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Till statsrådet Reidunn Lauren

Genom beslut den 21 juni 1990 bemyndigade regeringen chefen för
justitiedepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt göraatten en
översyn aktiebolagslagen och besluta sakkunniga,attav experter,om
sekreterare och biträde kommittén.annat

Med stöd detta bemyndigande förordnades från den 21 juni 1990av
justitierådet Bo Svensson ordförande i kommittén. ledamöterSomav vara
i kommittén förordnades från den l november 1990 riksdagsledamoten
Nic Grönvall, riksdagsledamoten Inga-Britt Johansson, riksdagsledamoten
Bengt Silfverstrand och stabschefen Ulrika frånStuart, den 10numera
december 1991 riksdagsledamoten Karin Starrin och från den 9 januari

Åbjörnsson.1992 advokaten Rolf B.
Som sakkunniga i kommittén förordnades från den 1 november 1990

bankdirektören Bökmark,Jan auktoriserade revisorn Sven Ekholm,
advokaten Johan Gernandt, verkställande direktören Per-Ola Jansson,
auktoriserade revisorn Sten Lundvall, direktören Ulf Magnusson och juris
kandidaten Lars Milberg, från den 6 december 1990 vice börschefen Lars
Bredin och från den 15 maj 1991 juris kandidaten Hans Peter Larsson.

Att biträda kommittén förordnades frånexperter den l novembersom
1990 departementsrådet Håkan Klahr, rättschefen Per Erik Lindeberg och
hovrättsassessorn Annika Lundius från den 1 oktober 1991 kansli-samt
chefen Göran Schubert och kommerserådet Christer Lefrell.

Till sekreterare förordnades från den l december 1990 civilekonomen
Rolf Skog och hovrättsassessom Hans Cappelen-Smith.

Kommittén har antagit Aktiebolagskommittén.namnet
Kommittén får härmed avlämna delbetänkandet Bundna aktier.
Till betänkandet har fogats särskilt yttrande Jan Bökmark, Svenett av

Ekholm, Per-Ola Jansson, Sten Lundvall och Ulf Magnusson.
Stockholm i februari 1992

Bo Svensson

Nic Grönvall Inga-Britt Johansson SilfverstrandBengt

ÃbjörnssonKarin Starrin Ulrika Stuart Rolf B.

Rolf Skog
Cappelen—SmithHans
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Sammanfattning

svenska aktiebolagslagenDen medger i bolagsordningen intasatt ett
förbehåll alla eller delar aktierna i bolaget inte fårattom av genom

sig teckning eller överlåtelse förvärvas aktiebolag ellervare av annan
sammanslutning eller stiftelse eller visst slag aktiebolag ellerav av

sammanslutning eller stiftelse eller än svenskannan av annan
medborgare bundna aktier. Förbehåll detta slag finns i dag iav

220drygt 000 svenska aktiebolag och riktar sig väsentligen mot
utländska förvärv aktier i företag.svenskaav

med bundna aktierSystemet är gammalt i svensk rätt. Det gär till-
baka på uppfattningen det nationella intresset kräver skyddatt mot

utlänningar köper naturtillgångar och egendom i landetatt upp annan
förbehållasbör svenska rättssubjekt.som

dag ifrågasättsI det är förenligt med det nationella intresset attom
avskärma sig från utlandet. I stället det vitt spriddär uppfattningen

förökad rörlighet tjänster, och kapital skaparatt en varor, personer
förutsättningar för ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. framstårDet

angeläget stimulera det utländska intresset för investeringarattsom
i Sverige. enlighetI härmed har lagen 1982617 utländskaom
förvärv svenska företag upphävts och lagen 1982618av m.m. om
utländska förvärv fast egendom kan beräknas bli upphävdav m.m.
fr.o.m. den ljuli 1992.

Den förändrade på utländska investeringar föranledersynen en
omprövning med bundna aktier. det nationellaOmsystemetav
intresset inte längre motiverar kontroll utlänningars förvärven av av
aktier i svenska aktiebolag, försvagas för sådana in-argumenten
skränkningar i aktiens fria överlåtbarhet de bundna aktiernasom
innebär.

Sverige har förhandlingarna EES-avtal och ansökanettgenom om
medlemsskap i EG förklarat sig iberett allt väsentligt anslutaattom

sig till EGs regelverk upprättande marknad. Iom av en gemensam
detta regelverk Romfördragetär central betydelse. Fördraget vilarav
på principen rättssubjekt från medlemsstat inte får diskriminerasatt
på grund nationalitet. principDenna kommer till iuttryckav
fördragets inledning och preciseras närmare i fördragets bestämmelser

fri rörlighet för tjänster och kapital.om varor, personer,
Aktiebolagskommittén, har till uppdrag bl.a. EG-anpassa denattsom

aktiebolagslagen,svenska övervägande skäl talar föratt att ettanser
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utlänningsförbehåll med stöd aktiebolagslagens regler bundnaav om
aktier strider diskrimineringsñrbudet. Bestämmelsernamot om
bundna aktier bör därför upphävas såvitt gäller möjligheten hindraatt
utländska rättssubjekt förvärva iaktier svenska bolag.att
Förbehåll bundna aktier kan användas i syftenäven andra än attom

begränsa utländskt ägande i bolaget. Enligt kommitténs bedömning
emellertid sådana förbehållär mycket sällsynta. I dessa undantagsfall

kan de åsyftade begränsningarna ägarkretsen regel uppnåsav som
hembudsklausul i bolagsordningenäven eller konsortial-engenom

aktieägarna.avtal mellan Kommitténs slutsats därför 17är kap.att
friaABL bundna och aktier bör upphävas i sin helhet.om nu

gäller motsvarande bestämmelser i bankaktiebolagslagenDetsamma
och försäkringsrörelselagen.

i för sig möjligtDet är och med hänsyn till Romfördraget att
behålla med bundna aktier för aktiebolag tillverkarett system som
krigsmateriel. Fördraget medger nämligen åtgärder nödvän-ärsom
diga för skydda väsentliga säkerhetsintressen sammanhängeratt som
med produktionen och handeln med ammunition ochav vapen,
krigsmateriel. En ordning med utlänningsförbehåll i krigsmaterieltill-
verkande aktiebolag är emellertid oförenlig med tanken på upphävaatt
17 kap. för alla andra aktiebolag.ABL Intresset kunnaattav
kontrollera den svenska krigsmaterielindustrin måste därför enligt
kommitténs bedöming tillgodoses sätt änannat ett systemgenom
med bundna aktier. lösning kan i 19831034En lagenattvara om
kontroll tillverkningen krigsmateriel, föra in be-över av m.m.

förvärvstillstånd efterstämmelser denmönsterom av numera
upphävda företagsförvärvslagen.
Kommittén föreslår reglerna bundna aktier upphävs fr.o.m.att om

den 1 januari 1993. Förbehåll i bolagsordning bundna aktierom
upphör gälla vid ikraftträdandet. skett före denFörvärv 1att som
januari 1993 strid förbehålli med sådant skall därefter inte kunna
angripas. emellertid dessförinnanOm talan väckts ogiltighetom av
förvärv bunden aktie, tillämpas äldre bestämmelser.av
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Summary

The Swedish Companies allowsAct by-laws includecorporate to a
clause stipulating that all of the shares inpart notor a company may -
either by subscription sale be acquired by joint stockor a company-

other association foundation, by certain of joint stocktypeor or or a
other association foundation, by entity other thancompany or or or an

Swedish citizen restricted shares. Clauses of this foundtypea are
today in the by-laws of than 220,000 Swedish joint stockmore
companies and essentially aimed against foreign acquistions ofare
shares in Swedish companies.

The of restricted shares has long history insystem Swedish lawa
and back opinions that the national interest requires protectiontogoes
against aliens who might buy natural and other propertyup resources
in Sweden that should be reserved for Swedish legal entities.

Today people question whether consistent with themany
national interest shield ourselves from other countries. Instead thereto

widespread belief that mobility of goods, services, peoplegreatera
and capital the prerequisites for economic growth andcreate greater
prosperity. important stimulate interesttoseems an among
foreigners make investments in Sweden. Accordingly, theto Act
19826l7 Foreign Acquisition of Swedish Companies hasetc.on
been repealed, and the 1982618Act Foreign Acquisition of Realon
Estate be expected be repealed effectiveetc. from Julytocan
1992.

The changed approach foreign investments leadsto to a
of the of restricted shares. If the national interestreassessment system

longer justifies imposing controls foreigners’ acquisitions ofno on
shares in Swedish joint stock companies, this weakens inarguments
favor of limitationsthe free transferability of shares entailed byon a

of restricted shares.system
In the of the negotiations for Europeanagreementcourse an on a

Economic Area EEA and its application for membership in the
European Community EC, Sweden has declared its willingness to
comply with essentially the entire EC of rules thesystem on
establishment of market. The ofTreaty Rome of pivotala common
importance this rule The basedto the principlesystem. treaty on
that legal entities from member countries be subjectednot tomay
discrimination of nationality. This principle expressedaccounton
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exactly in itsof and definedpreamble thein the treaty more
services andof goods, people,the freeregulations movementon

capital.
tasks includeSwedish Committee, whoseCompany LawThe

rules, believes that thereSwedish Companies ECadapting the Act to
ownership restriction clauses inevidence that alienoverwhelming

share rules in the Swedishbased the restrictedby—laws,corporate on
comply with the treatys banCompanies doAct, not on

regulations should therefore berestricted sharediscrimination. These
legal entities from acquiringinsofar they foreignabolished, preventas

Swedish companies.shares in
besidesbe used for otherRestricted clauses alsoshare purposesmay

judgment of thethealien ownership in Inlimiting company.a
these exceptionalInCommittee, however, such clauses rare.are very

generallyownership also bedesired restrictionsthe canoncases,
of purchase clause in theincluding prior optionachieved by a

stockholders.the consortiumby-laws agreementcorporate amongor
17 oftherefore that Chapter theCommittees conclusionThe

unrestrictedconcerning restricted andCompaniesSwedish Act
Therepealed in its entirety.should befree shares samenow

regulations in the Swedish Bankingcorrespondingapplies theto
Businessand the Swedish Insurance Act.Companies Act

of retainthe Rome,actually possible, under Treaty systemto a
manufacturestock companies whichshares in jointof restricted war

permits actionsthemateriel. This because totreaty necessary
production of andinterests relatedessential security toprotect

materiel. ofammunition andin A systemwarweapons,commerce
the by-laws of materielrestriction clauses inalien ownership war

withwould, be irreconcilablemanufacturing corporations however,
forSwedish Companiesof repealing Chapter 17 of thethe idea Act

Swedens interest in being ablejoint stock companies.all other to
therefore, in the judgment ofits materiel industrycontrol mustwar

ofbesidessatisfied in otherthe Committee, be systemaways
insert insolution might be theshares. Actrestricted One to

Manufacturing of Materielof the War19831034 Control etc.on
patterned theacquisition permits whichregulations are ononnew

Companies.Foreign Acquisition of Swedishnow-repealed Act on
restrictedthe existing rules sharesCommittee thatThe onproposes

1993. Restricted share clausesrepealed effective from Januarybe
be valid when the ruleby-laws wouldin tocorporate newcease

1993, should be possibleAfterinto force. January not tocomes
before dateacquisitions which occurred thataction againstbring legal

action has beenIf, legalviolation of such clause. however,in a
invalid acquisition of restrictedbefore that date against thebrought a

regulations would apply.share, the old
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Författningsförslag

Förslag till

ändring i aktiebolagslagen 19751385Lag om

1385‘Härigenom föreskrivs frågai aktiebolagslagen 1975om
dels 17 kap. skall upphöra gälla,att att
dels 3 kap. 2 och 3 4 5 5§§, kap. kap. 4 13 kap. 4 18att

kap. 4 19§ och kap. 1 skall ha följande§ lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
2 §

Aktie kan fritt överlåtas och Aktie frittkan överlåtas och
förvärvas, följer förvärvas, följerannat annatom av om av
3 eller 17 kap.§ 1 eller eljest 3§ § eller eljest lag.av

lag.av
3 §

I bolagsordningen kan intagas I bolagsordningen kan intagas
förbehåll aktieägare eller förbehåll aktieägare elleratt att

skall berättigad skall berättigadatt attannan vara annan vara
lösa aktie, övergår till lösa aktie, övergår tillsom ny som ny
ägare. Förbehållet skall fårägare. Lösningsrätten inteange

beroende aktiengöras av om
övergår till utländsk För-ägare.
behållet skall ange

vilka lösningsberättigadeär och, lösningsrätt skallsom om
kunna utövas vid vissa fång, vilka fångslags sålunda undantagits,som

2. den ordning, i vilken lösningsrâtten tillkommer de lösningsbe-
rättigade inbördes,

3. den tid, överstigande tvâ månader från anmälan hos styrelsen
akties övergång, inom vilken lösningsanspråk skall framställasom

hos bolaget,

I Senastelydelse 17 kap. 1989831.av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4. den tid inom vilken lösen skall erläggas, vilken tid får över-
stiga månad räknat från den tidpunkt då lösenbeloppet bleven
bestämt.

Förvärvas flera aktier fång, kan, följerannatgenom samma om
förbehållet, lösningsrätt icke beträffandeutövas mindre antal aktierav

än fånget omfattar. Om tillämpningen föreskrift i bolagsordningenav
rörande lösens belopp skulle bereda någon otillbörlig fördel, kan
jämkning ske.

När anmälan gjorts aktiens övergång, skall styrelsen genastom
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad postadressvars

infördär i aktieboken eller eljest känd för bolaget.
föreskrivesOm i bolagsordningen, prövas tvistannat om

lösningsrätt och lösenbeloppets storlek skiljemän enligttreom av
lagen 1929145 skiljemän.om

Innan det visar sig lösningsrätten begagnas, kan den till vilkenatt
aktie övergått icke aktien härflytandeutöva rätt gentemotannan av
bolaget än till vinstutdelning och företrädesrätträtt till teckning av ny
aktie vid nyemission eller till teckning andel i lån 5iav som avses
kap. Rättigheter och skyldigheter på grund sådan teckning övergårav
till den begagnat sig lösningsrätten.som av

4 kap.
5 §

Beslut nyemission skallom ange
det belopp eller högsta belopp, aktiekapitaletvarmed skall kunna

ökas, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,
2. det aktieslag vartill de aktierna skall höra, akter olikanya om av

slag finnes eller kan utges,
3. den företrädesrätt teckna aktier tillkommer aktieägarnaatt som

eller eller får teckna aktier,annan vem som annars
4. den tid inom vilken aktieteckning kan ske, när visst beloppett

eller lägsta belopp fastställts för aktiekapitalets ökning,ett
5. den tid, understigande två veckor från utñrdandet kun-av

görelse enligt 7 eller, samtliga§ aktieägare varit företrädda vidom
den bolagsstämma beslutat emissionen, från beslutet ieller, frågasom

avstämningsbolag, från avstämningsdagen, inom vilken aktieägareom
kan begagna sin företrädesrätt,

6. den tid inom vilken tecknade aktier skall betalas eller, i före-
kommande fall, teckning skall ske betalning,att genom

7. den beräkningsgrund, enligt vilken vid öveneckning de aktier
icke tecknats med företrädesrätt skall fördelas, föreskriftsom om

meddelas fördelningen skall bestämmas styrelsen,att av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8. aktiernas nominella belopp och det belopp skall betalas försom
tecknad aktie,

9. i förekommande fall förordnande i 3som avses a
Om förbehåll enligt 3 kap. 1 § Om förbehåll enligt 3 kap. 1 §

fjärde stycket eller 3 6 kap. fjärde stycket eller 3 eller 6§
8 eller§ I 7 kap. 1 skall§ gälla kap. 8 § skall gälla beträffande
beträffande de aktierna, skall de aktierna, skall erinrannya nya
erinran därom in i emis- därom in i emissionsbe-tagas tagas
sionsbeslutet. slutet.

frågaI avstämningsbolag iakttages, avstämningsdag skallattom
i emissionsbeslutet, aktieägare skall ha företrädesrättanges attom

deltaga i emissionen. Avstämningsdagen får tidigaresättas än tre
veckor från det beslutet kungjorts enligt 7

Skall till aktiebreven hörande kuponger användas emissions-som
bevis, skall detta i beslutet.anges

5 kap.
4 §

Beslut emission skallom ange
emissionens belopp eller högsta belopp eller det lägsta och högsta

beloppet för emissionen,
2. den företrädesrätt deltaga i emissionen tillkommeratt som

aktieägare eller eller eljest äger deltaga i emissionen,annan vem som
3. den tid inom vilken teckning skuldebrev kan ske, visstnär ettav

belopp eller lägsta belopp bestämts för emissionen,ett
4. den tid, understigande två veckor från utfärdandet kun-av

görelse enligt 6 första§ stycket första meningen eller, ifall som avses
i 6 § fjärde stycket, från beslutet eller, i fråga avstämningsbolag,om
från avstämningsdagen, inom vilken aktieägare kan begagna sin
företrädesrätt till teckning,

5. skuldebrevens nominella belopp, emissionskurs och räntefot,
6. den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas densamt

beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev som
icke tecknats med företrädesrätt skall fördelas, föreskriftom
meddelas fördelningen skall bestämmas styrelsen,att av

7. tid och villkor för utbyte eller nyteckning,
8. den rätt skall tillkomma borgenär eller innehavaresom av

optionsbevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller
nyteckningen ökas eller nedsättes eller konvertibla skuldebrevnya
eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning ellerutges
bolaget upplöses eller upphör fusion,genom

9. det belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna ökas utbytegenom
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

eller nyteckning, -
aktierskall höra,aktiernavartill de10. det aktieslag om avnya

olika slag finnes eller kan utges.
3 kap. 1förbehåll enligt §3 kap. Omförbehåll enligt 1 §Om

eller 6eller 3 §6 fjärde stycketfjärde eller 3 kap.stycket
beträffande8 skall gällaskall gälla kap. §8 eller 17 kap. 1 §§

skall erinrande aktierna,aktierna, skallbeträffande de nyanya
emissionsbe-ii emis- därom intagaserinran därom intagas

slutet.sionsbeslutet.
avstämningsdag skallavstämningsbolag iakttages,frågaI attom

skall ha företrädesrättemissionsbeslutet, aktieägarei attomanges
tidigarefår änAvstämningsdagen sättasdeltaga i emissionen. tre

första stycket förstakungjorts enligt 6 §från det beslutetveckor
meningen.

emis-fondbörs, kan iför handel vidbli föremålSkall skuldebrev
styrelsenstyrelsen eller denbemyndigande försionsbeslutet upptagas

emissionenspåbörjas bestämmainnan teckninginom sig förordnar att
eller nyteck-villkor för utbyteräntefotbelopp, emissionskurs, samt

nämnda villkordock,avståmningsbolag iakttagesning. frågaI attom
skall haaktieägarepå avståmningsdagen,skall bestämmas senast om

deltaga i emissionen.företrädesrätt att

13 kap.
4

i likvidation,förordnar bolaget skall trädaRätten att om
bolagsordningen,föreligger enligtlikvidationsskyldighet

ochöverskotti avslutas med2. bolaget konkursär som
likvidationföreskriven tid fattat beslutbolagsstämman icke inom om

enligt 19
verkstäl-behörig styrelse ellertill registret anmäldbolaget saknar

lag,direktör skall finnas enligt dennalande som
kap.bolaget har enligt 114. bolaget har enligt ll kap. 4.

förårsredovisningårsredovisning för 3 in3 in § sänt§ sänt
de två räken-två räken- någotnågot de senastesenaste avav

skapsåren.skapsåren, eller
förhållandet mellan antalet

bundna och antalet fria aktier
17förbehåll enligtstrider mot

bolaget efterkom-kap. 1 och§
registreringsmyndighetensmi

2 Senaste 1978272.lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

föreläggande enligt 17 kap. 5
eller 6

Beslut likvidation meddelas dock ej, det styrkes lik-attom om
vidationsgrunden upphört under ärendets handläggning tingsrätten.i

Fråga likvidation enligt första stycket påprövas anmälanom av
registreringsmyndigheten eller på ansökan styrelsen, styrelse-av
ledamot, verkställande direktör eller aktieägare. I fall isom avses
nämnda stycke 2 4 fråganprövas på ansökan borgenäräven ellerav-

kanrätt beroende någon finnes kanattannan vars vara av som
företräda bolaget.

18 kap.
4 §

Har sökande vid anmälan för registrering iakttagit vad ärsom
föreskrivet anmälan, skall sökanden föreläggas inom viss tidattom

yttrande eller vidtaga rättelse. Detsamma gäller, registre-avge om
ringsmyndigheten finner beslut anmäles för registrering elleratt som
handling bifogas anmälningen tillkommithar i behörig ordningsom
eller till sitt innehåll strider lag eller författning ellermot motannan
bolagsordningen eller har i något viktigare hänseende otydlig eller
vilseledande avfattning. Underläter sökanden efterkomma före-att
läggandet, skall anmälningen avskrivas. Underrättelse denna på-om
följd skall intagas i föreläggande. Föreligger även efter det yttrande
avgivits hinder för registrering och har sökanden haft tillfälle att yttra
sig över hindret, skall registrering vägras, anledning förekom-om

sökanden föreläggande.att nyttmer ge
Bestämmelserna i första stycket utgör hinder för registrering av

bolagsstämmobeslut, rätten till talan beslutet gått förloradmotom
enligt 9 kap. 17 § andra stycket.

Registreringsmyndighetenskall Registreringsmyndigheten skall
skriftligen underrätta skriftligen underrättagenast genast

bolaget registreringsmyn-när bolaget registreringsmyn-när
fattardigheten beslut enligt 4 digheten fattar beslut enligt 4

kap. 13 6§ andra stycket, kap. kap. 13 andra stycket, 6 kap.§
7 tredje 13 kap. 18 7§ stycket, §tredje stycket, 13 kap. 18
14 kap. 5 fjärde stycket, 17 14 5 fjärde eller§ kap. § stycket
kap. stycket8 § första eller 19 19 kap. 2
kap. 2
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Nuvarande lydelselydelse Föreslagen

19 kap.
1

Till böter fängelse i högst åreller dömes denett som
uppsåtligen eller oaktsamhet underlåter enligt denna lagattav

föra aktiebok, förteckning enligt 3 kap. 12 eller hålla aktiebok§
tillgänglig,

2. uppsåtligen eller oaktsamhet bryter 3 kap. 12 tredje§motav
stycket, 8 kap. 8 andra stycket andra meningen eller 9 första§ §

andra tredjestycket eller meningen,
3. uppsåtligen eller 3. uppsåtligen ellerav grov av grov

oaktsamhet bryter 12 kap. 7 oaktsamhet bryter 12 kap. 7mot mot
eller 9 eller 9

uppsåtligen eller oakt-av
samhet bryter 17 kap. 4 §mot
första eller andra stycket, 7 §
tredje eller fjärde stycket eller
9

uppsåtligen eller oakt-av
samhet bryter 4 kap. 5 §mot
andra stycket eller 5 kap. 4 §
andra stycket såvitt dessa lagrum

förbehåll enligt 1 7 kap. 1rör
35Utan hinder kap. l brottsbalken får påföljd för brott enligt§av

första stycket 3 12 kap. 7 ådömas, misstänkte§ den häktatsmot om
eller erhållit del åtal för brott inom fem år från brottet.av

fall i 10 kap. förstaI 13 § stycket skall inte följasom avses ansvar
enligt 20 kap. 3 brottsbalken.§

Denna lag träder i kraft januari 1993.den l
2. Förbehåll i bolagsordning bundna aktier upphör gälla vidattom

ikraftträdandet. Har talan dessförinnan väckts ogiltighet förvärvom av
bunden aktie tillämpas dock äldre bestämmelser.av

3. bolagsordningen efterOm ikraftträdandet strider 3 kap. 3 §mot
skall styrelsen dröjsmål framlägga förslag till bolagsstämmanutan om
ändring bolagsordningen till överensstämmelse paragrafen imedav
dess lydelse.nya

3 Senaste 1982727.lydelse
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2. Förslag till

19751386ändring införandei lagenLag om om

19751385aktiebolagslagenav

19751386 införandeHärigenom föreskrivs 21 lagen§att om av
aktiebolagslagen 19751385 följande lydelse.skall ha

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

2l§
bolagsordningen för-Innehållerbolagsordningenför- Innehåller

52 förstabehåll 52 avsågs iavsågs i första behåll §§som som
1910stycket lageneller andra stycket lagen 1910 eller andra

gäller för-88 aktiebolag gäller för- 88 aktiebolag1 ls. om s. om
frånavvikerbehållet det avviker från behållet detäven även omom

3 aktiebolagslagen3 kap. 3 eller 17 kap. 1 3 kap. §§ §
19751385. tillämpningenaktiebolagslagen 1975 1385. Om

bolagsordningenföreskrift itillämpningen föreskrift iOm av av
belopp skullerörande lösensbolagsordningen rörande lösens

otillbörlig fördel,någon otill- bereda någonbelopp skulle bereda
jämkning dock ske.börlig fördel, kan jämkning dock kan

ske.

kraft januari 1993.lag träder i den lDenna
gälla vidaktier upphör2. Förbehåll i bolagsordning bundna attom

ogiltighet förvärvikrañträdandet. talan dessförinnan väcktsHar om av
dock äldre bestämmelser.bunden aktie tillämpasav
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Förslag till

Förordning ändring i aktiebolagsförordningenom

19751387

Härigenom föreskrivs i fråga aktiebolagsförordningenom
19751387‘

dels 4 och 33-36 skall§ §§ upphöra gälla,att att
dels 10, 13-15, 26, 45, 48 5247, och §§ skall haatt

följande lydelse,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5
förAnmälan registrering enligt 3 kap. sista stycket aktiebolags-1 §

lagen 19751385 omvandling aktie skall de aktieslag,av av ange
beröres omvandlingen, och hur många aktier varje slag,som av av
omvandlas.som

Om bolagsordningen inne-
håller förbehåll enligt 17 kap.
1 aktiebolagslagen,§ tillämpas
4 Vad 4 omför-i §sägssom
säkran gäller dock detinte när

fråga avstämningsbolag.är om

6 §
Anmälan för registrering enligt 4 kap. 12 § aktiebolagslagen

19751385 beslut nyemission skallav om ange
det sammanlagda nominella beloppet tecknade och tilldeladeav

aktier efter avdrag för aktier har förklarats förverkade ochnya som
övertagits ökningen aktiekapitalet,av annan av

2. det belopp skall betalas med eller apportegendomsom pengar
eller kvittning,genom

3. apportegendomens beskaffenhet.
Om bolagsordningen innehåller

förbehåll enligt 17 kap. 1 §
aktiebolagslagen, tillämpas 4
Vad 4 § försäkranisägssom om

‘ Senaste 35 § 1988250.lydelse av
2 Senaste 1988250.lydelse
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gäller dock inte det fråganär âr
avstämningsbolag.om

Avser anmälningen nyemission på vilken lagen 1987464en om
vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, är tillämplig,m.m.
skall anmälningen innehålla försäkran bestämmelserna i 3 ochatten
4 §§ i förekommande fall 5 första§samt stycket sistnämnda lag har
iakttagits.

