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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 24 maj 2006.

Enlig riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen
(1982:713)3 

dels att 15 kap. 8–12 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 15 kap. 1 och 8 §§ skall utgå,
dels att rubriken till 15 kap. skall lyda ”Frivillig överlåtelse av försäk-

ringsbestånd”, 
dels att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 14 a kap., av följande ly-

delse.

14 a kap. Inlösen av minoritetsaktier

Förutsättningar för inlösen

1 § En aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett försäk-
ringsaktiebolag (majoritetsaktieägaren) har rätt att av de övriga aktieägarna i
bolaget lösa in återstående aktier. Den vars aktier kan lösas in har rätt att få
sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. 

Bestämmelserna i första stycket och i övrigt i detta kapitel om majoritets-
aktieägare i ett försäkringsaktiebolag gäller även den som tillsammans med
ett eller flera dotterföretag innehar mer än nio tiondelar av aktierna i bolaget
och den vars dotterföretag innehar mer än nio tiondelar av aktierna i bolaget.
Finns det flera som uppfyller dessa förutsättningar, skall bestämmelserna i
detta kapitel tillämpas enbart på den som är närmast överordnad bolaget.

Med dotterföretag som avses i andra stycket likställs juridisk person över
vilken en majoritetsaktieägare som inte är ett svenskt försäkringsaktiebolag
utövar inflytande på det sätt som anges i 1 kap. 9 §.

1 Prop. 2005/06:196, bet. 2005/06:FiU28, rskr. 2005/06:288.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om
uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).
3 Lagen omtryckt 1995:1567.
Senaste lydelse av
8 § 1999:122
10 § 1998:1488
12 § 1998:1488.
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2 § Om frågan om lösenbeloppet för en aktie som skall lösas in enligt detta
kapitel är tvistig, skall lösenbeloppet bestämmas med tillämpning av andra–
fjärde styckena.

Lösenbeloppet för en aktie skall bestämmas så att det motsvarar det pris
för aktien som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.
För en aktie som är föremål för handel vid en svensk eller utländsk börs, en
auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad skall lösen-
beloppet motsvara det noterade värdet, om inte särskilda skäl motiverar nå-
got annat.

Lösenbeloppet skall bestämmas med hänsyn till förhållandena vid den tid-
punkt då begäran om prövning av skiljemän enligt 5 § gjordes. Om det finns
skäl för det, får beloppet i stället bestämmas med hänsyn till förhållandena
vid en tidpunkt som infaller tidigare. 

Har ett yrkande om inlösen av aktie enligt detta kapitel föregåtts av ett of-
fentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier som budgivaren inte redan
innehar och har detta erbjudande antagits av ägare till mer än nio tiondelar
av de aktier som erbjudandet avser, skall lösenbeloppet motsvara det er-
bjudna vederlaget, om inte särskilda skäl motiverar något annat. 

3 § En aktieägare har rätt till ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på lö-
senbeloppet från den dag någon av parterna begärde att tvisten skulle prövas
av skiljemän till dess att den dom, där lösenbeloppet har fastställts, har vun-
nit laga kraft. För tiden därefter fram till dess att lösenbeloppet betalas har
aktieägaren rätt till ränta enligt 6 § samma lag. I fråga om bolag som inte är
avstämningsbolag skall dock sådan ränta inte betalas för tiden innan aktie-
brev med anteckning om överlåtelse eller lösenbevis har överlämnats till
majoritetsaktieägaren.

Rätten till lösenbeloppet

4 § Rätten till lösenbeloppet skall antas tillkomma den som till majoritets-
aktieägaren överlämnar ett aktiebrev med anteckning om överlåtelse eller ett
lösenbevis enligt 13 § andra stycket. I avstämningsbolag skall rätten antas
tillkomma den som enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument är

1. registrerad som ägare till aktierna, eller
2. antecknad på konto i avstämningsregister som berättigad till lösenbe-

loppet. 

Talan i inlösentvist

5 § En tvist om huruvida det finns en rätt eller skyldighet till inlösen eller
om lösenbeloppets storlek skall prövas av tre skiljemän. Om inte något annat
följer av bestämmelserna i detta kapitel, gäller i fråga om skiljemännen och
förfarandet inför dem i tillämpliga delar bestämmelserna i lagen (1999:116)
om skiljeförfarande. 

