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Till statsrådet Laila Freivalds

Genom beslut den juni21 1990 bemyndigade regeringen chefen för
Justitiedepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt göraatten en

beslutaaktiebolagslagen ochöversyn sakkunniga,att experter,av om
sekreterare och biträde kommittén.annat

Med stöd detta bemyndigande förordnades från den 21 juni 1990av
justitierådet Bo Svensson ordförande i kommittén. Som leda-av vara

i kommittén förordnades från denmöter 1 november dåvarande1990
riksdagsledamoten Nic Grönvall, riksdagsledamoten Inga-Britt
Johansson, riksdagsledamoten SilfverstrandBengt och civilekonomen
Ulrika Stuart, från den 10 december 1991 riksdagsledamoten Karin

Åbjömsson.Starrin och från den januari9 1992 advokaten Rolf Inga-
Britt Johansson entledigades från kommittén fr.o.m. den oktober27
1992 och efterträddes dag riksdagsledamoten Carinsamma av
Lundberg. Nic Grönvall entledigades från kommittén fr.o.m. den 26
april 1993 och efterträddes dag riksdagsledamoten Stigsamma av
Rindborg. Som ledamöter i kommittén förordnades från den 15nya
maj 1995 riksdagsledamoten Eva Arvidsson och riksdagsledamoten
Lars Granberg.

Som sakkunniga i kommittén förordnades från den november1
1990 bankdirektören Jan Bökmark, auktoriserade revisorn Sven
Ekholm, advokaten Johan Gemandt, verkställande direktören Per-Ola
Jansson, auktoriserade revisorn Sten Lundvall, direktören Ulf
Magnusson och juris kandidaten Milberg, frånLars den december6
1990 vice börschefen frånLars Bredin, den maj juris kandi-15 1991

Åsadaten Hans Peter Larsson, från den 29 oktober 1992 chefsjuristen
Breding och från den februari15 1993 hovrättslagmannen Lars
Hedberg, sakkunnig vid Finansinspektionen. Lars Hedberg entledigades
från kommittén fr.o.m. den juli och1 1996 efterträddes dagsamma av
chefsjuristen Hans Schedin.

Att biträda kommittén förordnades från denexperter 1som novem-
ber 1990 departementsrådet Håkan Klahr, rättschefen Per Eriknumera
Lindeberg och finansrådet Annika Lundius, från den oktober1numera
1991 kanslichefen Göran Schubert och kommerserådet Christernumera
Lefrell, från den 29 oktober 1992 kanslirådet Ingrid Melbinumera
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departementsrådet Stenjanuari 1993från den 20samt numera
den 19kommittén fr.o.m.entledigades frånKlahrHåkanAndersson.

departements-dagefterträddesochoktober 1992 numeraavsamma
fr.o.m.kommitténfrånentledigadesHaagGöranHaag.rådet Göran

kommitténentledigades frånSchubertGöranfebruari 1993.den 10
kom-frånentledigadesLundiusAnnikafebruari 1993.denfr.o.m. 15

dagefterträddesoch1996septemberdenfr.o.m. 2mittén avsamma
Haag.Göran

1990decemberdenfrån 1förordnadesTi11 sekreterare numera
Cappelen-Hansoch hovrättsassessomRolf Skoglicentiatenekonomie

Smith.
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Sammanfattning

Målet helt aktiebolagslagär en ny

Aktiebolagskoinmittén föreslår i detta betänkande tolv kapitel inya
aktiebolagslagen och många ändringar i övriga kapitel. Omfattningen av
förslagen framgår betänker aktiebolagslagen i dag har l9attom man
kapitel. Till bilden hör kommitten i sitt år 1995 avgivna betänkandeatt
SOU 1995:44 Bolagets organisation lagt fram förslag heltom en ny
lydelse fyra kapitel i aktiebolagslagen vilka inte berörs deav av nu
framlagda förslagen.

Förslagen går ändringar i den nuvarande lagen,ut tjugoärsom nu
år gammal. bestämmelsernaDe skiljer sig redaktionellt i hög gradnya
från lagen. Språket modernare, paragraferna kortareresten är ochav
rubriker används flitigt i syfte lagen lättlästgöra och lätt-att mera
begriplig.

Den motsättning redaktionell mellan och gamla kapitelartav nya
blir följden förslaget övergåendeär Kommitten arbetarsom natur.av av

med sikte helt aktiebolagslag, i vilken de föreslagnaen ny nu
kapitlen skall ingå.

aktivEn ägarfunktion

Kommittén aktiebolagslag bör utformas så denattanser atten ny
främjar aktiv ägarfunktion i företagen. Kommittén har i betänkandeten
Aktiebolagets organisation uppehållit sig vid beslutanderätt ochägarnas
bolagsorganens sammansättning och funktion. förevarandel betänkande,

behandlar aktiebolagets kapital, står möjligheterägarnassom att
genomföra förändringar i företagens kapitalstruktur i förgrunden.mera
När kommittén behandlar bl.a. ökning och nedsättning aktiekapitalet,av
förvärv aktier, erbjudandeplikt och inlösen minoritetsaktier,av egna av
sker det i syfte uppnå flexibilitet i kapitalstrukturenatt en som gynnar

långsiktigt effektivt utnyttjande företagensett och näringslivetsav
resurser.
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bildandeAktiebolags

såskeraktiebolag. Det000omkring 20 gottårligenbildasSverigel
inte kunnatharKommitténsimultanbildning.uteslutande genomsom

tid.modernsuccessivbildningiexempelenstakanågotfinna änmer
ochtjänatharsuccessivbildninginstitutet utKommittén attmenar

bestämmelsernaMedupphävs.bestämmelsernaföreslår succes-omatt
heltsimultanbildningreglernamåsteupphävdasivbildning nyenom

tillförfarandet börförenkla tasmöjligheternavarvidutformning vara.att
bildasskallfortsättningeniaktiebolagföreslårKommittén att

skallaktiebolag upprättabildavilleller deföljande Den ett ensätt. som
stiftelseurkunden,direkt iaktiersamtligasig förtecknastiftelseurkund,

revisorgodkändellerauktoriseradoch låtabetala aktierna, upprätta en
stiftelseur-färdigställaför bolaget,öppningsbalansräkninggranska en

registrering.bolagetsansökakunden samt om

samtyckesförbehållochförköps-Hembuds-,

aktiebolagpublikaprivatasåvälaktier ifrånutgårKommittén att som
överlåtbarhetfriöverlåtbara. Enfrittskallhuvudregel gervarasom
oberoendebolaget,kommamöjlighetaktieägareenskilda av omatt ur

i bolagetagerandeövrigamedmissnöje ägaresgrundskerdetta av
ställassidanandra ägarnasåmåstedettaskäl. Motandraeller av

privataallt iframförgällersluten. Detägarkretsenhållaintresse attav
aktiebolagen utgörsprivatadeabsoluta avaktiebolag. Den merparten av

vilkaislag,företag ettfåmansägda annatellerfamiljeföretag av
ödesdigert.kunnaskulleägarskifteokontrollerat vara

dag barailagenmedgeröverlåtbarhetfriaaktiensprincipenFrån om
elleraktieägareföreskrivaskanbolagsordningen attundantag. lett

s.k.tillövergåraktie, ägare,berättigad lösaskall att nysomvaraannan
förbehålltillmöjligheternaKommitténhembudsskyldighet. att omanser

föreslårpublika bolagprivatasåvälkvar iskall finnashembud mensom
olägenheterde ärifrånkommasyfte bl.a.iändringarvissa att som

fårintei dagaktiehembudspliktigförmedförenade rösträttenatt en
bolagetimaktentillledakannågothembudstiden, attunderutövas som
fall tillmed i vissaochtillellerminoritetengårtidunder denna över

bolagsstämma.beslutfattaomöjligtblirdet attatt
ihembudsförbehåll ärÖverlåtelsebegränsningar formaktier i av

förköps-ställetanvänds iländerandraföreteelse. lsvenskhuvudsak en
aktie,överlåtadeninnebärförbehåll attSådana attförbehåll. avsersom

bolagsordningenideellertill denförköpföraktienerbjudahar somatt
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angivnaär förköpsberättigade. Kommittén föreslårsom det i detävenatt
i denäven svenska aktiebolagslagen möjlighetöppnas förköps-att ta

förbehåll i privata och publika aktiebolag.
I aktiebolag med få aktieägareett förhållandetär aktieägarna emellan

ganska likt det råder mellan bolagsmännen i handelsbolag.som ett Det
leder i praktiken ofta fram till krav aktieägarna skallatt kunna
kontrollera växlingar i ägarkretsen. l dag kan detta uppnås ettgenom
hembudsförbehåll i bolagsordningen i kombination med konsortial-ett
avtal innehållande förköps- ellerett samtyckesförbehåll.ett Kommittén
föreslår framgått förköpsförbehåll i framtidenatt ettsom skall kunna tas

i bolagsordningen för alla aktiebolag.typer Kommittén villav
emellertid i fråga de privata aktiebolagen ytterligareom ta ochett steg
tillåta samtyckesförbehåll i bolagsordningen. Därigenom skapas
möjligheter för i fámansägda aktiebolagatt begränsa aktiernas överlåt-
barhet med bindande verkan bolaget,mot aktieägarnautan iatt
bolagsordningen förhand måste peka eller vilkaut skallvem som

aktiernaöverta då någon delägarna önskar lämna bolaget, någotav som
kan svårt kanske flera årgöra elleratt årtionden i förväg.vara

Kommittén väl medvetenär de risker för missbrukom ärsom
förknippade med samtyckesförbehåll. kanDe liksom förköps- och
hembudsförbehåll utnyttjas aktieägarmajoritet för hindraav en att
minoriteten från sälja sina aktier till någonatt utomstående och därmed
tvinga minoriteten till sälja till majoriteten.att För förebyggaatt
riskerna för missbruk föreslår kommittén detaljerad regleringen som
bl.a. innehåller bestämmelser vad skall ske samtyckeom som om
vägras.

Aktier, aktiebok och aktiebrev

I 1975 års lag innehåller 3 kap. bestämmelser aktier, aktiebrevom m.m.
och aktiebok. För regleringengöraatt överskådlig föreslårmera
kommittén bestämmelserna delasatt kapitel. detl förstatreupp av
dessa behandlas aktieslag och aktiers överlåtbarhet medan de två
följande reglerar aktiebrev respektive aktiebok. Samtidigt föreslås
bestämmelserna få helt redaktionell utformning.en ny

Ökning aktiekapitaletav

Aktiekapitalet kan ökas fondemission. Utmärkande förgenom en
fondemission ökningen skerär tillskottatt från aktieägarna.utan
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föraktiekapitalet. Gemensamtökaytterligare sätt attlagenl treanges
aktieägarna.blivandedefråntillskottskerökningendem är att genom

aktietecknarnadirekttillskott attdettaskernyemission genomVid
emissionVidegendom.medellerkontantaktier,förbetalar annannya

ellerhelamedsambanditill bolaget atttillskottkonvertibler görs ettav
frågaaktiekapital. Itillomvandlas omkonvertibellånetdelar av

aktierförbetalningformitillskottetskerslutligenteckningsoptioner av
nyemission.vidsättoptionsrättmedtecknas somsammasom

såökningsmetoderna sätt attfyradebehandlaslagårs1975I
ochkonvertibleremissionochkap.i 4reglerasnyemission avochfond-

osäkertdet ärbyggerIndelningen att omkap.i 5teckningsoptioner
tillledakommerteckningsoptioner attellerkonvertibleremission aven

aktiekapitalet.ökning aven
skillnaddenbyggerregleringheltföreslårKommittén somnyen

ochsidanfondemissionmellanfinnsanförda enadetenligtsom
denteckningsoptionerochkonvertibleremissionnyemission samt av

aktie-ökningbestämmelsernainnebär avomFöreslaget attandra.
kapitelochfondemission ettkapitel omikapitalet ett omtas upp

medkapitelföregåskapitel ettbådaDessa avtill.sktt.scn1isxsion.
aktiekapitalet.ökningbestämmelser avomgemensamma

tillkopplad ettdenteckningsoption utnär varamåste gesdagl en
Ettbetydelse.praktiskemellertidsaknarBestämmelsernaskuldebrev.

skuldför-tillkoppladeteckningsoptioner äremitterakan sombolag
möjligtocksåDetvärde. ärsymbolisktlågt,med närmastbindelser ett

frånskiljasfåroptionsbevisetföreskriva attemissionsvillkoreniatt
enkelsåreglering ärEnemissionen.efteromedelbart somskuldebrevet

harSamtidigtbehållas.intemeningkommitténsenligtkankringgåatt
Ieckningsoptioner.friståendebehovpraktisktframkommit avdet ett

optionsrättmellankopplingkravetdärförföreslår attKommittén en
slopas.skuldförbindelseoch

emis-förekapitalbundnabolagikontantemission egnaVid vars
gällande rättenligt attdeträckerkronormiljontilluppgårsionen en

registreras.emissioneninbetalats närharemissionsbeloppethälften av
registreringen.frånmånaderinominbetalasskallbeloppResterande sex

haromgångari tvåaktiekapitaletregistreringBestämmelserna avom
sigvänderiblandbolagensvenskadetankemed storatillkommit att

Enriskkapital. störrefåför ny-kapitalmarknader attutländskatill
långkanLondonbörsen taellerYork-Newskeremission t.ex.som

kunnaskulleintebolagetolämpligt attharDetgenomföra. ansettstid att
betalats.haraktierallaförränkapitalökningsådanregistrera en

emellertidframstårsynpunkten. DetdenförförståelseharKommittén
förregistrerat ettståkanaktiebolagfelaktigtprincipiellt ettattsom
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aktiekapital vad faktisktär har inbetalatsstörre än till bolaget.som som
Behovet snabbt kunna registrera den kapitalökning faktisktattav som
har skett kan enligt kommitténs mening tillgodoses bättre sättett

bolagen får registrera ökningsbeloppetatt rätt vartefter deattgenom
nyemitterade aktierna betalas. Kommittén föreslår därför bestäm-att
melserna registrering ökningsbeloppet innan de aktier ingårom av som
i beloppet betalats och bestämmelseutönstras detersätts görav en som
möjligt del tillskottsemission.registreraatt en av en

LEO-lagen

Lagen 1987:464 vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolagom
LEO-lagen ställer högre majoritetskrav aktiebolagslagen föränm.m.

giltigt beslut vissa emissioner riktas bl.a. till bolagsledningenom som
och står denna Klyftan mellan lagarna harnära. minskatpersoner som

den EG-anpassning aktiebolagslagen genomfördes årgenom av som
1995. anpassningenDen innebar bl.a. krav kvalificeradatt ett
majoritet infördes i aktiebolagslagen för giltigt beslut avvikelse frånom
aktieägarnas företrädesrätt till aktier.nya

Majoritetskravet i aktiebolagslagen emellertid fortfarande lägre iär
aktiebolagslagen i LEO-lagen. aktiebolagslagenIän krävs emissions-att
beslutet biträds två tredjedelar såväl avgivna rösterav av som

företrädda aktier. Detstämman majoritet krävs för giltigtär samma som
beslut sådan ändring bolagsordningen inte påverkarom av som
rättsförhållandet mellan redan utgivna aktier. skallDet jämföras med
LEO-lagens majoritetskrav: nio tiondelar såväl avgivna rösterav som

företrädda aktier.stämman
Enligt kommitténs mening har LEO-lagens majoritetskrav utgjort en

effektiv otillbörligt utnyttjandespärr reglerna avvikelsemot ett av om
från aktieägarnas företrädesrätt för i ledningsställningatt gynna personer
i bolaget eller koncernen. Kommittén sig därför inte böra föreslåanser

LEO-bestämelserna upphävs. Vissa justeringar föreslås emellertidatt i
syfte komma till med del praktiska olägenheterrätta med denatt en
nuvarande regleringen. Vidare föreslås den särskilda LEO-lagenatt
upphävs och bestämmelserna överförs till aktiebolagslagen, bank-att
aktiebolagslagen försäkringsrörelselagen.och

Prospekt

När publikt aktiebolag eller aktieägare i sådant bolag offent-ett etten
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förvärvainbjudankrets riktartill vidareliggör eller attsättannat en
bestämmelserstyrelsen, enligtskallbolagetiteckningsrätteraktier eller

deemissionsprospekt,aktiebolagslagen,i upprätta ett avsummanom
tilluppgårbetalaskan kommainbjudanföljdtillbelopp attavsom

kronor.minst 300 000
aktiebolagslagenförutom iemissionsprospekt finnsBestämmelser om

instrument LHF.finansiellahandel med1991:980bl.a. i lagen om
avseddaellerinregistrerade vid attfråga fondpapper ärI somom

i lagenbörsprospekt bl.a.bestämmelserfinnsbörsvidinregistreras om
lagarnaBådaclearingverksamhet LBC.ochbörs-1992:543 om

prospektföreskrifter.Finansinspektionenskompletteras av
aktieägare,ochaktiebolagolyckligtdetKommittén är attattanser

beaktaskall behövafondpapper,eller säljaemitteraattavsersom
därförföreslårKommitténlagar.flera olikai attprospektregler

ochupphävsaktiebolagslagenprospekt ersättsbestämmelserna i avom
och LBC.LHFbestämmelser i

penninglånvissaUpptagande av

vissaupptagandeförbudinnehållerAktiebolagslagen motett av
konvertibellån,bestämmelsernaföljerpenninglån. inteOm annat omav

skall betalaslånetvillkorpenninglånaktiebolag inte attfår taett upp
eller medpenningbeloppnominellt ettmedpå sätt än ettannat

penning-iförändringartillmed hänsynbestämspenningbelopp som
därlåndet tillåtet räntankapitalandelslån. Däremotvärdet är att ta upp

ellerbolagettill aktieägare iutdelningenberoendedelvishelt ellerär av
vinstandels-upptagandeBeslutvinstandelslån.bolagets vinst ettavom

bemyndigande,efter bolagsstämmanseller,bolagsstämmanlån fattas av
styrelsen.av

tilltillförsäkrasfordringsägama rättinnebärakanKapitalandelslån att
upplösninglikvidation ellervid bolagetstillgångarbetalning bolagetsur

ellertillgångarkvotdel i bolagetsvissbeloppmed motsvarart.ex.som
bolagetspåmarknadskursengenomsnittligadenberäknas somsom

Förbudetlikvidationen.elleruppsägningentid före motaktier under en
penningbeloppnominelltbetalas medskallintekapitalandelslån ettsom

förändringartillmed hänsynbestämspenningbeloppeller med ett som
näringslivsvenskthinder förallmäntuppfattaspenningvärdeti ettsom

jämförabrukarde länder vivanliga ivillkorlån är ossatt ta somupp
riskfylldaandragodtaraktiebolagslagenocksåbilden hörmed. Till att
i relationmedförlagsbevisformkonvertibellån i räntan sattlån t.ex. av

utvecklatsunder århar detutdelning.företagets Dessutomtill ensenare
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rad andra finansiella instrument kapitalmarknaden,omsättssom trots
de uppenbarligen förenadeatt medär och svårbedömda risker.stora

Kommittén föreslår därför kapitalandelslån åter blir tillåtna.att
Förslaget innebär vinstandels- och kapitalandelslån skallatt behandlas
på sätt.samma

Nedsättning aktiekapitaletav

Bestämmelserna nedsättning aktiekapitalet föreslås heltom av en ny
redaktionell utformning.