8 §
Anmälan för registrering enligt 4 kap. 13 § aktiebolagslagen

19751385 betalningen för nyemitterade aktier skallom ange
hur många de i den registrerade kapitalökningen ingåendeav

aktierna har blivit till fullo betalda,som
2. hur många aktier har 2. hur många aktier harsom som

betalats med eller betalats med ellerpengar genom pengar genom
kvittning, kvittning.

3. antalet bundna och antalet
fria aktier har betalats tillsom
fullo, bolagsordningennär inne-
håller förbehåll enligt 17 kap.
1 § aktiebolagslagen som av-

alla aktier.ser
Vid anmälan skall in intyg auktoriserad eller godkänd revisorges av

bestyrker uppgiften enligt första stycketsom

10
Vid anmälan för registrering enligt 4 kap. 16 § aktiebolagslagen

1975 1385 beslut fondemission, skall inav om ges
tvâ avskrifter bolagsstämmans protokoll,av

2. avskrift den för närmast föregående räkenskapsår fastställdaav
balansräkningen,

3. beslutet har fattats på ordinarie bolagsstämmaom som avses
i 9 kap. 5 § aktiebolagslagen, två avskrifter handlingar enligt 4av
kap. 4 § första stycket 1-3 lag,samma

4. exemplar varje tidningett i vilken kungörelse emissions-av om
beslutet har varit införd, när fråga är avståmningsbolag.om

Innehåller bolagsordningen för-
behåll enligt 17 kap. 1 § aldie-
bolagslagen, äger4 § motsvaran-
de tillätnpning. Vad 4i §som

3 Senastelydelse 19772191.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

försäkran gällerhar sagts om
frågadock är avstäm-när om

ningsbolag.

13
aktiebolagslagenregistrering enligt 5 kap. 14Vid anmälan för §

utgivits i eller19751385 många aktier har utbytehur somav som
inhar nytecknats och till fullo betalats skall ges

vilka aktie-och avskrift teckningslistor, påhuvudskrift av
på nyteckning,teckning anmälningen grundhar skett, när göres av

godkänd revisor2. intyg auktoriserad ellerav
emissionen harvid på grunda konvertering, bolagetatt av

sammanlagdatillförts vederlag till motsvarande minstvärdeett
beloppet de aktier har utgivits i utbyte,av som

vid betalats.b nyteckning, aktierna till fullo haratt
bolagsordningenOm inne-

håller förbehåll enligt 17 kap.
1 aktiebolagslagen,§ tillämpas
4 Vad 4i § för-sägssom om
säkran gäller dock inte detnär

fråga avstämningsbolag.är om

14 §
Anmälan för registrering 6 4 aktiebolagslagen 1975enligt kap. §

1385 beslut nedsättning aktiekapitalet skall, nedsätt-närav om av
helt eller delvis återbetalningningen sker för till aktieägarna eller

avsättning till fri fond, innehålla försäkran efter nedsättningen fullatt
finnes förtäckning det bundna kapitalet.egna

skallVid anmälan inges
avskriftertvå bolagsstämmans protokoll,av
avskrifter handlingar 1-3två enligt 4 kap. 4 första stycket2. §av

aktiebolagslagen.
bolagsordningen för-Innehåller

aktie-17 kap. 1 §behåll enligt
förbehålletochbolagslagen avser

anmäl-skallsamtliga aktier,
del ned-hurningen stor avange

sättningsbeløppet motsvarassom
och fria aktier.bundna avav

gäller dockVad har sagts nusom

4 1988250.Senastelydelse
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nedsättningen heltej, om genom-
föres minskning aktier-genom av

nominella belopp.nas

15 §
Vid anmälan för registrering enligt 6 kap. 8 aktiebolagslagen§

13851975 beslut nedsättning aktiekapitalet inlösenav om av genom
aktier enligt förbehåll i bolagsordningen skall inav ges

två avskrifter protokoll eller handling utvisar vilkaav annan som
aktier skall inlösas,som

2. avskrift den för föregåendenärmast räkenskapsår fastställdaav
balansräkningen.

Innehåller bolagsordningen
förbehåll enligt 17 kap. 1 §
aktiebolagslagen och för-avser
behållet samtliga aktier, skall
anmälningen hur delstorange av
nedsättningsbeloppet mot-som

bundna och friasvaras av av
aktier.

26
Anmälan för registrering enligt 14 kap. 5 § andra stycket aktie-

bolagslagen 19751385 beslut nyemission med anledningav om av
fusion skall antalet utgivna aktier och deras sammanlagdaange
nominella belopp.

bolagsordningenOm för det
Övertagande bolaget innehåller
förbehåll enligt 17 kap. 1 §
aktiebolagslagen, tillämpas 4
Vad i 4 försäkran§sägssom om
gäller dock det frågainte när är

avstämningsbolag.om
intyg frånOm revisor föreskrives i 14 5kap. andra stycket§

aktiebolagslagen.

45§
Innehåller bolagsordningen

förbehåll enligt 3 kap. förbehåll enligt1 § 3 kap. 1 §
fjärde stycket, 3 eller 68 kap. fjärde stycket, 3 eller 8 6 kap.

5 Senastelydelse 1988250.
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8 9 kap. 18 stycket 8 eller 9 kap. 18 andra§ andra § §
eller 17 kap. 1 aktiebolags- stycket aktiebolagslagen 1975§
lagen 19751385, 1385,

2. bestämmelse enligt 3 kap. andra stycket, 9 kap. 3 första1 § §
9 stycket andra meningen aktie-stycket eller kap. 13 § andra

bolagslagen,
bolagets verksamhet skall upphöra efter viss tidbestämmelse att

eller under visst villkor,
skall det antecknas.

fråga andra stycket aktiebolags-I bestämmelse enligt 3 kap. 1 §om
vilket aktier olika slag harlagen antecknas det belopp tilläven av

utgivits eller skall kunna utges.
Betrafande förbehåll enligt 7I

kap. 1 §aktiebolagslagen anteck-
antalet bundna och antaletnas

fria aktier enligt anmälningen.

47 §
aktiekapitalet,Fordras tillstånd till nedsättning antecknasrättens av

vid registrering nedsättningsbeslut enligt 6 kap. 4 aktie-§av
bolagslagen 19751385 nedsättningen verkställd.äratt

Vid enligt 9 kap.registrering
14 § sista stycket aktiebolags-
lagen beslut intagande iav om
bolagsordningen förbehållav en-
ligt 17 kap. I lag§ samma an-
tecknas ändringen bolags-att av
ordningen verkställd.är

48 §
Beslut registreringsmyndigheten attav

nedsätta aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4 kap.
13 § andra stycket aktiebolagslagen 1975 1385,

2. förklara beslut nedsättning aktiekapitalet och ändringom av av
bolagsordningen förfallet enligt 6 7 tredje aktie-kap. § stycket
bolagslagen,

förklara fråga fusion förfallen enligt 14 kap. 5 fjärde§om
stycket aktiebolagslagen,

förklara fråga ändringom
bolagsordningen förfallenav

enligt 17 kap. 8 första stycket§
aktiebolagslagen,
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

antecknas i registret beslu-när antecknas i registret be-när
vunnit laga kraft.har Inne- slutet har vunnit laga kraft.tet

håller bolagsordningen förbehåll
enligt 17 kap. nämnda1 § lag
skall ifall Ii ävenavsessom
antalet bundna och antalet fria
aktier antecknas.

52
ärenden rörande registreringI enligt denna förordning skall för

registrering och, i förekommande fall, dess kungörande avgifter
erläggas med följande belopp

vid anmälan föra registrering nybildat aktiebolag, 960 kronorav
b vid anmälan ändring i firma eller bifmna eller firma iav av av

dess lydelse på främmande språk, 785 kronor
vid anmälan till aktiebolagsregistret,c 450 kronor.annan

Avgift inteutgår för registrering av
ändrad postadressa

b likvidation, utsedd likvidator eller andra likvidator anmäldaav
förhållanden

utträde från uppdragc styrelseledamot, styrelsesuppleant,eget som
verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare,
revisor eller revisorssuppleant

d anmälan från rätten eller konkursförvaltaren.
Avgift utgår inte heller för Avgift utgår inte heller för regi-

registrering enligt 4 kap. 13 § strering enligt 4 kap. 13 § andra
andra stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 6 kap. 7 § andra stycket,
stycket, 13 kap. 18 14 kap. 13 kap. 18 14 kap. 5 sista§
5§ sista 17stycket, kap. 8 eller 18 5§ stycket kap. aktie-§
första stycket andra meningen bolagslagen.

18 5eller kap. § aktiebolags-
lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

6 Senastelydelse 19911258.
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4. Förslag till

1987618ändring i bankaktiebolagslagenLag om

1987618‘föreskrivs fråga bankaktiebolagslagenHärigenom i om
dels 12 kap. skall upphöra gälla,attatt

följandedels 3 kap. 2 och 10 kap. 4 skall ha lydelse.§ §att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
2

Aktie fritt överlåtas och Aktie kan fritt överlåtaskan och
förvärvas något inte förvärvas något inteannat annatomom
följer 12 kap. eller följer lag.i övrigtav av av
lag.

förvärvar aktier skall inom månad anmäla förvärvet tillDen som en
bankinspektionen, det medför förvärvarens andel aktie-attom av
kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget kommer att

tjugo, fyrtioöverskrida något gränsvärdena tio, och femtioav
procent.

10 kap.
4

Rätten skall förordna bankaktiebolaget skall träda i likvidation,att
om

inomrörelsen inte år från bolagets bildande,öppnats ett
bolagets rörelse har överlåtits,2. hela

3. regeringen har förklarat oktrojen förverkad,
efter efter4. bolaget konkurs 4. bolaget konkursen en som

avslutats med överskott inte avslutats med överskott inte inomsom
inom föreskriven tid har fattat föreskriven tid har fattat beslut
beslut likvidation enligt 19 likvidation enligt 19 andra§ §om om
andra stycket, eller stycket.

förhållandet mellan antalet
bundna och antalet fria aktier
strider förbehåll enligt 12mot
kap. I och bolaget efter-§ inte

Senaste 12 1990822.lydelse kap.av
2 Senaste 1990822.lydelse
3 Senastelydelse 1990 1307.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

bankinspektionens före-kommit
kap. 5 ellerläggande enligt 12

6
meddelas, styrksskall dock inte detBeslut likvidation attomom

ärendets handläggning i förstahar upphört underlikvidationsgrunden
instans.

på anmälanlikvidation enligt första stycket prövasFråga avom
styrelsen, styrelseledamot ellerbankinspektionen eller ansökan av

4 fråganfall i första stycket prövas ävenaktieägare. I det som avses
eller kan beroendepå ansökan borgenår rätt attvara avannan varsav

finns någon kan företräda bolaget.det som

kraft januari 1993.lag träder i den 1Denna
aktier upphör gälla vidFörbehåll bolagsordning bundna2. i attom

dessförinnan väckts ogiltighet förvärvikrafttrådandet. talanHar om av
dock äldre bestämmelser.bunden aktie tillämpasav
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tillFörslag
1990822ändring iLag lagen ändring iom om

bankaktiebolagslagen 1987618

Härigenom föreskrivs punkterna 2 och 3 Övergångsbestäm-att av
1990822melsema till lagen ändring i bankaktiebolagslagenom

1987618 skall upphöra gälla den 1 januari 1993.att
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Förslag till

Lag ändring i 19901307lagen ändring iom om

bankaktiebolagslagen 1987618

Härigenom föreskrivs punkt 2 övergångsbestämmelsema tillatt av
lagen 1990 1307 ändring i bankaktiebolagslagen 1987618 skallom
upphöra gälla den januari1 1993.att
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7. tillFörslag
Lag ändring i försäkringsrörelselagenom

1982713

Härigenom föreskrivs i fråga försäkringsrörelselagen 1982om
713
dels 18 kap. skall upphöra gälla,att att
dels 3 kap. 2 4 kap. 8 14 3 20kap. kap. 4 och 21 kap.§att
1 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
2

Aktier kan fritt överlåtas och Aktier kan fritt överlåtas och
förvärvas, något inte förvärvas, något inteannat annatom om
följer 3 eller 18 kap. följer§ 1 § 3 eller i övrigt lag.§av av av
eller i övrigt lag.av

Den förvärvar aktier inomskall månad anmäla förvärvetsom en
till finansinspektionen, det medför förvärvarens andel aktie-attom av
kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget kommer att
överskrida något gränsvärdena tio, tjugo, fyrtio och femtioav
procent.

4 kap.
8

Beslutet nyemission skallom ange
det belopp eller det högsta belopp, aktiekapitalet skallvarmed

kunna ökas, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,
2. det aktieslag vartill de aktierna skall höra, i de fall då aktiernya

olika slag finns eller kan utges,av
den företrädesrätt teckna aktier aktieägarna eller andraatt som

har eller får teckna aktier,vem som annars
4. tid inomden vilken aktier kan tecknas, i de fall då visst be-ett

lopp eller lägsta belopp har fastställts för aktiekapitalets ökning,ett
5. tidden inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt,
6. tidden inom vilken tecknade aktier skall betalas eller, i före-

I Senastelydelse 18 19911767.kap.av
2 Senaste 19911767.lydelse
3 Senastelydelse 19901296.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kommande fall, teckning skall ske betalning,att genom
7. den beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de aktier

inte har tecknats med företrädesrätt skall fördelas, det intesom om
föreskrivs fördelningen skall bestämmas styrelsen,att av

8. aktiernas nominella belopp och det belopp skall betalas försom
varje tecknad aktie, samt

9. i förekommande fall förordnande i 6som avses a
Tid enligt första stycket får inte kortare två veckor.än Denvara

frånräknas någon följande tidpunkterav
fråna det kungörelse enligt 9 skedde,§
frånb emissionsbeslutet samtliga aktieägare har varit före-om

trädda vid den bolagsstämma har fattat beslutet, ellersom
från avstämningsdagenc detnär gäller avstämningsbolag.

förbehållOm enligt 3 kap. förbehåll enligtOm 3 kap.ett ett
l § fjärde stycket eller 3 6 1 § fjärde stycket eller 3 eller§
kap. 8 § eller 18 kap. I § skall 6 kap. 8 § skall gälla för de nya
gälla för de aktierna, skall aktierna, skall emissionsbeslutetnya
emissionsbeslutet innehålla innehålla erinran detta.en en om
erinran detta.om

Om aktieägare skall ha företrädesrätt delta i emissionen gälleratten
för avstämningsbolag avstämningsdagen skall i emissionsbe-att anges
slutet. Avstämningsdagen får inte tidigaresättas veckor från detän tre
kungörelse enligt 9 skedde.§

deOm kuponger hör till aktiebreven skall användassom som
emissionsbevis, skall detta i beslutet.anges

14 kap.
3

skall förordnaRätten försäkringsbolaget skall träda i likvidationatt
om

likvidationsskyldighet föreligger enligt bolagsordningen,
2. bolagets hela försäkringsbestånd har överlåtits,
3. koncession har beviljats för bestämd tid har gått tillen som en

ända någon koncession har beviljats,utan att ny
4. regeringen har förklarat koncessionen förverkad,
5. bolaget försatt iär konkurs avslutats med överskott ochsom

bolagsstämman inte inom föreskriven tid har fattat beslut om
likvidation enligt 19 eller§

bolaget saknar till försäkringsregistret anmäld behörig styrelse
eller verkställande direktör, sådan skall finnas enligt dennaom en
lag.

4 Senastelydelse 1991 1767.
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varande lydelse Föreslagen lydelseNu

Beträffande jörsäkringsaktie-
bolag skall förordnarätten även

likvidation förhållandetom om
mellan antalet ochbundna an-
talet fria aktier strider för-mot
behåll enligt 18 kap. 1 och§
bolaget har följt finansin-inte
spektionens föreläggande enligt
18 kap. 5 eller 6

Beslut likvidation meddelas Beslut likvidation meddelasom om
dock ej, det styrks lik- dock ej, det lik-styrksatt attom om
vidationsgrunden upphört under vidationsgrunden upphört under
ärendets handläggning i tings- ärendets handläggning i tings-

Frågor likvidationrätten. Frågor likvidationrätten.om om
förstaenligt stycket eller andra enligt första stycket påprövas

stycket påprövas anmälan anmälan Finansinspektionenav av
Finansinspektionen eller på eller på ansökan styrelsen,an- av
sökan styrelsen, styrelse- styrelseledamot, verkställandeav
ledamot, verkställande direktören direktören eller aktieägare
eller aktieägare respektive del- respektive delägare eller röstbe-
ägare eller röstberättigad rättigad inte delägare.är Isom som
inte är delägare. de fall fall förstaI de i stycketsom avsessom

i första 5stycket eller 6 5 eller 6 frågan påprövas ansö-avses
fråganprövas på ansökan kan borgenär elleräven även av en

borgenär eller någon någon kanrättav en annan annan vars vara
rätt kan beroende beroende någondet finnsattvars vara av av

finnsdet någon kan före- företrädakan bolaget.att som som
träda bolaget.

20 kap.
4

sökande vid förHar anmälan registrering inte iakttagit vaden som
är föreskrivet skall inom viss tidanmälan, sökanden föreläggas attom

yttrande eller vidta rättelse. fmansinspek-Detsamma gäller,avge om
tionen finner beslut, för föranmäls registrering ochatt ett som vars
giltighet regeringens stadfastelse inte krävs, eller handlingen som
bifogas anmälningen inte har tillkommit i behörig ordning eller till sitt
innehåll strider denna lag eller andra författningar ellermot mot
bolagsordningen eller grunderna eller i något viktigare hänseende har

otydlig eller vilseledande avfattning. Underlåter sökanden rättaatten

5 Senastelydelse 19911767.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

underrättelseavskrivas. Enanmälningarskallföreläggandet,sig efter
detefterdetFinns ävenföreläggandet.in iskallpåföljddenna tasom

sökandenoch harregistreringförhinderavgivits någotyttrandetatt
registrering vägras,skallhindret,sig övertillfällehaft omatt yttra

föreläggande.sökandenanledningfinns ett nyttintedet att ge
regi-förbindernågotinteutgörstycketi förstaBestämmelserna

beslutettalantillbolagsstämmobeslut, rätten motstrering ett omav
stycket.20 andra9 §enligt kap.förloradgått

skallFinansinspektionen genastskallFinansinspektionen genast
bolaget närunderrättaskriftligenbolaget närskriftligen underrätta

beslutfattarfinansinspcktionenbeslutfattarFinansinspektionen
stycket,15 andra§enligt 4 kap.stycket,15 andraenligt 4 kap. §
15 kap.tredje stycket,76 kap. §15 kap.tredje stycket,76 kap. §

221 kap.ellerstycket 4 §förstakap. 6 §184
2eller 21 kap.

21 kap.
l§°

denår dömsi högstfängelseellerTill böter ett som
meddelarFinansinspektionentilloaktsamhetuppsåtligen eller av

omständighetersådanauppgiftervilseledandeoriktiga eller somom
lag,dennauppgift enligtskyldig lämnahan är att om

lagenligt dennaunderlåteroaktsamhetelleruppsåtligen att2. av
eller12 §enligt 3 kap.förteckningaktiebrevsregister,aktiebok,föra

tillgänglig,aktiebokhålla
tredje12kap. §3bryteroaktsamhetuppsåtligen eller motav

ellermeningenandraandra stycket108 kap. §207 kap.stycket,
meningen,tredjeellerstycket andraförsta11 §

uppsåtligen eller4.uppsåtligen eller4. grovavgrovav
12 kap.oaktsamhet bryter12 kap. motoaktsamhet bryter mot

1212
oakt-elleruppsåtligen av

318 kap. §brytersamhet mot
5stycket, §andraellerförsta

7eller §styckettredje ,
oakt-elleruppsåtligen av

84 kap. §samhet bryter mot
lagrumdettastycket såvitttredje

I18 kap.enligtförbehållrör
bryteroaktsamhetelleruppsåtligendöms denböterTill avsom

6 19911767.Senastelydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bestämmelsen anmälningsskyldighetmot i 3 kap. 2om
I fall i 10 kap. 14 första§ stycket skall inte följasom avses ansvar

enligt 20 kap. 3 brottsbalken.§
Den har åsidosatt vitesförelâggande i 2 § dettasom som avses

kapitel döms till för gärning omfattas föreläggan-ansvar som av
det.

