformed to become dispositive. Furthermore, the mandatory rules of priority 
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of application should be applied in the limited liabilities interest. This solution is propor-

tional to the economic structure since both companies have greater opportunities to 

make their way in the market if they act according to what is considered to provide the 

best outcome for the company. A clear legal regulation is a good starting-point to devel-

op the rules of precedence and the rules of deviation from preferential rights and to 

counteract the misinterpretations that exist today in view of the law clear ambiguity. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Inom associationsrätten finns många olika bolagsformer, en av dessa är aktiebolagsformen. 

Enligt 1 kap. 2 § 1 st. ABL delas aktiebolag in i två olika kategorier, publika aktiebolag och 

privata aktiebolag. Vid bildande av ett aktiebolag måste bolaget inneha ett bestämt belopp i ak-

tiekapital. I det nya lagstadgandet från 1 april 2010 framgår det av 1 kap. 5 § 1 st. ABL att ett 

privat aktiebolag ska inneha en summa på minst 50 000 kronor som aktiekapital. 

När bolaget sedan är i behov av mer aktiekapital, ska aktieägarna tillförse bolaget med det 

kapital som efterfrågas. Ökning av kapital kan ske på flera olika sätt. De mest förekom-

mande sätten är nyemission och fondemission. Syftet med nyemission är att aktieägarna ska 

teckna nya aktier i utbyte mot likvida medel eller apportegendom. Detta leder till att aktie-

kapitalet ökas genom att aktiebolaget tillförs ytterligare pengar. Genom en fondemission 

har aktiebolaget potential att binda överskott som redan finns i bolaget. Detta innebär att 

inga ytterligare likvida medel förs in till bolaget, utan det är endast den förekommande vins-

ten som förs över till aktiekapitalet genom en bokföringsmässig transaktion. Andra tillväga-

gångssätt för att få ökning av aktiekapitalet är konvertibla skuldebrev och skuldebrev med 

förenad optionsrätt. Dessa kommer att behandlas senare i uppsatsen.     

Enligt 13 kap. 1 § 1 st. Aktiebolagslagen har befintliga aktieägare i ett aktiebolag en tvingande 

företrädesrätt vid emission. Detta innebär att de har företräde att teckna dessa nya aktier vid 

en emission före potentiella utomstående intressenter. I 13 kap. 1 § 2 st. 1 p. ABL finns ett 

undantag från företrädesrätten genom apportemission. Ett annat undantag från den tvingande 

företrädesrätten är s.k. riktad emission som regleras i 13 kap. 1 § 2 st. 2 c ABL vars syfte är att 

tillåta utomstående intressenter att teckna aktier vid en emission.  

Aktieägarnas företrädesrätt är stiftad till att vara tvingande för att skydda aktieägarnas intres-

sen. Med åren har reglerna om företrädesrätten gått från att vara ovillkorlig till att bli villkorlig 

genom att det ständigt uppkommer nya orsaker som anses godtagbara för att genomföra en 

riktad emission. På så sätt är det oklart huruvida företrädesrätten uppnår sitt syfte med att 

skydda aktieägarnas intresse. Det är därför svårt att påstå att den svenska företrädesrätten fort-

farande är tvingande då den är långt ifrån ovillkorlig, trots att rätten inte benämns på något 

annat sätt. Detta gör det aktuellt att undersöka om de reformeringar lagen är i behov av kan 

tillfredsställas genom att lagen förblir tvingande eller om den bör reformeras till att bli disposi-

tiv.  
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka den tvingande företrädesrätten i 4 kap. 3 § 

Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Huvudsyftet är: 

 Bör företrädesrätten i 4 kap. 3 § Aktiebolagslagen vara tvingande eller dispositiv?  

För att uppnå huvudsyftet på bästa möjliga vis måste ett bisyfte besvaras. Bisyftet är: 

 Bör reglerna om företrädesrätten och reglerna om avvikelser från företrädesrätten 

tillämpas i aktiebolagets intresse eller i aktieägarnas intresse?  

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla reglerna om företrädesrätten och reglerna om 

avvikelser från företrädesrätten i privata aktiebolag i Sverige. Uppsatsen kommer att inne-

hålla grundläggande kunskaper i olika slag av emissioner samt huruvida företrädesrätten är 

tillämpbar vid dessa emissioner, detta för att läsaren ska få en stadig grund för att sedan 

kunna sätta sig in i den djupare problematiken. Därefter kommer störst fokus att läggas på 

avvikelser från företrädesrätten i privata aktiebolag samt hur detta påverkar aktiebolaget 

och aktieägarna. I uppsatsen kommer utländsk gällande rätt och företrädesrätten för pub-

lika aktiebolag i Sverige att utelämnas då de inte faller inom området för att besvara syftet. 

Andra närliggande frågor och områden som faller utanför uppsatsens ämne kommer inte 

att behandlas med hänsyn till att de inte är relevant för att besvara uppsatsens syfte. 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen kommer att inledas med en deskriptiv metod, detta då en redogörelse över gäl-

lande rätt rörande området för företrädesrättens grundläggande delar är av vikt för förståel-

sen av avvikelser från företrädesrätten. Därefter kommer företrädesrättens regler och 

bakomliggande syften att ställas mot reglerna och bakomliggande syften för avvikelserna 

från företrädesrätten. Slutligen kommer uppsatsen att omfattas av en problemorienterad 

metod, då med inriktning på problematiken med den tvingande företrädesrätten och om 

det är möjligt att lösa denna genom en reformering till en dispositiv företrädesrätt.  

Materialet i denna uppsats kommer främst att bestå av svensk lagstiftning. Förarbeten och 

doktrin kommer att behandlas i den mån lagstiftningen behöver kompletteras med förkla-

ring på dess tillämpbarhet. Ett rättsfall som kommer att behandlas i uppsatsen är mål nr T 

221/83 där den störste ägaren i bolaget skulle tillföra egendom för att på lång sikt få ett to-

talt övertagande, hädanefter kallat utspädning-målet. Rättskällorna kommer att prioriteras ef-
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ter rättskällehierarkin där författning prioriteras högst och som sedan följs av förarbeten, 

praxis och doktrin.  

1.4 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel kommer att innehålla en översiktlig beskrivning av de olika tillvä-

gagångssätten som finns för att ett aktiebolag ska ha möjlighet till att öka sitt aktiekapital. 

Det är av värde att förstå dessa tillvägagångssätt för att därefter få en djupare förståelse i 

hur företrädesrätten kan undgås.  

Det tredje kapitlet kommer att bestå av redogörelser av reglerna om företrädesrätten inom 

de olika tillvägagångssätten som har presenterats i uppsatsens andra kapitel.  

Det fjärde kapitlet kommer att framföra de avsteg från företrädesrätten som är genomför-

bara. I detta kapitel kommer problematiken med reglerna om företrädesrätten och reglerna 

om avsteg från företrädesrätten att behandlas.  

Det femte kapitlet redogör för hur riktade emissioner genomförs och grunderna till dessa 

riktade emissioner.  

I det sjätte kapitlet behandlas de principer som ett bolags aktieägare har möjlighet till att 

tillämpa vid situationer där de känner sig orättvist behandlade samt hur dessa principer fak-

tiskt går att tillämpa i praktiken.  