Nedsättning för återbetalning till aktieägarna eller för avsättning till
reservfond eller fri fond får i dag beslutas endast efter förslag eller
godkännande styrelsen. Denna ordning vad gäller vidmotsvararav som
vinstutdelning och går tillbaka på farhågor aktieägarna skall drivaatt
sina krav utdelning eller kapitalåterbäring så hårt företagetsatt
fortbestånd och de anställdas sysselsättning Kommittén,äventyras. som
har rollfördelningen mellan och styrelsen,ägarnaen annan syn anser

långsiktigt effektivt resursutnyttjandeatt iett näringslivet bäst främjas
bolagsstämman, föratt styrelsen, kan beslutautan vetorätt iav om

vilken utsträckning kapital skall bindas i det enskilda bolaget. Kom-
mittén föreslår därför bestämmelsen styrelsensatt vetorätt ut-om
mönstras.

den föreslagnaI regleringen ingår också bestämmelser detgörsom
möjligt ned aktiekapitalet för täckningatt sätta förlust borge-utanav

hörande, förlusten inte kannärernas täckas fritt kapital ochegetom av
detta förlusten framgår den fastställda balansräk-oavsett senastom av
ningen eller har uppstått under året.

Ett aktiebolag måste kunna ned sitt aktiekapital till nivåsätta en som
bästa avkastning aktieägarna investerat kapital. dag finnsIger ett

krav på full täckning för det bundna kapitalet efter nedsättningen.egna
Det kravet måste enligt kommittén finnas kvar liksom föreskriften om

nedsättningsbeslutet får verkställasatt inte särskilt tillstånd.utan
Kommittén föreslår emellertid möjligheterna till nedsättningatt utan
tillstånd vidgas till gälla inte bara nedsättningen kombineras medatt när
nyemission också med konvertering eller teckning medutan t.ex.

Ävenutnyttjande teckningsoption. fondemission överföringav genom
till aktiekapitalet belopp från fritt kapital bör befria bolaget frånegetav
skyldighet Översöka tillstånd verkställa nedsättningsbeslutet.att att
huvud bör det enligt kommitténs meningtaget räcka bolaget, näratt
nedsättningsbeslutet och övriga beslut registrerats samtidigt medsom
detta antecknats i aktiebolagsregistret, uppvisar oförändratett stort
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bundetoförändratlikaledes egetoch stortaktiekapitalregistrerat ett
tillståndsökaskyldighetundgå attskallbolaget attkapital, för att

nedsättningsbeslutet.verkställa
enligtförlusttäckandeföraktiekapitaletnedsättningEfter avav
vilkenunderkarenstidtreårigi daggällerbalansräkningfastställd en

tillståndsärendettillstånd. Idelafår vinst rättensbolaget utaninte ut
sigde motsättersåintressen sätt attborgenäremastillvaratas som
försäkerhetbetryggandeellerbetalningfulltillharvinstutdelning rätt

dennavärdetövertygadinteKommitténfordringar. ärsina avom
aktiekapitalet.nedsättningeftervinstdelabegränsning uträtten avattav

aktiebolaginnebördregelnågoninnehåller inte attAktiebolagslagen av
ellerbalansomslutningbolagetsaktiekapital mothaskall ett svararsom

intryckmotsägelsefulltdåverksamhet. Det gör ettbolagetsmedriskerna
nedsättningefter oavsettutdelningsrättenbegränsarregelmed somen

efterbolagetoberoendeochskettnedsättningennivåfrån vilken av om
Kommitténellerunderkapitaliseratkannedsättningen varaanses

tillfyllestvinstutdelning ärbestämmelsernaallmännade omattanser
treårigadenföreslårochaktiekapitalet attnedsättningefterockså av

avskaffas.karenstiden

aktieröverlåtelseochFörvärv egnaav

förvärvaelleråterköpa sättfår inte annataktiebolag egnasvensktEtt
aktierförvärvaktiebolagsrörandereglernasvenska egnaaktier. De av

länder. landrade flestaregler imotsvaranderestriktiva änär mer
bestämsvillkoraktierförvärvtillåtsEU-länderövriga somegnaav

förvärvtillåtsbolagsdirektiv. I Förenta staternaandra av egnaEG:sav
regleraktiebolagslagstiftningensföljerde ominomaktier avsomramar

vinstutdelning.
förvärvaaktiebolagtillåtaför att egnaprimära attDet argumentet

tillbakaföraförutsättningarföretagens attförbättrakandetaktier är att
effektivarebidra tilldetoch ettsättettill aktieägarnaöverskottsmedel

kanOmnäringslivets ägarnaochföretagensutnyttjande resurser.av
vadavkastninghögre änmedlenanvända sättett engersom

medlen inteskallförvaltning,siniåstadkommakanföretaget egen
tillåterföras ägarna.i företaget utanstanna

angelägetutomordentligt attnäringslivSvenskt är samma
medjämförabrukarländerandrade flestai ossmöjligheter somsom

önskemål.for dessaförståelseharKommitténaktier.förvärvtill egnaav
regel haromvärldi vårfrånbortseintegår att somDet att man

nackdel i denframståraktier. Detåterköptillmöjlighet ensomegnaav
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internationella konkurrensen svenska bolag inte har möjlighetatt att
förvärv aktier uppnå effektiv användninggenom av egna en mera av

bolagets kapital och få tillgång till smidigt betalningsinstrument vidett
förvärv företag och egendom.av annan

En uppmjukning förbudet återköp aktier såvittmåste,motav av egna
publika aktiebolag, ske inom för bestämmelserna i EG:savser ramen

andra bolagsdirektiv. Direktivet föreskriver bl.a. förvärvatt om av egna
aktier tillåts, det får ske endast inom för bolagets friaramen egna
kapital och det sammanlagda innehavet aktier får uppgå tillatt av egna
högst tio samtliga aktier i bolaget. Ett krav beslutärprocent annat attav

förvärv aktier fattas bolagsstämman eller, efter stämmansom av egna av
bemyndigande, styrelsen.av

Enligt kommitténs mening direktivets restriktioner nödvändigaär
inte tillräckliga. återköpEtt aktier har likheter med demen egnaav

möjligheter aktiebolag redan i dag har till nedsättning aktie-som av
kapitalet för återbetalning till aktieägarna. En avyttring de återköptaav
aktierna kan vidare jämföras med nyemission. framstår därförDeten

naturligt beslut förvärv och avyttringar aktier skallattsom om av egna
följa i rutiner vid beslut minskning och ökningstort sett samma som om

aktiekapitalet. innebärDet bl.a. beslut förvärv aktierattav egnaom av
skall fattas med kvalificerad stämmomajoritet, skall hastämmanatt ett
beslutsunderlag motsvarande vad gäller vid beslut nedsättningsom om
och förslaget till beslut skall tillhandahållas aktieägarna viss tid föreatt

Parallellen mellan avyttring nyemissionaktier ochstämman. av egna
innebär beslut avyttring skall fattas majoritetmedatt om samma som
beslut nyemission och aktieägarna skall ha principiellattom en
företrädesrätt förvärva aktierna i fråga. Skall aktierna säljasatt
marknaden, så skall beslutsregler iakttas vid riktadsamma som en
nyemission.

Tillsammans med vad alltså följer bolagsdirektiv tordeEG:ssom av
de behandlade beslutsreglerna i allt tillgodose bolags-väsentligt denu
rättsliga skyddsintressen måste beaktas vid förvärv försäljningochsom

aktier. Reglerna emellertid inte effektivt hinderutgör ett mot attav egna
företagen köp och försäljning sinaktier direkt påverkargenom av egna

aktiekurs skulle kunna leda till allmänhetenssättett attegen som
förtroende för aktiemarknaden rubbades. uppmjukning förbudetEn av

förvärv aktier bör därför komma fråga endast detimot av egna om
dessutom införs regler i värdepappers- börslagstiftningenoch som
minimerar förrisken sådan kurspåverkan.

Genom särskild bestämmelse i lagen med finansiellahandelen om
instrument har otillhörlig kurspåverkan nyligen kriminaliserats. Tillåts
aktiebolag förvärva och sälja aktier, kommer sådanaävenegna
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kurspåverkanotillbörligleder tilldeden månförfaranden, i att vara
Även emellertidkommittén detbeaktande dettamedolagliga. anserav

värdepappers-bestämmelsersärskildainföraofrånkomligt att avvara
kurspåverkantillmöjligheternaminimerakaraktär förbörsrättsligoch att

aktier.försäljningochjust förvärvvid egnaav
clearingverksam-ochbörs-i lagendärförföreslårKommittén att om

eftereller,regeringeninnebördbestämmelsehet införs attaven
meddelafårFinansinspektionen närmarebemyndigande,regeringens

marknadsplatsauktoriseradochbörsde reglerangåendeföreskrifter som
aktier.handel iaktiebolagsavseendeskall ha egna

marknadengenomlysninggodkravettillgodosesyfteI att aven
finansiellahandel medi lagenvidarekommitténföreslår att om
försäljning/förvärv ochinnebördbestämmelseinstrument atttas aven
till svenskskall anmälasbolagutländsktellersvensktaktier iegnaav

ochnoteradedär aktiernamarknadsplats ärauktoriseradbörs eller
eftereller,regeringendetochomfattningden sättioffentliggöras

föreskriver.Finansinspektionenbemyndigande,regeringens
för detkommitténföreslåraktiebolagdärefter gäller privataVad

endastfattasskall kunnaaktierförvärvbeslutförsta avatt egnaavom
fattastyrelsenbemyndigakunnabehovNågot attbolagsstämman. attav

inte. Förmeningkommitténs stämmansenligtfinnsbeslutsådantett
majoritet.kvalificeradkravgällabolagi privataskallbeslut ettäven

aktierförvärvabolag ärprivatatillåtaskäl tillstarkt attEtt att egna
kan förvärvabolagetkan krävasdettaägarskiften. Förunderlätta attatt

till tiobegränsningaktierna. Den procentdebetydande del egnaaven
det andraföljerdelbolagensde publikaföraktiertotalantalet avsomav

skallbolag.privata Däremotgälla fördärför intebörbolagsdirektivet
inomaktiernaförlämnasvederlagdetbolagockså i dessa rymmassom

kapital.bolagets fria egna
skallförvärvatbolaget ävenaktieröverlåtelseBeslut somegnaavom

nyemis-bestämmelsernaiakttagandemedfattasbolagi privata omav
sion.

minoritetsaktierInlösen av

minoritetsaktier.inlösenkapitelheltföreslårKommittén nyttett avom
föreslåsavförfarandet. B|.a.regleringhelt attinnehållerKapitlet nyen

vid Sveaväcka talanskallskiljedommedmissnöjdärpart, ensom
Målmed i dag.jämförtinstanskedjanDärmed förkortashovrätt. om

domstoltill endakoncentrerasdärmedkommertvångsinlösen att somen
måltypen.erfarenhetfår stor av
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Om moderbolag självt eller tillsammansett med eller fleraett
dotterföretag nio tiondelaräger aktiernaän med nioänmer av mer
tiondelar röstetalet för samtliga aktier i dotterbolag, har moder-ettav
bolaget dag dei aktieägarnaövrigarätt sistnämnda bolagatt i lösaav

återståendein aktier. Den aktier kan lösas har sinarätt attvars
aktier inlösta moderbolaget. Med moderbolag förstås svensktav ett
aktiebolag. Kommittén föreslår varje aktieägare i förekommandeatt -
fall tillsammans med dotterföretag nio tiondelaräger änsom mer av-
aktierna i bolag skall har och plikt till inlösen. Syftetett rätt med dessa
förändringar dels stärka minoritetsskyddet,är delsatt in-göraatt
lösenreglema tillämpliga i internationella förhållanden.även De nya
reglerna förutsätter alltså inte majoritetsägaren svensktatt är ett
aktiebolag eller det överhuvudtaget föreligger något koncemför-att
hållande.

Enligt kommitténs mening har tvångsinlösen sådana likheter med
expropriativa förfoganden, lagstiftningen tvångsinlösen måsteatt om
uppfylla de krav uppställs i kap.2 18 § regeringsformen. denAvsom
paragrafen följer skall bestämmasersättningen enligt grunderatt som

i lag.anges
Av tvångsinlösensreglemas karaktär expropriativt förfarandeav

följer, enligt kommitténs mening, ersättningen för minoritetsaktiemaatt
bör bestämmas med utgångspunkt i grundläggande princip församma
värdeersättning gäller inom expropriationsrätten. innebärDet attsom
minoritetsaktieägarens förmögenhetsställning efter tvångsinlösen bör

densamma inlösen inte hade detNär sedan gällerägtvara som om rum.
metoderna för värdering minoritetsaktiema, har kommittén inte funnitav
anledning frångå den ståndpunkt domstolenHögsta intagitatt i sinsom
dom i Balkenmålet NJA 1996 293. Lösenbeloppet skall alltsås.
bestämmas efter det värde aktierna har i aktieägarens hand. värdeDetta
skall marknadspriset, aktien noterad börsmotsvara eller eljestärom
föremål för marknadsmässig handel med regelbundna noteringar och i

fall grundas det pris kan påräknasannat vid under normalasom en
förhållanden genomförd försäljning. Beträffande onoterade aktier torde
något marknadspris ofta inte kunna fastställas, försäljningsprisutan ett
får beräknas grundval bolagets resultat eller ställning.av

Principen börsnoterade eller eljest marknadsmässigtatt aktieromsatta
skall värderas till sitt marknadspris kan inte upprätthållas undantagslöst.
Börskursens värde måttstock måste kunna skilje-Förprövas. attsom

skall få bestämmamännen värde, bör dock krävas särskildaett annat att
skäl föreligger. sådant skälEtt kan kursen manipulerats,att ettvara

aktien föremål för så ringa handelannat är denatt noterade kursenatt
inte kan riktigt mått aktiensutgöra värde. fårDetett ytterstanses
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för sådanfinns skäldetpraxisdoktrin och närankomma på avgöra,att
leder tillföretagsvärderingomständighetenEnbart denavvikelse. att en

inteskälemellertid intemarknadspriset attaktievärde utgörhögre änett
kursen.noteradeefter denaktiernavärdera

offentligaregelaktiebolag föregåspublikaTvångsinlösen i avsom
denmeningkommitténs omstän-Enligtuppköpserbjudanden. utgör
myckettillantagitsuppköpserbjudande stortägare ettdigheten ettatt av

priseterbjudnadet utgörindikationstark ettaktier såantal atten
särskildaunderendastfrångåsdet börvärde,aktiensriktigt mått att

inlösenförfarandedärförföreslårKommitténomständigheter. ettatt om
uppköpserbjudande ägareoffentligtföregåtts accepterats avett somav

aktierna,avseddaerbjudandetmedtiondelar deminst niotill av
särskildaintevederlaget,erbjudnadetlösenbeloppet skall motsvara om

skäl föranleder annat.
regelviktig,får såvärderingstidpunktFrågan atträtt omenansesom

rättsfallet NJAidomstolen harframgå lagtexten. Högstadenna bör av
fastställasskalltvångsinlösenvidlösenbeloppetuttalat,1992 872 atts.