Utan hinder 35 kap. l brottsbalken§ får påföljd för brott enligtav
första stycket 4 12 kap. 12 § ådömas,mot den misstänkte häktatsom
eller erhållit del åtal för brottet inom fem år från brottet.av

Denna lag träder i kraft den januari1 1993.
2. Förbehåll i bolagsordning bundna aktier upphör gälla vidattom

ikraftträdandet. Har talan dessförinnan väckts ogiltighet förvärvom av
bunden aktie tillämpas dock äldre bestämmelser.av
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tillFörslag
iändring1989832i lagenändringLag omom

1982713försäkringsrörelselagen

tillövergångsbestämmelsernapunkt 3föreskrivsHärigenom att av
1982713försåkringsrörelselagenändring i1989832lagen om

1993.januari1gälla denupphöraskall att
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Förslag till

Lag ändring i aktiekontolagen 1989827om

Härigenom föreskrivs 2 kap. 3 § skall ha följandeatt lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
3

I aktiekontoett i 2 § skallsom avses anges
aktieägarens eller identifieringsnum-namn, personnummer annat

postadress,samtmer
2. eller identifieringsnummernamn, personnummer annat samt

postadress för panthavare och för den har rättighet på grundsom en
sådan inskränkning i rätten fritt förfogaav över aktienatt som avses

i 12,
3. det antal aktier kontot omfattar med uppgift aktiernassom om

nominella belopp och för varje aktie huruvida full betalning har
erlagts för aktien till avstämningsbolaget,

4. till vilket slag varje aktie hör, aktier olika slag kan finnasom av
enligt bolagsordningen,

5. i förekommande fall aktie visst slagatt kan omvandlas tillav en
aktie slag,annatav

förekommandei fall aktieatt
bunden,är

7. förbehåll aktieägare eller 6.att förbehåll aktieägare elleratt
skall berättigad skallannan att berättigadvara annan attvara

lösa aktie övergår till lösa aktie övergårsom tillny som ny
ägare, ägare,

utbetalning görs vid utbetalningsom görs vidsom
inlösen aktie eller minsk- inlösen aktie ellerav en minsk-av en
ning aktiens nominella belopp ning aktiensav nominella beloppav
eller vid skifte bolagets till- eller vid skifte bolagetsav till-av
gångar, gångar,

9. i förekommande fall 8. i förekommandeatt fall att
aktieägaren har förvaltare enligt aktieägaren har förvaltare enligt
ll kap. 7 § föräldrabalken med 11 kap. 7 § föräldrabalken med
uppdrag omfattar förvaltning uppdrag omfattarsom förvaltningsom

aktierna, aktierna,av av

1Senastelydelse 19901314.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

avseendepantsâttning9.avseendepantsättning10. enen
aktie,aktie,

aktie-konkurs avseende10.avseende aktie-konkurs11.
kvarstadutmâtning,utmâtning, kvarstad ägarenägaren samtsamt

betalningssåkring avseendeellerbetalningssåkring avseendeeller
i aktien,aktie eller panträttaktien,iaktie eller panträtt enen

iinskränkning rätten11iinskränkning rätten att12. att .
aktiefritt förfoga överaktieförfogafritt över somensomen

1512 och §§i 3 kap.1512 och §§i 3 kap. avsesavses
19751385, 3aktiebolagslagen19751385, 3aktiebolagslagen

försäkrings-1512 och §§försäkrings- kap.och 1512 §§kap.
1982713 eller 3rörelselagen1982713 eller 3rörelselagen

bankaktie-och 1613 §§bankaktie- kap.och 16kap. 13 §§
1987618,bolagslagen1987618,bolagslagen

15 8förbehåll enligt kap. §12.15 8förbehåll enligt kap. §13.
föräldrabalken.föräldrabalken.

företrädes-Vid registrering av
deltaaktieägare iförrätt atten
4 kap.iemission avsessomen

försäk-aktiebolagslagen, 4 kap.
eller 4 kap.ringsrörelselagen

skallbankaktiebolagslagen i
tillaktiekontot rättenomanges

aktie-tillkommeraktienyen
ellergrund bundenpåägaren av

fri aktie.
nomiella beloppetdragits in eller detaktieåterbetalningHar utan en
kan ske.så deti aktiekontotskall dettaändrats, snartanges

januari 1993.kraft deni 1lag träderDenna
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10. Förslag till

Lag ändring i lagen 1990830 ändring iom om
lagen 1988606 finansbolagom

Härigenom föreskrivs övergångsbestämmelsen till lagenatt
1990830 ändring i lagen 1988606 ñnansbolag skallom om
upphöra gälla den 1 januari 1993.att
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tillFörslag11.

iändring1990827i lagenändringLag omom
1979748fondkommissionslagen

tillövergångsbestämmelsemapunkt 2föreskrivsHärigenom att av
1979748fondkommissionslagenändring i1990827lagen om

1993.januarigälla den 1skall upphöra att
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Inledning

årUnder har utvecklingen europeisk integrationmotsenare en
accelererat. Det har skett internt inom de Europeiska Gemenskapema
EG antagandet den Europeiska enhetsakten, ocksågenom av men

utökat samarbete mellan ochEG Europeiska Frihandels-ettgenom
sammanslutningen EFTA.

Integrationen innebär rörligheten ökar föratt varor, personer,
tjänster och kapital. Syftet härmed skapa förutsättningar förär att
ekonomisk tillväxt och ökad välfärd inom medlemsstaterna.

Under 1990åren och 1991 fördes förhandlingar mellan EFTA-
ländema och EG rörande europeiskt ekonomiskt samarbetsområdeett

praktiken innebärEES. I EES-avtal EFI A-ländema, däriblandett att
Sverige, förpliktar sig i allt väsentligt ansluta sig till EGsatt
regelverk upprättandet marknad.om av en gemensam

Sverige ansökte den 1 juli 1991 medlemskap i iEG ochom
regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 regeringenangav som en

sina uppgifter under mandatperioden fullt föra Sverigestora att utav
in i det europeiska samarbetet.

regeringsförklaringenI också regeringen ville bryta denattangavs
ekonomiska stagnationen och återupprätta Sverige tillväxt- ochsom en
företagarnation med stark och växande ekonomi. detIen samman-
hanget aviserade regeringen sin avsikt i huvudsak avskaffaatt
förvärvslagstiftningen för företag, aktier fastigheteroch i syfte att
stimulera det utländska intresset för investeringar i Sverige. I enlighet
härmed har lagen 1982617 utländska förvärv svenska företagom av

upphävts och förslag framlagts upphäva lagen 1982618attm.m. om
utländska förvärv fast egendom med verkan fr.o.m. den lav m.m.
juli 1992.

Lagstiftningen utlänningars förvärvarätt företag och fas-attom
tigheter innebar begränsningar i utländska rättssubjekts för-rätt att

sådan egendom här ivärva landet. För förhindra reglernaatt att
kringgicks utlänningen först förvärvade svenskt rätts-att ettgenom
subjekt sedan användes för förvärva egendom krävde för-attsom som
värvstillstånd omfattade dei lagen angivna kontrollsubjekten inte bara
utländska medborgare och andra utländska rättssubjekt ocksåutan
vissa svenska rättssubjekt, bl.a. aktiebolag saknade utlänningsför-som
behåll i bolagsordningen. sådant förbehållEtt innebär kontroll-att
subjekt teckning eller överlåtelse får förvärva endast vissgenom en
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del bolagets aktier, nämligen aktier motsvarande mindre än 40av
aktiekapitalet och 20 röstetalet.procent procentav av

rättsligaDen grunden för utlänningsförbehåll finns i 17 kap.ett
l aktiebolagslagen§ ABL detgör möjligt i aktiebolagsatt ettsom
bolagsordning in föreskrift, aktier i bolaget inte fårta atten genom

sig teckning eller överlåtelse förvärvas aktiebolag ellervare av annan
sammanslutning eller stiftelse eller visst slag aktiebolag ellerav av

sammanslutning eller stiftelse eller än svenskannan av annan
medborgare. Sådana aktier kallas bundna aktier. Om alla aktierna
skall bundna, kallas övriga aktier fria aktier. Motsvarandevara
bestämmelse finns i 12 kap. bankaktiebolagslagen och 18 kap.
försäkringsrörelselagen.

19919271I upphävande regler utländska före-prop. om av om
tagsförvärv ifrågasätts bestämmelserna i 17 kap. 1 § ABLm.m. om

förenligaär med bestämmelser,EGs dvs. det möjligtär attom
förbehåll i aktiebolags bolagsordning begränsa möjlig-ett ettgenom

heterna förvärva aktier i bolaget på grund nationalitet.att av
Aktiebolagskommittén har regeringens uppdrag över aktie-att se

bolagslagen, bl.a. med hänsyn till EGs regelverk. Kommittén har
bakgrund det anförda funnit det angeläget pröva frågan imot attav

vad mån med bundna och fria aktier kan bestå med hänsynsystemet
till den pågående europeiska integrationen och redovisa sin bedömning
i delbetänkande.ett
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Förvärvslagstiftningen1

bakgrunden1.1 historiskaDen

aktiegrundläggande principer höra äraktiebolagsrättensTill attanses
1895 års svenska aktie-Sålunda föreskrevs redan ifritt överlåtbar.

förfoga öfver aktie inte fick inskränkasrättighetenbolagslag attatt
bolagsordningen intogs förbehåll förmån i rätti vidare än att om

hembudssky1dighet.2lösningsförbehållaktien, .k.aktieägare lösaatt s
överlåt-aktie frittår grundprincipen densamma ärHundra ärsenare

inskränka överlåtbarheten inte baradet möjligtbar, är att genommen
också förbehåll begränsarlösningsförbehåll, ut-utan somgenom

aktierrättssubjekts förvärva ivissa svenska rättländska och att
bolaget.

förbehåll sistnämnda slag gåri bolagsordningen göraRätten att av
naturtillgångar underutländska intresset för svenskatillbaka på det

börjanden reglering från 1800-taletsl800-talen och1700- och som
förvärv fastfram för kontrollera utländskasuccessivt växte att av

till Kungl. Majzt anmälan,1828 inkomegendom i Sverige. Hösten en
i Jönköpings och därundersåte köpt hemman länutländsk ettatt en
befintligt brunstensbrott.för bearbeta på hemmanetbosatt sig ettatt

anmälan infordrade Kungl. Majzt yttrandeanledning dennaMed ettav
Domstolen huruvida det kundeJustitiekanslern och Högstafrån anses

erhållen svensk medborgarrätttillåtet för utländske män att utanvara
förvärfa och besittasärskilda tillstånd här i riketeller Kungl. Majts

förbud däremoti sådant fall och hvadfast egendom, och om
lämpligen kunde meddelas.

visserligen inteoch Domstolen ansåg, detJustitiekanslern Högsta att
ord förbjöd utländskmed uttryckligafanns någon lag, som

sådantfast egendom i Sverige,medborgare förvärva att ettatt men
i vissa lagstadganden,mån kunde innefattatförbud i viss anses

Ärfvdabalken Handelsbalken. Därtill framhöllhuvudsakligen i och
samhällsinrättningengrunderna för ochDomstolen medHögsta att

1 Förslag18956, 1910årsaktiebolagskommittésFramställningen baseradpåär prop.
författningar,äfvensom därmed sammanhängandetill aktiebolag till andralag om

191054.1908 samt prop.
2 1895.28 § ABL Jfr 7 § ABL 1848.även
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med andan af de hvilkalagar, betryggade dess säkerhet, det icke
kunde förenas, utländsk skulle tillåten fritt förvärfvaatt attman vara

besitta ioch fast egendom Sverige.
Efter inhämtande utfärdadedessa yttranden Kungl. Majzt den 3av

1829oktober kungörelse enligt vilken utländsk undersâte,en som
icke erhållit svensk medborgarrätt, icke kan berättigad attanses vara
förvärfva besitta fast i riket,och egendom han därtill undfåttutan att
Kungl. Majts tillstånd. kungörelseDenna kom ända in på nästa
sekel grundvalen för kontrollen utländsktutgöra ägande fastatt av av

Sverigeegendom i
Kungörelsen innebar emellertid inte något hinderoöverstigligt för

Tillståndutländska investeringar i Sverige. krävdes för utländska
förvärv fast egendom, inget hindrade aktiebolagsvensktatt ettav men
eller svensk juridisk i sin helt eller delvisturannan person, som
ägdes utländska intressen, förvärvade fast egendom i Sverige. Påav

tillstândspliktendetta sätt kunde enkelt kringgås och de utländska
investeringarna i Sverige kraftigtökade också under 1800-talets senare
decennier. maj 1902 hemställde därför riksdagenI i skrivelse tillen
Kungl. Majzt tillståndsplikten för utländska förvärv fastatt av
egendom skulle utsträckas till äfven förgälla bolag, hvariatt
utländsk undersåte delägare och för detta ändamål nödvän-attvore
diga skulleändringar också i aktiebolagslagen.göras

Skrivelsen överlämnades till dåvarande Aktiebolagskommittén vilken
behandlade densamma i anslutning till sitt förslag aktie-om en ny
bolagslagf Kommittén delade emellertid inte riksdagens uppfattning

behovet på föreslaget utländska förvärvsätt kontrollera iattom
Sverige. enligtDetta behov hade kommitténs mening minskat väsent-

efter årligt 1906 beslutad lag aktiebolags förvärv fasten om av
Norrlandegendom i vissa delar Dalarna och Därtill skulleav en

lagstiftning i enlighet med riksdagens enligtönskemål kommittén
kunna försämra tillgången till utländskt kapital, föranleda reciproci-
tetsåtgärder och framkalla internationella förvecklingar, betänkligare

de vådor, med densamma ville undvika.än man
På grund sitt uppdrag ansåg sig kommittén emellertid skyldig attav

överlämna förslag till särskild lag utländska förvärv fastett om av
egendom. Förslaget innebar i korthet aktiebolag inte Kungl.att utan
Majts tillstånd skulle få förvärva fast egendom eller idka gruvdrift.

3 Förordningen kompletterades den 12 april 1872 med förordning rörandeen
utlännings mineralfyndigheträtt inmuta eller idka gruvdrift.att
4 Förslag till Lag angående förbud i vissa fall för aktiebolag förvärfva fastatt
egendom idka grufdrifl,eller redovisat i Förslag till lag aktiebolag äfvensom tillom
andra därmed sammanhängandeförfattningar, 1908.
5 Lag 4 maj 1906,d. den s.k. norrländska förbudslagen.
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Tillståndskravet skulle emellertid inte aktiebolag igälla sinsom
bolagsordning intagit förbehåll bolagets må förvärvasatt aktier icke
af undersåteutländsk annorledes arf eller giftorätt,än hellergenom
af utländska bolag, föreningar, andra samfálligheter eller stiftelser.

motvilligt framlagdaDet förslaget inte regeringens gillande ochvann
framlades därför inte för riksdagen, visade i försak vägenmen
införande utlänningsförbehåll i svenska aktiebolags bolagsord-av
ningar.

sitt förslagI till aktiebolagslag Aktiebolagskommittén fasthöllny
vid grundprincipen aktiens fria överlåtbarhet och denna principattom
liksom tidigare skulle kunna åsidosättas endast lösningsför-ettgenom
behåll. uppfattningDenna delades emellertid inte Lagrådet. Medav
förebild i det förkastade förslaget till särskild lag utländskaom
förvärv fast egendom anförde Lagrådet det torde dockattav vara
nödigt, lagen uppställer hinder för aktiebolag jämvälatt att
inskränka förfoga öfver aktie irätten den mån, sådant erfordras tillatt
förekommande däraf, utländska medborgare förskaffa sig inflytan-att
de i svenskt aktiebolag. hindraFör kringgående sådantatt ett av
förbehåll det enligt Lagrådet dessutom nödvändigt förbehålletattvar
omfattade aktiebolag eller samfällighet, däri det hufvudsak-annan
ligaste inflytandet kan utöfvas af utländske skäl för påmän. Som att
detta låta aktiebolag införasätt utlânningsförbehåll i sin bolags-ett

anfördeordning Lagrådet förbehållet kunnaskulle kommaatt att anses
erforderligt för erhållande understöd af statsmedel.som av

Riksdagen följde Lagrådets förslag och principen aktiens friaom
överlåtbarhet kom sålunda redan i 1910 års aktiebolagslag försesatt
med ytterligare undantag, nämligen möjlighet för bolag iett atten
bolagsordningen intaga utlänningsförbehål förvarigenomett rätten
aktiebolag eller sançfällighet eller för rikethär iänannan annan
bosatt svensk medborgare teckning eller överlåtelseatt genom

inskränkes.°förvärva aktie

lag71.2 1916 års

Utländskt kapital fortsatte emellertid söka sig till det svenskaatt
näringslivet långtoch ifrån alla delade Aktiebolagskommitténs be-
dömning förhållandena inte motiverade omfattande kon-att en mer
trollagstiftning. Redan år 1912 två år efter det riksdagen tagitatt-
ställning till kommitténs arbete beslutade regeringen fråganatt om-

i 52 § ABL 1910.
Framställningen baseradpå 1916137, LU 1916156,är 191634, rskrprop. prop.

1934217 och 1 LU 193455.
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särskild lag i skulle till förnyad behandling och i juliämnet tasen upp
1915 Lagrådetremitterades till inom Justitiedepartementet upprättatett
förslag åtill lag kontroll vissa förvärv till fast egendomrättom av
eller gruva.

Förslaget, i allt väsentligt byggde på Aktiebolagskommitténssom
framlagda icke genomförda förslag, innebar utländska med-attmen
borgare, utländska företag och andra likställda rättssubjekt, i likhet
med vad dittills gällt, endast efter särskilt tillstånd skulle fåsom
förvärva fast egendom eller i Sverige. skulleDetsammagruva
emellertid gälla svenska aktiebolag i bolagsordningen inteäven som
intagit förbehåll enligt vilket inte fick förvärvasbolagets aktierett av
utländska rättssubjekt.

Lagrådet denna gång berett särskild lagstift-att accepteravar en
ning i ansåg utlänningsförbehålletämnet, kravet skulleatt attmen
omfatta samtliga aktier i bolaget för långtgående. Syftet medvar
stadgandet skulle enligt Lagrådet utestänga övervägandeattvara
utländskt inflytande bolaget syfte medöver och detta kunnasyntes
tillräcklig nås,säkerhet uppställde allenast den fordran attom man
minst viss bolagetskvotdel aktier eller, där enligt bolagsord-en av
ningen alla aktier icke medförde lika samtliga aktiers helarösträtt, av
röstetal skulle bunden.vara

Förslaget omarbetades i enlighet med Lagrådets synpunkter och
riksdagen kunde året därpå lagen 1916156 vissa inskränk-anta om
ningar i förvärva fast egendom eller eller aktier irätten att gruva

bolagsvissa på utlänningsförbehållets utformning hade dåKravet
ändrats så utländska tillståndspliktiga svenskarättssubjekt elleratt
rättssubjekt fick förvärva aktier, videndast mindre del bolagetsen av
varje tidpunkt eller,motsvarande mindre 20 därav,än procent om
aktier med olika röstvärde fanns, endast så många aktier röstetaletatt
för dem utgjorde viss del, vid tillfälle mindre 20varje än procenten

bolagetröstetalet för samtliga aktier iav

8 Lagen kom ofta lnskränkningslagen eller l9l6 års lag.benämnasatt
gDepartementschefen utformningföreslog utlänningsförbehällenskulle ha sådanatt en

vid varje minst fjärdedelar aktier aktier medtidpunkt bolagets eller,att tre av om
olika funnes, minst för dem utgjorderöstvärde det antal aktier, röstetaletatt tre
fjärdedelar för aktier, innehavas svenskamed-röstetalet bolagetssamtliga skulleav av
borgare beträffande icke föreligga faraeller andra svenskarättssubjekt vilka ansetts
för Lagutskottet,övervägandeutländskt inflytande. Mot dettareageradeemellertidett

ansåg den skulle befria från koncessionstvángetborde stäandel bolagetattsom som
i jfr ABLöverensstämmelsemed den s.k. tjugoprocentsregeln i dag 9 kap. 3 § och
därför utformas så rättssubjekt tillståndspliktiga svenskautländska eller rätts-att
subjekt teckning överlåtelse förvärvaeller fick endast mindre delgenom en av
bolagetsaktier, vid varje tidpunkt motsvarandemindre 20 därav, eller,än procent om
aktier med olika fanns, så mångaaktier för demröstvärde endast röstetaletatt ut-
gjorde viss vid varje tillfälle mindre för samtligadel, 20 röstetaletän procent av
aktier i Riksdagen följde Lagutskottetsbolaget. förslag.
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Den i 1910 års aktiebolagslag öppnade möjligheten i bolagsord-att
ningen begränsa vissa rättssubjekts förvärv och innehav aktier i ettav
svenskt aktiebolag fick på detta sätt väsentligt större räckvidd ochen

åsyftat.betydelse än vad ursprungligen Varje aktiebolagsom var
ville ha möjlighet regeringens tillstånd förvärvaatt fastutansom

egendom i praktiken införa utlänningsförbehåll itvunget att ettvar
bolagsordningen i enlighet med de krav ställdes i 1916 års lagsom
och sådana förbehåll blev snabbt vanliga framför allt bland större
företag.

Enligt den ursprungliga lydelsen 1916 års lag skulle utlän-ettav
ningsförbehåll begränsa det utländska ägandet till mindre än femte-en
del aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Iav
bolag där aktiestocken uppdelad i aktieslag med olika röstvärdenvar
och röstvärdet för de fria aktierna lågt, kunde därigenom såsattes gott

hela aktiekapitalet övergå i utländsk ägo förbehållet ladesom utan att
några hinder i vägen. Denna möjlighet kom bl.a. i bolag ägande av-
sevärda och för landet i dess helhet mycket betydelsefulla naturtill-
gångar läs Boliden utnyttjas i sådan utsträckning lagstiftarenatt att

ansåg lagens syfte äventyrat.snart Mot bakgrund därav skärptesvara
lagen år 1934 så utlänningsförbehållet skulle vissatt andelavse en av
aktiekapitalet §11 röstetalet. Med beaktande yttranden frånav
näringslivets sida vidgades emellertid samtidigt den för fria aktier
tillåtna kapitalandelen till andel motsvarande mindre 40 procent.en

Utlänningsförbehåll införda efter år 1934 skulle föreskriva att
utländska rättssubjekt eller tillståndspliktiga svenska rättssubjekt

teckning eller överlåtelse fick förvärva endast mindre delgenom en
bolagets aktier, vid tidpunktvarje motsvarande mindre 40av än

bolagets aktier och 20 röstetalet för samtligaprocent av procent av
b0laget.aktier i Lagens krav på utformningen utlänningsför-ettav

behåll fick därmed lydelse varit gällande fram till i dag,en som men

lo Jfr Nial, H., Om förvärv i strid legala förbud, TfR 1936 42 Skarstedt,ochmot s.
S., Allmänna aktiebolagslagen, 1937, 164.s.
n Av Lagberedningens förslag till 1944 års aktiebolagslag framgår utlännings-att
förbehåll vid slutet 1930-talet förekom i 40närmare då omkringav procent av13 000 svenskaaktiebolag. Förbehåll förekom 37i alla aktiebolag medprocent av

aktiekapital på högst 200 000 kr, i 50ett alla aktiebolag med aktie-procent ettav
kapital mellan 200 000 kr Mkroch l 54och i alla aktiebolag medprocent ettav
aktiekapital överstigande Mkr.1 Primärmaterialet återfinns i Avgående skrivelser
1937, Bl 180, Statistiska Centralbyrån, Stockholm.a

Lagberednin framhåller också utlänningsförbehåll endastundantagsvisatt tordegen
ha förekommit under perioden 1910-1916. Förslag till lag aktiebolag SOUom m.m.,19418, Motiv, 265.s.12Lag d. 7 juni 1934. Med anspelning på den utveckling föranledde lagänd-som
ringen kom 1916 års lag därefter ofta benämnasBolidenlagen. För utförligatt en
redogörelse, Glete, J., Kreugerkoncernen och Boliden, 1975, 209se s.
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företagsförvärvslagen.s.kåterfunnits i denår 1983sedan

F6retagsf6rvzirvslagen1.3

utformning1.3.1 Lagens

värdefullaskydda landetsSyftet 1916 års lagmed natur-mestattvar
rättssubjekt fickutländsktexploatering.utländsk Etttillgångar mot

tillstånd ochregeringensmedi Sverige endastfast egendomförvärva
det iendastegendomförvärva sådanaktiebolag ficksvensktett om

hindradeutlänningsförbehållintagitbolagsordningen ettett som
bolaget.kontrollfrån överrättssubjektutländskt att ta

Önskade aktiebolag medsvensktutländskt företag förvärva ettett
ändringsådanförst bort. Enmåste förbehålletutlänningsförbehåll, tas

regeringens med-inte skefick emellertidbolagsordningen utanav
innehavföretagetsprövning tillmättesregeringensgivande och vid

särskild betydelse.fast egendomav
årregeringenförändrasi viss mån näremellertidSyftet kom att

avseendetbl.a. i detändringar i lagen,vissa1973 genomförde att
utlänningsförbehåll inteborttagandetill ändring ellermedgivande av

intresse.‘5allmänt Detväsentligtdetta stredskulle lämnas, motom
sig iägandet iutländskaprövning dels detpraktikeninnebar i aven
denlämpligheten hosdelsskyddsintressena i bolaget,tillförhållande

prövningen fungeraDärigenom kompotentielle förvärvaren. att som
företagsförvärv.kontroll aven

emellertidkundeutlänningsförbehållsaknadeAktiebolag som
underkasta-förvärvetintressenutländskaförvärvasalltjämt utan attav

betecknadesår 1973Lagändringenprövning.någon offentlig motdes
aviseradesi propositionenprovisorisk ochbakgrunddenna ensom

1916 års lag.allmän översyn av
åringångenmed1916 års lagblevResultatet översynen att avav

utländska förvärv1982617lagdels1983 aversattes omav en

13 restriktivamindreenligt företagsförvärvslagenäventillstånd godtogsEfter särskilt
för-likställts.k.I företag med dennautlänningsförbeháll.förbehåll typett avsom

respektive40överskrida gränsernaägandetsåledesbehåll kunde utländska procentdet
förbehåll tänktlikställtmöjligheten tillframgårförarbetena att20 Av attprocent. var

pågrundutlänningsförbehåll ochvanligtföretag saknadeanvändasförkunna somsom
förbehåll i bolags-sådantförhindrade inägarförhållanden sättarådande att ettvarav

inhemskadomineradesföretagetdet stod klartordningen samtidigt att avsom
intressen.
M Sverigeföretagsetablering ipå Kontroll utländskbaseradFramställningen är av

företagförvärv svenska1981822135, Utländska197873,SOU avprop.m.m.
19919271.SOU 198937 samt prop.