Uppsatsens sjunde kapitel analyserar reglerna om företrädesrätten och reglerna om avvikel-

ser från företrädesrätten, detta för att finna en lösning till den problematik som har upp-

stått med reglerna. Uppsatsen sammanfattas med en slutsats som ska knyta säcken.   
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2 Aktiekapital  

2.1 Ökning av aktiekapital 

Av 1 kap. 4 § ABL framgår det att ett aktiebolag ska ha ett aktiekapital samt att redovis-

ningsvalutan ska anges i svenska kronor eller euro. Detta följs av 1 kap. 5 § 1 st. ABL där 

det stadgas att minsta aktiekapitalet för privata bolag ska uppgå till minst 50 000 kronor. 

Aktiekapitalet fungerar som en säkerhet för att delägare i bolaget inte ska bli personligt an-

svariga. Ett exempel på detta framgår i 1 kap. 3 § 1 men. ABL där det stadgas att aktieägar-

na inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Ett aktiebolag som 

ska tillåtas genomföra en emission måste uppfylla två kriterier, nämligen att bolaget är regi-

strerat i enlighet med 11 kap. 3 § ABL och att bolagsordningen tillåter ökning av aktiekapi-

tal enligt 11 kap. 2 § ABL. Ett beslut om emission fattas av bolagsstämman samt av sty-

relse, vilket framgår av 11 kap. 2 § 1 st. ABL. Beslut om avvikelse från aktieägares företrä-

desrätt måste biträdas av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier 

som är företrädda vid stämman enligt 13 kap. 2 § ABL. 

Bestämmelserna om ökning av aktiekapital är infört i ABL:s elfte kapitel. Enligt 11 kap. 1 § 

ABL kan aktiekapitalet ökas genom fondemission eller nyemission. Avseende fondemiss-

ioner hänvisar 11 kap. 1 § 1 p. ABL till bestämmelserna i ABL:s tolfte kapitel. Av 12 kap. 1 

§ ABL framgår att en fondemission kan genomföras på två sätt, dels genom att belopp 

överförs från reservfonden, uppskrivningsfonden eller fritt eget kapital och dels genom att 

värdet på en anläggningstillgång skrivs upp. I 11 kap. 1 § 2 p. ABL kan det utläsas att nye-

mission utförs genom att nya aktier i bolaget tecknas mot betalning. Nyemission kan vidare 

delas in i två grenar, kontantemission och apportemission. Vid en kontantemission ska ak-

tierna betalas med pengar i enlighet med 13 kap. 21 § 1 st. ABL och vid en apportemission 

betalas aktierna med en apportegendom i enlighet med 13 kap. 22 § ABL.  

Det finns två ytterligare tillvägagångssätt för att öka ett bolags aktiekapital, nämligen emiss-

ion av teckningsoptioner som regleras i ABL:s fjortonde kapitel och emission av konver-

tibla skuldebrev som regleras i ABL: femtonde kapitel. 

Den kapitelindelning som återfinns i ABL är strukturerad efter den osäkerhet som finns 

över huruvida emissioner av teckningsoptioner och emissioner av konvertibla skuldebrev 

resulterar i att ett aktiebolags aktiekapital ökas. Grunden till den osäkerhet som finns är att 
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aktiekapitalets ökning beror på hur en aktieinnehavare väljer att använda sig av rätten till 

nyteckning eller omvandling.1 

2.2 Fondemission 

En fondemission innebär att en transaktion genomförs så att aktiekapitalet ökar. Detta kan 

genomföras på ett flertal olika sätt. Den första metoden kan vara att en utdelningsbar vinst tas 

från reservfonden, fritt eget kapital eller uppskrivningsfonden i enlighet med 12 kap. 1 § 1 st. 1 

p. ABL. Den andra metoden stadgas i 12 kap. 1 § 1 st. 2 p. ABL och innebär att värdet på en 

anläggningstillgång skrivs upp. Det belopp som frigörs genom att anläggningstillgångens värde 

skrivs upp kan användas till fondemissionen. Syftet med emissionen är att ändra benämningar 

på förmögenhet som redan existerar i bolaget och binda den hårdare.  

I 12 kap. 1 § 3 st. ABL framgår det att en fondemission kan genomföras antingen med eller 

utan utgivning av nya aktier. Påföljden av tidpunkterna där aktier inte delas ut blir att aktiernas 

kvotvärde får en ökning.  Det är ytterligare lagstadgat i 12 kap. 2 § ABL att aktier som utges 

skall tilldelas mellan befintliga aktieägare. En fondemission resulterar i att förekommande ak-

tieägare får fler aktier alternativt att deras befintliga aktier ökar i värde. De nya aktierna som 

aktieägarna erhåller utan betalning finansieras av den utdelningsbara vinsten som finns i bola-

get. Detta gör att den utdelning som aktieägarna är berättigade till går förlorad. En annan på-

följd med en fondemission är att det uppstår omkostnader för att genomföra den här typen av 

emission. Det finns även en fördel med fondemissioner, vilket är att bolagets kreditvärde ökar 

när de likvida medlen binds hårdare i aktiekapitalet. Detta beror på att aktiekapitalet inte får 

sättas ner igen utan att iaktta aktieägarnas intressen.2  

2.3 Nyemission 

2.3.1 Kontantemission 

Om ett aktiebolag är i behov av likvida medel kan bolaget alternativt få in pengar genom att 

genomföra en kontant nyemission. I 11 kap. 1 § 2 p. ABL regleras kontant nyemission, vars 

innebörd är att nya aktier tecknas där bytet är betalning i form av valuta. Beslutet ska ske av 

bolagsstämman i enlighet med 13 kap. 11 § ABL för att emissionen ska vara genomförbar. En 

genomföring av en nyemission resulterar i att aktierna späds ut. De befintliga aktieägarnas 

makt påverkas inte såvida aktieägarna tecknar nya aktier. De nya aktierna ska då vara av 

                                                 
1 SOU 2001:1, s. 17 f. 

2 Rodhe, s. 67. 



 

 
12 

samma slag, med samma röstvärde och med samma proportioner till sina tidigare aktier. På 

detta sätt kvarstår de befintliga aktieägarnas procentuella andel av aktiekapitalet. Det finns 

dock en risk för att aktieägarna inte deltar i nyemissionen. Detta leder till att deras procentuella 

andel av aktiekapitalet inte blir kvarhållen, vilket innebär att de existerade aktieägarnas aktiein-

nehav sjunker. Resultatet blir en förändring i bolagets struktur vid en situation där de före-

kommande aktieägarna agerar passivt vid en kontant nyemission.  