prövningtvistensvid tiden för begäranefter aktiernas värde avom
påkallande-undantagslöst låtapåkallandedagen.skiljemän, den s.k. Att

emellertid intevärderingstidpunkt framstårdagen utgöra rätt som
utnyttjar sinmajoritetsaktieägareförekomma,lämpligt. kanDet att en

avhändainlösenförfarandeinför föreståendetillställning t.ex.att ett
närståendehonomtillgångar till underpris tillvärdefullabolaget ett

aktiensfår bestämmaföreslår därför skiljemännenKommitténbolag. att
påkallandedagen.vid tidigare tidpunktförsäljningspris änen

erbjudandeplikt den svenskaFråga om
aktiemarknaden

svenskadeningår detuppdragkommitténs övervägaattI om
Därmederbjudandeplikt.lagstadgad s.k.införasböraktiemarknaden en

iaktiernaden förvärvat viss andelförskyldighetförstås avsom enen
aktier.lägga bud återståendeaktiemarknadsbolag ettattett

utländskerbjudandeplikt svensk ochhar iinförastöd förTill att en
sambandbolagets minoritetsaktieägare ihävdatshandförstai attdebatt

möjlighet sig bolaget. Ettkontrollägarskifte bör ha draattmed urett
riskerar värdet bolagetssänkakontrollägarskifte, attman,menar

missnöjda bör ha möjlighet trädade är attvarföraktier, ägare ursom
sålt sina aktier tilldevillkor ägarebolaget somsomsamma

kontrollägaren.
frånkritiserats för utgåhållflerafrån ettattharResonemanget
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ogrundat antagande kontrollägarskiften typisktatt skulle tillom sett vara
skada för bolagets övriga Det harägare. också påpekats det underatt
alla omständigheter ologisktär ålägga kontrollaktieägarenatt en
erbjudandeplikt innan det visats någon sådan skada uppkommit.att l
sammanhanget har pekats den bristande konsekvensen i åatt ena
sidan aktieägare möjlighetgarantera lämna bolaget någon skaffaratt om
sig effektiv kontroll bolaget, medanöver någon motsvarande tillrätt
utträde traditionellt inte tillerkänns minoriteten for det fall kontroll-en

uppnår i beslutshänseendeägare betydelsefulla nivåermer som
exempelvis hälften eller två tredjedelar röstetalet i bolaget. Kommit-av
tén ansluter sig till den kritiken och vill också framhålla kontroll-att
ägarskiften långt ifrån alltid missgynnar övriga aktieägare. Tvärtom
pekar såväl svenska utländska studier sådana skiften typisktattsom

dem.sett gynnar
En erbjudandeplikt skulle fordyra och i vissa fall kanske helt

omöjliggöra såväl successiv uppbyggnad kontrollposteren av som
direkta kontrollpostförvärv och därigenom motverka strävandena efter

stark ägarfunktionen i företagen. Kommittén därför nej tillen säger en
erbjudandeplikt på den svenska aktiemarknaden.

Ikraftträdande

Aktiebolagskommittén föreslår de bestämmelsernaatt aktie-nya om
bolagets kapital skall träda i kraft den januaril 1999.
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Summary

The goal completely Companies Acta new

thisIn the Company Law Committeereport, proposing twelve new
chapters the Swedish Companiesto Act and changes othermany
chapters. The of the proposals evident when considering thatscope
the Companies Act today has 19 chapters. Furthermore, the report
issued 1995 SOU 1995:44 entitled The Structure of the
Corporation, the Committee presented proposals containing completely

wording for four chapters of the Companies whichnew Act notare
affected by these latest proposals.

The proposals based changes the Act, whichare currenton now
20 old. The provisions differ deal editorially fromyears thenew greata

of the Act. The languagerest the paragraphscontemporary,more are
shorter and headings used frequently make the Act easierto readare to
and understand.

The editorially betweencontrast the and old chapters resultingnew
from the proposal transitional. The Committee working with its
sights completely Companies Act, which willon thea new encompass
proposed chapters.

Active ownership role

The Committee feels that Companies Act should be designeda new to
activepromote ownership. In Thecorporate Structure of the

Corporation, the Committee concentrated the decision-making righton
of and the and role ofstructure bodies.owners In thiscorporate report,
which the corporation’s capital, the emphasiscovers more on
opportunities implement changesto companies’ capital structures.
When deliberating such issues increases and reductions shareas
capital, share repurchases, mandatory bids and the redemption of
minority shares, the Committee does with the aim of attainingso
flexibility capital facilitatestructures the efficientto of theuse

of individual companies and Swedish businessresources whole.as a
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Forming companya

eachformedaktiebolagcompaniesaround 20,000Sweden,In year.are
used,proceduresimultaneousso-calledthepracticallyIn case,every

themselves.sharesall thesubscribe forimmediatelyfoundersthewhere
of companiesmodern timesfewfoundhasCommitteeThe casesvery

thewhereprocedure,successiveso-calledusing theformedthat were
subscription.public forthedirectlyofferedshares towere

served itshasproceduresuccessivethat thefeelsCommitteeThe
abolished.beitsprovisionstheproposing thatand useonpurpose,

beproceduresimultaneousthegoverning mustthe rulesdoingBy so,
foropportunitiesofthemakeredesignedcompletely mostto

formedbecompaniesproposing thatCommitteeThesimplification.
formwishwhoThefuture. tothefollows apersonsperson oras

thefor allsubscribeof association,articlesitsshall draw upcompany
allowandshares,for thearticles,thedirectlyshares anpreparepay

balanceopeningreviewpublicapprovedauthorized accountant to anor
thehaveapplyandarticlesthecomplete tofor thesheet company,

registered.company

andrefusalof firstrightpreemption,ofRight
clausesconsent

publicandprivatebothsharesthatCommitteeThe assumes
Unrestrictedtransferable.freelyshould berulecompanies as a

opportunitytheshareholders outindividual gettogivestransferability
withdispleasuredone dueof whetherregardless toof the company,

hand,othertheOnfor otherotherof theactionsthe reasons.orowners
behasclosed alsorankstheirkeeping toof theinterestthe owners

thecompanies,of private vastprimarilyThisconsidered. true
theircorporations. Inclosedfamily-ownedwhichmajority of orare

detrimental.could beownershipshiftuncontrolledancase,
ofprincipletheexceptiononlypermitscurrently toThe Act aone

association,ofarticlesitstransferability. Inshare’s free maycompanya
sharesredeementitledbeshallothersshareholders toprovide that or

Therightso-called preemption.thepassedthat have to owner,a new
preemptionofrighttheutilizeopportunitiesthatfeelsCommittee to

companies. However,publicandprivatefor bothretainedshould be
flawsavoid theotherforcertain changes, toproposing reasonsamong

with subjectthatshareforvoting rightthat thefacttheassociated a
theduringexercisedbecurrentlypreemptionofthe right notto may
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preemption period. Because ofthis, the decision-making authority the
temporarily fall into the hands of minority,company may a or

become impossible make decisionssome thecases tomay even at
general meeting.

Transferability limitations shares the form of right ofon a
preemption Iargely Swedish phenomenon. Other countries insteada

right offirst refusal. This that who wishesuse a sellmeans toa person
share offer for first refusal themust whoa to person or persons are

entitled the right according theto company’s articles ofto association.
The Committee proposing that the Swedish Companies Act be
amended allow public and privateto companies the opportunity to
utilize the right of first refusal.

In with only few shareholders, the relationship betweena company a
them fairly similar that betweento partnership. lnpartners a
practice, this often necessitates that the shareholders be able controlto
changes ownership. Today this customarily done through righta
of preemption clause the company’s articles of association
combination with between the shareholders containingagreementan a
right of first refusal clause. As already noted, the Committeeconsentor

proposing that right of first refusal clause be permitted the futurea
the articles of association of all of companies. theln oftypes case

private companies, however, the Committee wishes furtherto stepgo a
and permit clauses their articles well.consent This would createas
the opportunity for closed corporations limit the transferability ofto
their shares with binding effect the without requiringa on company,
shareholders designate advance the articlesto who will take over
the shares when of the wishes of thetoone get outowners company,
which be difficult do sometimes decadesto advance.may years or

The Committee well of the risk of improprieties associatedaware
with clauses. As with the rights ofconsent preemption and first refusal,
they be exploited by shareholder majority minoritycan toa prevent a
from selling its shares outside theto and therebysomeone company
force the minority sell them the majority.to To safeguardto against this
risk, the Committee proposing detailed regulation that contains,a

other things, provisions the shouldamong beon consentconsequences
denied.

Shares, share registers and share certificates

Chapter of3 the Companies ofAct I975 contains provisions shares,on
share certificates, and share registers.etc. To make the regulation easier
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provisions bethethatproposingCommitteethecomprehend,to
of andsharesclasseswillThe firstchapters.threedivided into cover

sharewillfollowingwhile thetransferability,their two govern
thetime,therespectively. Atregisters,and sharecertificates same

redesignedcompletelyregulations bethat theproposingCommittee
editorially.

capitalshareinIncreases

Whatissue.bonusthroughcapitalshareincreaseOne atoway
withouteffectedthe increasethatissuebonusdistinguishes a

shareholders.thefromfurther payment
allcapital. Inshareincreaseothersstipulates threeThe Act toways

existingfromthrougheffected paymentsincreasethree, the
fordirectlyshareholderstheissue,shareholders. In newpaymaynewa

ofissueInnon-cashwithcash property.shares either anor
receivedcontributiontheconvertibles,debt instrumentsconvertible

of theof allconversionwith theconnection partstheby orcompany
thewithLastly,capital. warrants,share respect toloanconvertible to

thatfor the sharesofformthemadecontribution payment are
therights,optionthefor withsubscribed newas amannersame

issue.
covered thecapitalincreasing shareofmethodsfourThe are

issuesandissuesthat bonussuchof 1975Companies Act newa way
convertibles andof warrantsand issues4chapterwithdealtare

whetheruncertaintythefromfor this toThechapter stems asreason
increaseleadwilloptionssubscription toconvertiblesofissue anoran

capital.share
basedregulationcompletelyproposingCommitteeThe onnewa

handtheissuebonusbetweenmentioned abovedifferencethe oneona
other.theandconvertiblesofand issues warrantsissueand onnewa

capitalshareincreasesprovisionstheproposal,theAccording to on
additionalforandfor bonuschapter issuescoveredwill be oneone

sharedthechapterbyprecededchaptersTheseissues. onaare
capital.sharefor increasesprovisions

debtlinkedbeissued, towhen mustToday warrant aa
however.provision,thissignificancepracticalThere toinstrument. no

withinstrumentsdebtlinkedthatissue toA warrants arecancompany
circumvented bybealsolinkThevalue.symbolicalmostlow, cana

separatedbeoptionthat theconditionsissue’stheprescribing can
bethatruleissue. Aafterimmediatelyinstrumentdebtfrom the can
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sidestepped this easily worth retaining, thenot opinion of the
Committee. At the time, practical need for hassame a separate warrants
arisen. The Committee therefore proposing abolish the requirementto
that there be link between the option right and the debt instrument.a

According law,to cash issue bycurrent whosea a company
restricted equity million kronoramounts to prior the issue,toone
enough that half the issue has been paid the timeamount the issueat

registered. The remaining be paid withinamount sixmust months
of the registration. Provisions the registration of share capitalon two
installments have been added due the fact that largeto Swedish
companies occasionally foreign capitalturn marketsto for risk capital.
A large issue the New York London stock exchanges,new foron or
example, take long time complete. has beentocan suggested thata

unfair that the able register suchnot capitaltocompany a
increase until all the shares have been paid for. The Committeenew
understands this. However, would be principle thatwrong a

be registered with share capital thatcompany thancan hasa greater
actually been paid in. Demands for speedy registration fora process
equity increases that have already been made be bettermetcan
fashion, the opinion of the Committee, giving companies the right

register the increasedto time, theamount newly issued sharesover as
paid for. The Committee therefore proposingare abolish theto

provisions the registration of increases before shares have beenon paid
for and replace them with provision that makes possible registera to

issue time.a new over

lawLEO

The law 1987:464 certain direct placements by stock marketon
companies, the LEO law places higheretc. majority requirements than
the Companies Act resolutions certain issues that directedon on to,are

others, the andamong of close standing.managementcompany persons
The between the laws has been reduced duegap the harmonizationto

1995 of the Companies Act the regulations ofto the EU. The
harmonization resulted in, other things, requirement thatamong a a
qualified majority be introduced the Companies Act to pass
resolutions deviations from the preferential right of subscription foron

shares of the shareholders.new
The majority requirement the Companies Act still lower than

the LEO law, however. The Companies Act requires that resolutiona
issue supported by two-thirds of theon a new and thevotes cast
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majoritytheThismeeting.generaltherepresented sameshares at
thatassociationofarticlesthechangesresolutionsrequired to onpass

alreadysharesthebetweenrelationshiplegaltheaffectdo not
majoritylaw’sthe LEOwithcomparedbeThisoutstanding. can

representedsharesand the atof thenine-tenths castrequirement: votes
meeting.generalthe

majoritylaw’sLEOtheCommittee,of theopiniontheIn
of themisusethedeterrenteffectiveserved tohasrequirement anas

shareholdersof therightpreferential tothefromdeviationtherules on
Thethepositionsbenefit group.management orcompanypersons

beshouldprovisionsLEOthefeel thatdoesthereforeCommittee not
orderhowever,amendments, tocertainproposingabolished.

regulations. Inof thedrawbackspractical currenttheofsomeovercome
and thatabolishedbelawLEOspecialthethatproposingaddition,
BankingtheCompanies Act,thetransferredbeprovisionsits to

Act.Businesstheand InsuranceBusiness Act

Prospectuses

publiclyof suchshareholder companypublicWhen aor acompanya
acquireofnumbersubstantial toinvitesotherwise personsoffers aor

of directors,boardthetherightssubscriptionshares company,or
drawCompanies Act,the mustofprovisions up athepursuant to

offerof theresultpaidbewhichtotalthe amount as amayprospectus
300,000.than SEKlessnot

Companiestheadditionfound, toProvisions prospectuses areon
With1991:980.Financial InstrumentsTradingthe ActAct, on

theregisteredbeintendedregistered tothat onsecuritiesregard orto are
thefoundbeprovisions prospectusestheexchange,stock canon

Bothplaces.other1992:543,Clearing ActandStock Exchange among
Authority’sSupervisoryFinancialthebycomplementedacts are

regulations prospectuses.on
andcompaniesthatunfortunatethatfeelsCommitteeThe

should havesecuritiessell toissueintendwhoshareholders to or
thereforelaws.differentseveralruleswithcomply prospectus

beCompanies Acttheprovisions prospectusesthethatproposing on
Tradingthe Actprovisionssimilarreplaced byandabolished on

Clearing Act.andExchangeStockand theFinancial Instruments
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Raising cash loans

The Companies Act contains restriction against raising certain typesa
of cash loans. Unless otherwise stipulated the provisions on
convertible loans, raise cash loan thatnot termsa company may a on
require that be repaid with other than nominal cash amounta or a
cash determined with reference fluctuations. theamount Onto monetary
other hand, companies permitted raise loans against bondstoare or
other debt instruments that the right interest, the ofto amountcarry
which dependent wholly the dividend paid thepart toor on
shareholders of the the company’s profit. The decision tocompany or
raise participating loan of this made by the general meetingtypea or,
with the authorization of the general meeting, by the board of directors.

The former of loan, which be repaid other than cashtype must or
nominal cash creditors the right fromamount, to paymenta may assure

the company’s the of the company’s winding-upassets event or
dissolution. The of that for example, be basedamount payment may, on

certain of the company’s could be calculatedpercentage assetsa or as
the market price of its shares during period prior theaverage toa
termination of the loan the winding-up. The restriction against suchor
loans generally stumbling block preventing Swedishseen as a
companies from raising loans the thetermson same as are common
countries Sweden usually itself with. also important tocompares

that the Companies Act certain other risky loans, suchnote accepts very
convertible debentures, the interest which relation theset toas on

company’s dividend. In addition, number of other financiala
instruments have been developed and traded therecent years are on
capital market despite that they obviously entail major risks that are
difficult The Committee therefore proposing that loans thatto assess.

repaid cash nominal cash again be permitted.not amountare or a
This that these loans and participating loans will be treatedmeans
equivalently.