5 197372.Prop.
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förvärv1982618 utländskalagdelssvenska företag omenm.m.,
utländska inflytandet överdetKontrollenfast egendom avm.m.av

generell tillstånds-på delsdärefter baserasföretag kornsvenska att en
bolags aktie-andelaröverstigande vissaförvärvprövning ettavav

utlänningsförbehåll.dels medeller röstetal,kapital systemet
efterkontrollsubjekt endastTillståndsprövningen innebar s.k.att
för-aktiebolag,aktier i svenskatillstånd fick förvärvasärskilt om

därigenominnehav i bolagetkontrollsubjektetsfick till följdvärvet att
aktie-5010, 20, 40 ellerpasserade någon gränserna procent avav

bolaget. Till kategorinaktier isamtligaröstetalet förkapitalet eller
utländskaandra rätts-utländska medborgare,kontrollsubjekt räknades

utlänningsförbehåll i sin bolags-aktiebolagsvenskasubjekt utansamt
någon bolagsmånnenhandelsbolag,svenskaordning, varavom

vissaundantagmed vissasvenska stiftelserkontrollsubjekt, samt
föreningar.ekonomiskasvenska

vissa viktigareeller, iåvilade länsstyrelsenTillståndsprövningen
meddelasoch tillstånd skulle nämntsregeringenärenden, omsom

Till sådanaintresse.väsentligt allmäntstridainte befannsdetta mot
regionalpolitiska intressen,industri- ochhänfördes i praxisintressen

nationelltintressetberedskapspolitiska intressen,säkerhets- och av
kulturella intressen.nationellaoberoendesjälvbestämmande och samt

avsåginlämnadestillståndsansökningarHuvuddelen de somav
marknadsnotera-medundantagsvis företagendastföretag ochmindre

falli flertaletansågs förvärvendetta skälaktier. Blandde annat av
meddeladestillståndskyddsintressen ochnågrainte beröra utan

föreskrivetoch påföreskriven tidtillstånd inomSöktes intevidare.

16 utlänningsförbehåll typisktfickföretagsförvärvslagentillkomstenEfter settav
följande lydelse

40tidpunkt mindre änvid varjefår endastviss del,Av bolagets aktier procent
för samtliga aktier iröstetaletmindre 20aktiekapitalet ochhela än procent avav

förvärvasöverlåtelseteckning ellerbolaget, avgenom
rättssubjekteller utländsktmedborgareutländsk annat

bolagsordningenutlänningsförbehåll iaktiebolag inte har2. svenskt som
kontrollsubjektnågon bolagsmännenärhandelsbolag,3. svenskt avom

bostadsföretagallmännyttigtstiftelsen intestiftelse, är4. svensk om
kontrollsubjekt.förening,ekonomisk är5. svensk som

innebörd,första styckethar denkontrollsubjekt iutlänningsförbehåll ochUttrycken
företagsvenskaförvärvutländska19826174 §§ lageni 3 och avomangessom

nämndalag.1982619 till5 § promulgationslagensamtm.m.
aktier förvärvasfår bolagsförsta stycketförbehållet enligtUtan hinder avav

företagsförvärvslagen,2 §iaktiebolag,a svenskt som avses
3 §tillstånd enligtinneharförening,ekonomiskstiftelse svensksvensk ellerb som

lag.3 nämndast
aktiefond enligt lagenaktier tillförvärvhinder förFörbehållet inte hellerutgör av

sådanfond.ivärdepappersfonder andelareller141990 l l avom
n handelsbolagi svenskaför förvärv andelar samtTillstånd också krävtshar avav

Sverige.drivs irörelsernyttjanderätt tilläganderätteller som
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sätt eller vägrades tillstånd, förvärvet enligt uttrycklig be-var
stämmelse i lagen ogiltigt.

Företagsförvärvslagen ägde ursprungligen inte tillämpning på
svenska bankaktiebolag eller på aktierna i sådant bolag. Regler om
utländska förvärv aktier i bankaktiebolag fanns i stället i bankaktie-av
bolagslagen 1987618, enligt vilken aktier i sådant bolag inte fickett
förvärvas utländska rättssubjekt eller svenska rättssubjektav av som

kontrollsubjekt enligt företagsförvärvslagen. Med verkan från denvar
l augusti 1989 ändrades emellertid företagsförvärvslagen till ocksåatt
omfatta förvärv aktier i bankaktiebolag samtidigt i bankaktie-av som
bolagslagen infördes 12 kap. motsvarande 17 kap. ABLett rörande

aktier.bundna
Företagsförvärvslagen omfattade inte förvärv svenskt försäk-av

ringsaktiebolag eller aktier i sådant bolag, också i dessa bolagmen
kan enligt 18 kap. försäkringsrörelselagen 1982713 förbehållgöras
i bolagsordningen hela eller delar aktiestocken skallatt av vara
bunden och inte får förvärvas exempelvis utländska rättssubjekt.av

1.3.2 Lagens avskaffande

Inom för den pågående anpassningen de svenska rättsreg-ramen av
lerna till EGs krav tillkännagav regeringen hösten 1991 sinsom
uppfattning företagsförvärvslagen stod i stridatt med Romfördragets
bestämmelser rörande dels etableringsrätt, dels fri rörlighet fören
kapital. Huvudsakligen denna bakgrund, också medmot men
hänvisning till Sveriges åtaganden inom OECD och för att ge en
signal önskan öka de utländska investeringarna i Sverige,attom en
föreslog regeringen därför lagen utländska förvärv svenskaatt om av
företag skulle upphöra gälla vid utgången år 1991.attm.m. av
Riksdagen förslag.beslutade i enlighet med regeringens

Från och med den januari1 1992 kan således utländska rättssubjekt
tillstånd svensk myndighet förvärvautan aktier i svenska företag.av

Företagsförvârvslagens avskaffande innebär emellertid inte aktie-att
bolag fråntagits möjligheten i bolagsordningen uppställa utlännings-att
förbehåll. Den rättsliga grunden för dessa förbehåll finns i de alltjämt
gällande 17 kap. ABL, 12 kap. bankaktiebolagslagen och 18 kap.
försäkringsrörelselagen och utlänningsförbehåll alltjämtär i vissett
utsträckning förutsättning för svenskt aktiebolagatt ett utanen

i Prop. 198990116.
Dessabestämmelservilar i sin på fördragets grundläggande förbud alltur mot

diskriminering på grund nationalitet, jfr artikel 7 RomF.ävenav
m SFS 19911891, 19919271, NU 15, rskr. 96.prop.
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landet.ifast egendom här Inomskall kunna förvärvatillstånd
avskaffaförslagutarbetatsJustitiedepartementet har attett om

förMed undantagfast egendom.förvärvslagstiftningen rörandeäven
förvärvföreslagen lagsärskiltkan komma följavad att omav ensom

1992utgången junirättssubjekt efterskulle utländskafritidshus, avav
23Sverige.egendom ifasttillstånd kunna förvärva ävenutan

utgåendeförvärvslagstiftningenskulle också det frånDärigenom
heltbolagsordningarutlänningsförbeháll i företagensbehovet av

försvinna.

21 industri-ellerhyreshusför förvärvdock inte längreFörvärvstillständ behövs av
fast egendomförvärvutländska1982618§ 6fastighet, 2 punkt lagen m.m.avom

22 199176.Dsfast egendom,Utländska förvärv av
23 påföreslagit kravetnyligenregeringenockså att1sammanhangetbör nämnasatt

Sverigenäring iidkaönskarföretagoch utländskanäringstillstánd för utlänning som
för-Lagrâdsremissmedregistreringsfcârfarande.medskall avskaffas och ersättas ett

RegeringensSverige.näring iidkautlänningars rätttillslag ändrade regler attom
1991-12-19.beslut
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Förbehåll enligt 17 kap. 1 §2 ABL

samtligaaktiebolagslagens utgångspunkt aktier iDen svenska är att ett
fritt. Med från dennaaktiebolag skall kunna överlåtas undantag

aktiebolagslagstittningens barndomgrundregel föreskrevs redan i att
bolagsordning ñck in s.k. lösningsförbehåll och sedermerai tas ett

bolagsordningsförbehåll begränsaöppnades också möjlighet att genom
förvärva aktierutländska och vissa svenska rättssubjekts irätt att

två alltjämt de enda inskränkningar ibolaget. Dessa undantag är
fria aktieägarna med verkan bolagetaktiens överlåtbarhet motsom

om. begränsningar föreskrivna ikan besluta finns vissaDärutöver
19751132 hyresfastighet före-bl.a. lagen förvärv Iom av m.m.

aktiebolagslagenvarande kapitel redovisas gällande regler i rörande
utesluter utländska eller vissa svenskabolagsordningsförbehåll som

s.k.rättssubjekts förvärva aktier i bolaget, vanligtvisrätt ut-att
länningsförbehåll.

2.1 Gällande rätt

bolagsordningen in utlänningsförbehållmöjlighet iDen att ta ett som
enlighet med vad visatsinfördes i 1910 års lag och i som ovansom

ñck sin praktiska betydelse tillkomsten 1916 års lag,avgenom
lyderåterfinns i dag i 17 första stycket ABL. Bestämmelsenkap. 1 §

i sin helhet
förbehåll, bolaget fårbolagsordningen kan aktier iI intagas att

överlåtelseförvärvas aktiebolag ellerteckning ellersig avvare genom
slag aktiebolagsammanslutning eller stiftelse eller visstav avannan

svenskstiftelse ellereller sammanslutning eller änavannan annan
alla aktiernamedborgare. Sådana aktier kallas bundna aktier. Om

fria aktier.skall bundna, kallas aktierövrigavara
bestämmelsen framgår bolaget har frihet självt beslutaAv attatt om

samtliga bundna.eller endast vissa aktier skall vara

2A Med förebild i förslaget till deni föreslog Aktiebolagsutredningenutländsk rått
från ocksåskullenuvarandelagen aktieägarna tredje undantag grundregelnatt ettsom

aktier ikunna in s.k. i bolagsordningen enligt vilken bolagetsamtyckesklausulta en
inte Dennamöjlighet avvisadesemellertidskulle få överlåtas samtycke.bolagetsutan

197115,regeringen. Förslag SOU 161 f ochtill aktiebolagslagav m.m., s. prop.
1975103 228 Beträffande kapitel 4 nedan.utländsk rätt,s. se
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vidareDet är möjligt begränsa förbehållets tillämplighet tillatt
endast vissa slags associationer eller stiftelser. Förbehållet kan också

enbart utländska medborgare eller enbart medborgare i vissaavse
länder. fårDet däremot inte rikta sig svenska medborgare ellermot
vissa kategorier därav. Förbehållet kan exempelvis inte svenskaavse
medborgare bosatta utomlands, svenska medborgare tillhöriga visst
politiskt parti eller viss yrkesgrupp.

Förbehållet måste både teckning och överlåtelse, hindraravse men
inte bundna aktier bodelning, eller förvärvasatt testamentegenom arv

förbjudet rättssubjekt.av
förvärvEtt i strid med förbehåll i bolagsordningen ogiltigt.är Detta

kan måhända inte klart framgå lagtexten, är uttryckligenanses av men
doktrinen. 2°i lagens förarbeten och allmänt omfattat iutsagt

I övrigt finns i 17 kap. bestämmelser förfarandet vid bolagsbild-om
ning vid ökning och nedsättning aktiekapitalet.samt Bestämmel-av

skall bl.a. relationen mellan fria och bundna aktiergarantera attserna
inte rubbas. Vidare finns föreskrifter det varje aktiebrevattom av

bundenbunden aktie skall framgå aktien ärattsom avser samt att
uppgift skall lämnas i aktieboken aktie är bunden eller fri.om
Slutligen regler införande förvärvsförbud i bolag integes om av som
har sådant förbud.

Bestämmelser motsvarande 17 kap. finns,ABL påpekats,som ovan
beträffande bankaktiebolag i 12 kap. bankaktiebolagslagen och
beträffande fåirsäkringsaktiebolag i 18 kap. försäkringsrörelselagen.

2.2 Förekomsten förbehåll bundna aktierav om

På uppdrag kommittén har Patent- och registreringsverket kartlagtav
förekomsten bolagsordningsförbehåll enligt 17 kap. 1 § ABL i deav
svenska aktiebolagen. Undersökningen vid handen förbehållattger av
detta slag i dag finns i drygt 220 000 aktiebolag, eller omkring 80

samtligaprocent svenska aktiebolag. Andelen är dubbelt så högav
då Lagberedningen för drygt femtio år sedan undersökte saken,som

jfr llnot ovan.
Till helt övervägande del förbehållenär bundna aktier utformadeom

25 Prop. 1975103 549. Jfr även Lagberedningen 547 För utförligs. s. en
redogörelse Nial,se a.a.
26 Det kan den uttryckliga bestämmelsennoteras ogiltighetatt i §ll lagenom om
utländska förvärv svenskaföretag, liksom tidigare i 3 § 1916års lag, dennaav mot
bakgrund torde havarit överflödig. Ogiltighet följde redan denaktiebolagsrättsligaav
regleringen. Nial,Se 44.a.a., s.
27För aktie i avstâmningsbolagskall dennauppgift i stället återfinnas på aktiekonto
enligt aktiekontolagen 1989827.
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dvs.utlänningsförbehåll enlighet företagsförvärvslagen,i medsom
40tillåtelse för förbjudna rättssubjekt förvärva högstmed procentatt

20 i bolaget. Det förekom-aktiekapitalet och röstetaletprocent avav
krävdes enligtemellertid mindre långtgående förbehåll än sommer

det förekommerföretagsförvärvslagen jfr 13 ochäven ovannot
förbehåll andra rättssubjekts ägande ochockså begränsaattsom avser

inflytande i bolaget vidare avsnitt 2.4 nedan.se
Kommittén i mån aktiemarknadsbolagen harhar kartlagt vadäven

188 eller 89bundna aktier. Kartläggningen visar 212, procentatt av
utelöpande bundna ochaktiemarknadsbolagen hösten 1991 hadeav

hadeaktier. 24 aktiemarknadsbolagfria eller endast bundna Endast
uteslutande fria aktier.

fria aktierTabell 1 Förekomsten bundna och bland svenskaav
1991-10-25aktiemarknadsbolag

Antal bolag Andel

%fria 173 82Bundna och
%15 7Bundna
%Fria 25 1i

212 100

Källa Stora Huset AB

överensstämmelse med lagstiftningensKartläggningen visar, helt i
bundnasyften, andelen fria aktier väsentligt mindre andelenär änatt

15 fria aktier alls och bland deaktier i bolagen. bolag hade inte några
uppgick de fria173 bolag hade såväl fria bundna aktiersom som

till 21 och deaktiemas andel aktiestocken i genomsnitt procentav
79bundna aktiemas andel till procent.

2.3 aktierPriset friapå bundna och

medföraktier i bundna och fria aktieruppdelning företagsEn ettav
aktier blir väsentligt ånantalet potentiella köpare fria störreatt av
aktier. kombination medantalet potentiella köpare bundna I ettav

priset påfria förväntas leda tillbegränsat utbud aktier kan detta attav
också välde fria aktierna blir högre på de bundna aktierna. Det ärän

i vissa,känt prisskillnader detta slag sedan länge förelegatatt menav
långt ifrån företags aktier.alla,

bundna aktier vidstudie prissättningen fria ochI en av av
prisskill-1980-1987 påvisatsStockholms fondbörs under åren har att

naden varierar kraftigt dels mellan olika företag vid ochen samma
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tiden.tidpunkt, dels i och företag överett samma
Studien identifierar 20de börsbolag i vilka betaladesstörst premie

för de fria aktierna under mätperioden och drar premiernas storlekav
i dessa bolag slutsatsen premien i resterande börsbolag är mycketatt
liten eller noll. Enligt studien premienär större i företag inom vissa
branscher, exempelvis läkemedelsindustrin, inomän andra branscher,
exempelvis skogsindustrin faktum kan förklaras bl.a.ett som av-
möjligheten ñnna substitut till aktien i fråga på fondbörser.andraatt

Premiens variation tiden framgåröver tydligt sammanställningenav
de 20 nämndaöver bolagen och kan exemplifieras med aktierna i

företaget Pharmacia där premien för den fria aktien vid mâtperiodens
början år 1980 5 år 1985 hade stigit till 67 ochprocent, procentvar
vid periodens slut år 1987 gått tillbaka till 23 procent.

I uppföljning studien har kommittén undersökt i vilkenen av
utsträckning prisskillnader under det året förelegat och i dagsenaste
föreligger mellan fria och bundna aktier noterade på Stockholms
fondbörs.

visatsSom i tabell 1 hade 173 212 aktiemarknadsbolagovan av
hösten 1991 utelöpande bundna och fria aktier. jämförelseEn av
priset på dessa aktier kompliceras mycket andelatt storav en av
bolagen också har aktieslag med olika röstvärden, vanligen s.k. A-
aktier med högt röstvärde och B-aktier med lågt röstvårde och att
aktierna inom eller båda dessa aktieslag i sin är uppdeladeett turav
i fria och bundna aktier. I flertalet fall A-aktierna bundna ochär B-

Tabell 2 Förekomsten aktier med olika röstvärdei kombination friamed ochav
bundna aktier bland svenska aktiemarknadsbolag 1991-10-25

Afr 7
Afr+Bfr 17
Abu 2
Abu+Afr 26
Abu+Bbu 13
Abu+Bfr 6
Abu+Afr-+-Bfr ll
Abu+Afr+Bbu 2
Abu+Bbu+Bfr 78
Abu+Afr+Bbu+Bfr 36
Fleråntvå aktieslag uppdeladeibu 14+

Totalt 212

Källa Stora Huset AB

28 Rydqvist, K.,Bergström, C. och pricingAsset with constraints domestic andon
foreign investors theory and empirical evidence for Sweden, stencil, Handelshög-

Stockholm, 1989.skolan i April
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före-tabell 2framgårbundna.i fria och Somuppdeladeaktierna av
kombinationer.andraockså mängdemellertidkommer en

måstebundna aktierfria ochpriset påjämförelse mellanEn av
förutsättning förandraslag. Enskäl aktierpraktiska av sammaavse

aktierna inombundnafriasåväl deprisjämförelsen år att som
48endast iSå falletfondbörsen. årinregistrerade vidaktieslaget är

124 företagoch i 107A-aktierfria och bundnamed80 företag avav
B-aktier. förutsättningsista ärtredje ochEnoch bundnafriamed

i börs-omfattande desåaktuella aktierna ärmed dehandeln attatt
tillförlitliga.kurserna kanangivnalistan anses

mellanberäknat kvotenkommitténförutsättningar harMed dessa
företag medrelevantai samtligaaktiens köpkursbundnafria ochden

mättill-vidI-lista delsfondbörsStockholms Anoterade påaktier ett
1991,november1990 tillseptemberunder periodenmånadfálle per

1991. tabell 325 oktober Se21veckogenomsnitt dendels ettsom -
och 4 nedan.

1990-09-28periodenaktier i l-töretag underPremie för fria A3Tabell --
vidpå köpkursberäknatmätperiodenunder ett1991-10-31. Medelvärde

månadmättillfälle per

B-aktierA-aktierpremieProcentuell

2% 65x
ll% 65 % 0s x
l08%0x
lZg%0 x
4038observationerTotalt antal

ÅrsgenomsnittA B 0,991,01
Årsmax 1,18 B 1,34A
Årsmin 0,660,92 BA

ABStora HusetKälla

29 såväl bundnaaktieslagen deinomsamtliga aktieslag och84 företagEndast i är
aktierna noterade.friasom
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Tabell 4 Premie för fria aktier i A l-företag under perioden 1991-10-21--25.
Medelvärde för mätperioden beräknat på köpkurs

Procentuell premie A-aktier B-aktier

5 % 5 4x
5 % 0 %s 9 7x

%0 7 17x
0 % Q 2Ox
Totalt antal observationer 42 48

Veckogenomsnitt 1,00 BA 1,00
Veckomax 1,19A B 1,42
Veckomin A 0,81 B 0,82

Källa Stora Huset AB

I likhet med den nämnda studien visar kommitténs undersökningovan
prisskillnad mellan den friaatt och bundna aktien föreligger ien ett

förhållandevis begränsat antal företag. Undersökningen också vidger
handen premien för den fria aktien i dessa företagatt regel liggersom
mellan 5l och Endast undantagsvis är premien 5procent. större än
procent.

Ett avskaffande rätten bolagsordningsbeståmmelseattav genom en
begränsa utländska rättssubjekts ägande aktier i bolaget kan flir-av
väntas leda till priset blir detsamma för alla aktieratt premien för-
den fria aktien försvinner. Grundmaterialet tyder också på premienatt
över tiden minskat, vilket ligger väl i linje med bland marknadensen
aktörer och i massmedia allt oftare uttryckt medtro att systemet
bundna aktier kommer avskaffas. förslagEtt med denna inriktningatt
skulle med all sannolikhet snabbt eliminera premien även i det fåtal

betydelse.företag där denna alltjämt är av

2.4 Förbehåll bundna aktier slag änannatom av
utlänningsförbehåll

Den legala grunden för införande utlänningsförbehåll iett ettav
ABL.svenskt aktiebolags bolagsordning 17 kap.är 1 § lagrumDetta

torde också många gånger uppfattas reglering uteslutandesom en av
det utländska ägandet i svenska bolag, så är inte fallet.men

30 En näraliggande parallell Riksbankensutgör avskaffande det switchför-s.k.av
farandet under 1980-taletssistaår och den därigenom eliminerade switchpremien.
Se Sveriges Riksbank Förvaltningsberättelse 1988, 29s.
31 För bankaktiebolag dock 12 kap. bankaktiebolagslagen för försäkringsaktie-och
bolag 18 kap. törsäkringsrörelselagen.
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möjlighet1910 års lag infördelagstiftaren iNär att genomen
iutländska ägandetbolagsordningen begränsa detbestämmelse i

förbehåll kunnanödvändigt låta sådantansågs detbolaget att ett
också svenska rätts-utländska rättssubjekt,inte baraomfatta utan

inflytande.under utländskti sin kunde kommasubjekt tursom
hade visat det1800-talets decennierfrånErfarenheterna attsenare

förvärv fast egendomtillstånd för utländskadåvarande kravet av
svenskain sig iutländska intressen köptekringgicks attgenom

Sverige. 1910 årsfast egendom i Ii sin förvärvadeaktiebolag tursom
bolagsordningenförbehåll idärför bolaglag föreskrevs ettatt genom

ellersamfällighetför aktiebolag ellerkunde inskränka rätten annan
aktiermedborgare förvärvai riket bosatt svenskför härän attannan

detockså inbegripas iMotsvarande rättssubjekt komi bolaget. att
påetablerade kravet1916 sedermera 1982 års lagochgenom

dagutlänningsförbehåll och möjliggörs iutformningen attgenomav
förbehåll,bolagsordningen in attmedges ii 17 kap. 1 § ABL att tas

överlåtelseteckning ellerbolaget fåraktier sigi vare genom
ellereller stiftelseeller sammanslutningaktiebolagförvärvas av annan

stiftelsesammanslutning elleraktiebolag ellerslagvisstav av annan
svensk medborgare.eller änav annan

kringgåendetekniken för hindralagstiftaren valdaDen att ett avav
innebärutländska förvärv fast egendompå tillstånd förkravet av

ocksåkan användasförbehåll enligt 17 kap. 1 § ABLemellertid att ett
ärutländskt inflytande i bolaget. Detsyften begränsai andra än att

endastså det utesluterexempelvis möjligt utforma förbehållet attatt
endaassociationer från ägarkretsen. Densvenskavissa typer av

svenskinte fårförbudetbegränsningen i detta avseende är att avse
medborgare.

aktie-förslaget till 1944 årsFörhållandet uppmärksammades i
förbehållet,ansåg det lämpligtLagberedningenbolagslag attsomav

ianslutning till kravenbörsnoterade aktier, utformades ii fråga om
aktie-uppkomma vid1916 lag, då eljest misstag lätt kanårs

invändahaft någotövrigt beredningen inte haförsäljning. I attsynes
utformning.bestämmelsensmot

iAktiebolagsutredningenförhåller det sig medAnnorlunda som
förbehåll1975 års aktiebolagslag ifrågasatte behovetförslaget till av

detbegränsabundna aktier inte sikte påfria och atttogsomom
gällandedärför inte, enligt den dåutländska ägandet och som

fastförvärvbefriade från tillståndskravet vidförvärvslagen, av
kommitförbehålluppfattning sådanaegendom. Utredningens attvar

inte förbehåll fannsanvändning, utredningen uteslöttill ringa attmen
tillslopande denna möjligheti några bolagsordningar. Ett av

32 Motiv, 267.sou 19418,Förslag till lag aktiebolagom m.m., s.



3Förbehållso enligt 17kap. 1 §ABL sou 199213

förmån för principen aktiers fria överlåtbarhet, skulle därför göraom
särskilda Övergångsbestämmelser nödvändiga. bakgrundMot denna
ansåg utredningen frågan borde anstå till dess samlatatt över-ett
vägande spörsmålet bundna aktier aktualiserades i sambandav om

stormarknad.33med Sveriges eventuella anslutning till europeisken
Bolagsordningsförbehåll enligt 17 kap. flnns,ABL kon-som ovan

i drygt 220 000 aktiebolag. vilkenIstaterats, utsträckning det bland
dessa förbehåll finns sådana uteslutande andra utländskaänsom avser
rättssubjekt kan fastställas endast manuell genomgånggenom en av
bolagsordningama. sådanEn genomgång kan visserligen genomföras

urvalsform,i skulle kräva så urval den inte bedömtsett stort attmen
möjligt inomgöra för kommitténs uppdrag.att ramen

Mot bakgrund vad i tidigare utredningar anförts i saken ochav som
efter samråd med Patent- och registreringsverket och rad sak-en
kunniga i ämnet, gör kommittén den samlade bedömningen förbe-att
håll enligt 17 kap. l § ABL med syfte än begränsa utländsktannat att
ägande i bolaget, förekommer i mycket litet antal bolag. Tillett
kommitténs kännedom har kommit vissaendast statliga och kommuna-

bolag i vilka bolagsordningen utesluter andra ägare än staten
respektive kommuner.