2.3.2 Apportemission 

Enligt 13 kap. 1 § 2 st. 1 p. ABL innebär apportemission att nya aktier tecknas mot annan 

egendom än likvida medel. Efter Sveriges inträde i EU år 19953, implementerades ett nytt 

stadgande i ABL. Enligt 2 kap. 6 § 2 men. ABL innebär detta stadgande att apportegendom 

inte får utgöras av åtagande att utföra arbete eller tillhandahålla tjänst. Av lagrummet fram-

går det även att apportegendom endast får utgöras av sådan egendom som kan vara till 

nytta för företaget. Detta beror på att aktiebolag ska hålla sig till den verksamhet som stad-

gas i bolagsordningen.4 

Vidare måste apportegendomen ha ett ekonomiskt värde som kan bokföras som en tillgång 

i bolagets balansräkning, detta för att emissionen ska utgöra en apportemission i enlighet 

med. Enligt 2 kap. 6 § 3 men. ABL får egendomen inte ha ett högre värde än det verkliga 

värdet. Orsaken till detta är att fordringsägarna ställs i en svagare ställning vid situationer 

där apportegendom värderas högre än det verkliga värdet.5 Det stadgas i 2 kap. 19 § ABL 

att en revisor som värderar apportegendomen genom sitt yttrande. Revisorn ska ge ett ytt-

rande om på vilket sätt egendomen är till nytta för bolaget samt huruvida apportegendo-

men har värderats till ett högre värde eller inte. Vidare stadgas i 2 kap. 19 § ABL att revi-

sorns yttrande ska innehålla den värderingsteknik som har legat till grund samt huruvida 

hinder har uppkommit i värderingen. Det är dock inte stadgat att revisorn ska yttra sig om 

styrelsens bakomliggande orsaker till att genomföra en apportemission. 

Vid en situation där en verksamhet ska övergå till att bli ett aktiebolag, är fördelen med en 

apportemission att den effektiviserar omvandlingen. Apportemissionen leder till att företa-

                                                 
3 Prop. 2009/10:175 s. 47. 

4 Hemström, s. 34.  

5 Hemström, s. 92.  



 

 
13 

garen undviker att sälja sin verksamhet för att ha möjlighet till att investera pengar i det nya 

aktiebolaget.6 

2.4 Emission av konvertibla skuldebrev och skuldebrev med 

optionsrätt 

Det finns två skillnader mellan nyemission och lån. Den första skillnaden att en aktieägare 

har rätt att medverka i aktiebolagets förvaltning genom den rösträtt dennes aktier innehar, 

vilket en långivare saknar. Den andra skillnaden mellan nyemission och lån uppstår vid en 

eventuell konkurs i aktiebolaget. Under dessa omständigheter har fordringsägarna rätt till 

betalning framför aktieägarnas rättighet till aktiebolagets utdelning.7  

Ett konvertibelt skuldebrev går ut på att innehavaren kan tilldelas aktier i ett bolag i utbyte 

mot den fordran denne har i bolaget. För innehavaren är denna typ av emission fördelaktig 

vid kursuppgång såsom vid kursnedgång. Vid kuruppgång har besittaren av en fordran rätt 

att övergå till aktier genom en konvertering för att medverka i kursuppgången. Vid 

kursnedgång kan besittaren hålla fast vid de fordringar denne har i bolaget med fast ränta.8 

Konvertibelt skuldebrev har fördelar både från nyemission och lån. 

Optionsrätt å andra sidan innebär att besittaren till ett skuldebrev får teckna aktier i bolaget 

mot betalning.9 Detta slag av emission är till innehavarens fördel då denne kvarhåller sin 

fordran mot bolaget även efter teckning utav aktier. Det är även en fördel för aktiebolaget 

som får möjlighet att öka aktiekapitel genom att optionsrätten utnyttjas. En annan fördel 

med optionsrätten är att det finns en möjlighet att sänka räntan då det finns ett ekonomiskt 

värde att teckna aktier. Från innehavarens perspektiv är detta positivt på så sätt att risken 

vid placering i optionslån är lägre än risken vid placering i aktieköp.10 

Det återfinns inga regleringar i ABL på att skuldebeloppet ska ha en viss storlek eller en 

specifik relation till värdet på optionsrätten. 

 

                                                 
6 Hemström, s. 92. 

7 Rodhe, s. 58-65. 

8 Rodhe, s. 58-65. 

9 Johansson, s. 234. 

10 Kedner, s. 60-64, Rodhe, s. 58-65. 
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3 Företrädesrätt  

3.1 Allmän information 

Det finns en tydlig skillnad mellan bolagsbildning och ökning av kapital. Vid bildning av ett 

bolag existerar inga befintliga aktieägare, medan vid ökning av kapital finns befintliga ak-

tieägare som har en företrädesrätt till att delta i en emission. Det framgår så långt tillbaka 

som i RÅ 1912 nr 92 att ”alla aktier skulle medföra samma rätt till teckning af de nya aktierna, då 

bolagsordningen ej annorlunda bestämde.”11 

Enligt 4 kap. 3 § ABL har ett aktiebolags ägare företrädesrätt till de nya aktierna som till-

kommer vid en kontantemission eller en fondemission där fler aktier delas ut. Företrädes-

rätten infördes med syfte att motverka att befintliga aktieägare i ett aktiebolag röstar emot 

ett beslut om ökning av aktiekapital för att inte riskera en förlust av deras egna aktier. Om 

ett aktiebolag går med vinst eller inflation inträffar kan detta medföra att nya aktieägare gör 

en bra affär på de befintliga aktieägarnas bekostnad. Detta sker genom att de nya aktieägar-

na får de nya aktierna till samma nominella belopp som tidigare aktier under omständighet-

er där aktiernas markandsvärde är högre än deras nominella värde. Resultatet blir en s.k. ut-

spädningseffekt där aktiernas värde sjunker hos de befintliga aktieägarna då de måste dela den 

utdelningsbara vinsten med de nya aktieägarna. Följande exempel visar en klar bild av hur 

en sådan situation kan se ut:  

Ett aktiebolag har ett aktiekapital som uppgår till 50 000 kronor. Aktiekapitalet är uppdelat 

på 500 aktier där varje aktie har ett värde på 100 kronor.  

50 000 kronor/500 aktier = 100 kronor/aktie. 

Om aktiebolaget väljer att föra över 50 000 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet så 

uppgår aktiekapitalet till 100 000 kronor. Detta innebär att varje aktie i bolaget uppgår till 

ett värde av 200 kronor. Den vinst som har uppstått för bolagets del resulterar i att en ak-

ties värde har gått från 100 kronor till 200 kronor.  

100 000 kronor/500 aktier = 200 kronor/aktie. 

Anta att bolaget beslutar sig för att få in ytterligare kapital genom en expansion. Aktiebola-

get utför en nyemission av 500 aktier där varje aktie har ett värde på 100 kronor. Aktiebo-

                                                 
11 RÅ 1912 nr 92. 
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laget aktiekapital och vinst uppgår nu till 150 000 kronor och antalet aktier i bolaget uppgår 

till 1 000 aktier. Detta innebär att varje aktie nu blir värd 150 kronor.  

150 000 kronor/1000 aktier = 150 kronor/aktie. 

Denna situation resulterar i att befintliga aktieägare gör en förlust eftersom deras aktier har 

sjunkit med 50 kronor för varje aktie dem innehar. 

150 kronor/aktie - 200 kronor/aktie = -50 kronor. 

De nya aktieägarna ser denna situation från ett positivt perspektiv eftersom de då har möj-

lighet att en aktie för 150 kronor, en aktie vars egentliga värde uppgår till 200 kronor.  