Talan i en inlösentvist får tas upp till prövning om den avser 
1. fastställelse av rätt eller skyldighet till inlösen,
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3. förpliktelse för majoritetsaktieägaren att betala fastställt lösenbelopp

till aktieägare vars aktier löses in. 
Bestämmelser om talan mot skiljedomen finns i 24 §.
Bestämmelserna i denna paragraf hindrar inte att talan mot en utländsk

majoritetsaktieägare väcks vid en utländsk domstol.

Särskilda bestämmelser när majoritetsaktieägaren har begärt prövning av 
skiljemän

6 § Om en majoritetsaktieägare vill lösa in aktier i ett bolag enligt 1 § och
det inte kan träffas en överenskommelse om detta, skall han eller hon hos
bolagets styrelse skriftligen begära att tvisten avgörs av skiljemän och uppge
sin skiljeman.

7 § Styrelsen skall genast efter det att den har mottagit en begäran enligt
6 § genom kungörelse underrätta de aktieägare, som lösningsanspråket rik-
tas mot, om att inlösen har begärts. I underrättelsen skall aktieägarna ges till-
fälle att senast två veckor från kungörelsen skriftligen uppge sin skiljeman
till bolaget. 

Underrättelsen skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt den eller
de ortstidningar som styrelsen bestämmer. Underrättelsen skall även sändas
med brev till varje aktieägare som lösningsanspråket riktas mot och vars
postadress är känd för bolaget.

I fråga om publika försäkringsaktiebolag gäller i stället för andra stycket
första meningen att en underrättelse skall kungöras i Post- och Inrikes Tid-
ningar och i en rikstäckande dagstidning.

8 § Om inte samtliga aktieägare som har förts in i aktieboken och som lös-
ningsanspråket riktas mot har uppgett en gemensam skiljeman inom den tid
som anges i underrättelsen enligt 7 §, skall styrelsen hos Stockholms tings-
rätt ansöka om att en god man utses. 

En sådan ansökan skall prövas skyndsamt.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

9 § Den som utses till god man skall vara lämplig för uppdraget.

10 § Den gode mannen skall 
1. utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna, och
2. i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt. 
Den gode mannen skall snarast underrätta bolagets styrelse om valet av

skiljeman.
Utöver vad som anges i denna lag, gäller bestämmelserna om behörighet

för ett ombud i 12 kap. 14 § första stycket 2–6 rättegångsbalken för den gode
mannens behörighet. Den gode mannen är vidare behörig att framställa yr-
kande om fullgörelse enligt 5 § andra stycket 3.

11 § Sedan skiljemännen har utsetts, skall de uppmana de aktieägare som
själva önskar föra sin talan att inom två veckor anmäla detta till skiljenämn-

2 SFS 2006:418-457
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pas.

I fråga om publika försäkringsaktiebolag gäller i stället för 7 § andra
stycket första meningen att en uppmaning skall kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar och i en rikstäckande dagstidning.

Förhandstillträde

12 § Innan frågan om lösenbeloppet slutligt har prövats, får skiljemännen
eller, sedan talan har väckts vid domstol enligt 24 §, domstolen på yrkande
av majoritetsaktieägaren i en särskild dom besluta om förhandstillträde för
majoritetsaktieägaren.

Ett avgörande enligt första stycket får meddelas endast om
1. parterna är ense om att det finns lösningsrätt eller lösningsskyldighet

eller det annars står klart att en sådan rätt eller skyldighet finns, och
2. majoritetsaktieägaren har ställt säkerhet för kommande lösenbelopp

och ränta och säkerheten har godkänts av skiljemännen eller domstolen.
Om ett beslut om förhandstillträde har meddelats, får majoritets-

aktieägaren utöva de rättigheter som aktierna ger från och med den tidpunkt
då domen om förhandstillträde vinner laga kraft. Vid denna tidpunkt inträder
också de rättsverkningar som anges i 13 och 14 §§. 

13 § Om det har beslutats om förhandstillträde till aktier i ett bolag som
inte är avstämningsbolag, är ägarna till de aktier som skall lösas in skyldiga
att till majoritetsaktieägaren överlämna sina aktiebrev med anteckning om
överlåtelse. Aktiebrev, som ännu inte har överlämnats till majoritetsaktieä-
garen, ger inte annan rätt för innehavaren än att mot överlämnandet av aktie-
brevet få ut lösenbeloppet och ränta. 