Avslutningsvis kan erinras den aktualitet utformningen 17om av
kap. 1 § ABL fick i samband med debatten löntagarfonder vidom
mitten 1980-talet. Inför bolagsstämma i då börsnoterat medel-ettav

bolag väcktes förslag bolaget i sin bolagsordningstort skulleattom
utesluta löntagarfonder ägare i bolaget. Förslaget intesom vann
stämmans bifall, tilldrog sig betydande massmedia uppmärk-men en
samhet.

33 Förslag till aktiebolagslag sou 197115, 377.m.m., s.34 Se bl.a. DN 84-08-10, Expressen84-08-10 SvD 84-08-11.och
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Romfördragets3

diskrimineringsförbud

innebärkravtill EGsaktiebolagsrâttensvenskaanpassning denEn av
formiframför alltden primära EG-rätten,till delsanpassning aven

handi förstai formden sekundära EG-rättenRomfördraget, dels av
förenlig-utlänningsförbehållensdirektiv. Fråganochförordningar om
nämligenfrämst primära EG-rätten,berör denkravhet med EGs

diskriminering påförbudetgrundläggandeRomfördragetdet i mot
i syfteutfärdadedirektivockså vissanationalitet, attgrund menav

diskriminering.undanröja sådan

artikel 73.1 Romfördragets

tjänster,tankenvilarmarknadenDen att varor,gemensamma
medlemsstaterna.fritt mellansigkapital skall kunna röraochpersoner

i för-redanoch kommerRomfördragettankeDenna genomsyrar
diskrimine-generelltuttryck iartikel tillförsta del,dragets ett

ringsförbud
beaktandemedtillämpningsområde ochfördragsdettaInom av

grundaddiskrimineringformbestämmelser varjesärskildadess är av
35förbjuden.nationalitetsskdlpå

fyra fri-debehandlardelar, närmarefördragetsI somsenare
bestämmelseri särskildamodifieras förbudetochpreciserashetema

område.på respektive
förstaplacering i fördragetsdiskrimineringsförbudetsgenerellaDet

medlemsstaternaför såvälPrincipema, detbenämnd gördel, att som
detolkninghjälpmedel vidfungerarEG-institutionema meravsom

35 EconomicEuropeanThe Law of TheHcrzog, P.,Smit, H. ochJfr exempelvis
Treaty is, inentirel-5l said that the...it has beenVol. 1976,Community, s.

ofnon-discriminationofimplementation of the principle accountona sense, an
national ity .
36 etable-52arbetskraft,.48 diskriminering. . .Se framfor allt.. art. ang.art. avang.

9567 kapitalrörelser59 tjänsteutbyte,ringsrätt, art.samtart. ang.art. ang.ang.
förfria rörlighetenden varor.
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helhet.specificerade fördragsbestämmelsema och fördraget i dessav
Placeringen ocksågör förbudet blir gällande inom alla områdenatt

berörs fördraget, iäven den mån det inte kommit till uttrycksom av
regler.i särskilda

Förbudet riktar sig diskriminering på grund nationalitet,mot av men
inte i detalj besked vad innefattas i begreppet diskrimine-ger om som

ring, inte heller vilka rättssubjekt skyddas eller förpliktasom som av
bestämmelsen eller vilka aktiviteter den omfattar.om

Vad först gäller diskrimineringsbegreppet, kan konstateras EG-att
domstolen redan år 1959 talade olikheten i behandlingen likaom av

kännetecken.sakförhållanden diskrimineringens Med dennaettsom
utgångspunkt den i artikel 7 uttryckta non-diskrimineringsprin-anses
cipen innebära rättssubjekt från medlemsstat i varjeatt en annan
medlemsstat måste behandlas på sätt denna medlemsstatsamma som

rättssubjekt.behandlar sina Domstolen har i detta sammanhangegna
uttalat principen inte bara gäller diskrimineringatt på grund av
medborgarskap, också nationalitetsdiskriminering döljsutan isom

hemvistffödelseort ellertermer av
Det bör vidare observeras förbudet riktar sig diskrimineringatt mot

inte bara fysiska, också juridiska harutanav av personer som er-
EG.forderlig anknytning till

Vad därefter gäller diskrimineringsförbudets adressat framhöll tidigt
majoritet i doktrinen förbudet riktar sig inte bara till medlems-atten

och EG-institutionema,staterna också till privata rättssubjektutan av
natur.såväl fysisk juridisk Denna uppfattning har ansettssom senare

bekräftad EG-domstolens praxis, framför allt i fallet Walrave frånav

37 Se exempelvis Fall 664, Costa E.N.E.L, [I964], Saml. 1141.v. s.8 Jfr Fall 16773 [l974], Kommissionen Frankrike, Saml. 359, vari domsto-v. s.
len förklarade bestämmelse viss andel besättningen på franskaatt atten om en av
fartyg skulle franskamedborgare, diskrimineringsförbudet,stredmotvara trots att art.
84 2 i Romfördraget undantar bl.a. sjöfart från reglerna transportpolitik.om
39 Fall 1459 [1959] Saml. 445. Begreppethar i domar vidgats till innefattaattsenare
olika behandling likartade situationer objektiva skäl därtill, jfr Fall 12476utanav
och 2077.

Sålunda har EG-domstolen det strida diskrimineringsforbudetinte ansett mot att
upprätta statligt monopol på viss verksamhet, eftersomett detta utesluter såväl
inhemska utländska rättssubjekt. Fall 15573, Sacchi, [l974], Saml. 409.som s.

i Se Fall 15273, Sotgiu [1974] Saml. 153.s.
Frågan anknytningen i allmänhet böra lösas analog tillämpningom anses genom
de i 58 angivna kriterierna rörande bolagets Huruvidaart. säte den juridiskaav etc.

ägare är medborgare i EG-land eller saknar därvidpersonens betydelse.ett
3 der Groeben, H., Boeckh, H. Thiesing, J.,och Kommentar EWG-von von zum

Vertrag, 1975, artikel 5 referensermed till tidigare doktrin. Samma ståndpunkt
exempelvis Gulmann, C. Hagel-Sörensen,och K., EF-ret, 1990, 53.senare s.
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1974. Fallet rörde iklausul det internationella cykelförbundeten
Union Cycliste Intemationales stadgar enligt vilken s.k. hjälpåkare i
samband med professionella tävlingar skulle nationali-vara av samma

den tävlande cyklisten. Domstolen förklarade stadgandettet som
ogiltigt och uttalade bestämmelserna icke-diskriminering iatt om
Romfördraget riktade sig inte bara medlemsstaterna och derasmot
myndigheter varje form regler avsedda i kollektivutan mot attav
form reglera marknadsmässiga anstållningsförhållanden eller erbjudan-

tjänster.den av
För den i föreliggande sammanhang aktuella frågeställningen om

utlänningsförbehållens förenlighet med Romfördragets krav, är av
särskilt intresse utslaget i fallet Walrave, Gulmannatt notera att av
och Hagel-Sörensen, innebära bl.a. bolagsordningar förattanses
aktiebolag hemmahörande inom inteEG får innehållettges som

diskrimineringsförbudet.strider mot
uppfattningSamma Hulle vid EG-kommissionens direktoratvanger

för bolagsrätt uttryck för då han talar provisions inom company
concerning the nationality of directors and restrictionsstatutes

concerning share ownership based discrimination theupon a on
ground of nationality restrictions which clear violations ofsom are

Treaty.°fundamental principles of the Rome
Vad slutligen gäller frågan vilka aktiviteter omfattasom som av

förbudet diskriminering skall här endast i korthet refereras denmot
i doktrinen förhärskande uppfattningen förbudet riktar sigatt mot
varje form ekonomisk aktivitet omfattas Romfördraget,av som av
oberoende huruvida fördraget uppställer särskilda däromreglerav
eller ej.

44 Fall 3674, [l974], Saml. l4ll. Domstolen upprepadesin ståndpunkt Fallis.
1376, Dona Mantero [1976], Saml. 1333.v. s.

Jfr tidigareäven det i 40 fallet 15573,omtalade Sacchi, där domstolennot ovan
uttalade etableringen statliga italienskadet radio- och televisions-monopolet inteatt av
i sig själv stred förbudet, varje diskriminerande handling vid försäljningmot attmen
eller sändning reklam skulle bedömas stridande 7.artikel Av domenmotav som
framgår emellertid inte klart huruvida detta skulle komma påske grundatt attav
monopolföretaget i realiteten blivit del statsmakteneller detta uttrycken av om var
för allmän princip tillämpligheten diskrimineringsförbudet på varje företagen om av
inom EG.
45 Gulmann Hagel-Sörensen,och 54 3.nota.a., s.

Hulle, K., The harmonisation of Europeanlaw in the Community,van company
1989.
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3.2 Romfördragets bestämmelser friaom

kapitalrörelser och etableringsfrihet

RomfördragetsI delar behandlas i särskilda bestämmelser densenare
fria rörligheten för tjänster och kapital. I anslutningvaror, personer,
därtill preciseras och modifieras diskrimineringsförbudet på respektive

subsidiär.område. förhållandeI till dessa bestämmelser artikel 7är
Förvärv aktier innebär finansiell transaktion faller underav en som

fördragets regler kapitalrörelser. Under vissa förutsättningar kanom
förvärvet också tillhänföra reglerna etableringsrätt. I detattvara om
första fallet aktualiseras framför allt artikel 67 och i det falletsenare
artikel 52.

Artikel 67 ålägger medlemsstaterna avveckla alla inbördesatt
restriktioner kapitalrörelser, tillämpas kapitalinnehavaremot motsom
hemmahörande i medlemsstaterna, och upphäva all diskrimineringatt
på grund nationalitet, på grund bosatta ellerärparternaav av var var
kapitalet placerat. friaär Denna rörlighet för kapital skall enligt
artikel 69 uppnås Rådet utfärdar för medlemsstaternaattgenom
bindande direktiv på området. Direktiv detta slag utfärdades redanav

1960-taleti början i junioch 1988 Rådet direktivantog ett avsettav
förbjuda varje form hinder kapitalets fria rörlighet, variatt motav

aktier.bl.a. inbegripes förvärv av
dettaI sammanhang måste också beaktas artikel 221 enligt vilken

medlemsstaterna har medborgare från medlemslandatt garantera annat
nationell behandling vid förvärv kapitalandelar i företag inomen av

landet.det egna
Slutligen måste, beträffande bolag med börsnoterade aktier, beaktas

1979 års s.k. första börsdirektiv, enligt vilket börsnoterade aktier
skall fritt överlåtbara. Direktivet innebär förbud inregi-ett motvara

7 Jfr lydelsen artikel 7 Inom detta fördrags tillämpningsområde och medav
beaktande dess särskilda bestämmelser ...av
48 Dir. 12.7.1960 och Dir. 6321 22.1.1963.
49 Council Directive of 24 June 1988 for the implementation of 67Article of the
Treaty 88361EEC, OJ L 178, 8.7.1988, 5-18.

Kommissionen har vid flera tillfällen frågorbesvarat från ledamöter i EG-
Parlamentetrörandediskrimineringsförbudets tillämplighet på förfaranden i samband
med privatisering vissa statliga företag i Storbritannien Frankrikeoch aktiernadärav
i bolagenhelt eller delvis förbehållits det landetsmedborgare. Kommissionen haregna
i dessa genomgåendeframhållit diskrimineringsförbudet, sådantdettakommerattsvar
till i 52uttryck och 221, måste I fall åberopasrespekteras. 67.ävenart. art. ett art.
Se OJ C 9113 6.4.87, 1496 9.6.87, 15722 15.6.87, 21221 295410.8.87 och
5.1 1.87.
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fondbörs.aktier vidstrering bundnaav
avskaffa restriktionersyftar till52 etableringsrätt ochArtikel rör att

ifritt etablera sigmedlemsstat frånrättssubjekt ihindrar attensom
stycke framgårartikelns andramedlemsstat. Av attannanen

drivaochinbegripaetableringsfriheten skall rättäven att startaen
driva företag,ochförvärvsverksamhetsjälvständig startasamt att

etableringslandet för dessivillkor fastställts egnasamma som
rättssubjekt.

betraktaförvärv aktier ärgår mellanVar gränsen att somsomav
aktualiserar bestämmelsernaförvärvkapitalrörelser och omsom

framförmed hänsyn tillfrån fall till falletableringsfrihet, får avgöras
och ledakommit kontrolleraförvärvetallt köparen attgenomom

i aktier utomlandsportföljplaceringi fråga. renodladföretaget En
helt67, medan förvärvbestämmelserna i artikelskyddas ett ettavav

52.52hänföras till artikelföretag kan

51 fårdirektivet medlemsstat2. Enligt5.3.1979 punkt79279 schemaADir. en
förstfår förvärvassådanaaktier,noteringtill officiellfråga upptagandei somavom

tillämpningenöverlåtbarhet endastpå friavvika från kravetgodkännande,efter om
idetinte hindraDirektivetinte marknaden. attgodkännandeklausulen stör synesav begränsadaktieslag medonoteradefinnsbörsnoterade aktier ävenmedbolagett

92.1987,aktionaeraftale,VedtaegtWerlauff, E. Nörgard,ochöverlåtbarhet, s.og,
52 bl.a.52 67. SenareochBoeckh Thiesing,ochder Groeben, art.a.a.,vonvon

EuropäischenKapitalgesellschaften derNiederlassungsrecht derEyles, U., Das
1990, 43Gemeinschaft, s.
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Utländsk rätt4

aktiebolagslagstiftningenihörnstenöverlåtbarhet utgörfriaAktiens en
medländer försettsflestahar i deprincipeni Europa,runtom men

typiskt sägasinskränkningar kaninskränkningar. Dessa sett avvara
bolagsord-ibestämmelserinskränkningarnämligentvå slag, genom

falleti lag. detföreskrifter Iinskränkningarochningen senaregenom
iaktierförvärvvidkoncessionskravalltdet framförhandlar avom

näringslivet. länderi vissaDärtill gällerdelarinom vissaföretag av
valutalagstiftningen.till följdbegränsningar av

förhållandendessaöversiktlig bildkapitelföreliggandeI avges en
EG,inommedlemsstaterurvaldelsländerna,de nordiskai dels ett

bestämmelseraktiebolagsrättsligapåTonvikten läggsSchweiz.dels
utländsktbegränsaanvändas förkanavsedda eller ettattärsom

denaktiebolag. endast iredovisasKoncessionslagstiftningiägande
påuppställer kravlagstiftninggenerell, medanmån den är som

Redo-därhän.branscher lämnasenskildaförvärv inomkoncession för
valutalagstiftning.ländernasheller de olikaomfattar intevisningen

personligt ägaran-bolagsformendastSverige ñnns i dag utanI en
Finland.ochfallet i Norgeaktiebolaget. ärnämligen Detsammasvar,

ochmotsvarighet iomedelbarasinaktiebolaget har vartsvenskaDet
Aktien-Tyskland benämntiländernaeuropeiskade övrigaett av
societäItalienisocieté SA,Frankrikegesellschaft iAG, anonyme

emellertid ytterligarefinnsdessa länderIazioni SpA enosv.per
betalnings-personligtbefriade frånvilken ärbolagsform i ägarna

mitGesellschaftbolagsformdennaTyskland benämnsIansvar.
responsabilitéSociété åFrankrikeiHaftung GmbH,beschränkter

limitata SRLresponsabilitåsocietåi Italienlimitée SARL, osv.a
sigvändainte kanbolagetbolagsform ärför dennaKarakteristiskt att

ochkapitalanskaffningförriskkapitalmarknadenorganiseradetill den
påbegränsadöverlåtbarhet ettockså andelarnasfall ärde flestai

53 företagforvarv .utlandska .. ....sával inhemska.for ..vanligen. ..KOHCCSSIOD. kravsO4 avsom
krigsmateriel-inommediaochförsäkring,bank, samtbranschernainom transport

industrin.
54 sigförbinder attaktieägarevilkaavtalomfattar inteFramställningen genom

aktiersinahembjudaöverlåtelseföreellermed avtaletaktier i stridöverlåta sina att
iverkanharländer,flestatillåts i deavtalDylikatill någon avtalspart. men

mellanendastförhållande till bolaget parterna.utan
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sådant sätt de inte kan bli föremål för allmänatt handel. Bolagsfor-
i fråga är därför i första hand lämpad för företag medmen en

begränsad ägarkrets.
Det svenska med bundna aktiersystemet äger intresse framför allt

för företag vilkas aktier föremålär för allmän handel, varigenom ett
betydande utländskt ägande eljest skulle kunna uppkomma utan
bolagets medverkan. Redovisningen i föreliggande kapitel är mot
denna bakgrund begränsad till aktiebolaget och dess omedelbara
motsvarighet i de övriga länderna, medan den andra bolagsforinen

personligt ägaransvar lämnasutan därhän. fullständighetensFör skull
bör dock framhållas dessa bolag regelmässigt haratt möjlighet iatt
bolagsordningen uppställa överlåtelsebegränsningar i form av
hembuds- eller samtyckesklausuler och sådana begränsningar oftaatt
förekommer. Romfördragets bestämmelser, däribland diskriminerings-
förbudet, äger dock tillämpning även på denna bolagsforin.

4.1 De nordiska länderna

4.1.1 Finland

Aktie i finländskt aktiebolag kan frittett överlåtas, inte annatom
följer lag eller bestämmelse i bolagsordningen, 3 kap. 2 § FAL.av
l bolagsordningen kan uppställas dels lösningsförbehåll, dels sam-
tyckesklausul enligt vilken aktierna inte fâr överlåtas bolagetsutan
samtycke, 3 kap. 3-4 §§ FAL. I det fallet kan föreskrift ocksåsenare

förutsättningarnatas för sådant samtycke, 3 kap. 4 § andraom
stycket FAL.

Därutöver kan även i finländskt aktiebolags bolagsordningett
uppställas utlänningsförbehåll, 3 kap. 2ett § FAL. Liksom i Sverige
har den finska lagstiftningen rörande utländska förvärv fastav egen-
dom utformats på sådant sätt varje aktiebolag vill haatt möjlighetsom

regeringens tillstånd förvärvaatt fastutan egendom i praktiken måste
införa sådant förbehåll i sin bolagsordning.ett Sålunda föreskrivs i
den s.k. inskränknings- eller begrfinsnings-lagen år 1939av som
villkor för aktiebolags rätt förvärva fast egendomatt statsrådetsatt
tillstånd utverkats för varje särskilt fall eller bolagsordningenatt
innehåller förbehåll bolagets aktier högst 20att eller medav procent
statsrådets tillstånd högst 40 får förvärvasprocent sådan utländskav
eller inhemsk sammanslutning lagen likställer med utlänning,som
bl.a. finska utlänningsförbehåll.aktiebolag saknarsom

För den finländska lagstiftningenatt på detta område tillanpassa

55 3 Lag den 28 .JUll. 1939 utlanningars.. . . sammanslutningars.samt ..om ratt attvissa
äga och besitta fast egendom och aktier.
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EGs krav har den finländska kommittén för utlänningars äganderätt
nyligen föreslagit 1939 års lag skall avskaffas vid utgången åratt av

ägande.1992 och ersättas två lagar utländsktseparataav om
innebärFörslaget med fria och bundna aktier slopasatt systemet

och bolagsordningsbestämmelser begränsar det utländskaatt som
ogiltiga.ägandet blir Genomförs förslaget kan utländska rättssubjekt

i princip fritt förvärva aktier i finländska bolag.
En inskränkning i förvärvsrätten kan emellertid komma följaatt av

kommittén samtidigt föreslagen lag uppföljning utlän-en av om av
ningars företagsköp, vilken skall skall myndigheterna rätt näratt,ge
viktiga nationella intressen kräver det, ingripa överlåtelser tillmot
utländska rättssubjekt aktieposter representerande minstav en
tredjedel röstetalet för samtliga aktier i bolag 200med minstav

500anställda eller miljoner iän FMK balansomslutning. Aktie-mer
förvärv angivet slag skall anmälas till handels- och industri-av
ministeriet och skall kunna förbjudas de bedöms strida motom
viktiga, nationella intressen. skall i sådant fall tidKöparen inom viss

aktierna. bestämmelser skall dockLagens kunna åsidosättasavyttra
internationella överenskommelser skulle kräva detta.om

Kommittén föreslår också särskild lag införs utomlandsatt en om
bosatta och utländska sammanslutningars fastighetsanskaff-personers
ningar. skall finländska myndigheterLagen rått begränsaattge
överlåtelser fritidsfastigheter fastigheteroch år viktiga förav som
landets försvar till sådana bosatta utomlands.ärpersoner som

4.1.2 Norge

Även den norska aktiebolagslagen utgår från aktie frittär över-att
Överlåtbarhetenlåtbar, 3-2 kan inskränkas§ NAL. dock be-genom

stämmelse i lag, bolagsordning, avtal mellan aktieågama eller
teckningsvillkor.

Medan lagen iursprungligen inte kände några begränsningar
möjligheten bolagsordningsbestämmelse inskränka överlåt-att genom
barheten begränsades denna, resultat det nordiskaettsom av
lagstiftningssamarbetet, i 1976 års aktiebolagslag till två fall,
nämligen lösningsrätt och samtycke, 3-3 och 3-4 §§ NAL. Andra
inskränkningar måste aktieägaravtal.ske genom

Är överlåtbarheten inskränkt påkrav bolagets samtycke, kangenom
bolagsordningen fallockså innehålla föreskrift isamtycke vissaattom
skall eller bör nekas. Det på detta möjligtär sätt utestängaatt

56Betänkande kommittén för utlänningars Kommittébetänkandeäganderätt,av
199123.
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ägarkrets.exempelvis utländska rättssubjekt från bolagets
En samtyckesklausul kan bara tillämpas vid frivilliga överlåtelser.

Lagen medger emellertid också bolagsordningen föreskriveratt att
aktieägare i bolaget skall ha vissa, i bolagsordningen preciserade,
egenskaper. Sålunda kan exempelvis föreskrivas aktierna bara fåratt

medborgare.förvärvas den är bosatt i Norge eller är norskav som
förvärv.En föreskrift detta slag äger tillämpning vid alla typerav av

Den norska aktiebolagskommittén kommer inom för arbetetramen
med anpassning den norska aktiebolagslagen till EGs krav attav

i vilkenpröva utsträckning bolagsordningsbestämmelser nämntav nu
slag förenligaär med Romfördragets diskrimineringsförbud.

likhetI med vad varit fallet i Sverige har den norska lagstifta-som
traditionellt haft förhållandevis restriktiv inställning tillren en

utländska förvärv i det norska näringslivet. För utländska rätts-
subjekts förvärv fast egendom uppställs i den alltjämt gällandeav
lagen d. 14 december 1917 förvärv vannfall, bergverkom av og

fast eiendom krav på koncession utländskt rättssubjektannen m.v. om
förvärv aktier i aktiebolag har äganderätt ellergenom av som annan

tillrätt fast egendom, skulle bli ägare till minst 10 bolagetsprocent av
aktiekapital eller förvärvet än 20 aktie-procentom genom mer av
kapitalet skulle komma i utländsk detägo. I sistnämnda fallet blir
även bolaget koncessionspliktigt.