En bakomliggande orsak till att bolag säljer aktier till ett värde som understiger marknads-

värdet är för att göra emissionen lockande. En annan vanlig orsak kan vara den problema-

tiken som finns med att värdera aktierna korrekt.12 

3.2 Företrädesrätt vid nyemission 

I 13 kap. 1 § 1 st. ABL framgår det att vid en kontant nyemission som genomförs av ett ak-

tiebolag har förekommande aktieägare företräde till de nya aktierna framför utomstående 

som kan vara tänkbara aktieägare. Det innebär dock inte att de befintliga aktieägarna drar 

nytta utav denna möjlighet i praktiken. De förekommande aktieägarnas möjlighet att agera 

passivt vid en nyemission ger tillfälle för utomstående till att teckna aktier vid kommande 

nyemission. Enligt 13 kap. 2 § ABL kan en bolagsstämma besluta om att avvika från aktie-

garnas företrädesrätt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Detta lagstadgande har som 

syfte att skydda de befintliga aktieägarna genom att ge dem en möjlighet att rikta en emiss-

ion då de själva väljer att vara passiva vid en nyemission.  

3.3 Subsidiär företrädesrätt 

Reglerna om den subsidiära företrädesrätten infördes i ABL med påverkan av EG:s andra 

bolagsdirektiv artikel 29:2b.13 I 4 kap. 3 § 2 st. 2 p. ABL stadgas att en gammal aktie ska ge 

företrädesrätt till en ny aktie av samma slag. Vid situationer där de befintliga aktieägarna 

                                                 
12 Johansson, s. 143. 

13 77/91/EEG. 
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inte tecknar aktier, offereras de till andra aktieägare. Den subsidiära företrädesrätten ligger i 

händerna på de andra aktieägare som inte har behörighet till aktierna i första hand.  

Det finns en tveksamhet med värdet i den subsidiära företrädesrätten. Vid en låg aktiekurs 

ter det sig att de befintliga aktieägarna med företrädesrätt antingen tecknar aktierna för sig 

eller säljer sina rätter till att teckna. Vid en hög aktiekurs ter det sig att de befintliga aktieä-

garna med företrädesrätten avstår från att teckna aktierna för sig vilket bör leda till att se-

kundärrätternas värde sjunker. Vidare finns det en risk för att den sekundära företrädesrätt-

en bortfaller genom att hitta tillvägagångssätt för att bruka den primära företrädesrätten 

fullt ut. Detta kan göras genom att emissionsbeslutet innehåller ett högsta och lägsta pris 

för ökning av aktiekapitalet och att aktiebolagets styrelse väljer att avbryta teckningen när 

behovet av aktiekapital är tillfredsställt.14   

3.4 Apportemission 

En annan form av nyemission är apportemission som grundar sig på att annan förmögen-

het, än kontanter, tillskjuts ett företag. Till skillnad från en kontant nyemission saknar ak-

tieägare i ett bolag företräde vid en apportemission enligt 13 kap. 1 § ABL e contrario. La-

gen är vid denna punkt baserad på ett antagande om att befintliga aktieägare inte innehar de 

tillgångarna som bolaget begär.15 Det ter sig alltså naturligt att denna form av emission är 

riktad till en eller flera potentiella aktieägare.  

Vid apportemission finns en risk att denna form av emission genomförs med syfte att undvika 

aktieägarnas företrädesrätt vid kontant nyemission. Bolagsstämman strävar då efter att kringgå 

aktieägarnas företrädesrätt, där beslut om riktning verkställs med mål att späda ut aktier. Ut-

spädningseffekten, som det även kallas, resulterar då i att gamla aktiers värde sjunker då vins-

ten måste delas upp i en bredare utsträckning. För att undvika att dessa handlingar ska genom-

föras, har lagstiftaren löst denna brist genom att ge en missnöjd aktieägare rätt att föra klan-

dertalan med stöd av generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL. Ett rättsfall som kan kopplas till ut-

spädningseffekten är det s.k. utspädnings-målet16 där ett bolags störste ägare skulle tillföra egen-

dom för att på lång sikt få ett totalt övertagande. Käranden utförde en klandertalan av beslutet 

                                                 
14 SOU 1992:83, s. 133 f. 

15 Prop. 1975:103 s 331. 

16 Mål nr T 221/83. 
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om emission och yrkade verkställighetsförbud tills vidare. Med hänsyn till syftet beviljades kä-

randens yrkande. 
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4 Avsteg från företrädesrätten  

4.1 Riktade emissioner 

Som tidigare nämnts finns en regel i ABL att befintliga aktieägare har företräde till dessa aktier 

när ett aktiebolag genomför en nyemission. Denna lagreglering hindrar dock inte bolagsstäm-

man från att frångå företrädesrätten genom att införa bestämmelser i bolagsordningen. Detta 

framgår av 13 kap. 1 § 2 st. 2 a ABL där det stadgas att aktieägarnas företrädesrätt inte gäller 

om det finns sådana föreskrifter i bolagsordningen. En tillämpning utav 13 kap. 1 § 2 st. 2 c 

ABL ger en ytterligare en möjlighet att frångå företrädesrätten vid kontant nyemission genom 

bestämmelser i emissionsbeslutet. Denna avvikelse från företrädesrätten resulterar naturligt i 

riktade emissioner där en eller flera utvalda personer får möjlighet att teckna aktier.  

4.2 Införandet av riktade emissioner i ABL 

I 1944 års aktiebolagslag var aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier vid kontante-

mission en ovillkorlig reglering. Lagen ändrades inte förrän år 1973, då den gick från att 

vara ovillkorlig till att bli villkorlig genom införande av undantag så som riktade emissioner. 

Tanken var att företrädesrätten för aktieägarna skulle vara en huvudregel som skulle kunna 

undgås med beslut av bolagsstämman.17    

 

En av orsakerna till undantagen från företrädesrätten var att anställda i ett bolag skulle få 

företräde till att teckna aktier. Några andra orsaker var att ett bolag ska kunna tillhandahålla 

kapitaltillskott genom att antingen få in en utomstående intressent eller genom att få den 

Allmänna Pensionsfonden (4:e AP-fonden) att gå in som aktieägare.18 Utredarna var med-

vetna om att dessa nya regler om undantag från företrädesrätten skulle komma att bli ett 

betydelsefullt ingrepp. Det diskuterades därför huruvida beslut om riktade emissioner 

skulle fattas, med kvalificerad majoritet eller enkel majoritet vid ändring o bolagsordningen. 