Reductions in share capital

Reductions shareholders for the of transfersto torepay or purpose a
legal unrestricted today only be decided followingor reserve may on a
proposal approval by the board of directors. This corresponds thetoor
rules that apply the distribution of dividends and relates back theto to
fear that shareholders will push hard demand dividendstry to toso or

their capital that could jeopardize the company’sreturna on
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Committee,Theemployees.of itsthe jobsandcontinued existence
shareholdersof roles betweendistributionthedifferentlywhich looks at

theof businessefficientfeels that theand the board, overresourcesuse
withoutgeneral meeting,theby havingpromotedbestlong aterm
tiedshould bemuch capitalhowboard, decidetheright for upveto

provisionsthat theproposingthereforeCommitteethe Thecompany.
abolished.right beboardthe vetoon

makethatprovisionsincludesalsoregulationproposedThe
theloss without summoningcapitalsharepossible reduce toto cover a

indicated in thethe lossof whetherregardlesscreditors,company
during thearisenhasbalance sheetadoptedrecently year.most or

level thatcapitalsharereduce itsablebe toA tomust acompany
havecapital theyshareholders thefor theprovides bestthe return on

restricted equityforfullrequired haveinvested. Today to coverage
theretained,berequirementThisafter reduction.the must

resolutionthatregulationopinion,Committee’s must on aaaas
CommitteeThespecialwithouteflectedreduction be consent.notmay

withoutreductionforopportunitiesthethathowever,proposing, a
whentodaythey doonlyapplyexpandedbe not atoconsent as

example,foralso,butissue,combined with toreduction a new
through thesubscriptionsconversionscombined withreductions or

non-restrictedfromtransfersthroughissuesexercise of Bonuswarrants.
havingfromtheshould also toequity capitalshare exemptto company

thethe whole,decision. Onreductioneffectingseek beforeconsent a
size oftheshows thatthatenoughCommittee thatfeels companya

remainedrestricted equity haveandits capitalregistered share
thatdecisionsand otherresolutionunchanged reductionwhen the were

Registry.Companiestherecordedregistered timetheat aresame
lossreducedhas beenAfter capitalthe share to acover

three-currentlysheet, therebalanceaccordance adoptedwith the a
distributethewhichduringwaiting period notcompany mayyear

of creditorsThe interestsdividends of thewithout the permission court.
wishwhothat thosetaken into such contesttoaccount aare waya

satisfactoryfulldividend rightthedisposition have paymentto or
of the valueconvincedsecurity Committeefor Thetheir claims. not

reductionafterof dividendsthis distributerightrestriction the to aon
thatrulescontainshare doesCompanies Actcapital. The not aany

its totalcorrespondscapital thathave share assetstomust orcompany
limitsrule thatthe risks company’s business. Ainherent in the a

wouldreductiondividends aftercompany’s right distributeto seema
reductionwhich thefromcontradictory, levelof theregardless was

reduction, bemade after theand whether thenot cancompany,or
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considered be undercapitalized. The Committeeto feels that the general
provisions distributions of dividends also sufficient afteron are a
reduction share capital and that the three-year waitingproposes
period be abolished.

The repurchase and sale of companys sharesa own

SwedishA repurchase other acquire itsnotcompany may or any way
shares. The Swedish rules companies acquisitions of theirown on own

shares restrictive than those of other countries. Theare more most
Committee’s review of the laws other countries shows that all the EU
member currently allow share repurchasesstates under the conditions set
forth the EU’s Second Company Law Directive. theIn U.S., share
repurchases pennitted within the framework of laws theare company on
distribution of dividends.

The main for allowing Swedish companiesargument repurchaseto
their shares the opinion of the Committee, that improveown can
the opportunities afforded them surplus capital theirto return to
shareholders and that contribute the efficient of thetoway more use

of the and Swedish business whole. If theresources company as a
the that higher thanowners can use generatesmoney returna way a

the produce through its thecompany can management,own money
should be returned theto owners.

Swedish business extremely have the opportunitiestoeager same
repurchase their sharesto other countries Sweden usuallymostas

itself with. The Committee sympathetic these wishes.compares Weto
disregard the fact thatcannot companies neighboring countries

generally able repurchase their shares. wouldto beare toappear a
disadvantage for Swedish companies international competition not to
have the opportunity repurchase their shares orderto to more
effectively their capital and gain convenient oftouse access a means

for acquisitions of companiespayment and other property.
With public relaxationrespect companies, ofto the restrictiona

against share repurchases be implemented within the frameworkmust
of the EU’s Second Company Law Directive. The directive stipulates,

other things, that share repurchases permitted, theyamong are may
done only within the framework of the company’s non-restricted equity
and that the company’s total holding of its shares exceednotown may

of all the sharesten thepercent also requires that thecompany.
decision repurchase shares be made byto the general meeting withor,
the authorization of the meeting, by the board of directors.



1997222SOU36 Summary

bu"-restrictionsdirective’sthat thefeelsCommitteeThe necessaryare
alreadyopportunitiesthesimilarrepurchasesSharesufficient. tonot are

shareholders.capitaltheir sharereducecompaniesafforded toto repay
issue.withcomparedalso besharesrepurchasedsale ofThe newacan

andrepurchasedecision bythat thethereforenatural tocompanya
decisionsroutineslargely thefollowshouldsharessell its assameown

thatthings,othercapital. Thisshareincreasereduce amongmeans,to or
forrequiredmeetinggeneralof theof themajoritytwo-thirds votesa

thehasmeetingthethat toresolutionsuch sameaccessto pass,a
sharereductionsofthedoesdecisionfor itsinformation caseas

shareholdersannounced theresolutionproposedthe toand thatcapital
salethebetweensimilarityThemeeting.theperiod priorspecific toa

resolutionthethatissueandrepurchased sharesof aonmeansa new
issueresolutionmajoritythewithsale a newonmust as asamepass

the sharesacquirerightpreferentialshareholders have toand that the a
themarket,thesoldbesharesthequestion. to sameonare

placement.directforfollowedberulesdecision-making must aas
of therequirementsthewithtogetherrules,decision-makingThese

protectionfulfill theshoulddirective,lawEU essencecompany
andrepurchasefor thebelaw thatof metrequirements mustcompany

effectivethe rulesshares. However, notcompany’sofsale anareowna
theirsellingandpurchasingfromcompaniessafeguard ownpreventto

couldthatsuchpricessharetheirinfluencedirectlyshares wayato
relaxationmarket. Astocktheconfidenceitslosepublicthe tocause

beonlythereforeshouldrepurchasesshareagainstrestrictionof the
lawandsecuritiesintroducedalsorulesconsidered companyare

prices.sharemanipulatingofrisktheminimizethat
Financial InstrumentsTradingthe ActregulationspecialA on

Ifprices.shareinfluencewrongfullycriminalizedrecently toattempts
suchshares,sell theirandrepurchasepermittedcompanies to ownare

wouldprices,of sharemanipulationleadtheytheactions, toextentto
feels thereCommittee tothis, theDespiteillegal.bealso wayno

lawsecurities andprovisions tospecialintroducingavoid company
theparticularlypricessharemanipulateopportunitiesminimize the to

shares.company’sofsaleandrepurchase owna
Tradingthethat ActproposingthereforeCommitteeThe on

thethatprovision statingincludeamendedbeFinancial Instruments to a
Financialtheauthorization,government’sthewithgovernment or,

theregulationsdetailedinstituteAuthoritySupervisory onmoremay
withfollowshallmarketplacesauthorizedandexchangestockrules the

shares.theircompaniesbytrading ownrespect to
ofreleasetherequirementthefulfillorderln properto on
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information the market, the Committee also proposing thatto the Act
Trading Financial Instruments be amended include provisiontoon a

whereby Swedish foreign stock market companies that purchaseor or
sell their shares notify the Stockholm Stock Exchange themustown

prescribed by the with the govemment’sgovernmentmanner or,
authorization, the Financial Supervisory Authority.

Lastly with the Committeeprivate proposingcompanies,respect to
that company’s decision buy its shares be made only bytoa own may
the general meeting. There need, the opinion of the Committee,no

permit the board of directors be authorizedto make suchto to a
decision. The requirement ofa two-thirds majority should also apply
the of private companies.case

A for allowing private companies repurchase theirstrong toreason
shares facilitate changes ownership. This require thattoown may

the repurchase significant portion of its shares. Ascompany can a own
result, the limit of of the total number of shares that theten percenta

Second Company DirectiveLaw mandates for public companies should
apply private companies. theOn other hand, the compensationnot to

these companies for the shares should the guidelinesmeetpay same
with non-restricted equity.respect to

Also the of private companies, the decision transfer theirtocase
shares that they have acquired should be made with considerationown

the provisions issues.to on new
The Committee proposing restriction preventingan express

companies from selling repurchased convertibles and warrants.

Redemption of minority shares

The Committee proposing completely chapter thea new on
redemption of minority shares. The chapter completely changes thehow
procedure regulated. Among other things, that parties whoproposes

displeased with arbitration judgment bring action before theare an may
Svea Court of Appeal. This would shorten the judicial comparedprocess
with today. Cases involving compulsory redemptions would thereby be
concentrated within single which would have experiencecourt,a more
with these oftypes cases.

If alone together with subsidiariesparenta company or one or more
than nine-tenths of the shares representing nine-thanowns more more

tenths of the of all the shares subsidiary, thevotes parenta company
currently has the right redeem the shares from the otherremainingto
shareholders of the subsidiary. Those who shares which beown may
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theredeemed byshareshave thoserightthe parentredeemed have to
SwedishthisBy meantparent company.acasecompanycompany.

with theirtogethershareholderproposing thatThe Committee every -
of thenine-tenthsthanapplicable whosubsidiaries moreowns—

obligationand thethe rightshall have toshares companya
strengthen thepartlyof these changesTheredemption. topurpose

make theand partlyshareholdersminorityaffordedprotection to
Thus, theinternationalapplicableredemption rules context.aneven

Swedishmajoritythethatrequiredorules companynot owner anew
all.relationshipbethat there atgroupaor

redemptionscompulsoryCommittee,of theopiniontheIn are so
compulsorylegislationthat theactionsexpropriativesimilar onto

§ 18stipulated chapterthe requirementsfulfillredemptions must
paragraph that compensationThat mustConstitution Act.of the states

law.decreed byprincipleswith theaccordancedeterminedbe
redemptioncompulsoryof theexpropriativeof theBecause nature
determined,should beminoritypaidcompensationrules, the to owners

fundamentalof thebasistheCommittee,of theopinionthe sameon
forappliedhasthatcompensation valueofprinciple years

wealthshareholders’minoritythat theThisexpropriation law. means
suchhadtheshould beredemptionafter compulsory asamea

valuatingmethods fortheWithplace.takenredemption torespectnot
from thedeviatefoundhasCommitteetheminority shares, toreasonno

judgmentitsdetailedforCourtthetaken by Supremestance reasons
annualArkiv,JuridisktNyttBalken NJA,so-calledthe ancase

1996 293.Court,of the Supremethe rulingscontainingpublication
the basisdeterminedshould beredemptionConsequently, the amount on

shouldhands. Thisowner’sthehavesharesof the value the
exchangestocklistedthe sharepricemarketcorrespond theto on a

regularinvolvestrading thatmarketsubjectotherwise toor
forcalculatedthat bethe priceotherquotations, acanoncasesor

shares thatWithconditions.normal notundersale torespect are
beoftenmarket pricewhichforlisted, and cannotpublicly a

of thebasisthecalculatedbepricesalesdetermined, the onmay
position.financialcompany’s income or

market-otherwiselistedthatsharesprinciple thatThe areare or
withoutappliedbepricetheir marketvaluedtraded should be cannotat

bereliableshare priceof the mustvalueTheexception. measureaas
whyhowever,specialbeThereinterpretation. must anreason,to aopen

suchvalue.another Onedeterminewould needarbitrator reasonto a
thatanothermanipulated, andbeenprice hassharethemight be that a

bepricelistedthat itsinfrequently cannottradedlisted share so
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considered reasonable of its value. possible,nota measure
however, specify single which listed price beto every case a can
disregarded. Ultimately, legal doctrine and law will have tocase
determine when might be justified. Simply because valuation of thea
company’s leads higher share value than the market priceassets to a

enough value the shares their listed price.not not toreason on
Compulsory redemptions public companies preceded ruleare as a

by public takeover offers. theIn opinion of the Committee, the fact that
takeover offer accepted by holders of large number of sharesa a very

enough indication that the price offered reasonablestronga a
of the share’s value that should be disregarded only undermeasure

special circumstances. The Committee therefore proposing that a
redemption action preceded by public takeover offer that accepteda
by holders of least nine-tenths of the shares encompassed by theat
offer, the redemption should correspond the compensationamount to
offered unless there special otherwise.are reasons

The question of the right of valuation consideredtime beto so
important that rule should be stated law. theIn NJAa on case,
1992 872, the Supreme declaredCourt that the redemption amount

compulsory redemption shall be determined the basis of thea on
shares’ value the time filed have the dispute reviewedat request toa
by arbitrators. would be appropriate, however, have this datenot to

the right time of valuation without exception. example,Forserve as a
majority shareholder exploit his position priorattempt to tomay an
impending redemption proceeding transfer valuable from theto assets

discounted price another he closelyat tocompany a company
associated with. The Committee therefore proposing that the
arbitrators be allowed determine the share’s sales price pointto at a
time earlier than the date filed have the disputerequest toa was
reviewed.

The issue of mandatory bids in the Swedish stock
market

of thePart assignment charged the Committee evaluate whetherto to
the Swedish stock market should introduce legislated, so-calleda
mandatory bid rule.By mandatory bid the obligation themeant on

of those havewho acquired certain of the sharespart percentagea a
offer buy the remaining shares well.to tocompany as

The main that has been made Swedish and internationalargument
debates the introduction of mandatory bids thatto support a
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ofpossibilityshould haveshareholdersminoritycompanys to get outa
Suchownership.controllingchangewithconnectionin aa company

of thevaluerisk that thewith thecarriesfelt,change,a
whothoseof whichfall, becausewillcompanys share areowners

theof theabledispleased should be get outto on samecompany
majoritythetheir sharessoldwho haveconditions those to owner.as

thebasedcriticized for beingwidelybeenreasoning hasThis on
ownershipcontrollingchangeassumption thatunfounded a
and thatshareholderscompany’s otherthedamagingtypically to

theobligationmandatory bidimposeillogical in to uponacaseany
beenhassuch damageshown thatbeenbefore hasmajority owner

therethatthisnotedbeenhas alsoincurred. context an
shareholders theguaranteeingofhandtheinconsistency oneon

acquireshouldof theof gettingpossibility out someonecompany
traditionallyminorityhandthe othercontrol, whileeffective ownerson

majoritywherethe rightgrantedbeenhave get outto anot cases
ofoflevelssignificantattained termshas powermoreevenowner

therightsof the votingtwo-thirdshalfsuchdecision-making, oras
also likewouldcriticism andthisCommitteeThe concurscompany.

alwaysfar fromownershipcontrollingchangesthatemphasizeto are
Swedishboththeshareholders. Onfor otherdisadvantage contrary,a

benefit them.typicallyshiftsthat suchshowinternational studiesand
certainandexpensivewould makerulebidmandatoryA more

controlling interestsofgradual build-upimpossible thecompletelycases
and therebyinterests,controllingofacquisitions counteractdirectand

ofBecauseownershipcreatinggoal of structures.the corporatestrong
SwedishthebidsmandatorysayingCommitteethis, the to onno

stock market.

Effective date

ofcapitaltheprovisionsthethatproposingThe Committee onnew
1999.effect Januarycorporations into ongo
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Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i aktiebolagslagen 1975:1385om

Härmed föreskrivs i fråga aktiebolagslagen 1975:1385,om
dels kap.14 31-35 skall upphöra gälla,att att
dels nuvarande 8 kap. skall betecknas 13 kap.,att nuvarande 9 kap.

betecknas kap.,12 nuvarande kap. betecknas10 kap.,14 nuvarande 12
kap. betecknas kap,16 nuvarande kap.13 betecknas 19 kap., nuvaran-
de kap.14 betecknas 18 kap. nuvarande 16-19 kap. betecknassamt
20-23 kap.,

dels 1-10 kap., de 12 kap. 9 ochatt 15 §§, kap.15 de1nya nya
kap.16 2-4 och 7 §§, kap.,17 rubriken till 18 kap., de kap.18nya

2-3, 10, 20, 24, 25 och 30 §§, kap.19 12, och14 15 §§, 21 kap.
1-3 §§, kap.22 7 och 8 23 kap. l och 2 skall hasamt
följande lydelse,

dels i lagen skall införas kapitel,att kap., följandeett nytt av
lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

Privata och publika aktiebolag

1 §Aktiebolag kan privata eller publika. Denna lag gäller allavara
aktiebolag, inte föreskrivs.annatom

Aktiekapital

2 Aktiebolag§ skall ha aktiekapital lägstett 100 000 kronor iärsom
privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor i publika aktiebolag.

Om aktiekapitalet fördelat flerapå aktier,är skall dessa lyda på lika
belopp.