Till 1917 års koncessionslag skall dessutom läggas år 1974en
införd, överordnad koncessionslagstiftning, omfattar förvärvsom av
i princip all fast egendom och för sin tillämplighet inte be-ärsom
roende rättssubjekt.förvärvaren är norskt eller utländsktav om

I syfte norsk lag tillatt EGs krav har s.k.anpassa ett stats-
sekreterarudvalg nyligen genomfört översyn 1917 års lag fören av

denatt och icke-diskriminerande utformning. Resultatetge en ny av
detta arbete har för den norska regeringen,presenterats intemen
offentliggjorts

Statssekreterarudvalget har också framlagt förslag till lagett om
generell förvärvskontroll i form koncessionsförfarande vid varjeettav
förvärv aktier motsvarande minst 20 röstetalet i aktie-av procent av
bolag med fler 30än anställda eller balansomslutning överstigandeen
1 500 basbelopp f.n. drygt 50 milj. NKR.

57 Andenaes, M.H., Aksjeselskapsrett, 1981, 108.s.
Andenaes, 108.a.a., s.
I praktiken det vanligtär allmän samtyckesklausulkombinerasatt med påkraven

vissa egenskaper hos aktieägarna, Andenaes, 108.a.a., s.
För översikt över den norska koncessionslagstiftningen, Austenå, T.,en se

Konsesjonsreglane for fast eigedom, 1978.
61 Översynen omfattar inte 1974 års lag, då denna icke bedömts diskrimine-vara

Romfördragetsrande i mening.
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4.1.3 Danmark

fallet i de övriga nordiska ländernaskillnad från vadTill ärsom
såvälaktiebolagslagen bolagmedger den danska att ut somger namn-

innehavaraktier, Båda aktier skall4 littera 12 DAL.§ typer somav
överlåtbarheten kan såvitthuvudregel fritt överlåtbara, avsermenvara

18bestämmelse i bolagsordningen, §namnaktier inskränkas genom
ursprungligen medgivit varje formFrån i detta avseende haDAL. att
nordiska lagstiftningssamarbetet iinskränkning resulterade det attav

tillbegränsadesmöjliga inskränkningama i 1973 års aktiebolagslagde
aktieägare, dels möjlighetdels förköpsrätt för befintliga attenen

till överlåtelse. samband med lagöver-bolagets samtycke Ikräva en
tidigare ordningen, vilket1982 återinfördes emellertid denårsyn

iuppställainskränkning i dag möjligmedför varje form är attatt av
aktiebolag.i dansktbolagsordningen ett

samtyckesklausulMed avseende på möjligheten att genom en
emellertidi danskt aktiebolag, harbegränsa det utländska ägandet ett

får utformasförfattare framhållit klausulen intei doktrinen flera att
anfördiskrimineringsförbudet i Romfördraget. Sålundai strid med

i vedtaegteme kunexempelvis Gomard bestemmelseEn atatt
aktionaerer,dansk infödsret kan kanmed naeppevaerepersoner

EF-lande.°°for borgere i andrehaevdes over
fast1959 förvärvEnligt danska lagen den 23 decemberden om av

koncessionstvång.utländsk förvärvare underkastadegendom är
alltinträde i iemellertid efter Danmarks EGTillståndskravet har

gemenskapenhemmahörande inomväsentligt för rättssubjektslopats
inte heller några allmännalagstiftningen uppställerDen danska

aktiebolag.för förvärv aktier i danskabegränsningar utlänningars av

4.2 EG-länderVissa

4.2.1 Tyskland

såväl innehavar-aktiebolagslagen medger utgivandetyskaDen somav
huvudregelgällernamnaktier, 10 AktG. båda aktietypema§ För som
såvittfritt överlåtbara, överlåtbarheten kanaktierna äratt avsermen

62 uppräkning§§ någonBestämmelserna i 19 20 DAL inte uttömmandeoch utgör
möjliga inskränkningar.av

3 1990, 87 Jfr ävenB., anpartsselskaber, 11.Gomard, Aktieselskaber nots.og
Werlauff, E., Selskabsret, 1989, 264.s.
64 af fast895 afBekendtgörelse 1987-12-23 aendring lov erhvervelseomnr om

for så angår EF-statsborgere EF-selskaber.ejendom vidt visse og
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namnaktier inskränkas samtyckesklausul i bolagsordningen.genom en
Aktier för vilka överlåtbarheten på detta inskränkts benämnssätt

AktG.°5vinkulierte Aktien, 68 § En samtyckesklausul kan också
innehålla bestämmelse vilka grunder bolaget får vägraom

Överlåtelsesamtycke till Sålunda kan exempelvis föreskrivas att
rättssubjekt.samtycke inte får förvärvaren utländsktär ettges om

Den praktiska betydelsen möjligheten detta slagsattav genom
bolagsordningsbestämmelse begränsa det utländska iägandet tyska
aktiebolag är emellertid ringa. praktiken1 såär samtligagott som
bolags aktier innehavaraktier foroch dessa gäller principen om
aktiens fria överlåtbarhet undantag. förekommerDet dock,utan
framför allt inom bank- och försäkringssektorn, namnaktieratt utges
och dessa förenadeär med Överlåtelsebegränsningar. Det tordeatt
emellertid sällsynt sådan begränsning dessutom ärytterst attvara en
förenad med villkor utesluter bolagets samtycke då förvärva-ett som

är utländskt rättssubjekt.ettren
Utländska investeringar i Tyskland, i form nyetablering ellerav

Övertagande inhemskt företag, kräver inte någon koncession.av
Direktinvesteringar skall dock anmälas till regeringen, harsom
möjlighet utfärda särskilda föreskrifter därom. Denna möjlighetatt

inte.utnyttjas i dag

4.2.2 Frankrike

I likhet med den tyska aktiebolagslagen medger också den franska
lagen aktier såväl i form innehavar-att namnaktier artutges av som
263, 270 och i bolagsordningen uppställs krav på samtycke föratt ett
överlåtelse namnaktier art 274. I praktiken emellertidär så gottav

samtliga aktiebolags aktier även i Frankrike innehavaraktier.som
Frankrike har traditionellt upprätthållit närmast heltäckandeen

kontroll och restriktiv inställning till utländska förvärv i detav
franska näringslivet. Kontrollen vilar formellt huvudsakligen på
valutalagstiftningen och innebär i dag utländska rättssubjekt tillatt

65Seexempelvis Godin-Wilhelmi, Aktiengesetz, 1967,68 § Lutter, M.,och i Kölner
Kommentar, 1970, 68 För allmän introduktion, Ulmcr, E., Die vinkulierteen seNamensaktie, Festschrifti 70. Geburtstag Walter SchmidbRimpler, 1957.zum von
j Godin-Wilhelmi, 68 § Anm. 12 och Lutter, 68a.a., a.a.,

Lutter, M. och Schneider, U.H., Die Beteiligung Ausländern inländischenvon an
Aktiengesellschaften, ZGR 275 185. Bolagsordningen får däremot inte innehållas.

bestämmelse kopplad till samtyckcsklausul,en utan att uteslutersom, vara en ut-
ländska rättssubjekt ägare i bolaget.som
68 Aussenwirtschaftsgesetz28 April 1961. Barriers Takeovcrs the Europeanto
Community hädanefter Barriers], DTI, 1989, Germany, 35.s.
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idirektinvesteringartilltänktaanmälaskallfinansdepartementet
intressennationenstillmed hänsynvarefter departementetFrankrike,

förståsdirektinvesteringarMedinvesteringen.möjlighethar att stoppa
bolagiaktiestockenandelsådan ettbl.a. förvärvdärvid somavenav

köparenföreliggaKontrollbolaget.kontroll övermöjliggör omanses
20änmotsvarandeaktieinnehavuppnårförvärvet pro-ett mergenom

ellerbolagbömoteratröstetalet iaktiekapitalet eller ett mercent av
åvilarAnmälningspliktbolag.börsnoterati icke1333än procent ett

ikaninvesteringenhemmahörande inom EG,rättssubjektäven men
departementet.falldessa stoppas av

Italien4.2.3

såvälemitteraÄven tillåtitssedan längeaktiebolag attItalien hari
överlåt-namnaktiemasinskränkanamnaktier ochinnehavar- attsom

överlåtelsenföruppställa villkorbolagsordningenibarhet attgenom
samtyckeinnebärakansådant villkor attEtt2355 3 C.C..art

också kunnaexempelvisfrån bolaget,inhämtasmåste synesmen
medborgare.italienskatillendastöverlåtasfåraktiernainnebära att

friaaktiens över-principeniinskränkningdennaBetydelsen omav
sär-ilagstiftarenminskatkraftigtemellertid attharlåtbarhet genom

möjligheterbolagens utreduceratsuccessivt attskild lag namn-ge
sparaktiers.k.formendast inamnaktierkanaktier. I dag ut avges

risparmio.7°azioni di
utländska investe-eftersträvatdecennierunderItalien har senare

förliknandetillstånd ellerpågenerellt kravoch någoti landetringar
inte.finnsföretagitalienskaaktier iförvärvutländska av

Nederländerna4.2.4

antingenÄven aktierlagstiftningenmedger utNederländerna atti ges
gälleraktietypemabådaoch förnamnaktierellerinnehavar- somsom

ibestämmelseGenomöverlåtbara.frittaktierna ärhuvudregel att
inskränkas,överlåtbarhetnamnaktiersemellertidkanbolagsordningen

ellerinhämtasmåste attsamtyckebolagetspå detexempelvis sättet att
specificerade krav.bestämmelsenvissa iuppfyllamåsteförvärvaren

69 ‘ñnancieresrelations.les1989réglementantdecembre29 , avec89-938 du,Decret nr.
directsinvestissementsrelativel5 1990janvierduCirculaireochletranger aux

33.France,Barriers,JfrFrance. ävenétrangersfrancais ä Pétranger s.et en
70 preferensakticr.rösträttslösaformbetecknasSparaktierna kan närmast avsomen

1974.216 7 juniNr.Se Lag
71 34Italy,Barriers, s.
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Ett sådant krav har tidigare kunna förvärvarenansetts ärattvara ett
rättssubjektinhemskt detta inte längre kunna föreskrivasmen synes

i nybildade bolag. För inregistrering aktiebolag i Nederländernaettav
krävs justitiedepartementetatt godkänner förslaget till bolagsordning

s.k. Declaration of No-Objection art. 172genom 2 B.W..en I de
riktlinjer för upprättande bolagsordningar i anledning dettaav som av
utfärdats departementet stadgas i dag bolagsordningenav inteatt får
begränsa ägarkretsen medborgare.till holländska

Den holländska lagstiftningen uppställer inte några generella villkor
för utländska förvärv holländska företag.av

4.3 Schweiz

Den schweiziska lagstiftningen uppställer inte något krav på konces-
sion eller några generella hinder utländska förvärvmot schweiziskaav
företag. Trots detta beskrivs det schweiziska näringslivet ofta isom
praktiken oåtkomligt utlandet.för förvärv från Förklaringen till den
rådande uppfattningen står finna i den schweiziskaatt aktiebolagslagen
och det sätt på vilket företagen kommit utnyttja de försvarsmöjlig-att
heter företagsuppköp därmot erbjuds.som

I likhet med länderna inom EG kan också schweiziska aktiebolag
emittera såväl innehavazr- namnaktier och bestämmelse isom genom
bolagsordningen begränsa överlåtbarheten på namnaktiema, exempel-
vis till rättssubjekt inom det O.R..75landet, art. 684 Liksomegna
i Tyskland benämns i Schweiz de aktier för vilka överlåtbarheten på
detta sätt begränsats vinkulierte Aktien. Till skillnad från vad som
är fallet i Tyskland och i övriga EG-länder är emellertid sådana aktier
inte något undantag regel i schweiziskautan storföretag, därsnarare
de används för begränsa eller helt ägande.att utesluta utländskt

Den i dag gällande schweiziska aktiebolagslagen daterar sig till år
1936 och iär flera avseenden ålderdomlig. Det schweiziska parlamen-

nyligentet aktiebolagslagantog träder i kraft denen 1 juliny som
1992. Denna lag uppfyller i allt väsentligt de krav på anpassningen
till EG-rätten kan förväntas följa EES-avtal,som ett möjlig-av men

Z Maeijer, J.M.M., A modern law 1978, 75.european system,company s.
Departementalerichtlijnen, 34.nr.
Beträffande vissa initiativ för ändra denna bild,att exempelvis Sesit, M.R.,seSwiss stock market takes lure investors fromsteps to abroad, Wall Street Journal

1991-10-16.
75Bürgi, W., m.fl. Kommentar SchweizerischeZivilgesetzbuch, Band V,zum 1957.

För allmän översikt de försvarsátgärderen ägarskiften denav schweiziskamot somaktiebolagslagstiftningen erbjuder, Bär, R., Die Abwehr der Uberfremdungse nach
schweizerischemAktienrecht, ZGR l76, 62.s.
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rättssubjektutländskauteslutaAktienvinkulierteheten att genom
årytterligare några art.kvarståkommerägarkretsfrån företagens att

harsidajustitiedepartementetsschweiziskadetFrån man685.
implementeringtid fördenunderavsiktsinmeddelatemellertid att

egendomi fastdirektinvesteringarbestämmelserEES-avtalets omav
möjligheteraktiebolagensavskaffa attSchweiz, ävenbegärts avsom

Aktien.vinkulierteemitterautländska ägare attutesluta genom
diskriminerings-tillmed hänsynnödvändigaförändringarDessa anses

Romfördraget.iförbudet
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överväganden5 förslagoch

Aktiens fria överlåtbarhet

Principen aktie fritt kan överlåtas utgör viktigt led i aktie-att ett
Ärbolagsrättens minoritetsskyddssystem. aktieägare missnöjd meden

det vilketsätt bolaget sköts, skall han kunna komma bolagetur
sälja sina aktier. Inskränkningar i förvärvarätten aktieratt attgenom

i bolaget begränsar marknaden för aktierna och undergräver därmed
det skydd majoritetens maktmissbruk principen den friamot som om
överlåtbarheten är avsedd bör därför fordrasDet mycket starkaatt ge.
skäl för begränsningar i rätten överlåta eller förvärva aktier.att

dag gäller inskränkningarI får göras förbehåll i bolags-att genom
ordningen inlösen hembud och bundna aktier. Dessutomom om
finns vissa begränsningar föreskrivna i bl.a. lagen 19751132 om
förvärv hyresfastighetav m.m.

Möjligheten förbehåll i bolagsordningen bundnaatt genom om
aktier begränsa förvärva aktierrätten i bolaget gammal i svenskäratt

och gårrätt tillbaka på uppfattningen nationelladet intresset kräveratt
skydd utlänningar köper naturtillgångar ochmot att upp annan

iegendom landet bör förbehållas svenska rättssubjekt.som
ifrågasättsI dag det förenligtär med det nationella intresset attom

avskärma sig från utlandet. I stället det vitt spridd uppfattningär en
ökad rörlighet för tjänster, och kapital skaparatt en varor, personer

förutsättningar för ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. framstårDet
angeläget stimulera det intresset förutländska investeringarattsom

i Sverige. enlighet härmedI lagenhar utländska förvärvom av
svenska företag upphävts och lagen utländska förvärvm.m. om av
fast egendom kan beräknas bli upphävd fr.o.m. den juli 1992.lm.m.

förändradeDen utländska investeringar ihär landetsynen
föranleder omprövning med bundna aktier. detOmsystemeten av
nationella intresset inte längre motiverar kontroll utlänningarsen av
förvärv aktier i svenska aktiebolag, försvagas förargumentenav
sådana inskränkningar i överlåtbarheten 17 kap. l § ABL inne-som
bär.

EGs regelverk

Sverige har förhandlingar EES-avtal och ansökanettgenom om om
medlemskap i förklaratEG sig berett i allt väsentligt ansluta sigatt
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till EGs regelverk upprättande marknad.om av en gemensam
I detta regelverk Romfördragetär central betydelse. Fördragetav

vilar på principen rättssubjekt från medlemsstat inte får diskrimi-att
på grund nationalitet. principDenna kommer till uttryck ineras av

fördragets inledning och preciseras i bestämmelsernanärmare friom
rörlighet för tjänster kapital.ochvaror, personer,

Den fria rörligheten för kapital behandlas bl.a. i artikel 67, i vilken
medlemsstaterna åläggs dels avveckla alla hinder för kapitalrörel-att

mellan dels upphäva all diskriminering på grundstaterna,ser av
nationalitet, hemvist eller där kapitalet placerat.är Förort att
förverkliga fördragets intentioner på denna punkt år 1988EGantog

direktiv förbjuder varje form hinder kapitalrörelserett motsom av
mellan medlemsstaterna. Vidare återfinns i artikel 221 bestäm-en
melse skyldighet för medlemsstaterna medborgareatt garanteraom
från medlemsland nationell behandling vid förvärv andelarannat en av
i företag.

Också i fördragets bestämmelser etableringsfrihet kommerom
diskrimineringsförbudet till uttryck. artikel 52 framgårAv att
etableringsfriheten inbegriper för irätten medborgare medlemsstat att

och driva företag i medlemsstat på villkorstarta annan samma som
gäller för medborgare i sistnämnda stat.

Det går inte med visshet uttala sig hur EG-domstolen skulleatt om
ställa sig till exempelvis tvist ogiltighet förvärvetten om av av
bundna aktier på grund utlänningsförbehåll i bolagsordningen.ettav
övervägande skäl talar emellertid för sådant förbehåll strideratt ett

diskrimineringsförbudet. Bestämmelserna bundna aktier börmot om
därför upphävas såvitt gäller möjligheten frånhindra rättssubjektatt
EG-länderna förvärva aktier i svenska bolag.att

En anpassning till innebär inte nödvändigtvisEGs regler att
Sverige måste avskaffa bestämmelserna bundna aktier också iom
förhållande till rättssubjekt i länder står utanför fårEG. Detsom
emellertid ligga i sakens Sverige knappast kan uteslutasägas natur att
tillämpningen 17 kap. till rättssubjekt frånABL i förhållande EG-av
länderna, låta bestämmelserna rättssubjektgälla i förhållande tillmen
från andra länder. Sverige har på grund sitt medlemskap i OECDav

principiell förpliktelse behandla alla OECD-länder lika. Enatten
diskriminering länder utanför skulle dessutom stå i strid medEGav
de strävanden inom till kapital-EG kommer uttryck i det s.k.som
liberaliseringsdirektivet. Direktivet innehåller avsiktsförklaringen om

tredje land skall behandlas lika.att
På grund det anförda bör bestämmelserna bundna aktierav om nu

ändras så det inte längre blir möjligt hindra utländska rättssubj-att att
ekt förvärva aktier i svenska bolag.att

Bolagsordningsförbehåll 17enligt kap. kan användas1 § ABL även
i andra syften begränsaän utländskt ägande i bolaget. Förbehålletatt
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kan innebära aktier i bolaget inte får sig teckningatt ellergenom vare
överlåtelse förvärvas aktiebolag eller sammanslutning ellerav annan
stiftelse eller visst slag aktiebolag eller sammanslutningav av annan
eller stiftelse. Kommitténs bedömning är förbehåll detta slagatt av
är mycket sällsynta och de i dessa fall åsyftade begränsningarnaatt av
ägarkretsen regel torde kunna uppnås hembudsklausulsom genom en
i bolagsordningen eller konsortialavtal mellan aktieägarna. Kommittén

återkomma till hithörande frågor iatt skede sittettavser senare av
arbete.

Krigsmaterielindustrin

I samband med företagsförvärvslagen avskaffades behandladesatt be-
hovet kontroll krigsmaterielindustrin prop. 19919271 21av av s.
ft. gällerF.n. lagen 19831034 kontroll över tillverkningenom av
krigsmateriel, tillverkningslagen; ändrad 19911896.senastm.m.
Tillverkningslagen bygger på med bundna aktier. Så fårett system

tillstånd tillverka krigsmateriel intet.ex. svenskt aktiebolagatt ges
med mindre bolaget i sin bolagsordning har utlänningsförbehâll.ett

Det i ochär för sig möjligt med hänsyn till Romfördraget att
behålla med bundna aktier för aktiebolagett tillverkarsystem som
krigsmateriel. 223 i RomfördragetArt medger nämligen åtgärder som
är nödvändiga för skydda väsentliga säkerhetsintressenatt som
sammanhänger med produktionen och handeln medav vapen,
ammunition och krigsmateriel.

En ordning med utlänningsförbehåll i krigsmaterieltillverkande
aktiebolag är emellertid oförenlig med tanken upphäva 17 kap.att

förABL alla andra aktiebolag. Ett utlänningsförbehåll innebär ett
förbud för utländska rättssubjekt förvärva de bundna aktierna. Föratt

effektivt skydd utländska rättssubjektatt ett förvärvar demot attge
bundna aktierna svenska aktiebolag bör förbehållet ocksågenom
innebära förbud för svenska aktiebolag utlänningsförbehållutan att
förvärva bundna aktier. Men svenska aktiebolag får i den skisserade
nyordningen inte ha utlänningsförbehåll i bolagsordningen med mindre
de själva tillverkar krigsmateriel. Bundna aktier i krigsmateriel-
tillverkande företag skulle därmed få förvärvas endast svenskaav
fysiska utomordentligt begränsat antal svenskasamt ettpersoner av
företag med utlänningsförbehåll. Med så snäv krets möjligaen av
ägare till de bundna aktierna torde krigsmaterielindustrin få oöversti g-
liga problem med riskkapitalanskaffningen.

Intresset kunna kontrollera den svenska krigsmateriel-attav
industrin måste därför enligt kommitténs bedöming tillgodoses på

sätt än med bundna aktier.annat En lösning kanett systemgenom
i tillverkningslagen föra in bestämmelser förvärvstillstándattvara om

efter mönster den upphävda företagsförvärvslagen. Detav numera
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faller emellertid utanför kommitténs uppdrag utarbeta färdigtatt ett
krigsmaterielindustriförslag på hur ägarförhållandena inom svensk

skall kontrolleras.
17Kommitténs överväganden leder således fram till slutsatsen att

kap. bundna och fria aktier motsvarande bestämmelserABL samtom
i bankaktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen bör upphävasnu
i sin helhet.