Utredningen kom fram till att det skulle vara tillräckligt med en enkel majoritet vid ändring 

I bolagsordningen. Detta motiverades med att den generalklausul som också infördes skulle 

vara ett tillräckligt för att skydda de befintliga aktieägarna.19 En annan motivering var att en 

kvalificerad majoritet endast ger skydd åt minoriteter inom en viss storlek och skulle därför 

                                                 
17 SOU 1971:15, s. 175. 

18 Rodhe, s. 56. 

19 Prop. 1973:93, s. 70 f.f., s. 80 f.f. och s. 128 f.f. 
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inte införas.20 

 

Denna bestämmelse som infördes fick en begränsning vid situationer där ett bolag har olika 

aktieslag. Begränsningen skulle gå ut på att ett beslut om avvikelse från företrädesrätten inte 

fick påverka aktieslagens inbördes ordning. Det infördes dock ett undantag från begräns-

ningen som innebar att det skulle vara möjligt att besluta om avvikelse från alla aktieslagens 

företrädesrätt. Syftet med detta var att utomstående intressenter skulle få rätt att teckna ak-

tier i alla aktieslagen även om endast ett av aktieslagen har företrädesrätt.21  

 

Det är möjligt att införa regler i bolagsordningen som försvårar genomföranden av avvikel-

ser från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Aktiebolagslagen. Det är även möjligt att 

införa regler i bolagsordningen om en ökning av majoritetskravet för att besluta om en rik-

tad emission. Bolagsstämman har dock inte möjlighet att besluta om eliminering av riktade 

emissioner då detta skulle strida mot 3 kap. 1 § och 4 kap. 2 § ABL.22  

 

                                                 
20 Prop. 1973:93, s. 69.  

21 SOU 1971:15, s. 178. 

22 Nial/Johansson, s. 94. 
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5 Genomförande av riktade emissioner 

5.1 Grunder till genomförande av riktade emissioner 

Ett avsteg från aktieägarnas företrädesrätt kan ske av många olika anledningar. Vid tid-

punkten då avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt infördes, var en av de bakomliggande 

orsakerna till beslutet att ge bolag en möjlighet till att rikta emissioner till den Allmänna 

Pensionsfonden. I praktiken skulle detta innebära att bolaget kunde öka sitt kapital genom 

att tilldelas likvida medel från fonden som då blir ny aktieägare.23  

En annan orsak som hade en betydlig påverkan vid införandet av riktade emissioner var att 

möjliggöra för bolag emittera fria aktier utomlands och på så sätt öka kapitalet med hjälp av 

utländskt kapitaltillskott.24 Idag är denna orsak inte längre en grund till att avvika från företrä-

desrätten då det inte längre existerar en skillnad mellan fria och bundna aktier.  

Grunder till en riktad emission ändras med tiden och påverkas av samhällets struktur. Idag är 

orsakerna till en avvikelse från företrädesrätten annorlunda i jämförelse till vad de var när be-

stämmelserna om riktade emissioner infördes. Ett motiv till ett avsteg från företrädesrätten 

kan vara att förekommande aktieägare inte har kapacitet till att tillföra ytterligare kapital i bola-

get som efterfrågas. En ny aktieägare kan även tillkomma om denne har en fordran mot bola-

get. Det genomförs då en kvittning där fordran mot bolaget kvittas mot aktier i bolaget.25  

Ur ett bolagsrättsligt perspektiv är det till bolagets fördel om det finns en möjlighet att få in en 

ny aktieägare som kan tillföra något unikt till bolaget. Det kan vara en saknad kompetens som 

efterfrågas av bolaget för att utvecklas och bli mer konkurrenskraftigt. En ytterligare fördel 

med att en ny aktieägare tillkommer är att denne öppnar en helt ny marknad som möjliggör 

för bolaget att etablera sig på. En lyckad etablering kan visa sig vara betydlig för bolagets fram-

tid. Från aktiemarknadens perspektiv är det en fördel med riktade emissioner då utomstående 

intressenter som tillkommer har mer kapital att tillgå.26 

                                                 
23 Rodhe, s. 56. 

24 Kedner/Roos, s. 95. 

25 Gavatin, s. 59. 

26 Gavatin, s. 59. 
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Fakta påvisar att det finns ett flertal fördelar med grunder till avvikelse från företrädesrätten 

från olika perspektiv. Det är dock av vikt att påpeka att det inte är reglerat i ABL huruvida 

ett syfte ska existera för att genomföra en riktad emission.  

5.2 Utomstående intressent 

I ovan nämnda text har det beskrivits att bolag är ute efter starka finansiärer vid situationer där 

bolaget är i behov av likvida medel, detta då förekommande aktieägare inte kan tillförse ytter-

ligar kapital som efterfrågas av bolaget. Alla situationer behöver dock inte innebära att bolaget 

är i brist på kapital vid riktade emissioner. Att ett bolag ägs av intressenter som innehar mer 

kapital att tillgå är en fördel ur aktiemarknadens perspektiv.  

Det är vanligt förekommande att bolagsstämman i svenska bolag kontrolleras av en stor ak-

tieägare. Det kan vara antingen en privatperson eller ett annat företag.27 Vidare finns även en 

eller flera minoriteter av aktieägare i bolaget. Dessa minoriteter har ingen direkt påverkan över 

stämmans beslut.28 

En utomstående intressent kan bli erbjuden att bli aktieägare om denne kan tillföra viss 

egendom till bolaget som kan vara till fördel för bolaget. Denne aktieägare får då möjlighet 

att erlägga aktielikviden genom en apportemission. Då de befintliga aktieägarna inte innehar 

den egendom som efterfrågas av bolaget, resulterar denna situation till en riktad emission 

då förekommande aktieägare inte kan utnyttja sin företrädesrätt vid apportemission. Syftet 

med denna metod är att uppnå ett korsvist ägande av bolag genom att ett bolag aktier i ett 

annat bolag i utbyte mot nya aktier i det förvärvade bolaget.29  

 

 

 

 

 

                                                 
27 Bergström/Rydqvist, s. 15. 

28 Bergström/Rydqvist, s. 15. 

29 Gavatin, s. 59. 
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6 Principer för riktade emissioner  

6.1 Allmän information 

Det har funnits en diskussion om att införa en reglering i ABL som säger att en riktad 

emission ska vara erforderlig för att det ska finnas en möjlighet till att öka aktiekapitalet el-

ler gynna bolaget på något sätt.30 Lagstiftaren har dock inte förmått sig att införa en sådan 

reglering. Den bakomliggande orsaken är att denna typ av reglering kräver en obestämd 

formulering. Denna skulle i sin tur vara svårtolkad vilket skulle resultera i tvister.31  

6.2 Likhetsprincipen 

Inom aktiebolagsrätten finns det flera stadganden som uttrycker principen om likabehand-

ling. Likhetsprincipen har sin kärna i 3 kap. 1 § 1 st. ABL, men framgår även av general-

klausulerna i 8 kap. 34 § och 9 kap. 37 § ABL.  Det är därför inte svårt att konstatera att ak-

tiebolagsrätten har en stor grund i denna princip. Principen innebär att alla aktier har lika 

rätt i ett bolag och att varje aktie ska följa samma rättigheter som med övriga aktier.32 

Likhetsprincipen är tillämpbar vid åtgärder på olika områden, dock är det möjligt att avvika 

från principen om det framgår i lagtexten eller är inskrivet i bolagsordningen. Då det finns 

en möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid emissioner i enlighet med 3 kap. 

1 § 2 st. 3 p. ABL, innebär detta att likhetsprincipen inte är tillämpbar vid ökning av aktie-

kapitalet.  