Aktieägarnas betalningsansvar

3 § aktiebolagI har aktieägarna inte någotett personligt betalnings-
för bolagets förpliktelser, inte följer andra stycketansvar annatom av
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kap. 2eller 19
advokatverksamhetbedriveraktiebolag svarariAktieägarna ett som

klienterförpliktelsersådana motförbolaget sommedsolidariskt
aktieägare.demedansig ärådrarbolaget

aktieraktiebolag utgivnasprida privataFörbud m. m.att av
får intebolagsådantiaktieägareelleraktiebolag ettprivat4 § Ett en
bolagetiteckningsrätterelleraktierspridaförsökaannonseringgenom

teckningsoptioner.ellerskuldförbindelserutgivnabolageteller av
för-aktieägare sätteller annataktiebolagsådanafårhellerInte

finansiella instrumentenangivnastycketi första genomdespridasöka
dem. Dettaförvärvaellerteckna200fler atterbjuda än personeratt

ikretstillenbartsigerbjudandet riktar somdock integäller enom
utbjudnaantaletocherbjudandensådanaintresseanmältförväg har av

200.överstigerinteposter
erbjudandenintegällerstyckenaandraochi förstaBegränsningarna

förvärvare.tiotill högstöverlåtelseavsersom
givitshar utinstrumentfinansiellaangivna avstycketförsta soml

någonellerbörshandel påföremål förblifår inteaktiebolagprivatett
marknadsplats.organiseradannan

Koncern

juridisk ärochmoderbolag personaktiebolagEtt är annan5 § en
aktiebolagetdotterföretag, om

elleraktiersamtligaförhälften an-rösternainnehar än avmer
juridiskai dendelar personen,

grundochjuridiskadeniandelareller avaktier personenäger
hälftenförfogar äni denna överdelägare avandramed meravtal

andelar,elleraktiersamtligaförrösterna
haroch rätt attjuridiskadeniandelarelleraktier personenäger

ellerstyrelsedessiledamöternahälfteneller änavsätta avutse mer
ellerledningsorgan,motsvarande

haroch rätt attjuridiskai denandelarelleraktier personenäger
avtalgrunddennainflytandebestämmande över avutöva ettensamt

bolags-föreskrift i dessgrundellerjuridiskamed den avpersonen
stadgar.jämförbaradärmedellerbolagsavtalordning,

moderbolaget,till ettdotterföretagjuridisk omVidare är personen
tillsammansmoderbolagetellermoderbolagettilldotterföretagannat

dotterföretagandrafleraellerdotterföretagandrafleraellermed ett
tillsammans

elleraktiersamtligaförhälften rösterna an-innehar än avmer
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delar i den juridiska personen,
aktier elleräger andelar i den juridiska och grundpersonen av

avtal med andra delägare i denna förfogar hälftenöver änmer av
förrösterna samtliga aktier eller andelar, eller

aktier elleräger andelar i den juridiska och har rätt attpersonen
eller hälftenutse avsätta ledamöternaän i dess styrelse ellermer av

motsvarande ledningsorgan.
Om dotterföretag aktier ellerett äger andelar i juridisken person

och grund avtal med den juridiska eller grundav personen av
föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara
stadgar har rätt bestämmandeatt utöva inflytandeensamt ett denöver
juridiska denna dotterföretagär även till moderbolaget.personen,

Moderbolag och dotterföretag tillsammansutgör koncern.en
Med koncernföretag i denna lag företag i koncern.avses samma

6 § l de fall i första5 § stycket l-3 och andra stycket skallsom avses
sådana rättigheter tillkommer någon handlar isom egetsom namn men
för fysisk eller juridisk räkning tillkommaen annan denpersons anses
personen.

Vid bestämmandet antalet i dotterföretagröster beaktasett inteav
de aktier eller andelar i dotterföretaget innehas företaget självtsom av
eller dess dotterföretag. Detsamma gäller aktier ochav andelar som
innehas den handlar i för dotterföretagetsegetav ellersom namn men
dess dotterföretags räkning.

2 kap. Aktiebolags bildande

Bolagsbildning

l § Den vill bilda aktiebolag stiftare skallettsom
stiftelseurkundupprätta och bolagsordning,en en

teckna sig för aktier i stiftelseurkunden,
betala de tecknade aktierna,

och låtaupprätta auktoriserad eller godkänd revisor granskaen
öppningsbalansräkning för bolaget,en
färdigställa, dagteckna och underteckna stifielseurkunden, samt
ansöka bolagets registrering hos registreringsmyndigheten.om

Teckning aktier blir bindande för stiftaren han betalat aktier-av när
och samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden.na
Bolaget bildat den dag stiftelseurkunden undertecknatsanses av

samtliga stiftare, registreringsmyndigheten bifaller ansökan.om
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innehållStiftelseurkundens
skallbeloppdetuppgiftinnehållaskall somStiftelseurkunden om2 §

aktie.varjeförbetalas
belopp.nominellaaktiensunderstigafår inteaktieförBetalning

apportegendomoch 2stycket lförstai 3 §egendomMed avsessom
tillhandahållaellerarbeteutföra attåtagandejämställas attfår inte

tjänst.
insättning sär-ettkontantbetalasskallaktierTecknade genom

Sverige.ibankhosändamåletförstiftarna öppnatkonto enskilt som
aktiersådanaförbetalninglämnasskallegendomAnnan somsom

anspråkegendomenskyddar motbolaget sättskall tillföras ett som
borgenärer.aktietecknarensfrån

åter-stiftarnaskallförfallitharbildandebolagetsfråganOm om
uppkommenochaktiertecknadeförbetalatsbeloppdebetala som

avkastning.

skallStiftelseurkunden3 § ange,
aktienpliktellermed motatttecknas rättskall kunnaaktieom

egendom ännågontillskjuta pengar,annan
bolagetförplikteller attmedtecknas rättskall kunnaaktieom

aktier,ersättning ännågonegendom mot annanöverta
villkor,andramedtecknaskunnaskallaktieom

ellerbildande,bolagetsförkostnaderskallbolaget ersättaom
för-ellerrättighetersärskildafåskallsättnågon annatom

bolaget.måner av
stiftelse-ihelheti sinskall återges1-5iBestämmelse avsessom

urkunden.
deför omstän-redogörelseinnehållaskallStiftelseurkunden en

värdet apport-bedömaförbetydelse attkandigheter avvarasom
Särskiltövrigt.istycketförstaenligtbestämmelseochegendom av

skall anges
be-hemvistochorganisationsnummerellerperson-namn,

bestämmelsen,meddenträffande avsessom
kommaberäknas tasapportegendom att uppvilkettillvärdedet2.

skallersättningelleraktierantalet somochbalansräkningen annani
egendomen,för samtlämnas

bolagetsförkostnadsådanbeloppetberäknadehögstadet av
bestämmelsen.iangivitsbildande som

i 3 §bestämmelserörandeavtal avsesskriftligt upprättats somOm4 §
kopiaelleravtaletinnehållastiftelseurkunden avskall enstycket,första
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det eller hänvisning till avtalet med uppgift den plats där det hållsom
tillgängligt för aktietecknarna. Muntligt avtal skall i sin helhet tas upp
i stiftelseurkunden.

När rörelse tillskjuts eller skallövertas, vad i förstaen sägssom
stycket skriftligt avtal gälla balans-även och resultaträkningar forom
rörelsen under de två räkenskapsåren. l stiftelseurkundensenaste skall
upplysning lämnas rörelsens resultat under tiden därefter. Omom
sådana räkningar inte för rörelsen,upprättats skall det i stiftelseur-
kunden lämnas upplysning rörelsens resultat under nämnda räken-om
skapsår.

Bolagsordningens innehåll

5 § Bolagsordningen skall ange
bolagets firma,
den i Sverige där bolagets styrelseort skall ha sitt säte,
föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art,
aktiekapitalet eller, detta skall kunna ändring bolags-utanom av

ordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och
maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får mindre änvara en
fjärdedel maximikapitalet,av

det belopp vilket aktierna skall lyda nominella beloppet,
antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och

styrelsesuppleanter, sådana skall finnas, tiden för styrelse-samtom
ledamots uppdrag,

antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer och revisors-
suppleanter, sådana skall ñnnas, tiden för revisors uppdrag,samtom

för sammankallandesättet bolagsstämma,av
vilka ärenden skall förekomma ordinarie stämma,som samt

10. vilken tid bolagets räkenskapsår skall omfatta.
frågal publika aktiebolag, firma inte innehåller ordetom vars

publikt, skall i bolagsordningen beteckningen publ efter ñr-anges
man.

Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha syfte änannat att
bereda vinst aktieägarna, skall detta i bolagsordningen, ianges som
sådant fall också skall innehålla bestämmelse användning vinstom av
och behållna tillgångar vid bolagets likvidation.

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagar-
har enligtrepresentanter lagen 1987:1245utsetts styrelse-som om

representation för de privatanställda.
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villkormedAktieteckning

medinte överensvillkormed stämmertecknatsaktie§ Om6 somen
villkoret.åberopainteaktietecknarenkanstiftelseurkunden,

stiftelseurkundenundertecknataktietecknaresamtligaEfter det att
ogiltighetaktieteckningsförgrundaktietecknareintekan ensomen

uppfyllts.intestiftelseurkundenivillkoråberopa att

uppgifter stiftelseurkundeniVissa

stiftarnaskallstiftelseurkunden§ l7 ange
saknas,sådanteller,fullständigt ompersonnummernamn,

styrelsesuppleant,styrelseledamot,förpostadressFödelsedatum samt
firmatecknare,direktör,verkställandevicedirektör,verkställande

revisorssuppleant,och samtrevisor
tecknas.firmabolagetshur

öppningsbalansräkningenGranskning av
särskiltrevisornskallöppningsbalansräkningengranskningVid8 § av

pröva att
iingåraktierdeföribetalasskall sombeloppdet pengarsom

Sverige,ibanktillinbetaltaktiekapitalbolagets är en
räkning sättbolagetsför ettavskilts somapportegendomall

borgenärer,aktietecknarensfrånanspråkegendomenskyddar mot
detvärdehögre äninte åsattsstiftelseurkundeniapportegendom

bolaget,förvärdetverkliga
bildandetefterbolagetinnebärstiftelseurkunden attivillkor som

redovis-godenligtvärderatsochredovisatsförpliktelsefullgöraskall
ningssed.

denna.sigskall han övergranskningen yttraslutförtrevisornSedan
räk-revisornskallbalansräkningen,tecknasinteyttrandetOm

yttrandet.tillhänvisningtecknaningen
vilkenochapportegendomenbeskrivarevisornskall angeyttrandetl

svårigheterSärskilda attden.värderingenvidmetod använts avsom
anmärkas.skallegendomenvärdetuppskatta av

Registrering

eftermånaderregistreringföranmälas senastskallBolaget sex9 §
undertecknande.stiftelseurkundens

iskettbolagsbildningenskallRegistreringsmyndigheten pröva att
författning.ochlagmed dennaenlighet annan

bolags-stiftelseurkunden,detregistrerasfår inteBolaget avom
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ordningen, öppningsbalansräkningen eller revisorns yttrande över
denna enligt 8 framgår§

det sammanlagdaatt nominella beloppet tecknade aktierav
bolagets aktiekapital inte det i bolagsordningenmotsvarar angivna
aktiekapitalet eller uppgår till minimikapitalet, eller

full och godtagbar betalningatt inte erlagts för samtliga aktier.
Om registreringsmyndigheten lagakraftägande beslutgenom av-

skrivit ansökan bolag skall registrerasatt ett ellerom registreravägrat
bolaget, fråganär bolagets bildande förfallen. Stiftarnaom ansvarar
solidariskt for återbetalningen de belopp betalats för tecknadeav som
aktier och uppkommen avkastning. Detsamma gällerav i fråga om
apportegendom.

Överkurs

10 § Belopp bolaget grund aktieteckning har fåttsom av som
betalning för aktierna det nominellautöver beloppet skall tillsättas av
överkursfonden.

Rättshandlingar företagits före bolagets registreringsom

11 § Innan aktiebolag har registrerats,ett kan det inte förvärva rättig-
heter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller söka, kära eller

infor domstol eller någon myndighet.svara annan
Uppkommer förpliktelse åtgärd bolagets förevägnargenom

registreringen, de deltagit i åtgärden eller beslutsvarar densom om
solidariskt för förpliktelsen. När bolaget registrerats övergår ansvaret
på bolaget, förpliktelsen följer stiftelseurkunden ellerom tillkommitav
sedan stiftelserkunden undertecknats samtliga stiftare.av

Om det slutits avtal för bolaget fore registreringen med någon som
visste bolaget inte registrerat,att kan denne, såvida intevar annat
följer avtalet, frånträda detta, registreringsmyndighetenav om genom
lagakraftägande beslut avskrivit ansökan bolaget skall registre-attom

eller registreringvägrat bolaget. Varras avtalsparten okunnigav om
bolaget inteatt registrerat, kan han frånträda avtalet, innan registre-var

ring skett.

Uppslçjuten apport

12 § Om bolaget inom två år från registreringen träffar avtal med en
stiftare eller aktieägare, innebär bolaget förvärvaren att egendomsom

ersättningmot minst tiondelmotsvararen aktiekapitalet,som en av
skall styrelsen underställa bolagsstämman avtalet för godkännande. Det
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utländsk börsellersvenskskerförvärvetintedockgäller enom
bolagetsiledellermarknadsplats ettauktoriserad someller en

affärsverksamhet.löpande
kanomständigheterdeforredogörelse somskall lämnaStyrelsen en

ochegendomenvärdetbedömandet avvidbetydelse avvara av
påtillämpasstycket ävenandrai §4Bestämmelsernaövrigt.avtalet i

redogörelsen.
redogörel-sigskall överrevisorgodkänd yttraellerauktoriseradEn

i 8uppgifterdeinnehållaskall avsesYttrandet somsen.
revisornsochredogörelsestyrelsensmedtillsammansskallAvtalet

föreveckaminstunderaktieägarnaförtillgängligt enhållasyttrande
fattas.skallbeslutetvilkenvidbolagsstämmaden

§i 12avtalgodkännerinte ett avsessombolagsstämmanOm13 §
§12Harverkan.avtaletavtalsdagen, utanärfrånmånaderinom sex

denavtalet,i ärbestämmelsevissbeträffande någoniakttagitsinte
bolaget.verkan motbestämmelsen utan

bolagsstämmansanmälaregistreringforskallStyrelsen genast§14
i 12avtalgodkännabeslut avsesatt som

överlåtbarhetaktiersochAktieslag3 kap.

Likhetsprincipen

2-4 §§.följerintebolaget, annati avlikaharaktier rättAlla§ oml

Aktieslag

slagolikaaktierbestämmelse attkan avbolagsordningen tas§ l2
skallbestämmelsesådanEn angeeller kunna ut.finnasskall ges

aktieslagen, samtmellanolikheterna
slag.varjeaktierandelenellerantalet av

dettillåtetdet2 attstycket ärförsta angeenligtbestämmelsel en
andelenlägstaoch denhögstadenellerantaletlägstadetochhögsta

slag.visstaktier ettav

vid emissionöreträdesrättF
till-bolagetsiandeltilllikamedföra rättskallinteaktiernaOm§3

det iskallröstvärde,olikaskall haaktiernaellervinstellergångar om
vidhaskallaktieägarnaföreträdesrättvilkenbolagsordningen anges

före-olikaFöreskriftnyemission.aktiekapitalet omökning genomav
skallaktiernamellanskillnadernaendastmeddelasfårträdesrätt om
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angivet slag.vara av nu
Föreskrift olika företrädesrätt skall innebära gammal aktieom att

skall företrädesrätt till aktie slag, aktier intege attny av samma som
tecknas de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudasav
samtliga aktieägare inte hela antalet aktiersamt att, tecknasom som
grund sistnämnda erbjudande kan aktierna skall fördelasav ut,ges
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut och, iäger
den mån detta inte kan ske, lottning.genom

Rösrvärdesskil nader

4 § Ingen aktie får ha röstvärde överstiger tioett gånger röst-som
värdet för någon aktie.annan

Omvandlingsbara aktier

5 § I bolagsordningen kan förbehåll aktietas visst slagatt ettav
skall på angivet kunnanärmare omvandlassätt till aktie slag.annatav
Omvandling skall anmälas för registrering ochgenast verkställdär när
registrering sker.

Fri överlåtbarhet

6 Aktie§ kan fritt överlåtas och förvärvas, inte följerannatom av
13 eller eller18 § lag.annars av

Samtyckesförbehåll

7 § I bolagsordningen för privat aktiebolag kanett förbehålltas att
aktie får överlåtas till endast medägare bolagets samtyckeen ny
samtyckesförbehåll. Förbehållet skall ange

styrelsen eller bolagsstämman skall fråga samtycke,prövaom om
vilka slags överlåtelser fordrar bolagets samtycke, varvidsom

överlåtelse aktie eller aktieutmätt ingår i konkursbo inte fårav som
anges,

bolaget beträffande ansökan samtycke tillom över-en om en
låtelse omfattar flera aktier skall kunna eller samtyckesom vägrage
för mindre antal aktier överlåtelsenett omfattar,än

vilka skall erbjudas aktierna,överta samtyckeattsom vägrasom
och inte vill behållaägaren aktierna, med uppgift den inbördesom
ordning i vilken erbjudandet skall lämnas dem,

hur villkoren för Övertagande enligt 4 skall bestämmas,
den tid, inte överstigande två månader från behörig ansökan,

inom vilken bolaget skall meddela beslut i frågan samtycke,om
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ochsamtyckeeller vägrabolagetstvist rätthur att omgeomen
tvåtid, minstoch denskallenligtÖvertagande 4 prövasförvillkoren

rekommenderatbolaget iden dagfrånräknatveckorfyraoch högst
vilkeninombeslut,sittaktieägarentillmeddelandeskickatbrev enom

väckas,skalltalansådan samt
tid intevilkenskall betalas,aktiervilkeninomtid övertagnaden

blevlösenbeloppetdåtidpunktdenfrånräknatmånadöverstigafår en
bestämt.

villkorenbolagsordningenföreskrift itillämpningenOm omenav
otillbörlignågonskullestycket 4förstaenligtÖvertagandeför enge

ske.jämkningkannackdel,fördel eller

skriftligenskallaktieöverlåtelse görastillsamtyckeAnsökan§8 om
undertecknadskallAnsökningshandlingenstyrelse.hos bolagets vara

Itilltänkte förvärvaren.denuppgiftinnehållaochöverlåtaren omav
erbjuderbolagetönskarhanöverlåtaren attskallansökan omange

överlåtelsentillsamtycke vägras.fallför detnågonaktierna annan
samtligasamtidigthanskallönskan,sådanharöverlåtarenOm angeen

överlåtelsen.förvillkor

bestämtskälskall desamtyckefrågabeslut ibolagets9 § Av somom
framgåbeslutetdetskallsamtyckeOm vägrats,framgå.utgången av

det.begärtöverlåtarenaktierna,förvärvaskallställeti omsomvem
aktierna över-förvärvar atttrotsnågonintebolagetAnvisar som

intesamtyckefår vägras.det,begärtlåtaren

överlåtarentillsändasskallsamtyckefrågaibeslutBolagets10 § om
kopiaskallstyrelsen,samtycke lämnatsHarbrev.rekommenderati av
aktie-infördaaktiebokenisamtligatillsändassamtidigtbeslutetav

postadress.kändmedägare

överlåtelsesamtycketgälleröverlåtelsetilllämnatssamtycke§ Harll
till denenligt 10 §underrättelsefrånmånadersker inom sexsom

förmånligareintevillkoroch ärbeslutetiförvärvare somangessom
ansökansinuppgivit iaktieägarenvillkordeför förvärvaren omän

samtycke.

ogiltig.samtyckesförbehållÖverlåtelse ärmedi stridaktie ett12 § av
strider 1löverlåtelsegäller motDetsamma som
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örkopsförbehållF

l3 § I bolagsordningen kan förbehåll aktieägaretas eller någonatt
skall erbjudas köpa aktie innan denattannan överlåts tillen en ny

förköpsförbehåll.ägare Förbehållet skall ange
vilka slags överlåtelser omfattas förköpsförbehållet,som av

erbjudande förköp fleraett aktier skall kunnaom utnyttjasom av
för mindre antal aktier erbjudandetett än omfattar,

vilka skall ha förköpsrätt med uppgift den ordning isom om
vilken de inbördes skall erbjudas förköp,

hur villkoren för förköp enligt 3 skall bestämmas,
den tid, minst och högst två månader räknat från anmälan hosen

styrelsen möjlighet förköp, inomutöva vilken förköpsanspråkattom
skall framställas hos bolaget,

hur tvist förköpsrätt och villkoren för förköp skallen om om
och den tid,prövas minst och högst två månader räknat från denen

dag förköpsanspråket framställdes hos bolaget, inom vilken sådanen
talan skall väckas,

den tid inom vilken köpesumman skall erläggas, vilken tid inte
får överstiga månad räknat från den tidpunkt då köpesumman bleven
bestämd.