Hembud

Romfördragets diskrimineringsförbud träffar också hembudsklausuler
föreskriver lösningsrätt aktie övergår på rättssubjektnärsom

hemmahörande i skäl anförts bundna aktier gällerEG. De motsom
också hembudsklausuler diskriminerar utlänningar. Kommitténsom

3 3 införasföreslår därför i första stycket kap. § ABLatt av en ny
framgår inte fårandra mening vilken lösningsrätten görasattav

beroende aktien övergår till utländsk ägare.av om

Ikraftträdande m.m.

aktier utflöde kontrollmed bundna denSystemet är ett ut-av av
investeringar i landet funnits under många år.ländska här Närsom

kontrollagstiftning upphävandet före-denna avvecklasnu genom av
tagsförvärvslagen förslaget upphäva lagen utländskaoch attom om

behålla 17förvärv fast egendom finns inga vägande skäl attav m.m.
eller motsvarande bestämmelser i bank- och försäkringslag-kap. ABL

aktier därförstiftningen. upphävande reglerna bundna börEtt av om
skäl kontrollagstiftningenske så möjligtsnart som av samma som nu

stimuleraavskaffas med kort varsel, nämligen i syfte omedelbartatt
Kommitténdet intresset för investeringar här i landet.utländska

verkanföreslår därför reglerna bundna aktier upphävs medatt om
1992 det intefr.0.m. den januari 1993. Efter utgången år bör1 av

aktier. Frågan blir då vadtillåtet införa förbehåll bundnaattvara om
förbehållskall hända i bolag vid ikraftträdandet har omsom som

bundna aktier.
fråga rättsordningens skydd bolags-Det kan inte komma i att ge

iår 1992 saknar stödordningsbestämmelser efter utgångensom av
Romfördragetslag. sådant skydd skulle dessutom stå i strid medEtt

motsvarande bestäm-diskrimineringsförbud. 17 kap. ABL ochNär
därföri bank- försäkringslagstiftningen upphävs bör detmelser och

innebära bolagsordning bundna aktier upphörförbehåll i attatt om
gälla.

emellertid märka det vid sidan de förbehållHär är att att av om
bundna aktier syftar till kontrollera det utländska inflytandetattsom
i bolaget finns vissa förbehåll begränsar möjligheterna för rentsom

omedel-svenska rättssubjekt förvärva aktier i detta. Intressetatt attav
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skål föranföraskan inteutländska investeringarstimulerabart som
framstårslag. ställetIförbehåll sistnämntavskaffasnabbtatt avnu

möjlighetentid prövaberörda bolagmotiverat attdet attatt gesom
önskemålethembudsklausul.medförbehållet ettersätta t.ex. omen

lång över-emellertidtalarminoritetsskydd i ABLförstärkt mot en
i enlighet medlösningförbehåll. Enfråga dessagångstid iäven om

i vid meningutlänningsförbehållinnebäraanförda skulle kunnadet att
behållerövriga förbehållmedanikraftträdandetgälla vidupphör att

1994.årförslagsvis utgångengiltighet tillsin av
skisserade över-svårighet med denavgörandeellerEn t.o.m.stor

riktar sig renaemellertid förbehållgångsregleringen är motatt som
utlänningsförbehållmedkombinerasrättssubjekt vanligensvenska ett

ifrågakommamening inteenligt kommitténskanvid mening. Deti
all-i den1993 1994 skulle omsättasåren ochaktier underbundnaatt

till den del detvarvid förbehållethandeln attmänna anse somvar
gälla i övrigadet skulleogiltigt medanutlänningsförbehåll skulle vara

följdfå tillomsättningens kravtillstället måste hänsynendelar. I att
1993.januarigälla den 1förbehåll upphörblandadealla att

utlånnings-har karaktärtill någon delförbehåll inteAntalet avsom
detförsvinnande litetbedömning såkommitténsenligtförbehåll attär

skallTill dettaför deras del.särlösningmedmotiveratknappast år en
omöjligtblevinnebära detsärlösning skulle attläggas attatt genomen

aktie-förbehållavföra ogiltigaautomatisktförsorgpatentverkets ur
genomföratvingas000 bolagskulle 220stället överbolagsregistret. I

registreringsarbete hosåtföljandegsändrin med patent-bolagsordnin gar
ikraftträdandet mönstraeftermöjligtsyfte så utverket i snartatt som

gälla.upphörtaktierförbehåll bundna attsomom
förbehållallakommitténföreslåranfördaPå grund det att omav

januari 1993.gälla den laktier upphörbundna att
kontrollsubjekt i denrättssubjektmångaväl käntDet är att som var

bundnamening förvärvatföretagsförvärvslagensupphävdanumera
fick det.bolagsordningen inteenligt förbehållet ideaktier trots att

sedan 17 kap. ABLangripasinteförvärv bör kunnaogiltigaDessa
ogiltig-väcktsdessförinnanemellertid talangälla. Omupphört att om

tillämpas,bestämmelseräldreaktie, börbundenförvärvhet avav
vidlydelsei dess17 kap. ABLochbolagsordningsbestämmelsendvs.

dennabestämmelsegälla.förvärvet bör Enomtvistadeför dettiden av
ikraftträdandebestämmelsema.iinnebörd bör upptas

Aktiebolagsregistret

bundnaförbehållföreslås kommerlagstiftningdenGenom omsom nu
aktiebolag. Det år000220gälla i drygtupphöraaktier attatt

såbolagsordningarna snartförbehåll utmönstrasdessaönskvärt utatt
registreringsverketochKommittén förutsätter Patent-möjligt. attsom
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omedelbart efter det den lagstiftningenatt trätt i kraft avförnya
noteringen bundna aktier aktiebolagsregistret för samtligaom ur
aktiebolag har sådant förbehåll. Deett berörda bolagen börsom
underrättas åtgärden särskilt meddelande.ett Utdragom genom av
aktiebolagsregistret bör efter ikraftträdandet inte innehålla uppgift om
bundna aktier. Kopia bolagsordningen expedieras frånav som myn-
digheten bör försedd med anteckning förbehålletvara attom om
bundna aktier enligt lag upphört gälla. Genom den beskrivaatt nu
ordningen besparas de berörda bolagen besväret beslut påatt genom
bolagsstämma utmönstra bolagsordningsbestämmelser bundnaom
aktier.
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E Särskilt yttrande

Bökmark, Ekholm,sakkunniga SvenyttrandeSärskilt Janav
Lundvall UlfochPer-Ola Sten MagnussonJansson,

avskaffanödvändigtkommitténs uppfattning det ärVi delar attatt
förbegränsa rättenförbehåll i bolagsordningenmöjligheten att genom

emellertidVi harsvenska bolag.förvärva aktier iutlänningar att en
genomförandetkommittén i frågauppfattning än avomannan

upphöraförbehåll skallalltså befintligaVireformen. motsätter attoss
januari 1993.från och med den 1redan

genomföran-existerande bolagböri frågavår uppfattningEnligt om
beslutarskall bolagsstämmanpå detdet grundas att omsomvara

möjliggöraförbehåll.infört Förborttagande stämman attett avav
Någonmed år.senareläggsvi ikraftträdandetdetta föreslår ettatt
bolag.börsnoterade och andramellanskillnad bör härvid inte göras

får1993 självaunderförslag innebär alltså bolagsstämmomaVårt att
utlännings-så inte sker, upphörupphäva förbehållen. Ombesluta att

1994.januarigälla den ldiskriminerande förbehåll automatiskt att
krav påför Sveriges del innebärainternationella åtagandenSkulle ett
bolag, fårförbehåll i börsnoteradeavskaffande sådanatidigare av

därtill.ikraftträdandet anpassas
kommittén framhållit kanföljande.vill anföra SomHärutöver

i17 kap. användas ävenbolagsordningsförbehåll enligt 1 § ABL
Kommitténutländskt ägande i bolaget.syftenandra än begränsaatt

sällsyntaförbehåll mycketbedömningen sådana äremellertidgör att
tordeägarkretsenåsyftade begränsningarnai falloch de dessaatt av
ellerbolagsordningenhembudsklausul ikunna uppnås genom en

konsortialavtal mellan delägarna.genom
Även sistnämnda slag ärförbehållförhåller sig sådet att avom

förbehållförslagkommitténstillanslutakan vi intesällsynta, attoss
förutsättasövrigt kanförutlänningar ochsiginte riktar mot somsom

sin giltighet. Utanförloraautomatiskt skallsyften,vällovligaha högst
svenskeskulle denåtagandeinternationelltnågotdet föreliggeratt

utifrån vilkaförutsättningardeensidigt ändralagstiftaren därmed
dessaersättaförvärvats. Attutgivits ochharaktier i sådana bolag

mellankonsortialavtalellerhembudsklausulerförbehåll genom
genomföra ellermöjligtintemånga gångeraktieägarna torde attvara

till-förbehållenvilkasyften fördetillgodoseägnat attvaraens
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Konsortialavtal lider dessutom den svagheten desskommit. attav
blirbestämmelser bara binder alctieägama och inte gällande mot

finnas regleringbolaget. denna bakgrund vi det börMot attanser en
möjliggör förbehåll i bolagsordningen inte riktar sig motatt somsom

också framgent skall verkan.utländskt ägande äga
framhålla kommittén enligt vårdetta sammanhang vill ocksåI att

överlåtbarhet såsommening i sina överväganden aktiers fria ettom
minoritetsskyddssystem beskrivitviktigt led i aktiebolagsrättens

problematiken alltför generellt behandla alla aktiebolag lika,attgenom
sig handlar börsnoterade bolag eller bolag meddetvare om om en

därför positivit på kommitténs påpekandesluten ägarkrets. Vi attser
begränsningar ägarkretsenfrågor sammanhänger med av avsessom

övrigabli behandlade i det fortsatta utredningsarbetet. I flertalet
europeiska exempelvis s.k. samtyckesklausuler vanligtländer är
förekommande och berättigade i bolag med slutendäranses en
ägarkrets.
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Kommittédirektiv
gg

Dir. 199046

Översyn aktiebolagslagenav

Dir. 1990 46

Beslut vid regeringssammanträde 1990-06-21

samrådefterstatsrådet Freivalds. anförChefen för justitiedepartementet,
Ås-statsrådetstatsrådet Molin ochmed chefen för industridepartementet

brink.

Mitt förslag

Kom-aktiebolagslagen.förEn kommitté tillkallas översyngöraatt en av
imotsvarande kommittéersamarbete medutföra arbetet imittén. skallsom

medföreslå erfordrasde lagändringarskall bl.a.Finland och Norge, som
kommitténVidare skalleuropeiska integrationen.pågåendehänsyn till den

ak-finansiella instrument,kapital ochfrågor aktiebolagetsröröverväga som
minoritetsskydd.aktieägarnasorganisationtiebolagets samt

Bakgrund

föremål fort-förvarithar aktiebolagsrättenbörjan 1970-talet ettSedan av
föränd-då betydandeår 1973förstaEttlöpande reformarbete. togssteg

kapi-aktiebolagetssyfteaktiebolagslag iårsvidtogs i 1944ringar att trygga
höj-Blandkapital.skyddet för bolagetsstärka annattalförsörjning och egna

aktiebo-000 kr. ochtill 50000 kr.från 5aktiekapitaletfördes minimigränsen
skulde-konvertiblasåsominstrumentfinansiellatillgång tillficklagen nya

lånta-i detaktiertecknamed optionsrättförenadeskuldebrevbrev, att nya
trädde den1977januariDen 1konvertibla aktier.gande bolaget nuva-samt

Denaktiebolagslag.års1944kraft ochiaktiebolagslagenrande ersatte nya
innebarochutredningsarbetesamnordiskteftertillkomaktiebolagslagen en

förenklasyfteiaktiebolagsrätten atttekniskgenomgripande översyn av
tillåren 1973genomförde underländernanordiskaOckså övrigadedenna.
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före-detföljd dettaEn äraktiebolagsrätten. attlagstiftning inom1978 avny
område.aktiebolagsrättensNordenirättslikhetbetydandeligger en

för-viktigareantal1977 harkraft ärträdde iaktiebolagslagen ettSedan
förskyldighetbestämmelsernaBland harlagen.ändringar skett annat omav

gått förloratdelvisaktiekapitaletlikvidationträda i näraktiebolag attett
krävsdethöjtskvalificerad revisionpå attskärpts och kravet ennugenom

År infördes lagen1987aktiebolag.varjeigodkänd revisorauktoriserad eller
samtidigtaktiemarknadsbolagiriktade emissionervissa1987464 m.m.om

minori-syfte stärkaialltaktiebolagslagen.ividtogs attvissa ändringarsom
tilldelningvidemissioner ochriktadebeslutsamband medtetsskyddet i om

iändringarpropositionframregeringen lagtharaktier. Nyligen omenav
förmedborgarskapsvensktkravetbl.a.innebäraktiebolagslagen attsom

avskaffas.i aktiebolagbefattningshavareandraochstyrelseledamöter
övrigaÄndringarna samråd med devisstefterhar skettaktiebolagslageni

utveck-uppföljningochkartläggningNågon samladnordiska länderna. av
områdetpårättspraxisochaktiebolagslagarländernasde nordiskalingen av

vid mittengenomfördeslagstiftningensedanemellertid inte sketthar av
särskildår 1988därförministerrådet föreslogNordiska att1970-talet. upp-

upprätthölls inomlagstiftningvidskulle fästasmärksamhet att gemensamen
ministerrådettillkalladearbetei dettaförstaSomaktiebolagsrätten. stegett

ländernanordiskaför deutredareunder år 1989 särskild gemensamtsomen
tillförslagframlagdasåväl redanskall och analyserakartlägga antagna som

belysasärskiltskallUtredarengemenskapen.direktiv den europeiskainom
ståndfå tillförändrasbehöveraktiebolagsrätten atti vad mån den nordiska
inomavslutatberäknasArbetetEG-reglerna.harmonisering med varaen

kort.
aktiebolagslagenrörandefrågorvissaInom regeringskansliet övervägs

harRöstvärdeskommitténoch områden betydelse för aktiebolagsrätten.av
frågan röstvär-röstvärde övervägti betänkandet SOU 198623 Aktiers om

begränsaskullelösningtekniskdet för aktier och förslag tilllämnat somen
betalningslaktier.s.k.den andel aktiekapitalet röstsvagautgörssom avav

AnsvarsgenombrottSOU 198759ansvarskommitténs betänkande m.m.
stärkabl.a.i syfteaktiebolagslagenhar framlagts förslag ändringar itill att

förekommitdetaktiebolag ettborgenärsskyddet underkapitaliserade näri
Ägarutredningen SOUhuvudbetänkandesitthar iotillbörligt förfarande.

Ägande frågor;analyseratnäringsliv bl.a.i svenskt198838 och inflytande
ägandecirkulärtömsesidigt ochaktier,aktiebolags förvärv omegnaom av

vid bolags-begränsad rösträttreglernäringslivet. behovetinom omavom
innehavi fraga ägaresinformationsskyldigheten störrestämma samt omom

Våirdepappersmzrr-aktiemarknadsföretag.kapitalandelar iochröst-av
Värdepappersmarkna-198972SOUbetänkandethar iknadskommittén

harUtredningenfrågor.aktiebolagsrättsligavissai framtiden övervägtden
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frågorbl.a. aktiebolags informationsplikt och skyldighet förövervägt om om
förvärvare viss väsentlig andel bolags aktier villkorett attav av samma
erbjuda sig köpa övriga aktier i bolaget. s.k. erbjudandeplikt. l slutbetän-att
kandet SOU Företagsförvärv i näringslivl99| svenskt har även ägarut-
redningen behandlat frågan erbjudandeplikt.om

Ägarutredningens kartläggning det svenska näringslivet under denav se-
tioårsperioden svenska aktiemarknadenvisar den och ägarstruktu-attnaste

genomgått betydandeinom dc aktiebolagen har förändringarstörreren se-
Ägarstrukturenträdde idan den nuvarande aktiebolagslagen kraft. i de en-

skilda företagen har koncentrerats. Antalet kontrollägarskiften har ökat
år. Samtidigt har företagens intresse för försvarmarkant under motsenare

återspeglasinte minst i ömsesidigtoönskade ägarskiften ökat. vilket ökatett
Utgivandet konvertibla skuldebrevoch cirkulärt ägande i företagen. ochav
står aktien har blivit vanligt förekom-andra finansiella instrument närasom

Ägarutredningen i aktiebolagslagenmande. pekar punkteräven ett par
ändradedär det behov regler eller bestäm-föreligger översynett ennu av av

andrareglerna finansiella instrument ak-melserna. Detta gäller änt.ex. om
fråga förekomsten ömsesidigt och cirkulärt ägande itier. l den ökade avom

denansåg utredningen statsmakterna bör följa fortsattaföretagen att noga
ägarförhållanden och begränsande lag-utvecklingen dessa överväga enav

från frågaefter förebild andra länder. Med dennastiftning på området sam-
håll främst från näringslivshållockså det från olikamanhänger delvis - -

förbudet förvärvamodifiering för aktiebolagframförda kravet på attaven
Ägarutredningens regeringskansliet.betänkanden iaktie. övervägs nuegen

den svenska aktie-redovisat har antal händelserUtöver vad jag ettnu
medfört debatt bl.a.uppmärksamhet och rörandemarknaden väckt en reg-

händelse denaktiebolagsformen. Den väcktleringen störstasom upp-av
Fermentaaffåren bl.a. resulte-otvivelaktigt den s.k.märksamheten är som

fondbörs tillkallade utredare förför Stockholmsrade i styrelsen tre attatt
principfrågor ochhändelseförloppet i Fermenta analyserabakgrundmot av

fondbörsen och aktiemarknaden. Ut-förhållanden betydelse förövriga av
till Stockholms fondbörs. Fer-resulterade iredningens arbete rapporten

utredarna föreslog rad förändringar ierfarenheter, varifakta ochmenta en
aktiebolagets organisation och aktie-rörande främstbl.a. aktiebolagslagen

minoritetsskydd.ägarnas
område pågår inomarbete på bolagsrättensdetHärtill kommer som nu

betydelse.västeuropeiska integrationen ochför ården storsom avramen
övriga EFTA-lån-inledas mellan Sverige ochFörhandlingar kommer attnu

samarbetsom-europeiskt ekonomisktrörande avtalder EG ettettsamt om
också bolagsrättsligaavtal skall omfattadettaråde EES. Avsikten är att

ligger bl.a. de inom EG tidigaregrund för förhandlingarnafrågor. Som en
område.bolagsrättensförordningarnadirektiven ochantagna



90 Bilaga 1992 13sou

bakgrundMot vad jag har anfört förordar jag särskild kom-attav nu en
mitté tillkallas för i nordiskt samarbete aktiebolzigslagsråitten. Jagöveratt se
kommer i det följande riktlinjerna för arbetet.närmareatt ange

Utredningsuppdraget

Anpassning till regelverket inom EG

En viktig arbetsuppgift för kommittén hänger med det arbetesamman
bolagsrättens område sker inom för den västeuropeiska integra-som ramen
tionen. Det kan förutses lagändringar medmåste hänsyn till de äta-görasatt
ganden rörande bolagsrätt Sverige kan komma i avtalgöraatt ettsom om
EES. Som redan har kommer förhandlingarna sådant avtalnämnts ettom

föras med utgångspunkt bl.a. i de direktiv och förordningar haratt anta-som
gits inom EG. beräknas bliAvtalet kan träffat tidigast omkring årsskiftet
199091.

inom EGDet utarbetade regelverket omfattande och kan i korthet be-iir
skrivas på första hougsriilmzlirektiv årföljande Ett in-1968 ochsätt. antogs
nehåller pågrundläggande krav ställas bolagmäste personligenutansom an-
svariga delägare public limited companies. limitedprivate companies, bl.a.

årsredovisningrörande registrering bolaget. behörigheten utåtsamt attav
företräda andra bolagsrättsvlirektivbolaget. Ett är 1976och innehållerantogs
främst regler skydd för det kapitalet i s.k. public limited companies.egnaom

årEtt tredje bolagsriillsdircktiv 1978 och innehåller regler fusionantogs om
bolagsrätrsdirektiv årlimited companies. Ett fjärde 1978mellan public antogs

årsredovisning. bolagsrättsdirektivinnehåller Ettoch regler sjätte antogsom
sjundeår innehåller bestämmelser delning aktiebolag. Ett1982 och om av

är 1983 innehåller bestämmelser koncern-bolagsrättsdirektiv ochantogs om
åttonde bolugsrättsølirektiv år och reglerar auk-redovisning. 1984Ett antogs

i companies.torisation godkännande revisorer public privateoch av resp.
år redovisning i filialerelfte bolagsrättsdirektiv 1988och behandlarEtt antogs

innehållerbolugsrdtlsdirektiv årtolfte 1989 ochtill aktiebolag. Ett antogsett
är förordningenenmansaktiebolag. Vidare 1985 Euro-regler antogs omom

EEIG. Förordningen. trädde ipeiska ekonomiska företagsgrupper som
särskilda företagsformen EElG. kan karak-kraft år den1989, reglerar som

samarbete med hemvistkonsortium för mellan företagteriseras slagsettsom
i olika EG-länder.

framUtöver vad har har lagts flertal förslag till ytterli-nämnts ettsom nu
område.reglering Bl.a. har föreslagits femte bo-pä bolagsrattens ettgare

lagsriittsdircktiv rörande organisationen aktiebolag och bolagsorganensav
befogenheter bolagsrdttsdireklivoch förpliktelser. tionde fusion överett om

aktiebolag trettonde bolagsrättstlirektiv erbjudan-gränserna samt ettav om
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för-föreslagitsharbids. Slutligentakeövertaganden s.k.den enoverom
förord-kompletterardirektivEuropabolag ochs.k.ordning ett somom

beskrivasEuropabolaget kaninflytande.anställdasdeningen med regler om
under gemenskapsrätten.direktlyderbolagsformövernationell somsom en

regelverkethittillsEGdet inomöversiktlig analys antagnaEn avmera
allmänhetireglernavid handenregeringskanslietgjorts inomhar attgersom

aktiebo-nordiskadeninommed principernastår i god överensstämmelse
lagändringar,förutsesemellertidmånga kan detPå punkter attlagsrätten.

överensstämmelsefullständigmåsteteknisk görasmestadels natur, enomav
uppnås.skall

år tillkallatministerrådet 1989NordiskahartidigareSom har nämnts en
nordiska aktie-mån deni vadbl.a. belysauppgiftutredare medsärskild att

stånd harmoniseringfåskall tillförändrasbehöverbolagsrätten att enman
skall kunnautredarensvaritAvsikten harEG-reglerna. rapportmed att

för lagändringarkrävsutredningsarbeteför det vidaregrundligga till som
EES-avtal.kommandeinnehållet itillmed hänsyn ett

kommitténuppgift förblianförts bör detharmed vadenlighetI ensom nu
medkrävas hänsynkommerlagändringardeförslag tilllägga fram attatt som

till EES-avtalet.
EG-kommissionen fördet inomsammanhangvill i detta nämnaJag att

ibolagsrättsliga direktiveni detill ändringarförbereds förslagnärvarande
dettaUtvecklingen inomföretagsförvärv.undanröja hindersyfte motatt

föreslå tilläggsdirektiv tillföranleda migområde kommakan attattsenare
ägande i före-cirkulärtömsesidigt ochde frågorbeträffandeutredningen om

föregående.i detjag har nämnttagen som

finansiellakapital ochAktiebolagels instrument

personligen förintedelägarnaUtmärkande för aktiebolaget är att svarar
hänvisade tillborgenärernaförpliktelser, äråtaganden och attbolagets utan

funktiontillgångar. Aktiekapitalets är utgörabetalning bolagetskräva attur
innehållerAktiebolagslagenfordringsägare.garanti för bolagetsslags enett

tillgångartillförsdet bildasbolagetrad närregler att garantera attsom avser
verksamhet. Aktiebo-under bolagetsbundna kapitaletskydda detsamt att

bolagenmöjliggöra försyftar tillinnehåller reglerlagslagen attäven attsom
upplånat och risk-kapitalfinansiering i formbehovettillgodose extern avav

ägarkapital.villigt
betydande föränd-år 1973 vidtogsdetinledningsvisJag har nämnt att

stärka skyddet för bolagetsföraktiebolagslagendåvaranderingar i den att
Ändringarna innebarkapitalförsörjning.bolagenskapital och att tryggaeget

till 50 000 kr.,från 5 000 kr.höjdesför aktiekapitaletminimigränsen attatt
bolagsledningeniellerlän till aktieägareaktiebolagens rätt att personerge
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fi-tilltillgångfickaktiebolagenbegränsades nyaattnärstående samteller
förenadeskuldebrevochskuldebrevkonvertiblasäsomnansiella instrument

bolaget.läntzigandcdetiaktiertecknaoptionsrättmed att nya
harkr.50 000bestämdes till1973aktiekapitaletförminimigränsenSedan

betydligt lägredagi ettbelopp representerardettamedförtinflationen att
betalningsan-personligtnagotföreliggerintedettillMed hänsynvärde. att

tillräckligtharaktiebolag ettbetydelsedet ettattaktieägarna ärför avsvar
denifrågasättasDet kanverksamhet.sin nuva-omförunderlagekonomiskt

detta kommerTilldetta.säkerställeraktiekapitaletförminimigränsenrande
in-bolagsrättsdircktivetandraEGinomOmnämnda antagnatidigaredetatt

till minstuppgåskalllimitedpubliciaktiekapitalet companyettnebär att
bakgrunddennabörKommitténkr.000 mot185omkringdvs.ECU,00025

aktiekapitalet.förminimigränsenhöjningfråganöverväga avenom
aktiebolagförbud förredovisatstidigareinnehållerAktiebolagslagen som

Lä-närstående.ellerbolagsledningiziktieägare.tilllånlämna personeratt
skatteflyktförhindragenomfördes för1973,är attinfördesneförbudet, som

urholkaskapital intebundnabolagetsförskyddetsäkerställaför attoch att
företagsled-elleranspråk aktieägareikapitaletbundnadet tas avattgenom

tillförtstillfällenskildavidharLåneförbudsreglerna enlån.ningen genom
gjort be-harvilketdispensregler,ochundantags-kompliceraderad ganska

angåendeutredningenkan nämnasDetsvâröverskädliga. attstämmelserna
SOUbetänkandetsituation ifinansiellaföretagensmedelstorasmå ochde

regleringinte generösareifrågasattfinansiering harKreativ enom198359
underlättaytterligareförinförasborde genera-attdispensmöjligheternaav

utform-bakgrund övervägadennabörKommittén motföretag.tionsskiften i
låneförbudsreglerna.ningen av

finansiellasådanaanvändningenharredovisatinledningsvis avjagSom
nyteckningtilleller rättaktiertillomvandlaskan som gerinstrument som

relativtreglerasaktiebolagslagenär. lunderkraftigtaktier ökat senareav
medförenadeskuldebrevochskuldebrevkonvertiblaemissioningående av

inledningsvis nämntjaginfördes härutöver1987årUnder somoptionsrätt.
harlagDennaaktiemarknadsbolagiemissionerriktade m.m.vissalagen om

skuldebrevkonvertiblaemissionbl.a.garantier för attskapa avtill syfte att
bestämdaerbjuds vissanyteckning,tilloptionsrättmedskuldebrev someller

aktieägarna.mindredeförgodtagbart sättpågenomförs ettpersongrupper,
skuldebrevkonvertiblahurregleraktiebolagslagenEmellertid saknar om

skall be-teckningsoptioners.k.häroptionsrätteroch sådana avsessom
tillomvandlasdetill dessochemitteratsdedeteftertidenunder atthandlas

teck-ochskuldebrevkonvertiblahurreglersaknasExempelvisaktier. om
kap.14enligttvångsinlösenmedsambandibehandlasskallningsoptioner

bolagetemitterandedethuruvidaoregleratocksåDet äraktiebolagslagen.
huru-ochteckningsoptionerochskuldebrevkonvertiblaförvärvasjälvt kan
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vida bolag kan återförsälja sådana finansiella instrument. Av betydelse iett
fråga ide finansiella instrumenten vidare dessa, de användsär närattom

Emellertid saknaromfattning, har betydelse för bolags ägarstruktur.stor ett
aktiebolagslagen dessa instrumentregler offentlighetsom ger samma som
åt fråga såväl ägarutredningenaktier. Denna har uppmärksammats av som
värdepappersmarknadskommittén. offentlighetvilka har uttalat att samma

idag fråga aktier bör gälla beträffandeaktieboken föreligger isom genom om
sådana finansiella fordran aktierinstrument till utbyterätt motsom ger av en
eller till nyteckning aktier.av

från närings-deti fråga de finansiella instrumentenHärtill kommer attom
utfärda options-möjlighetframförts förslag bolag börlivet har attatt gesom

anknytning till skulde-friståendenyteckning och inte hartillrätter är ettsom
kopplingenangivits den nuvarandeFrån näringslivshåll därvidbrev. har att

eftersomsaknar betydelseskuldebrevet i praktikenoptionsrätten till op-av
Frå-emissionen.omedelbart eftertionsbeviset skiljs från skuldebrevetoftast

ifristående tidigare berörtsoptioner harför bolag utfärdarätt attomgan
vissaför undersökningkommissionenden Fi 198621Dsrapport avsom

fråganförordadeår Kommissionenaktieemissioner lade fram 1986. att togs
till prövning.upp

finansiellafrågeställningarna avseenderedovisadeMot bakgrund dc nuav
ibör kommitténtill aktierinstrument med anknytning överväga om man

med aktier. Kom-finansiella instrumentvissa avseenden bör jämställa dessa
aktiebolagen möjlig-det finns skälmittén bör därutöver överväga att geom

optionsrätter.het emittera friståendeatt

Arichagelx organisation

miljon skallaktiekapital överstigande l kronoraktiebolagl har ettsom
verkställande di-styrelse.finnas fyra bolagsorgzm, nämligen bolagsstämma,

verkställande direktörbehöver interektör och revisorer. l mindre bolag ut-
bolagsorganenkompetensfördelning mellanAktiebolagslagens är av-ses.