6.3 Generalklausuler 

En styrelse eller en bolagsstämma i ett bolag får inte utföra en handling som innebär en risk 

för att otillbörlig fördel ska uppstå åt en aktieägare eller att en nackdel ska uppstå åt en an-

nan aktieägare eller bolaget. En sådan handling strider mot generalklausulerna i 8 kap. 34 § 

och 9 kap. 37 § ABL, vars syfte är att skydda aktieägarna mot riktade emissioner som anses 

vara otillbörliga.33  

Generalklausulerna gäller alla situationer där handlingar genomförs i syfte att ge en aktieä-

gare en otillbörlig fördel eller får en nackdel att uppkomma får en annan aktieägare eller 

                                                 
30 Kedner/Roos, s. 96. 

31 Kedner/Roos, s. 96. 

32 Kristiansson, s. 33 f. 

33 Johansson, s. 144. 
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bolaget.34 Till skillnad från generalklausulerna reglerar likhetsprincipen enbart aktieägarnas 

relationer till bolaget i egenskap av aktieägare. 35 

Vad som är otillbörligt avgörs på objektiva grunder och något ont uppsåt krävs inte. Såle-

des omfattas dels de fall då bolagsstämman på grund av oaktsamhet har fattat beslut om en 

otillbörlig emission, men även de fall då det skett medvetet.36 Om det genomförs en avvi-

kelse från företrädesrätten utan stöd i varken lagtext eller i bolagsordningen så kan denna 

avvikelse ändå godtas om den visar sig vara företagsekonomiskt riktig eller försvarlig. Detta 

har sin grund vid tiden för införande av generalklausulerna.37   

Om ett bolagsstämmobeslut anses vara otillbörligt, finns en möjlighet att få ett yttrande 

från AMN angående huruvida ett bolagsstämmobeslut står i strid med god sed. Dock kan 

AMN inte pröva huruvida bolagsstämmobeslutet står i strid med generalklausulerna, då 

detta endast kan prövas av domstol. 38 

Det är av värde att notera att även då AMN inte kan pröva huruvida en riktad emission är 

otillbörlig, har AMN ställts inför frågan upprepade gånger då det inte existerar någon rätts-

praxis på området. Vid en bedömning lägger AMN vikt på den riktade emissionens bakom-

liggande orsaker, emissionskursens struktur samt den maktförskjutning som inträffar I och 

med emissionen.39   

Juristen och universitetslektorn, Håkan Nial, har uttalat sig om företrädesrätten I uppdrag 

av AMN. Från hans perspektiv kan företträdesrätten avvikas om skälen är rimliga, men 

menar på att generalklausulerna kan te sig vara hinder för dessa avvikelser. Han framför vi-

dare att för att generalklausulerna ska få verkan kräver det att en otillbörlig fördel ska upp-

komma för en aktieägare och att en nackdel ska uppkomma för bolaget eller annan aktieä-

gare.40 Om dessa vägledningar ska följas innebär detta att kraven är kumulativa för att en 

tillämpning utav generalklausulerna ska vara möjligt. Detta uttalande resulterar i att otillbör-

                                                 
34 Kristiansson, s. 34. 

35 Åhman, s. 793. 

36 Åhman, s. 800 f. 

37 Prop. 1973:93, s. 137. 

38 Uttalande 1988:12.  

39 Kristiansson, s. 59. 

40 Uttalande 1987:3.  
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lighet inte bör anses förekomma i fall där en aktieägare anses lida skada då denne inte får 

utnyttja sin företrädesrätt vid teckning av aktier, om det saknas en fördel som anses vara 

otillbörlig.  

6.4 Informationsprincipen  

Informationsprincipen, som återfinns i flera bestämmelser i ABL, innebär att alla aktieägare 

i et aktiebolag ska bli informerade om väsentliga inträffanden och ingripanden i aktiebola-

get. Informationsprincipen är sammankopplad med likhetsprincipen, vilket innebär att ett 

aktiebolag måste ge samma information till alla sina aktieägare. Det kan dock uppstå situat-

ioner som kan möjliggöra en avvikelse från informationsprincipen om det inte finns syn-

nerliga skäl det. En sådan situation kan uppstå då har en aktieägare mottagit information 

om aktiebolaget utifrån som kan förorsaka stor skada. Då är det inte självfallet att bolaget 

ska krävas att följa informationsprincipen genom att tilldela denna information till reste-

rande aktieägare.41 

I enlighet med 7 kap. 24 § ABL ska samtliga aktieägare tilldelas information om tid och 

plats för bolagsstämman samt uppgifter om förutsättningarna. Det är av värde att aktieä-

gare tilldelas den information som de är i behov av för att vara medvetna om hur de ska 

agera och vilka konsekvenser deras ageranden får.  

 

 

                                                 
41 Johansson, s. 121. 
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7 Analys 

7.1 De olika emissionerna  

Syftet med de olika emissionerna som finns är att det ska vara tillämpligt att välja olika till-

vägagångssätt för att öka ett aktiebolags aktiekapital beroende på hur situationen ser ut. När 

lagen om företrädesrätt stiftades var den strukturerad till att vara tvingande. Dock fanns det 

redan då en möjlighet till att rikta en emission genom apportemission. Denna avvikelse var 

tillåten då det inte ansågs skäligt att anta att befintliga aktieägare hade en besittning över de 

apportegendomar som ett aktiebolag efterfrågade. Från mitt perspektiv är detta ett svagt 

argument. Jag bygger min kritik på att om det ska antas att befintliga aktieägare inte besitter 

den apportegendom som ett aktiebolag är i behov av, kan det likväl antas att befintliga ak-

tieägare inte besitter de likvida medlen som ett aktiebolag är i behov av vid en kontant ny-

emission. Enligt min mening har lagstiftaren redan från början, medvetet eller omedvetet, 

gett tillfälle för att luckra om den tvingande företrädesrätten genom apportemissioner. Fö-

reträdesrätten som syftar till att vara tvingande bör vara fri från undantag för att på så sätt 

hindra ageranden som avviker från regleringen. Jag anser att lagstiftaren har misslyckats 

med att stifta en ovillkorlig företrädesrätt då den faktiskt aldrig har varit ovillkorlig.  

Vid en kontant nyemission gäller företrädesrätten vars syfte är att hindra utspädningseffek-

ten av aktier och att en maktförskjutning ska äga rum. Alla aktieägare i ett aktiebolag är 

dock inte alltid delaktiga i en kontant nyemission. Detta kan bero på att dessa aktieägare 

inte har förmåga att tillföra ytterligare kapital som aktiebolaget är i behov av. Även om ak-

tieägare har kapacitet att tillföra de likvida medlen som efterfrågas av bolaget, innebär detta 

inte att de är villiga till att skjuta till med ytterligare kapital. Jag anser därför att en utspäd-

ningseffekt och en maktförskjutning är oundvikligt och kommer att uppkomma förr eller 

senare i ett aktiebolag.   

Det är konstaterat att det finns en osäkerhet över huruvida emissioner av teckningsoptioner 

och emissioner av konvertibla skuldebrev leder till ökning av aktiekapital i ett aktiebolag. 

Denna osäkerhet uppstår då aktiekapitalets ökning är beroende av hur en aktieägare väljer 

att använda sig av rätten till nyteckning eller omvandling. Med hänsyn till hur länge det har 

funnits möjligheter för aktiebolag att utföra dessa två typer av emissioner, bör det finnas en 

lösning till denna osäkerhet vid det laget. Syftet med emissioner är att aktiebolag ska öka 

sitt aktiekapital. Jag anser därför inte att emissioner av teckningsoptioner och emissioner av 
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konvertibla skuldebrev uppfyller sitt syfte då det inte är säkert att dessa två emissioner fak-

tiskt ökar ett aktiebolags aktiekapital.  