När en aktieägare överlämnar aktiebrev till majoritetsaktieägaren enligt
första stycket är denne skyldig att till aktieägaren lämna ett skriftligt bevis
om aktieägarens rätt till kommande lösenbelopp och ränta (lösenbevis). Av
lösenbeviset skall framgå 

1. att det har utställts av majoritetsaktieägaren, och
2. det antal aktier, i förekommande fall med uppgift om aktieslag, för

vilka aktieägaren är berättigad till lösenbelopp.
I fråga om överlåtelse och pantsättning av lösenbevis skall bestämmel-

serna om skuldebrev i 13, 14 och 22 §§ lagen (1936:81) om skuldebrev till-
lämpas. Härvid skall beviset anses vara ett skuldebrev ställt till innehavaren,
om det har ställts till innehavaren, och i övrigt anses vara ett skuldebrev
ställt till viss man eller order.

14 § Om det har beslutats om förhandstillträde till aktier i ett avstämnings-
bolag, skall aktierna, på begäran av majoritetsaktieägaren, registreras med
denne som ägare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella in-
strument. Samtidigt skall aktieägares rätt till kommande lösenbelopp och
ränta registreras enligt samma lag. 
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15 § Är frågan om majoritetsaktieägarens rätt eller skyldighet till inlösen
tvistig, får skiljemännen på yrkande av part eller den gode mannen avgöra
frågan genom en särskild skiljedom.

Om ett avgörande om förhandstillträde enligt 12 § har vunnit laga kraft,
får skiljemännen på yrkande av part eller den gode mannen meddela en sär-
skild skiljedom över belopp som har medgetts av majoritetsaktieägaren. 

Återkallelse av talan m.m.

16 § Om majoritetsaktieägaren återkallar sin talan om inlösen, är majori-
tetsaktieägaren ändå, om det finns förutsättningar för inlösen enligt 1 §,
skyldig att på yrkande av minoritetsaktieägare eller den gode mannen lösa in
minoritetsaktieägarens aktier.

17 § Om majoritetsaktieägarens lösningsrätt enligt 1 § har bortfallit på
grund av majoritetsaktieägarens eller dennes dotterföretags överlåtelser av
aktier, är majoritetsaktieägaren ändå på yrkande skyldig att lösa in motpar-
tens aktier. Yrkande om inlösen får dock i så fall framställas endast beträf-
fande en aktie som ägdes av någon annan än majoritetsaktieägaren eller dot-
terföretag till denne den dag majoritetsaktieägaren begärde att tvisten skulle
avgöras av skiljemän. Med dotterföretag likställs en sådan juridisk person
som avses i 1 § tredje stycket.

18 § Om det har beslutats om förhandstillträde enligt 12 §, får majoritets-
aktieägaren inte därefter återkalla sin talan.

19 § Har någon annan än majoritetsaktieägaren lämnat tvisten för avgö-
rande av skiljemän och återkallar han eller hon sin talan, skall tvisten ändå
prövas om majoritetsaktieägaren yrkar det.

Verkningar av en skiljedom avseende lösenbeloppet

20 § När en dom avseende lösenbeloppet har vunnit laga kraft gäller föl-
jande. I ett bolag som inte är avstämningsbolag skall ägarna till de aktier
som skall lösas in till majoritetsaktieägaren överlämna sina aktiebrev med
anteckning om överlåtelse. I ett avstämningsbolag skall, utom i fall som av-
ses i 21 §, aktierna på begäran av majoritetsaktieägaren registreras med
denne som ägare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella in-
strument. 

Nedsättning av fastställt lösenbelopp

21 § Om aktiebrev eller lösenbevis inte har överlämnats till majoritetsak-
tieägaren inom en månad från den dag en dom avseende lösenbeloppet vann
laga kraft eller om en ägare till vissa aktier i ett avstämningsbolag är okänd,
skall majoritetsaktieägaren utan dröjsmål låta nedsätta lösenbeloppet för så-
dana aktier eller för aktier som avses med sådant lösenbevis enligt lagen
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att återta det nedsatta beloppet får inte göras.

Om nedsättning har skett enligt denna paragraf, får majoritetsaktieägaren
utöva de rättigheter som aktierna ger från och med den tidpunkt då beloppet
sätts ned hos länsstyrelsen.