åolika mellanåstadkomma mellan bolagetssedd balans samtatt organen
ochå andra sidan minoritetenaktieägarna ochsidan majoriteten blandena

enskilda aktieägare.
korthet be-bolagsorgztnen kan imellan de olikaKompetensfördelningen

hand be-det överordnade, i sistaskrivas enligt följande. Bolagsstämman är
uppgiftoch har tillväljs bolagssstämmanslutande Styrelsen attorganet. av

bola-övergripande förvaltningenoch denför bolagets organisation avsvara
verkställande direktör, väljs styrelsen.angelägenheter. Bolagetsgets som av

Reviso-förvaltningen bolaget.skall under sköta den löpandestyrelsen av
för-och verkställande direktörensgranska styrelsenshar till uppgift attrerna
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bolags-normaltRevisorernaräkenskaper.valtning och bolagets utses av
stämman.

arktiebolaigsformenregleringenrörandeär i debattenUnder har avsenare
vissa avseendenimellan bolagsorganen äransvarsfördelningenframförts att

det kanverkställande direktör, ochstyrelse ochsärskilt gälleroklar. vad att
entledigandetillsättantle ochaktiebolagslagens reglerifrågasättas avomom

åstadkommerutformade såoch revisorerledamöter ärstyrelsens att man
aktieägarintressenoch mellan olikaden balans bolagsorganenmellan som

äsyftat.lagstiftaren
blivit alltföretagsledningen harmedkontakterroll ochRevisorernas av

varandra ochbalanseramöjligheterbetydelse för bolagsorganensstörre att
revisorn intarbetydelsecentralDetde aktieägarintressena. ärolika att enav

förhållande tillgranska och ihan skalldemställningsjälvständig gentemot
reviso-granskningen. Attopartiskt vidkanbolagsstämman sä hanatt agera

till bolagsstäm-i förhållandeställningsjälvständiginta ävenskallrerna en
bara beakta ak-uppgift interevisorernas ärmedsammanhänger attattman

uppmärksamhetocksårevisorerna ägnaäliggerintressen. Dettieägarnas att
anställdas och borgenä-desamhällets.bolagsledningen beaktatmäni vadät

dendärutöverhar ävenRevisorerna gentemotintressen. ett ansvarrernas
allmänheten.aktieplacerande

aktiebolagsla-medhängerbetydelsefråga attEn stor sammanavannan
ekonomisktaktiebolagfrån varje utgörutgäri allmänhet ettregler attgens

Deingår i koncern.bolagetföretagsjälvständigt ävenoch juridiskt enom
och gäl-koncerneraktiebolagslagen äråterfinns isärskilda regler omsom
såledesinnehållerAktiebolagslatgenbolag.i sådanaredovisningenler främst

i aktiebolagansvarsfördelningenochstyrningeninga särskilda regler avom
ingår i koncerner.som

ägandekartläggningägarutredningensharinledningsvisjagSom nämnt av
enskildai dekoncentrationenvisataktiebolageninflytande i deoch större att

påtagligt under dehar ökatinflytandestruktur senasteföretagens ochägar-
ocksåframgärkoncernregistercentralbyräns att anta-tio statistiskaåren. Av

inneburitDetta harkraftigt.näringsliv ökat anta-svenskt attlet koncerner i
koncernbolag blivitdefinition utgöraktiebolagslagensenligtlet bolag som

fler.
oftannsvztrsförhållandena i koncernerochstyrningenpraktiken tordel

angiven i aktiebolagsla-finnsgrundstrukturfrån denskilja ätskilligtsig som
förekommandealltinom koncernerdenkanSom exempel nämnas mergen.

aktiebolagslagen.begrepp iokäntkoncernchef.befattningen är ettsom
utveckling skett ägarstruktu-bakgrund denKommittén bör mot avsomav

aktie-organisationennuvarandedeninom näringslivet överväga avomren
åstadkommerbolagsorganenkompetensfördelningen mellanbolaget och
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den balans lagstiftaren asyftat. Kommittén bör därvidsom särskilt uppmärk-
revisorernas roll och ansvarsfördelningensamma mellan styrelse och verk-

ställande direktör. När det gäller revisorernas roll bör utredningen till grund
för sina överväganden kunna lägga revisorernas roll förrapporten om som
närvarande utarbetas pä uppdrag Nordiska ministerrådet och beräk-av som

blir klar inom kort.nas
Kommittén bör även överväga aktiebolagslagens regler tillsät-om om

tande och entledigande styrelseledamöter och revisorer utformadeär säav
de befrämjar dessaatt utför sina funktioneratt med självständighet och inte-

gritet. Vidare bör kommittén klarlägga vad aktiebolagslagen innebär beträf-
fande styrningen och ansvzirsförhålIandena mellan bolagen och dessas bo-
lagsorgan i koncernförhfillatntlen och utifrån denna analys överväga detom
föreligger behov särskilt reglera dessa frågoratt i ziktiebolzigslagen.av

Minorilel.xskyddøl m. m.

Aktiebolagslzigen vilar pä principen bestämmanderätten i bolagetatt till-
kommer den eller dem har majoriteten Lagenrösterna. innehållersom av
emellertid också antal regler syftar tillett skydda minoritetenattsom mot
maktmissbruk majoriteten och likabehandling aktie-av garantera en av
ägarna.

De flesta aktiebolagslagens regler till skydd för minoriteten syftar tillav
minoritetsaktieägare inflytandeatt och insynöver i förvaltningenge bola-av

angelägenheter möjlighetgets initiera sanktionersamt att vid bolagsorgzi-
äsidosättatnde minoritetens rättigheter. Dessanens regler blir tillämpligaav

beträffande minoritetsaktieägare minst tiorepresenterar ak-som procent av
tiekapitalet. Från Stockholms fondbörs och Sveriges Aktiesparares Riksför-
bund har bakgrund Fermentaaffärenmot framförts hör övervägaav att man

sänka den andel aktiekapitaletatt krävs för aktieägarminoritetav attsom en
skall kunna åberopa minoritetsskyddsreglerna i ziktiebolagslagcn. Det har
framförts bl.a. aktieägandet i företagatt större ofta sä spritt blandär de
mindre aktieägarna det i praktiken inte möjligtäratt samla aktieägar-att en
minoritet tio aktiekapitalet.representerarsom procent av

Utformningen minoritetsskyddet betydelseär för den aktiepla-av storav
cerande allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Kommittén lvör mot
denna bakgrund denöverväga nuvarande förgränsen åberopa mino-om att
ritetsskyddsreglerna bör sänkas generellt eller i vissa avseenden.

Av betydelse för minoritetens skydd är även bestämmelserna i aktiebo-
lagslagen aktie i princip fritt Sverlåtbzur.att är Detta innebärom skydden ett
så tillvida minoritetsaktieägare.att missnöjdär med majoritetensen som
skötsel bolaget. alltid kan dra sig bolaget sälja sitt aktieinne-av attur genom
hav. Värdet detta skydd dock självfalletär beroende till vilket pris ak-av av
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aktieinnehav.sittsäljakantieägaren
den allmännaiochriksdagen äventillmotioneridetär harUnder senare

reglerinföraförebild. börutländskefterpåframförts kravdebatten att man.
iaktiernaandelväsentlig ettvissförvärvatför den avskyldighet ensomom

detpristillaktierövriga se-förvärva somsigerbjuda sammabolag attatt
bakgrundframförtsharKraven moterbjudandeplikt.s.k.förvärvet.naste

kontrollägztrskif-förekomstenökadetioårsperiodenunder avden senasteav
skälDeutvecklingen.internationelladenstorföretagsvenska samtinomten

innebärdenfrämsterbjudandeplikt är attregelförframförtshar omensom
aktieägareallagaranti föroch attaktieägarnamindredeskydd för enett

införtsharaktieägarekontrollerandeförErbjudandepliktbehandlas lika. en
tidigareEG-kommissionenskommerdetta om-TillNorge.Finland ochi

innehållervilketbolagsrättsdircktiv.trettonde en er-tillförslagnämnda ett
slag.dettabjudandeplikt av

övervägtsSverige harierbjudandeplikt avreglerinföraFrågan att omom
harägarutredningen ansett attochvärdepappersmarknadskommittén som
erbjudandep-lagstadgadinföraförskälfinnsnärvarande inte attför endet
emellertiddetpåpekat ärharvärdepappersmarknadkommittén avSomlikt.

ochgemenskapeneuropeiskadeninomutvecklingenföljervikt attstor man
bakgrund häravMotsammanhang.dettaibetydelseländer ärandrai avsom

övervägautifrån denna motsva-ochutvecklingen enföljakommitténbör
aktiebolagsrätten.svenskadenreglering inomrande

sambandfunktionelltföreligger näradetframhållas ettSlutligen kan att
lagensbolagetiansvarsförhållandenzt samtochminoritetsskyddetmellan
i dettaanledningfinnas attkanvite. Detochskadeståndstraff.regler om

utformatärsanktionssystemetgenerellt övervägasammanhang ommera
varithargenomslagdetfårreglermateriella somlagenssådant sätt attett
kanreglerlagensäsidosättandenÄven olikaförpåföljdvalet avavsett. av

dessaanalyseraförutsättningslöstbörKommitténbehöva övervägas nytt.
kommitténlagändringartill varaförslagde anserframlägga somochfrågor

motiverade.

frågorakliebolagsrättsligaAndra

hänföraskaninteaktiebolagsráitteninomfrågorandra somfinnsDet även
ochbelysasbörhuvudpunkternaangivnade sommennågontill ovanav

Ägarutredningen hu-sitthar iaktiebolagslagen.vid översynövervägas aven
näringslivÄgande svensktiinflytandeochl98938SOUvudbetänkande
begränsaraktiebolagslageniregeldispositiva somdenifrågasatt behovet av

fem-för änrösträttutövavid bolagsstämma enmeraktieägareförrätten att
år iunderharVidareaktierna.företrädda senarevidtedel de stämmanav

specificeradevissaändringarönskemålframförtsolika sammanhang avom
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ellerlagstiftningenförenkla attsyfteiaktiebolagslagenibestämmelser att
Så harbolagsinformation. t.ex.delmöjlighetaktieägarnasförbättra att ta av

föreslagitregeringentill attframställningiregistreringsverketochpatent- en
aktiebolagenföruppgiftsskyldigheterföreskrivnaaktiebolagslagensvissa av

ärende dnrjustitiedepartementetsseupphävsregistermyndigheternatill
aktiebolagsla-föreslagitorganisationer attrevisorernashar2583-85. Vidare

registre-revisionsbolag,revisordär tillde fallså i utsetts ettändras att,gen
i bolagethuvudansvarige revisornoch inte denrevisionsbolagetringen avser

AktiespararesSveriges87-1877. Frånärende dnrjustitiedepartementetsse
frågaiaktiebolagslagenändring iönskemålframställtsRiksförbund har om

justitiedepartementetssebolagsstämmatillaktieägarekallelse avom
1718-88.dnrärende

frå-redovisadedeävenförutsättningslöst övervägabörKommittén nu
frågorandraävenoförhindrad av-Kommittén bör att ta uppvaragorna.

mån utred-i denhärsärskilt tagitsdeaktiebolagsrätten änseende uppsom
föranleder det.ningsarbetet

Övrigt

med deöverlägga motsva-berörtsfrågor hardebör i allaKommitten som
KommitténNorge.Finland ochitillsattsharnyligenutredningarrande som

vissaföreliggerolikheterdeuppmärksammasärskiltdärvidbör som
kanintedetutrönaaktiebolagslagarnaskilda samtde ompunkter mellan

område.dettarättslikhetnordiskuppnås ännu störreen
Deti ärsitt arbeteredovisarkommittén etapper. san-förtalarMycket att

EG-medharmoniseringgällerutredningsuppgiftendelnolikt den somatt av
förtur.medbehandlasbehöverdirektiven m.m.

1992.decemberden lslutfört förebörUtredningsuppdraget vara
samtliga19845 tilldir.direktivregeringensgällabörkommitténFör

inriktning.utredningsförslagensangåendeutredaresärskildaochkommittér

Hemställan

be-regeringenjaghemställeranfört attharvad jagtillhänvisningMed nu
justitiedepartementetchefen förmyndigar

kommittéförordningenomfattadkommittétillkalla avatt en -
översynuppdrag göramedledamöter att avfem enmed högstI976 I I9 —

aktiebolagslagen. samt
biträdeochsekreterare annatsakkunniga. experter.beslutaatt om

kommittén.
belastaskallkostnadernabeslutarregeringenjag atthemställerVidare att

Utredningaranslaghuvudtitclnsandra m.m.
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Beslut
bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen

hemstâllan.hennes Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv
wifi

E

l99l89Dir.

AktiebolagskommitténTilläggsdirektiv till
199008Ju

199189Dir

1991-09-12regeringssammanträdevidBeslut

statsrådet anför.Freivalds,justiticdepartementet,Chefen för

förslagMitt

ansvarsgenombrott.s.k.reglerförslag tilllämnaKommittén skall om
frågor, där-aktiebolagsrättsligaockså vissa andrabehandlaskallKommittén

för-bolagförbudet förmodifiera attfrågan skäldet finns ettibland attom
aktier.sinavärva egna

Inledning

År 199008 för översynJu görakommitté att1990 tillkallades avenen
aktiebolagskommittén.Kommitténaktiebolagslagen. namnetantog

kommittéer imotsvarandesamarbete mediuppgiftKommitténs är att
till denmed hänsynerfordrasföreslå lagändringardeFinland och Norge som
frågorkommitténskall övervägaVidarepågående europeiska integrationen.

aktiebolagetsinstrument,finansiellakapital ochaktiebolagets orga-rörsom
minoritetsskydd.aktieägarnasnisation samt

Ansvarsgenombrott

lagrådets yttrandeinhämtaregeringenbeslutadeapril 1991 attDen 25
för-ekonomiskaoch lagenaktiebolagslagenändringar iförslag tillöver om

undantags-i vissaaktiebolagidelägarebl.a.innebareningar ettatt ensom
skul-bolagetsförbetalningsansvarigsolidarisktbliskulle kunnasituationer
intebolagetförutsattesansvarsgenombrott attansvarsgenombrott. Förder

delägarenberoddedetta attsina förpliktelseruppfyllakunde samt att
Enotillbörligt sätt. motsva-bolagetinflytandesitt etthade begagnat över
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ekonomiska föreningar.förgällaföreslogsregel ävenrande
lagrådet till be-förslagetlagrådsremissen anförde attyttrandesitt överI

lagregleringEnborde genomföras.inteansvarsgenombrottstämmelser om
föregås för-lagrådets uppfattningborde enligtansvarsgenombrott enavav

sådan lagreg-borde träffasföreteelservilkautredningdjupad av ensomom
Lagrådetbör utformas.ansvarsgenombrottrekvisiten förlering och hur an-

kundeochinnehölltvå förslagetrekvisitdebl.a.förde var vagaatt somav
före-denhärtillLagrådet med hänsynmenade atträttsosäkerhet.leda till

närings-iosäkerhetsmomentskulle innebäralagstiftningenslagna ett nytt
aktiebolagsform.iskerverksamhet som

jaganfördei aktiebolagslagen attändringar199091198 vissaI omprop.
risk den före-finnslagrådets detslutsatssvårt i attinstämmajag atthade att

osäkerhetsmo-innebäransvarsgenombrottlagstiftningen ett nyttslagna om
tillMed hänsynaktiebolagsform.iskernäringsverksamheti allment som

föreslå reglerbereddemellertid intelagrådets inställning jag att an-omvar
syftevidare iutredasfrågor skulle i stället attsvarsgenombrott. Dessa om

frå-denuttaladespropositionenIytterligare. attrekvisitenmöjligt precisera
akticbolagskommittén.anförtrosbordegan

vi-utredasansvarsgenombrottfrågananförda bördetenlighet medI om
framläggadel böruppgift i dennaKommitténs attkommittén.dare varaav

rekvisiten ipreciserar störremöjligt ut-vilkabestämmelserförslag till om
föregående.i detlagrådsremiss har nämntsförslaget i densträckning än som

aktierFörvärv egnaav
hållfrån olikadetjagakticbolagskommitténtill attdirektivenl angav

modifiering förbu-näringslivshåll framförts kravfrån harfrämst aven--
till-aktiebolag framförts förskälaktier. Ett attförvärvadet för att somegna

kunnasådan möjlighet skullefalllåta aktier i vissa ärförvärv att enegnaav
före-små medelstoraochförriskkapitalförsörjningenunderlättabidra till att

tag.
utred-motsvarandeakticbolagskommittén ochmellanöverläggningarI

framförtsfrån finsk sidaochnorsk attFinland harochningar i Norge man
aktiebolagförförbudreglernafrågan modifieraattta omatt omavser upp

rättslikhetnordiskintressettillMed hänsynaktier.förvärva avatt egna
fråga.dennaakticbolagskommitténområde övervägabördetta även

måste Bak-beaktas.flertal faktorerfinns detsammanhangI detta ett som
hållning tillrestriktivintagitlagstiftningensvenskatill dengrunden att en

ekonomiskasinasådant tillförvärvaktier bl.a.ärförvärv ettattegnaav
för-aktiekapitalet inedsättningjämförligt medharverkningar ansetts av

regleringinnebärDettaåterbetalning vissa aktieägare. atttillening med en
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tillåter måsteförvärv aktier tillförsäkra borgenärerna skyddettsom av egna
så det finns för bolaget. Vidaretäckning det bundna kapitalet i böratt en

såreglering innebära aktieägarna likabehandlas inte vissa aktieägareattatt
bolaget förvärvar deras aktier till värde överstigeratt ettgynnas genom som

marknadsvärdet. Det kan i detta sammanhang erinras förvärvattom av egna
påverkaaktier kan användas för kurssättningen bolags aktier ochatt ett

måstedärigenom användas för stödköp eller spekulationsköp. En reglering
kombineras effektiva insiderregler.kunna med Ett skäl för restriktiva regler

årframförts bl.a. inom Europeiskaunder den gemenskapensom senare - -
förvärv aktier genomföras för företagsledning-kan stärkaär att attav egna

ställning i bolaget befintliga potentiellaeller I Euro-ägare.gentemotens
peiska bolagsrättsdirektiv finns reglergemenskapens andra redan med be-

fråga ocksågränsningar i förvärv aktier. Kommissionen har nyli-om av egna
lagt fram förslag till ytterligare begränsningar i detta avseende. Det ärgen

vikt inte det befintliga regelverket inom gemenska-här beakta endastattav
pågåendeden utvecklingen.ävenutanpen

Kommittén skall med beaktande vad jag har anfört bedöma detav nu om
såfinns skäl modifiera förbudet förvärv aktier och, skulleatt mot av egna om

tillfallet, lämna förslag bestämmelser detta.anses vara nya om

Övrigt

önskemålAktiefrämjandet Bankföreningen har framställtoch Svenska
aktiebolagskommittén skall det bör införas reglerövervägaatt omom som

valutaaktiebolag möjlighet emittera aktier i svenska kronoränattger annan
se 91-2233.justitiedepartementets ärenden dnr och Kommittén91-1835

fråga.bör förutsättningslöst dennaöverväga
frånSom förvaltningsärendenled i arbetet med befria regeringenett att

vår tillgångpålagstiftning tilloch till Europakonventionens kravanpassa
ocksådomstolsprövning jfr 199091100 55 bör kommitténbil.2prop. s

den nuvarande instansordningen för dispensärenden enligt ak-överväga om
tiebolagslagen dåbehöver ärenden enligt kap.ändras. Jag tänker bl.a. 12
7 § aktiebolagslagen.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
kompletterar kommitténs uppdrag i enlighet med vad jag har förordat.
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Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hennes

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv
w@

199198Dir.

AktiebolagskommitténTilläggsdirektiv till
199008Ju

Dir 199198

regeringssammanträde 1991-11-28Beslut vid

Statsrådet Laurén anför.

kommittéparlamentarisktAktiebolagskommittén sammansattär somen
tilläggsdirektivGenomaktiebolagslagen.uppgifthar till överatt sc

uppgiftkommittén i1991 fickden 12 septemberdir 199189 beslutadessom
i aktie-delägarei huvudsak innebärförslag till reglerlämna ettattatt ensom

solidariskt betalningsan-skall bliundantagssituationer kunnabolag i vissa
ansvarsgcnombrott.svarig för bolagets skulder

få,några mycketförekommit iansvarsgenombrotträttspraxis harl spe-
upprätthålla principendå inte har godtagbartciella fall det attansetts om

enligt minnärvarandefrån finns förpersonligt betalningsansvar. Detfrihet
införapå behovdet skulle föreligga sär-tydermening inget attatt avsom

ingå i aktiebo-intedärföransvarsgenombrott. Det börskilda lagregler om
sådanatill regler.lämna förslaglagskommitténs uppdrag att

aktiebolagskommit-begränsabeslutarregeringenJag hemställer attatt
meddeladeså i de tidigareoch 2vad 1tens uppdrag sägssätt att s.som

skallinte längreAnsvarsgenombrottunder rubrikentilläggsdirektiven
gälla.

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillRegeringen ansluter
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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