Fördelen med en fondemission är att de likvida medlen i ett aktiebolag binds hårdare då de 

överförs till aktiekapitalet. När aktiebolagets kreditvärde ökar leder detta till en gynnsamhet 

för aktiebolaget vid framtida affärer då näringslivet ser ett ökat aktiekapital från en positiv 

synvinkel. En nackdel, som riskerar att hamna i skymundan, är att fondemissioner finansie-

ras av den utdelningsbara vinsten. Resultatet blir att aktieägarna mister den utdelning som 

de är berättigade till. För att emissionen ska uppnå sitt syfte, anser jag att det är viktigt att 

aktieägarna blir medvetna om att den utdelningsbara vinsten går förlorad innan det beslutas 

om att genomföra en fondemission.  

7.2 Företrädesrätten 

När reglerna om företrädesrätt infördes var syftet med att skydda ett bolags aktieägare 

ovillkorligt. Denna lag var tvingande då den inte kunde avvikas genom riktade emissioner, 

med undantag från apportemissioner. Det kan konstareras att tanken bakom införandet av 

lagen var att skydda aktieägarnas intressen. Lagen skyddade alla aktieägare, liten som stor, 

genom att stänga ute alla möjligheter att avvika från denna företrädesrätt. Företrädesrätten 

speglades av likhetsprincipen, vars syfte var att förebygga att förekommande aktieägare ska 

drabbas av ekonomisk förlust. Enligt min mening var lagen starkare vid införandet än vad 

den är idag, då dess klarhet inte lämnade mycket rum för missförstånd vid tolkning.  

Med åren har förändringar skett genom att luckor i lagen har uppkommit som gjort att 

ovillkorligheten har frångåtts. Detta har lett till att reglerna om företrädesrätten och regler-

na om avvikelser från företrädesrätten har blivit svårtolkade då det är svårt att avgöra om 

dessa regler bör tillämpas i aktieägarnas intresse eller i bolagets intresse. Vid införanden av 

nya lagstadganden måste näringslivets struktur ses över för att lagen ska vara parallell med 

verkligheten. I dagens samhälle är näringslivet strukturerat med mer konkurrens än någon-

sin tidigare och bolagen gör allt de kan få att slå sig fram. Om det då finns möjlighet för ett 

bolag att bli starkare på marknaden genom att få in en utomstående intressent, ska detta 

anses tillräckligt skäligt för en godtagbar riktad emission. Därför anser jag att reglerna om 

företrädesrätt och reglerna om avvikelser från företrädesrätten ska tillämpas i bolagens in-

tresse. På så sätt är aktieägare medvetna om att bolagens intresse går först och har det i 

åtanke när de går in som aktieägare.  
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7.3 Riktade emissioner  

Det är av värde att diskutera vilka skäl som faktiskt anses vara godtagbara vid riktade 

emissioner. Till en början upplöstes ovillkorligheten med syfte att bolag skulle få möjlighet 

till att öka sitt kapital genom att den Allmänna Pensionsfonden gick in som aktieägare. Det 

andra syftet var att bolag skulle få möjlighet att emittera fria aktier utomlands. På detta sätt 

skulle kapitalet ökas genom att svenska bolag tillhandahöll utländskt kapitaltillskott. Sakta 

men säkert har nya orsaker uppkommit till att genomföra riktade emissioner och idag finns 

det en lång lista på skäl som anses var godtagbara för att möjliggöra en avvikelse från ak-

tieägarnas företrädesrätt. Med detta menar jag att reglerna om företrädesrätten har blivit 

svaga då de inte utesluter några specifika skäl till att inte genomföra en riktad emission. Det 

kan argumenteras för att om otillbörlighet uppstår så ska inte en avvikelse från företrädes-

rätten genomföras. Enligt min åsikt är det svårt att uppnå otillbörligheten eftersom begrep-

pet är oidentifierat. Håkan Nial menar på att otillbörlighet endast kan uppnås om det upp-

kommer en fördel för en aktieägare och att det uppkommer en nackdel för bolaget eller en 

annan aktieägare. Även i situationer där Håkan Nials förklaring om otillbörlighetens upp-

komst eftersträvas, anser jag att det finns ytterst få situationer som kan uppnå otillbörlighet 

då kraven är kumulativa. Om ett bolag vill få in en utomstående intressent finns det en 

möjlighet att denne får en fördel i bolaget. Det är dock svårt att se på vilket sätt detta skulle 

påverka bolaget negativt, eftersom bolaget får friska pengar som ökar kapitalet vilket i sin 

tur stärker bolaget gentemot konkurrenterna. Om ett bolag får in en utomstående intres-

sent som introducerar en ny marknad är detta ännu en fördel för bolaget eftersom det kan 

vidareutvecklas och få inkomster från nya områden. Om ett bolag påverkas negativt av att 

få in en utomstående intressent, ter det sig naturligt att bolaget inte tar in denne intressen-

ten som aktieägare. Som jag har nämnt tidigare anser jag att reglerna om företrädesrätten 

och reglerna om avvikelser från företrädesrätten ska tillämpas i bolagets intresse. Därför är 

det, enligt min mening, inte tillräckligt att uppnå otillbörlighet genom att påstå att en riktad 

emission är till nackdel för befintliga aktieägare.    

Frågan som uppkommer är om det existerar något skäl som inte anses tillräckligt godtag-

bart för att inte genomföra en emission? Enligt min mening kan alla syften till en riktad 

emission anses vara godtagbara beroende på vilket synsätt man ser på det. Så länge en rik-

tad emission ligger i bolagets intresse, anser jag att syftet är tillräckligt godtagbart för att av-

vika från företrädesrätten. Det är av vikt att belysa att även om det inte skulle existera ett 
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syfte till en riktad emission, bör även detta anses vara godtagbart då det inte stadgas i ABL 

att det måste finnas ett syfte till en riktad emission. Enligt min tolkning innebär detta att 

ingen kan påstå att ett syfte med en riktad emission är oskälig då detta inte är ett krav i en-

lighet med lagtexten.  