Ett aktiebrev, som ännu inte har överlämnats till länsstyrelsen, ger inte an-
nan rätt för innehavaren än att mot överlämnandet av aktiebrevet få ut lösen-
beloppet och ränta. I avstämningsbolag skall, om nedsättning har skett, ak-
tierna på begäran av majoritetsaktieägaren registreras med denne som ägare
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Utfärdande av nytt aktiebrev

22 § Har ett aktiebrev inte överlämnats inom en månad från det att majori-
tetsaktieägaren blev ägare till aktien, skall bolagets styrelse på majoritetsak-
tieägarens begäran utfärda ett nytt aktiebrev. Det nya aktiebrevet skall inne-
hålla uppgift om att det ersätter ett tidigare aktiebrev. Om det tidigare aktie-
brevet därefter överlämnas till majoritetsaktieägaren, skall denne överlämna
det till bolaget för makulering.

Kostnaderna för skiljeförfarandet

23 § Majoritetsaktieägaren skall svara för ersättningen till skiljemännen
och den gode mannen samt för andra aktieägares kostnad. Om det finns sär-
skilda skäl, får skiljemännen ålägga annan aktieägare att helt eller delvis
svara för dessa kostnader. I fråga om en aktieägares och den gode mannens
kostnader gäller 18 kap. 8 § rättegångsbalken.

Talan mot skiljedom

24 § Part eller god man som är missnöjd med en skiljedom i en inlösen-
tvist har rätt att väcka talan vid Stockholms tingsrätt inom sextio dagar från
det att han eller hon fick del av skiljedomen i original eller bestyrkt kopia. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten. 

Rättegångskostnader i allmän domstol

25 § I allmän domstol svarar majoritetsaktieägaren för sina egna kostnader
och för kostnader som har uppkommit för motpart eller god man genom att
majoritetsaktieägaren har fullföljt talan, om inte annat följer av 18 kap. 6 el-
ler 8 § rättegångsbalken. I övrigt gäller bestämmelserna i 18 kap. rättegångs-
balken om skyldigheten att svara för kostnader i högre rätt. 

Om minoritetsaktieägarna helt eller delvis skall svara för rättegångskost-
nader, skall dessa fördelas efter det antal aktier som var och en innehar. Om
det finns särskilda skäl, får domstolen besluta om en annan fördelning. Be-
stämmelserna i 18 kap. 9 § rättegångsbalken skall inte tillämpas.
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26 § En majoritetsaktieägare som utnyttjar sin rätt enligt 1 § att lösa in
återstående aktier i bolaget har rätt att också lösa in teckningsoptioner och
konvertibler som bolaget har gett ut. En innehavare av en sådan tecknings-
option eller konvertibel har rätt att få denna inlöst av majoritetsaktieägaren,
även om denne inte utnyttjar sin rätt till inlösen av aktier. 

Har majoritetsaktieägaren enligt 6 § begärt att en tvist om inlösen skall
avgöras av skiljemän, får teckningsoptionerna eller konvertiblerna inte ut-
nyttjas för teckning eller konvertering förrän inlösentvisten har avgjorts ge-
nom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vil-
ken optionsrätten får utnyttjas eller konvertering får ske löper ut dessförin-
nan, har innehavaren av teckningsoptionen eller konvertibeln ändå rätt att ut-
nyttja optionen eller konvertibeln under tre månader efter det att avgörandet
vann laga kraft. 

Bestämmelserna i första och andra styckena skall inte tillämpas, om något
annat har angetts i villkoren för emissionen av teckningsoptionerna eller
konvertiblerna.

I fråga om förutsättningarna för att ge ut teckningsoptioner och konver-
tibler finns bestämmelser i 5 kap. 2 §.

27 § Har majoritetsaktieägaren begärt att såväl en tvist om inlösen av ak-
tier som en tvist om inlösen av teckningsoptioner eller konvertibler skall av-
göras av skiljemän, skall tvisterna handläggas i samma skiljeförfarande. 

I en tvist om inlösen av teckningsoptioner eller konvertibler skall 1–11
och 15–25 §§ tillämpas.

Om en tvist om inlösen avser såväl aktier som teckningsoptioner eller
konvertibler och god man enligt 7 § har utsetts, är denne också behörig att
företräda frånvarande innehavare av teckningsoptioner eller konvertibler.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. 
2. Har inlösen av aktier enligt 15 kap. 8 § påkallats före den 1 juli 2006,

gäller äldre bestämmelser om förutsättningarna för inlösen, om bestäm-
mandet av lösenbeloppet och om förfarandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Johan Lundström
(Finansdepartementet)



Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006
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