Om tillämpningen föreskrift i bolagsordningen villkorenav en om
för förköp skulle någon otillbörlig fördel eller nackdel, kange en
jämkning ske.

14 § Anmälan med erbjudande förköp skriftligen hos bolagetsgörsom
styrelse. Anmälningshandlingen skall undertecknad aktieägarenvara av
och innehålla uppgift de villkor han ställer för förköp.om

15 §När anmälan gjorts med erbjudande förköp, skall styrelsenom
anteckning dettagöra medgenast uppgift dagen för anmälanom om

skriftligen lämna meddelandesamt erbjudandet till varje förköps-om
berättigad postadress införd i aktiebokenär ellervars sättannat
känd för bolaget.

Förköpsberättigade önskar sin förköpsrätt,utöva skall anmälasom
detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan skall antecknasgenast
med uppgift dagen för anmälan.om

Den väcker talan enligt 13 första§ stycket 6 skallsom genast
anmäla detta skriftligen hos bolagets styrelse. En sådan anmälan skall

antecknas med uppgiftgenast dagen för anmälan.om
Anteckning enligt första-tredje stycket i kupongbolag igörs aktie-

boken och i avstämningsbolag i särskild bok förs styrelsen.en som av
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anteckningarutfärda intygaktieägarebegäranskallStyrelsen omav
aktier.hansrörsom

stånd,tillkommitförköp§enligt 14erbjudits attaktier utan16 § Har
villkoraktiernaöverlåtaerbjudandeaktieägaren nytthar rätt utanatt

aktieägarenvillkordeförvärvarenför änförmånligareinte ärsom
underendastdockgällerstyrelsen. Denna rätttillanmälansiniuppgav

enligt 13 §upphördeförköpsrättendagdenfrånräknatmånadersex
förköpsrättfastställtslutligtblevdet attellereller 6stycket 5första

förelåg.inte

ogiltig.förköpsförbehåll ärÖverlåtelse medstridiaktie ett§17 av
16strideröverlåtelse motgällerDetsamma som

Hembud

någonelleraktieägareförbehållkan attbolagsordningen tas18 § I
tillövergått ägareaktie,lösa nyha enskall rätt att somenannan

skallFörbehållethembudsförbehåll. ange
hembudsförbehållet,omfattasfångslagsvilka avsom

huruvida lös-fång,förvärvatsaktierflera sammagenomom
omfattar,fångetaktierantalmindre änförskall ettningsrätt utövas
inbördesdenuppgiftmedlösningsrättskall havilka omsom

aktier,hembjudnalösaerbjudasskalldevilken attiordning
bestämmas,skallenligt 3inlösenförvillkorenhur

anmälandetfrånmånadertvåöverstigande omtid, inteden
skalllösningsanspråkvilkeninombolaget,tillgjordesaktieövergången

bolaget,hosframställas
tid,denochskallinlösen prövasförvillkorentvisthur omen

lösningsanspråketdagdenfrånräknatmånaderöverstigande tvåinte
väckas,skalltalansådanvilkeninombolaget,hosframställdes en

tid intevilkenskall erläggas,lösenbeloppetvilkentid inomden
blevbeloppettidpunkt dådenfrånräknatmånadöverstigafår en

bestämt, samt
aktiehembudspliktigförrösträttenskall kunna utövasomvem

desstillochtill attövergått ägareaktiendetfråntidenunder att en ny
aktieboken.införd idefinitive ärden ägaren

villkorenrörandebolagsordningenföreskrift itillämpningenOm av
kannackdel,ellerfördelotillbörlignågonskulleför inlösen enge

ske.jämkning

styrelse.bolagetstillskriftligenaktieövergång görsAnmälan19 § om
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Anmälningshandlingen skall undertecknad förvärvaren ochvara av
innehålla uppgift den ersättning lämnats för aktierna och deom som
villkor förvärvaren ställer för inlösen.

20 § anmälanNär aktieövergång gjorts, skall styrelsen göragenastom
anteckning detta i aktieboken med uppgift dagen för anmälanom om

skriftligen lämna meddelande anmälan till varje lösningsbe-samt om
rättigad postadress införd i aktieboken eller kändär sättannatvars
för bolaget.

21 § Innan det visar sig lösningsrätten inte utnyttjas, får denatt som
aktien övergått till inte någon aktien i bolagetutöva rättannan som ger

till vinstutdelning företrädesrättoch till teckning vid tillskotts-än rätt
emission enligt 8 kap. så föreskrivits i bolags-rösträttsamt om
ordningen enligt första stycket18 § Rättigheter och skyldigheter
grund teckning övergår till den utnyttjar lösningsrätten.av som

4 kap. Aktiebok

Gemensamma förbestämmelser kupongbolag och
avstämningsbolag

§ Bolagets samtligal aktier och aktieägare skall antecknas i aktie-en
bok. aktieboken skallI antecknas uppgift aktieägarna och derasom

organisationsnummer eller identifieringsnummerannatpersonnummer,
postadress. det i bolaget finnsOm aktier olika slag, skall detsamt av

Äraktieboken framgå till vilket slag varje aktie hör. aktie under-av
kastad förbehåll enligt kap.3 13 eller l8 eller kap.10 23 §
skall det framgå aktieboken.även av

2 § till vilkenDen aktie övergått får inte aktieägares i bo-utöva rätt
laget innan han införts i aktieboken. gäller dock inte sådan aktieDet ur
uppkommen uppvisande eller avlämnanderätt utövas motsom av
aktiebrev, kupong eller särskilt bevis bolaget.annat utsom ges av

Om aktie flera kan dessa endastägsen av personer genom gemen-
företrädare aktieägares i bolaget.utöva rättsam

Aktieboken skall hållas tillgänglig för aktieägarna vid bolags-
aktieboken förs med hjälpOm automatisk databehandlingstämma. av

skall utskrift hela aktieboken förhållandenaavseende tio dagaren av
före hållas tillgänglig vidstämman stämman.

3 § Vad i denna lag aktieägares i bolaget före-sägs rätt attsom om
träda aktier skall gälla den fått nyttjande-även testamentesom genom
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innehålleraktier,avkomsttilltill eller testamenteträttenrätten omav
beträf-aktierna och,företrädahahan skallbestämmelser rätt attattom

hanstryggandeaktierna tillavkomsträttshavare,fande att av-av
vård.särskildunderskallkomsträtt sättas

skallavkomsträttshavarenellernyttjande-Såväl ägaren som
anteck-skall detinföringenVidaktieboken. görasinförd ianmälan bli

ellernyttjande-medoch denäganderättsförvärvetning av-omom
frågaföreträda aktierna. Ii bolagetförenadekomsträtten rätten att om
vadi övrigtgälleravkomsträttshavarenyttjande- ellerinföring somav

påskriftskallDockaktieägare.införinglagi dennasägs omavom
nyttjande- ellerstyrksdetaktiebrevet. Närinte skeinföringen att

aktieboken.idettaanteckningskall görasupphört,avkomsträtten om
förstaenligt kap. 3 §förordnande llgrundgodOm avmanen

aktieägaresblivandeföraktierförvaltarföräldrabalkenstycket 5 en
införasgodeanmälanblivandeskall denräkning, ägaren mannenav
förord-ochförvärvetanteckningmedaktiebokenisåsom ägare omom

nandet.

1990:1114enligt lagenvärdepappersfondaktier iIngår4 § omen
fondandelsägarnastället föraktieboken iiskallvärdepappersfonder,

beteck-fondensliksomfonden,förvaltarfondbolaginföras det som
ning.

pongbolagKu

hållsochförs, bevarasaktiebokenförharStyrelsen§5 attansvaret
under-stiftelseurkundensåskallAktiebokentillgänglig. upprättas snart

stiftare.samtligatecknats av

kandatabehandling. Denautomatiskmed hjälpförsAktieboken6 § av
kort-lösblads- ellerbetryggandeibok ellerbundenföras iockså ett

system.
nummerföljd.iskall antecknasAktierna

eller på§enligt kap. 9aktiebrev och 5visarnågon7 § När ettupp
bemyn-styrelseneller denstyrelsenskallförvärv,styrker sittsättannat

Är sistaaktieboken.i över-honomföradigar ägaregenast som
påskallblanco,tecknad sättasaktiebrevet utnamnetIåtelsen

påskriftmedförsesskallAktiebrevetsker.införinginnanaktiebrevet
angiven dag.vissaktiebokeniförtsaktieägarenatt en

behörignågonelleraktieägare att ettAnmäler personannanen
ändratsaktieboken änsättangivits iförhållande annat somsom
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i första stycket, skall ändringen antecknas.genastavses
förDatum införing i aktieboken enligt första stycket och anteckning

enligt andra stycket skall i aktieboken, såvida tidpunkten inteanges
framgår tillgängligt material.annatav

Bestämmelser anteckning i aktieboken anmälan förköpom av om
och hembud finns i kap.3 15 och 20 §§.

8 § Aktieboken eller, aktieboken förs med hjälp automatiskom av
databehandling, utskrift aktieboken, skall hållas tillgänglig hosen av
bolaget för alla vill del den. sådanEn utskrift får intetasom av vara
äldre månader. I utskriften skall aktieägarnaän i alfabetisktassex upp
ordning.

Förs aktieboken med hjälp automatisk databehandling har denav
begär det ersättning för kostnaderna fårätt aktuellatt motsom en

utskrift aktieboken eller del den.av av

Avstämningsbolag

9 § bolagsordningen kanI förbehåll bolaget skalltas ett attom vara
avstämningsbolag avstämningsförbehåll. Ett sådant förbehåll innebär

den på fastställd avstämningsdag införd i aktieboken eller iatt ärsom
förteckning enligt skall11 § behörig attanses vara

utdelningta emot
aktie aktieägare har till vid fondemission,ta emot rättny som

aktieägares företrädesrätt vid tillskottsemissionutöva enligt 8
kap., samt

4. betalning till aktieägare i samband lösesmed aktiernata emot att
helt eller delvis eller bolagets tillgångar skiftas.

10 § Innan avstämningsbolag har registrerats tillämpas §§.och 65
När avstämningsbolaget har registrerats skall, vadutöver angessom

i aktiekontolagen 1989:827, följande Värde.-uppgifter fullgöras av
papperscentralen VPC Aktiebolag Värdepapperscentralen, nämligen
att

föra aktiebok och förteckning enligt 15.
frågor införande aktieägarepröva i aktieboken,om av.
för utskrift aktiebok,svara av.

aktiebok och förteckning enligtavstämma 15.
sända utdelning,ut samt.
efter bolagets beslut vidta åtgärder enligt 13 i fråga§ aktie-om.

brev inte visats och enligt kap.7 8 i fråga§ fondaktiesom upp om
inte tagits ut.som
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tidi-deni frågatillämpasoch 1911-13iBestämmelserna om
aktieboken.gare

hjälpmedaktieboken auto-föraskallVärdepapperscentralen av
databehandling.matisk

olikahanaktierantal ägerdetvarjeför ägareaktieboken avl anges
slag.

bolags-ändringinförtsavstämningsförbehåll av§ Har genom
visatsinteutfärdatsdessförinnanaktiebrev uppoch harordningen som

aktiekontolageninförande1989:828lagenenligt §5 avom
tillförasaktiebok övertidigareiaktienuppgifterfår1989:827, om

skallDärvidaktieboken. attfördaVärdepapperscentralen angesden av
denförs utgörinteuppgifterna över,Omavlämnats.inteaktiebrevet

aktien.frågaiaktiebokfortfarandeaktiebokenäldre om

innanföraktiebrevnågotutfärdatsÄgare intedetaktietill12 § som
beslutaddärefterfrågaiinte,kanavstämningsbolag,blivitbolaget om

företrädesrättaktieägaresutdelning,få utövaemission,utdelning eller
förränaktie,fåfondemission,videller,tillskottsemissiondelta i nyatt

1989:828lagen§enligt 5skettharaktiekonto omanteckning ett
denigjortsinföringoch1989:827aktiekontolagen avinförande av

inte10 §fårskettdettaaktieboken. InnanfördaVärdepapperscentralen
tillämpas.

registrera-avstämningsförbehålletsedanförflutitharOm fem år13 §
till14 §enligtförvaltareellerinförtsdes och ingen har ägare somsom

bolagetfåraktieboken,fördaVärdepapperscentralenaktie i denen av
aktierättenupplysningmed att annarsaktiens ägare att, omuppmana

skallUppmaningenVärdepapperscentralen.sig tillgår förlorad, anmäla
ortstidningardeelleri denochTidningarkungöras och Inrikesi Post-

årinomkommer ettinteanmälanOmstyrelsen bestämmer.som
värdepappersinstitut.aktiensäljafrån får bolagetuppmaningen, genom

aktiensbolaget,tillfallerbeloppetvid försäljningen influtnaDet men
fåaktiebrevavlämnande utbolagettidigare har motägare rätt avatt av

ochuppmaningenförkostnadernaförbelopp avdragmedsamma
betryggan-makulerasskallaktiebrevetförsäljningen. avlämnadeDet

de bolaget.sätt av

föraktiersinalämnatavstämningsbolag§ Har aktieägare i14 etten
förval-registreringtilltillståndförvaltning till fåttnågon har somsom

aktieboken iiförasuppdragförvaltarenkan aktieägarenstare,
för aktieägaren.stället
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fallI i första stycket skall det i aktieboken anmärkassom avses att
aktien innehas för räkning. Beträffande förvaltaren anteck-en annans

i aktieboken uppgifter enligt 1 § skall förasnas samma som om
aktieägare.

För till registrering förvaltarerätt krävs vad iutöver sägssom som
första stycket förvaltaren uppfyller de villkor gäller för in-att som
föring i aktieboken.ägareav

aktiekontolagenI 1989:827 finns bestämmelser om
tillstånd enligt första stycket,
förvaltares åligganden,
skyldighet för bolaget och Värdepapperscentralen hållaatt en

sammanställning tillgänglig innehåller uppgifter från förvaltaresom om
aktieägare, har femhundra förvaltarregistrerade aktier,änsom mer
samt

tillfällig införing i aktieboken till förvaltarregistreradeägareav
aktier.

15 § I avstämningsbolag skall den med skriftlig handling ellersom
uppgift aktiekonto i aktiekontolagen 1989:827genom som avses

visar han till följd uppdrag eller pantsättning elleratt grundav av
villkor i eller gåvobrev har i stället för den i aktie-testamente rätt att
boken införda aktieägaren lyfta utdelning och, vid fondemission, ta

aktie företrädesrätt delta i tillskottemissionemot utövasamt att attny
begäranpå i särskild förteckning. Detsamma gäller aktie-upptas en

förmyndare, god eller förvaltareägares enligt föräldrabalken medman
uppdrag omfattar dessa angelägenheter ellerett vid konkurs,som

konkursförvaltaren eller, vid utmätning, kvarstad eller betalningssäk-
ring avseende aktier, kronofogdemyndigheten.

denFör förstai stycket skall det i förteckningen anteck-som avses
uppgifter enligt skall1 § införas i aktiebokennas samma som om

aktieägare. förteckningenAv skall framgå vilken de har.även Enrätt
sådan anteckning skall bort, det visas upphört.närtas rättenatt

Uppgifter förteckningen får inte lämnas till någon utanur annan
samtycke den berörs det antecknats i förteckningen.av som av som

16 § Ett beslut ändring bolagsordningen innebär attom av som av-
stämningsförbehållet bort blir giltigt endast de panthavaretas om som

fastställd avstämningsdag i förteckningen enligtär 15 §upptagna
skriftligen har samtyckt till beslutet.