Det finns förmodligen åsikter om att reglerna om företrädesrätten och reglerna om avvikel-

ser från företrädesrätten ska tillämpas i aktieägarnas intresse för att skydda dem på bästa 

möjliga vis. Idag är dock dessa regler strukturerade på så sätt att de endast skyddar minori-

tetsägare. Enligt min åsikt är dessa regler svaga då de inte uppnår sitt syfte med att skydda 

minoritetsägarna i ett aktiebolag. Utöver den oklarhet som finns med reglerna, är dessa reg-

ler lätta att undvika. Det första tillvägagångssättet, som har funnits ända från första början, 

är att en apportemission genomförs. Detta leder till att aktieägarnas företrädesrätt bortfaller 

per automatik och skyddar inte förekommande aktieägare. Apportemissioners genomför-

anden behöver inte betyda att ett bolag faktiskt är i behov av den apportegendom som ef-

terfrågas. Det s.k. utspädnings-målet är ett tydligt exempel på att apportemissioner tillämpas i 

syfte att undgå företrädesrätten. En annan möjlighet som finns för att undgå företrädesrätt-

en är genom att bolagsstämman beslutar att genomföra en riktad emission. För att detta ska 

vara genomförbart ska beslutet biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Med andra ord räcker det 

med att beslutet biträds av 67 % av samtliga röster som de aktier som är företrädda vid 

stämman. Även vid denna punkt faller reglerna om företrädesrätten då den inte uppnår sitt 

syfte med att skydda minoritetsägarna. För att uppnå syftet skulle det krävas en större pro-

centuell enighet bland samtliga aktieägare vid beslut om en riktad emission. För att öka 

kravet på enigheten som ligger på två tredjedelar krävs ett nytt lagstagande. Detta skulle 

dock innebära att reglerna om företrädesrätten och reglerna om avvikelser från företrädes-

rätten strider mot bolagets intresse då reglerna sätter hinder för att ett bolag ska ha möjlig-

het att öka sitt aktiekapital så mycket som möjligt.  

Befintliga aktieägare ser sällan riktade emissioner från en positiv synvinkel. Fokus läggs på 

utspädningseffekten och den maktförskjutning som uppkommer i och med den riktade 

emissionen. Det är av vikt att inse att en utspädningseffekt och en maktförskjutning är 

oundvikligt och kommer att uppkomma förr eller senare i ett bolag. Det ligger i näringsli-

vets natur och det behöver inte vara något negativt. Om ett bolag får in en utomstående in-

tressent ökas aktiekapitalet i bolaget. Visserligen uppstår det en utspädningseffekt, men det 

innebär inte direkt att aktiernas värde sjunker. Tvärtom leder detta till att bolaget får större 
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möjligheter till att vidareutvecklas och höjer sitt värde på så sätt. Om det visar sig att en ut-

omstående intressent kan tillföra en saknad kompetens till bolaget eller att denne introdu-

cerar bolaget inför en helt ny marknad, resulterar det även i att bolaget höjer sitt värde vil-

ket i sin tur leder till att aktiernas värde ökar.  

7.4 Reformering 

Oavsett om reglerna om företrädesrätten och reglerna om avvikelser från företrädesrätten 

ska tillämpas i aktieägarnas intresse eller i bolagets intresse, kan det konstateras att reglerna 

är i behov av en reformering. Jag anser inte att det är möjligt för reglerna att återgå till att 

vara ovillkorliga på samma vis som dem var vid införandet. Detta skulle inte vara proport-

ionerligt med verkligheten och går inte hand i hand med näringslivets struktur i dagens 

samhälle. Det är inte heller rimligt att reglerna förblir oklara, då det alltid kommer att upp-

stå missförstånd i huruvida det är lämpligt att tillämpa företrädesrätten eller avvika från fö-

reträdesrätten. Det är reglernas oklarhet som har lett till företrädesrättens svaga position 

och så länge den förblir oklar kommer det alltid finnas skäl för att undgå den. Detta inne-

bär att minoritetsägare alltid kommer att besitta en svag ställning i ett bolag då de inte är 

medvetna om vad som gäller och hur de ska agera vid en situation där företrädesrätten har 

avvikits. Visserligen finns det möjligheter för aktieägarna att få ett yttrande från AMN an-

gående huruvida ett bolagsstämmobeslut står i strid med god sed. Dock är det inte tillräck-

ligt för aktieägarna att åberopa att bolagsstämmobeslutet står i strid med god sed för att 

föra en klandertalan mot en riktad emission. Det är endast domstolen som kan pröva 

huruvida bolagsstämmobeslutet står i strid med generalklausulerna. Det existerar dock ing-

en rättspraxis på området, vilket leder till att oklarheten består i konstatera att ett bolags-

stämmobeslut står i strid med god sed. Det finns generalklausuler vars syfte är att skydda 

aktieägarna. Enligt min mening uppnår generalklausulerna inte sitt syfte då det inte finns 

några klara riktlinjer på hur dessa generalklausuler ska tillämpas i praktiken.   

För att lösa problemet på bästa möjliga vis bör reglerna om företrädesrätten bli dispositiva. 

Om det uttrycks klart och tydligt i lagtexten att reglerna om företrädesrätten är dispositiva, 

är det en bra utgångspunkt för att effektivisera reglerna om företrädesrätten och reglerna 

om avvikelser från företrädesrätten. Vidare bör den dispositiva lagen tillämpas i bolagens 

intresse, då jag anser att det vore mest proportionerligt med näringslivets struktur. På så vis 

kan bolagen bli mer konkurrenskraftiga då de agerar efter vad som anses ge bäst utfall för 

bolaget. Detta leder i sin tur till att bolaget har flera möjligheter till att höja värdet på sin 

verksamhet och på så sätt höja värdet på sina aktier. Ett införande av klara dispositiva reg-
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ler leder dessutom till att aktieägarna blir medvetna om detta när de går in i bolagen som 

aktieägare vid teckning av aktier. Då aktieägarna blir medvetna om de risker som finns, 

kommer detta förhoppningsvis leda till att aktieägarna strävar ytterligare för sitt bolags 

bästa för att på så sätt undvika att deras ställning försämras. Det bör även finnas klara rikt-

linjer på hur generalklausulerna ska tillämpas i praktiken, något som saknas i dagens läge. 

Om riktlinjerna förbli oklara, ser jag ingen möjlighet för generalklausulerna att uppnå sitt 

syfte. 

Slutligen är det av vikt att påpeka att reglerna om företrädesrätten och reglerna om avvikel-

ser från företrädesrätten är i behov av en reformering för att det ska uppstå en klarhet i la-

gens klara oklarhet. 
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8 Slutsats 

Min slutsats av förevarande uppsats är att jag anser att lagen behöver en reformering så till-

vida att den bör reformeras till en dispositiv rätt och tillämpas i aktiebolagens intresse. 

Detta skulle, enligt min mening, åtgärda de oklarheter som finns kring reglerna om företrä-

desrätten och göra såväl bolagen som aktieägarna medvetna om att reglerna ska tillämpas i 

bolagens intressen. Vidare bör det införas för hur otillbörlighet kan uppstå och i vilka situ-

ationer otillbörligheten uppstår. Detta skulle leda till att aktieägarna blir medvetna om när 

dem kan tillämpa skyddsreglerna i form av likhetsprincipen, informationsprincipen och ge-

neralklausulerna. Även dessa tre typer av skyddsregel är i behov av att förydligas. Om det 

ska finnas principer om likhet och information samt generalklusuler så bör det även finnas 

klara riktilinjer på hur dessa ska tillämpas i praktiken, vilket saknas i dagens läge. 

Enligt min mening  är en dipositiv företrädesrätt som tillämpas i aktiebolagens intresse en-

bra utgångspunkt för att effektivisera reglerna om företrädesrätten och reglerna om avvi-

kelser från företrädesrätten. Slutligen är det av vikt att påpeka att reglerna om företrädesrät-

ten och reglerna om avvikelser från företrädesrätten är i behov av en reformering för att 

det ska uppstå en klarhet i lagens klara oklarhet. 
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