17 § När någon antecknas aktieägare aktiekonto enligt aktie-som
kontolagen skall aktieägaren föras i aktieboken. Bestäm-genast
melsen i fjärde stycket7 § skall då tillämpas.
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i 14 §förvaltaremed deaktiebokenutskrift avses18 § En somav
förVärdepapperscentralenoch hosbolagethostillgänglighållasskall

förvaltar-ochaktieägarnaskallutskriftenden. ldelvillden ta avsom
äldrefår inte änUtskriftenordning.alfabetiski sexvaratas uppna

månader.
kostnadernaförersättninghardetbegär rätt motattochVar somen

den.delelleraktiebokenutskriftaktuellfå avaven
harbolagi frågaparagraf fårdennaenligtUtskrifter mersomom

högstharaktieägareuppgifterinnehållainteaktieägare somomän en
bolaget.iaktierfemhundra

aktieboktagits bortuppgifterskallavstämningsbolag§ l ur19 som
aktiebok,tio år. Enminstibevarasenligt 15 § somförteckningeller

efter dettio årminsti attbevarasskallfört,tidigarebolagsådantett
Värdepappers-i denförtsaktiersamtligabolagetsuppgifter avom

aktieboken.fördacentralen

Aktiebrev5 kap.

Kupongbolag

föraktiebrevutfärdadet,begäraktieägarenågonskall,Bolaget§1 om
aktier.dennes

tillbevisutfärda rättbolagetfårutfärdasaktiebrev enom2 § Innan
vissställt tillskallBevisetinterimsbevis. manaktierfleraeller vara

åter-lämnasendastaktiebrev motutförbehållinnehållaoch attom
beviset.ställande av

återbetal-ochbetalningarbegäranantecknasinterimsbevisetPå
bestäm-gällerövrigtbeviset. lmedaktierdeförningar som avses

interimsbevis.delartillämpligaiaktiebrevlagdennaimelserna om

skallAktiebrev§3 ange
bolagskategori,ochorganisationsnummerfirma,bolagets

organisations-elleruppgiftmedaktieägarens person-omnamn
födelsedatum,saknas,sådanteller, omnummer,

brevet,medaktierdeordningsnummer avsessom
bolags-enligtfinnasslag kanolikaaktierslag,aktiernas avom

ordningen,
kap. 23eller 10eller 18 §13kap.enligtförbehåll 3 om

förbehåll,sådant samtomfattasaktierna av
aktiebrevet.utfardandefördagen av

fond-förställetiaktiebrevetskall4 §kap.i 4falll avsessom
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andelsägama det fondbolag, förvaltar fonden, liksom fondensange som
beteckning.

Uppgift i första stycket 5 kan i förkortad form.som avses ges
Förkortningsfonner fastställs regeringen eller den myndighetav som
regeringen bestämmer.

4 § Aktiebrev skall undertecknas styrelsen eller enligt styrelsensav
fullmakt värdepappersinstitut.ett Namnteckningen får återgesav

tryckning eller liknandegenom annat sätt.
Första stycket tillämpas också på emissionsbevis, konvertibler som

emitterats i form skuldebrev och teckningsoptionsbevis.av

5 § Aktiebrev får lämnas endast till den aktieägareut enligt 2 §som
första stycket 2 antecknats aktiebrevet. För aktiebrevet skallatt
lämnas krävs dessutomut att

aktieägaren införd i aktiebokenär till de aktierägaresom som
med brevet,avses
full betalning erlagts för aktierna,
bolaget registrerats, aktierna tecknats vid bolagets bildande,om

4. nyemission eller fondemission registrerats, aktierna till-om
kommit emissionen, samt attgenom

registrering skett enligt kap.8 37 eller 40 aktierna tillkom-om
mit konvertering eller nyteckning med utnyttjandegenom options-av
rätt.

6 § Att aktiebrev skall förses med påskrift införing i aktiebokenom
föreskrivs i kap.4 7

7 § Aktiebrev skall förses med påskrift utbetalning i samband medom
inlösen aktier eller vid skifte bolagets tillgångar.av av

Om aktie har dragits återbetalning, skallutan aktiebreveten
förses med påskrift detta så det kan ske.snartom

8 § Ett aktiebrev, i samband med dödning eller vid utbytesom utges
i stället för skall innehållaett uppgiftannat, detta. Byts aktiebrevom

eller flera andraut aktiebrev,mot ett skall det äldre aktiebrevet med
tillhörande kuponger makuleras på betryggandeett sätt.

Överlåts9 § eller aktiebrev ellerpantsätts till vissett ställt emis-man
sionsbevis eller teckningsoptionsbevis, tillämpas bestämmelserna om
skuldebrev till viss eller order i l3, l4 och 22 lagen 1936:man
81 skuldebrev. Härvid likställs den inneharom aktiebrev ochsom
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medaktiebokeniinförd ägarepåskrift brevet ärbolagetsenligt som
förmodas halag rättnämnda attstycketandra§enligt 13den som

gällande.skuldebrevetgöra
teckningsoptions-elleremissionsbevisÖverlåts eller pantsätts ett

bestämmelsernatillämpasvisstillställt omintebevis är man,som
skuldebrev.lagenoch 2214i 13,innehavarentillskuldebrev om

lagenoch 25i 24finnsutdelningskupongerBestämmelser om
skuldebrev.om

belöperemissionsbevisochutdelninghålla innefår somBolaget10 §
utbyte,ellerpåskriftfortillhandahållsaktiebrevetdesstillaktie att

aktiebrevetom
påskriñ,medförsesskalllagdennaenligt

för-enligtslagvisstaktiegrund ettattskall bytas ut avav
ellerslag,aktietillomvandlas annatskallbolagsordningenbehåll i av

bolags-grundaktiebrevfleraellertvå avskall bytas mot nya
aktierna.uppdelningbeslut avstämmans om

Avstämningsbolag

aktiebrev,framgår1989:827 attaktiekontolagen§kap. 3l§ Av
avstämningsbolag.iutfärdasfårinterimsbevis inteelleremissionsbevis

aktiekontolagenenligtaktiekontoregistrerasfåraktie12 § Innan
aktierfleraellertillregistreras rättkontosådantfår en1989:827

interimsaktie.

vissaupptagandeÖkning ochaktiekapitalet av6 kap. av
penninglån

tillskottsemissionochondemissionF

tillskotts-ellerfondemissionökaskanAktiekapitalet§1 genom
emission.

aktier utaktiekapitalet attökas gesfondemission nyaVid genom
betalning.höjsbeloppnominella utanaktiernaseller

konvertibleremissionnyemission,kanTillskottsemission avvara
ökasAktiekapitalet attteckningsoptioner. nyagenomemissioneller av

nyemission, attbeslutenligtbetalning genomtecknasaktier ommot
aktierellerkonvertibler attutbytei nyalämnas mot genomaktiernya

teckningsoptioner.utnyttjandemedbetalningtecknas avmot
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Beslutsordning

2 § Beslut fond- eller tillskottsemission fattas bolagsstämman.om av
Beslut tillskottsemission kan dessutom fattas styrelsen enligt 8om av
kap. 29 eller 33

Om förslag till beslut emission inte skulleett förenligt medom vara
bolagsordningen, skall beslut erforderlig ändring denna fattasom av
innan beslutar emissionen.stämman om

Definitioner

3 § l denna lag betyder
fondaktierätt: aktieägares enligt kap.7 2 tillrätt § aktie vidny

fondemission,
teckningsrätt: aktieägares företrädesrätt enligt 8 kap. 3 § till teck-

ning vid tillskottsemission,
fondaktierättsbevis: bevis avseende fondaktierätt,
teckningsrättsbevis: bevis avseende teckningsrätt.

Emissionsbevis

kupongbolag4 § l skall bolaget begäran aktieägare med fond-av
aktierätt eller teckningsrätt utfärda särskilda emissionsbevis för de
gamla aktierna. beviset skalll det hur många fondaktierättsbevisanges
eller teckningsrättsbevis skall lämnas för varje aktie, kon-som ny
vertibel eller teckningsoption. Emissionsbeviset skall lämnas tillut
aktieägaren uppvisande det aktiebrev vilket fondaktierättenmot av
eller teckningsrätten grundas för anteckning brevet harrättenattom
utnyttjats.

l stället för särskilt emissionsbevis enligt första stycket fårett
kupong hör till aktiebrev användas emissionsbevis.som som

Första stycket tillämpas också bolaget tillförsäkrat innehavarnanär
konvertibler eller teckningsoptioner företrädesrätt till teckning i till-av

skottsemission.

5 § l avstämningsbolag skall aktieägares fondaktie och teckningsrätt
registreras enligt aktiekontolagen 1989:827 för den på avstäm-som
ningsdagen införd i aktieboken ellerär i förteckning enligt kap.4 15
Var han vid mottagandet inte berättigad, skall bolaget ändå haanses
fullgjort sin skyldighet. gällerDetta dock inte, bolaget eller Värde-om
papperscentralen hade kännedom fondaktien eller tecknings-attom

registrerades för någonrätten denän ellerrätte mottagarenannan
åsidosatt den aktsamhet efter omständigheterna skäligen bortsom
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ellergodhadeomyndig,hellerinteochiakttas mottagaren manvarom
dennaomfattaruppdragmedföräldrabalkenenligtförvaltare ett som

skall regi-teckningsrättfondaktie ellervilkenförangelägenhet. Den
Värdepapperscentralenskallparagrafdennaenligt genast avstreras

teckningsrättellerfondaktierättomfattningvilkeniunderrättas om
teckningsoption.konvertibel elleraktie,varjeförkrävs ny

innehavamatillförsäkratbolagetocksåtillämpasstycket närFörsta
i till-teckningtillföreträdesrättteckningsoptionerellerkonvertiblerav

registreratsteckningsoptionernaellerkonvertiblemaochskottsemission
1989:827.aktiekontolagenenligt kap.9

teckningsrätterochfondaktierätteruddaFörsäljning av
fond-uddaemissioni beslutfår attavstämningsbolag§ I6 angesom

Vidförsorg.bolagetsskall säljasteckningsrätterochaktierätter genom
fondaktierättaktieägaresvarjeförsäljningenskallfondemission avse

aktie-tillskottsemissionvidochfondaktiehelinte motsvarar ensom
konvertibelaktie,helinteteckningsrätt motsvarar nyägares ensom

teckningsoption.eller
vid för-värdepappersinstitut. DetverkställasskallFörsäljningen av

försäljningskost-föravdragefterskallbeloppetinflutnasäljningen
kap.respektive 8§kap. 2enligt 7demmellanfördelasnaderna som

aktier-detecknarespektiveerhållaberättigadevaritskulle nya§ att3
teckningsoptionerna.ellerkonvertiblemana,

aktiepåutdelningtillRätt ny
ibestämtsvadenligtutdelningtillmedföraktier rätt§ Nya som7

sådaninnebära rättintedockfårBeslutet attemission.beslutet om
regist-emissionenår dåefter deträkenskapsåretförinträder änsenare

kapi-ske innaninteaktier fårutdelningUtbetalning nyarerats. av
registrerats.hartalökningen

Emissionsprospekt

1991:980i lagenfinnsemissionsprospektBestämmelser om8 § om
ochbörs-1992:543och lagenfinansiella instrumenthandel med om

clearingverksamhet.

vinstandelslånochKapitalandelslån

bolags-eftereller,bolagsstämmanbeslutaslånUpptagande9 § avav
medbeloppdetellerstyrelsen,bemyndigande räntanstämmans omav

utdel-beroendedelvisellerhelt ärskall skeåterbetalningvilket av
vinst.bolagetsellerbolagetiaktieägaretillningen av
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7 kap. Fondemission

Ökningsbeloppet

l § Vid fondemission skall till aktiekapitalet överföras desumman av
aktiernas nominella belopp eller dennya sammanlagda höjningen av

aktiernas nominella belopp.

Rätt till fondaktier

2 § Vid fondemission där aktier fondaktier har aktieägarnanya utges
till dessa aktierrätt i förhållande till det antal aktier de förut äger, om

inte följer dennaannat paragraf.av
Om bolaget har aktier olika slag och det skillnadgörs mellanav

aktieslagen i fråga till andelrätt i bolagets tillgångar eller vinst,om har
aktieägarna till fondaktierrätt enligt vad enligt 3 kap. 3 § harsom
bestämts i bolagsordningen.

Har bolaget aktier olika slag sådan skillnadutan mellan aktie-av
slagen i andra stycket, och skall fondaktiernasom anges vara av sam-

slag dessa, skall fondaktierna emitterasma i förhållandesom till det
antal aktier slag finns sedan tidigare.av Därvidsamma skall desom
gamla aktierna till aktierrätt slag i förhållandege tillnya av samma
sin andel i aktiekapitalet.

Förslag till beslut

3 § När bolagsstämma skall fråga fondemission,pröva skall styrel-om
eller, förslaget väcks någonsen förslagsställarenom av upprättaannan,

förslag till beslut.ett förslagetI skall följande anges:
det belopp varmed aktiekapitalet skall ökas,

emissionen skall ske aktierom att eller aktier-genom utnya ges
nominella belopp höjs,nas

hur många aktier belöper på varje gammal aktie,nya som om
aktier skall eller det belopp tillnya ut, vilket aktiernasges nominella

belopp höjs,
4. i vilken utsräckning emissionsbeloppet skall tillföras aktiekapita-

let från
fritt kapital,egeth .
uppskrivningsfond,
reservfond,c.
överkursfond, eller

uppskrivning anläggningstillgångse genom värde,av samt.
från5 vilken tidpunkt de aktierna skall medföra till utdel-rättnya.

ning.
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förslaget:iföljandeskall dessutomfallförekommande angesl
bolagsordningen,ändringförutsätteremissionsbeslutet avatt

aktierkanellerfinns utdet avaktieslag, gesaktiernasde omnya
slag,olika

23 §kap.1018eller13kap.3enligtförbehållvisstatt
debeträffandegällaskall§7 nyakap.3aktiebolag,privatieller,

aktierna,
fond-användasskallkupongerhörande somaktiebreventill9. att

aktierättsbevis,
6kap.enligt 7försäljasskallfondaktierätteröverskjutandel0. att

samt
ochavstämningsbolagbolaget är ettavstämningsdagen,ll. om

aktier ut.skall ske att gesfondemissionen nyagenom
stycket llförstaiavstämningsdagbestämmande avsessomVid av
fondemis-beslutetinnanskefåravstämning inte omskall beaktas att

tidigare änhellerinte sättasfår enAvstämningsdagenregistrerats.sion
enligt 6kungjortsbeslutetdetfrånvecka att

informationKompletterande
föl-skallbehandlas stämman,skallinteårsredovisningenOm§4

beslut:tillförslagettillfogasjande
anteckningmedförseddårsredovisningen,denkopia senasteav

kopiaförlust,eller samtvinstbolagetsbeslutbolagsstämmans omom
årsredovisningendet årförrevisionsberättelsen avser,av

händelser väsent-förredogörelseundertecknad avstyrelsen2. aven årsredovis-sedaninträffatställning,bolagetsförbetydelse somlig
lämnades, samtningen

redogörelsen.yttrande överavgivetrevisorernaett av

besluttillförslagTillhandahållande m. m.av
demedtillsammansfallförekommandeibeslut,tillFörslaget5 §

aktieägarnaförtillgängligahållasskalli 4handlingar angessom
fråganvilkenvidbolagsstämma omdenföreveckortvåminstunder

skallhandlingarna genastkopiaEnskallfondemission prövas. av
Hand-postadress.sinochdetbegäraktieägare,till uppgersändas som

fram stämman.skall läggaslingarna

Kungörelse
redo-ellerfondemissionbeslutskall enavstämningsbolag om6 § l

Omkungöras.besluteti genastinnehålletväsentligadetförgörelse
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avstämningsbolaget privat aktiebolag skall sådan kungörelseär skeett
dels i den eller de ortstidningar styrelsen bestämmer, dels i Post-som
och Inrikes Tidningar. Om avstämningsbolaget publikt aktiebolagär ett
skall kungörelse ske dels i rikstäckande dagstidning, dels i Post-en
och Inrikes Tidningar. Kungörs inte beslutet i dess helhet, skall det i
kungörelsen lämnas uppgift beslutet hålls tillgängligt. Kun-om var
görelse behövs dock inte samtliga aktieägare foreträddavarit vidom
den bolagsstämma beslutat emissionen.som

Registrering m. m.

7 § Beslut fondemission skall dröjsmål anmälas för regist-utanom
rering och får inte verkställas före registreringen.

Aktiekapitalet ökat registrering skett.är när
Nya aktier skall styrelsens försorg i aktie-genast tasgenom upp

boken.

Preskription fondaktieav

Om behörigt anspråk fondaktie inte8 § har framställts inom fem år
emissionsbeslutet,från registrering kan styrelsen den be-av anmana

aktien med underrättelserättigade han förlorarta utatt attom annars
den.

skall sändas till den berättigade, hansAnmaningen ochom namn
fallför bolaget. skall anmaningenkända I kungöras iadress är annat

i privat aktiebolag,Tidningar och, den elleroch Inrikes dePost- ett
bestämmer eller, i publikt aktiebolag,styrelsenortstidningar ett ensom

dagstidning.rikstäckande
aktien inom frånanspråk årinteden anmanadeOm gör ett an-

värdepappersinstitut för hans räk-säljasmaningen, kan aktien genom
fondaktierätts-eller lämnaraktiebrevning. visarhan därefterOm upp

försäljnings-kan hansinbevis eller styrker rätt, utsättannat
försälj-anmaningen ochförfor kostnadernaefter avdragsumman

tillfallerfrån försäljningenfyra årningen. Belopp lyfts inomintesom
bolaget.

8 kap. Tillskottsemission

Definitioner

dennal § I lag betyder
ökning aktiekapitaletnyemission: aktier tecknas motattav genom

betalning utnyttjande teckningsoption,utan av
konvertibel: aktiebolag vederlag utgiven skuldforbindelsemotav
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fordringshavaren helt eller delvis byta skuldförbindel-rätt attsom ger
aktier bolaget,imotsen

konvertering: utbyte konvertibel aktier,motav nya
teckningsoption: aktiebolag gjord utfastelse avseende rätt attav

teckna aktier i bolaget kontant betalning,motnya
teckningsoptionsbevis: bevis innehavaren, viss ellersom ger man

viss eller order teckna aktier i bolaget kontanträtt att motman nya
betalning.

Förbud underkursmot m. m.

Vid2 § nyemission och teckning med utnyttjande teckningsoptionav
får teckningskursen inte lägre aktiemas nominella belopp.änvara

Konverteringskursen för fårkonvertibler inte lägre aktiemasänvara
nominella belopp.

Teckningskursen för konvertibel får inte lägre konver-änen vara
tibelns nominella belopp såvida inte konverteringskursen bestämts så

bolaget vid konvertering kommer ha tillförts vederlag tillatt att ett
värde minst det sammanlagda nominella beloppet demotsvararsom av
aktier i utbyte.lämnassom

Företrädesrätt till aktier, konvertibler och teckningsoptionernya

3 § Vid tillskottsemission där de aktierna, konvertiblema ellernya
teckningsoptionema skall betalas med kontantemission, harpengar
aktieägarna företrädesrätt till de aktierna, konvertiblema ellernya
teckningsoptionema förhållande föruti till det antal aktier de äger, om
inte annat

föreskrivits i bolagsordningen enligt 3 kap. 3
följer villkor enligt meddelats§ 4 vid emission kon-7av som av

vertibler eller enligt meddelats vid teckningsop-9 § 1 emission av
tioner, eller

bestäms i emissionsbeslutet.
Motsvarande gäller teckningsoptioner utfärdas betalning.utanom

Avvikelse från företrädesrätten

Beslut bolagsstämman enligt4 § 3 § 3 kontantemissionav om som
innebär företrädesrättavvikelse från aktieägamas giltigt endastär om
det biträtts aktieägare med två tredjedelar såväl de avgivnaav av

de vid företrädda aktierna.rösterna stämmansom
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Förslag till beslut

skallskall fråga tillskottsemission,bolagsstämma5 § Om pröva om
förslagsställarenförslaget väcks någonstyrelsen eller, annan,om av

innehåll i 6-9 §§.förslag till beslut med detupprätta ett som anges

Nyemission

följandenyemission skall6 förslag till beslut§ I anges:om
aktiekapitalet skall ökas,belopp, varmeddet belopp eller högsta

beloppet för ökningen,eller det lägsta och högsta
aktiemas nominella belopp,

aktie,betalas för varjedet belopp skall nysom
aktieägarnaaktier tillkommerden företrädesrätt tecknaatt som

aktier,får tecknaellereller som annarsannan vem
aktieteckning skall ske,vilkenden tid inom

tilläm-överteckning skallstyrelsen vidfördelningsgrundden som
företrädesrätt,medinte tecknasbeträffande aktier sompa

förekommandeiskall betalas eller,aktiernaden tid inom vilken
tredje stycket,enligtbetalning 17 §skefall, teckning skallatt genom

samt
utdel-tillmedföraaktierna skalldefrån vilken tidpunkt rättnya

ning.
förslaget:följande iocksåfall skallförekommandeI anges

bolagsordningen,ändringförutsätteremissionsbeslutetatt av
aktierkanfinns elleraktieslag, detde aktiemas10. utgesomnya

olika slag,av
kap. 23 §l0eller 18kap. 13förbehåll enligt 3visstll. att

beträffande degällaskall§aktiebolag, 3 kap. 7eller, i privat nya
aktierna,

emis-användasskallkupongerhörandetill aktiebreven12. att som
sionsbevis,

enligt kap. 6säljas 6skallteckningsrätteröverskjutande13. att
falleller iapportegendombetalas medskallaktier annatl4. att nya

och eller1-3 5första stycketi kap. 3 §villkor 2 attsom avses
kvittningsrätt,tecknas medaktie skall

skall haavstämningsbolag aktieägareavstämningsdagen, i15. om
delta i emissionen,företrädesrätt att

siginomstyrelsendenellerför styrelsenbemyndigande16. som
beloppvilketbeslutalöpabörjarteckningstideninnan somutser att om
betalas förskallvilket beloppochskall ökas medaktiekapitalet som

varje aktie.ny
skallföreträdesrätt,aktieägarnasfrånavvikelseInnebär förslaget
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skälen till avvikelsen grunderna för teckningskursen isamt anges
förslaget eller i handling fogas till förslaget.en som

Teckningstiden får inte understiga två veckor, aktieägarna skallom
ha företrädesrätt till de aktierna. kupongbolagI räknas denna tidnya
från det kungörelse enligt skett, eller, samtliga aktieägare16 §att om
varit företrädda den beslutat emissionen, frånstämma som om

avstämningsbolag räknas tiden frånbeslutet. avstämningsdagen.I
frånAvstämningsdagen får inte tidigare vecka detsättas än atten

beslutet kungjorts enligt 16
förstaBemyndigande i stycket 16 får meddelas baraavsessom om

aktierna skall bli föremål för handel vid svensk eller utländsk börs,en
auktoriserad marknadsplats eller reglerad marknad.någon len annan

bemyndigandet utformasavstämningsbolag skall så villkoren be-att
avstämningsdagen, aktieägare skall ha företrädes-påstäms senast om

delta i emissionen.rätt att

konvertiblerEmission av

konvertibler skall följandeförslag till beslut emission7 §l om av
lån bolaget därigenomi fråga det tar:anges om som

eller högsta belopp bolaget skall låna eller detdet belopp som
lägsta och högsta lånebeloppet,

nominella belopp,konvertiblemas
skall betalas för varje konvertibel,det belopp som

konvertibler tillkommer aktie-företrädesrätt tecknaden4. att som
får teckna konvertibler,eller någon ellerägarna vem som annarsannan

konvertibler skall ske,den tid inom vilken teckning av
skall tilläm-fördelningsgrund styrelsen vid överteckningden som

företrädesrätt,tecknas medbeträffande konvertibler inte samtsompa
skall betalas eller, i förekom-tid inom vilken konvertiblernaden

skall ske betalning enligt § tredjemande fall, teckning 17att genom
stycket.

fall skall också följande i förslaget:förekommandel anges
skall användas emis-till aktiebreven hörande kupongeratt som

sionsbevis,
skall säljas enligt kap.överskjutande teckningsrätter 6 6att

eller ikonvertiblerna skall betalas med apportegendom10. annatatt
fall i kap. första stycket och ellervillkor 2 3 § 1 3 5 attsom avses -
konvertibel skall tecknas med kvittningsrätt,

aktieägare skall haavstämningsdagen, i avstämningsbolagll. om
emissionen,företrädesrätt delta iatt

för eller den styrelsen inom sigbemyndigande styrelsen12. som
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detlånebelopp,börjar löpa beslutateckningstideninnanutser att om
konverterings-konvertibelför varjebetalasskallbelopp samtsom

kursen.
skallföreträdesrätt,aktieägamasavvikelse frånförslagetInnebär

iför teckningskursengrundernaavvikelsentillskälen samt anges
förslaget.fogas tillhandlingiförslaget eller somen

skallaktieägarnaunderstiga två veckor,får inteTeckningstiden om
denna tidkupongbolag räknaskonvertiblema. Itillha företrädesrätt
aktieägaresamtligaskett, eller,enligt 16 §kungörelsefrån det att om

från beslutet.emissionen,beslutatdenvarit företrädda stämma som
från avstämningsdagen.tidenräknasavstämningsbolagl

detvecka fråntidigarefår inteAvstämningsdagen än attsättas en
enligt 16kungjortsbeslutet

barafår meddelasförsta stycket 12iBemyndigande omavsessom
utländsksvensk ellerför handel vidföremålskall blikonvertiblema en

reglerad mark-eller någonmarknadsplatsauktoriseradbörs, annanen
beslututformas såbemyndigandetskallavstämningsbolagnad. I att om

konvertibelför varjebetalasskallbelopplånebelopp, det samtsom
aktie-avstämningsdagen,fattaskonverteringvillkor för senast om

emissionen.deltaga iföreträdesrättskall ha attägare

därvadi skall,7 § sägs,till beslutförslag utöver8 § I somavsessom
följande anges:

skall kunnaaktiekapitaletvarmedbelopp,eller högstadet belopp
ökas,

skallkonverteringaktier till vilkadebeloppetdet nominella
ske,kunna

konverteringskursen,
får ske,inom konverteringvilkentidden

till utdel-medföraaktierna skalldetidpunkt rättfrån vilken nya
ning,

för denkonvertibelinnehavaretillkommaskallden rätt avsom
skerkonverteringinnanhändelse bolaget
aktier,delarellerlägger uppsammana.

tillskottsemission,ellerfondemissiongenomför en
återbetalning till aktieägarna,medaktiekapitaletnedsätterc.

tillskottsemissionfondemission ellersätt änannat genom
aktieinnehavettilli förhållandeaktieägarnaerbjudande tillriktar attett

slag ellerrättighet någotellervärdepapperbolaget förvärva avav
värde-sådanatill aktieägarna delamotsvarandebeslutar sätt utatt

vederlag,rättighetereller utanpapper
med belopputdelning till aktieägarnakontantbeslutar somome.
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väsentligt överstiger den genomsnittliga utdelning bolaget lämnatsom
för de räkenskapsåren,tre senaste

träder i likvidation,
försätts i konkurs,
blir föremål för företagsrekonstruktion, eller
beslutar bolaget skall upplösas fusion enligt kap.18 1att genom

eller 22 samt
den skall tillkomma innehavare konvertibel för denrätt som av

händelse konvertering förbolagets aktier, innan sker, blir föremål
inlösen enligt kap.17

förekommande fall skall också följande i förslaget:I anges
förutsätteremissionsbeslutet ändring bolagsordningen,att av

aktieslag, finns aktierde aktiemas det eller kan utges avnya om
olika slag,

visst förbehåll enligt kap. eller kap. 23 §10. 3 13 18 10att
eller, i privat aktiebolag, kap. skall gälla beträffande de3 7 § nya
aktierna.

teckningsoptionerEmission av

förslag9 § till beslut emission teckningsoptioner skall i frågaI om av
följandeemissionsvillkorenom anges:

den företrädesrätt teckna teckningsoptioner tillkommeratt som
aktieägarna eller ellernågon får teckna teck-annan vem som annars
ningsoptioner,

den tid inom vilken teckning teckningsoptioner skall ske, samtav
den fördelningsgrund styrelsen vid överteckning skall tilläm-som

beträffande teckningsoptioner inte tecknas företrädesrätt.medpa som
förekommande fall skall också följandel i förslaget:anges
det vederlag skall lämnas för4. varje teckningsoption,som

till aktiebreven hörande kuponger skall användas emis-att som
sionsbevis,

överskjutande teckningsrätter skall säljas enligt 6 kap. 6att
avstämningsdagen, i avstämningsbolag skallaktieägare haom

företrädesrätt delta i emissionen,att
bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen sig förord-inom

innan teckningstiden börjar löpa bestämma antal tecknings-detattnar
optioner skall emitteras, i förekommande fall det belopp skallsom som
betalas för varje teckningsoption teckningskursen för de aktiersamt

tecknas utnyttjande teckningsoptionerna.skall kunna medsom av
förslaget avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skallInnebär

skälen till avvikelsen teckningsoptionerna emitteras motsamt, om
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eller iteckningskursen i förslagetförbetalning, grunderna enanges
förslaget.fogas tillhandling som

skallveckor, aktieägarnafår inte understiga tvâTeckningstiden om
dennakupongbolag räknastill teckningsoptionema.företrädesrätt Iha
aktie-eller, samtligakungörelse enligt 16 § skett,fråntid det att om

frånemissionen,beslutatföreträdda denvarit stämmaägare som
tiden från avstämningsdagen.avstämningsbolag räknasbeslutet. I

dettidigare vecka frånfår inteAvstämningsdagen sättas än atten
enligtbeslutet kungjorts 16

får meddelas barai första stycket 8Bemyndigande omavsessom
ellerhandel vid svenskföremål förskall bliteckningsoptionema en

marknadsplats eller någonauktoriseradutländsk börs, annan reg-en
bemyndigandet utfonnas såavstämningsbolag skalllerad marknad. I att

beloppemitteras, detteckningsoptioner skallantaldetbeslut somom
varje teckningsoptionbetalas förförekommande fall skalli samtsom

teckningsoptionemamed utnyttjandeteckning aktiervillkor för avav
företrädesrättskall haaktieägareavstämningsdagen,fattas senast om

emissionen.delta iatt

därvadskall,i 9 §till beslutförslag utöver§ I10 somsom avses
följandesägs, anges:

skall kunnaaktiekapitaletvarmedbelopp,belopp eller högstadet
ökas,

medkunna tecknasaktier skallbeloppet denominelladet som
optionsrätten,utnyttjande av

tecknas,för aktieskall betalas varjebeloppdet somsom
får utnyttjas,vilken optionsrättentid inomden

utdel-tillskall medföraaktiernatidpunkt defrån vilken rättnya
ning,

förteckningsoptioninnehavareskall tillkommaden rätt avsom
utnyttjatsoptionsrättenbolaget innanden händelse

aktier,eller delarlägger uppsammana.
tillskottsemission,fondemission ellergenomför en

aktieägarna,med återbetalning tillaktiekapitaletnedsätterc.
tillskottsemissionfondemission ellersätt änannat genom

aktieinnehavetförhållande tillierbjudande till aktieägarnariktar attett
beslutarellerrättighet något slageller attförvärva värdepapper av

ellervärdepapperdela sådanatill aktieägarnamotsvarande sätt ut
vederlag,rättigheter utan

beloppmedutdelning till aktieägarnakontantbeslutar some. om
lämnatbolagetgenomsnittliga utdelningväsentligt överstiger den som

räkenskapsåren,för de senastetre
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träder i likvidation,
försätts i konkurs,
blir föremål för företagsrekonstruktion, eller

beslutar bolaget skall upplösas fusion enligt 18 kap. 1att genom
eller 22 samt

den skall tillkomma innehavare teckningsoption förrätt som av
den händelse bolagets aktier, innan optionsrätten utnyttjas, blir föremål
för inlösen enligt kap.17

förekommande fall skall också följandeI i förslaget:anges
emissionsbeslutet förutsätter ändring bolagsordningen,att av

de aktiernas aktieslag, finnsdet eller kan aktierutnya om ges av
olika slag, samt

visst förbehåll enligt kap. eller10. 3 13 18 10 kap. 23 §att
eller, i privat aktiebolag, 3 kap. § skall gälla beträffande de7 nya
aktierna.

Gemensamma bestämmelser

Redovisningshandl ingar

§ Om årsredovisningen inte skall behandlas skall11 stämman,
följande fogas förslaget till beslut tillskottsemission:till om

kopia den årsredovisningen, försedd med anteckningsenasteav
bolagsstämmans beslut bolagets vinst eller förlust, kopiasamtom om

revisionsberättelsen för det år årsredovisningenav avser,
undertecknad redogörelse för händelserstyrelsen väsent-en avav

för ställning, vilka inträffat sedan årsredovis-lig betydelse bolagets
ningen lämnades, samt

avgivet yttrande redogörelsen.revisorerna överett av

Apport

förförslaget till beslut skall styrelsen lämna redogörelse de12 § I en
kan betydelse vid bedömande värdet påomständigheter som vara av av

bestämmelse iapportegendom och någon 6 §av annan som avses g
istycket redogörelsen skallförsta stycket eller § första 10. Av14 7

konvertiblema har bestämtsframgå vederlaget för aktierna ellerhur
ekonomiska synpunkter därvid har beaktats.och vilka rättsliga och som

skall tillämpas.Bestämmelserna i kap. och 42 3
utföraapportegendom får inte jämställas åtagande arbeteMed att

eller tillhandahålla tjänst.att
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gransknRevisors in g

Styrelsens redogörelse enligt 12 § skall granskas auktorise-13 § av en
rad eller godkänd revisor. Därvid skall bestämmelserna i 2 kap. 8 §
tillämpas.

yttrande skall fogas till förslaget.Revisorns

till beslutillhandahâllande förslagT av m. m.

beslut, i förekommande fall tillsammans med hand-§ Förslaget till14
skall hållas tillgängligt för aktieägarnalingar i 11-13 §§,som anges

under veckor före den bolagsstämma vid vilken fråganminst två om
skalltillskottsemission skall kopia handlingarnaEnprövas. genastav

sinsändas till aktieägare, begär det och postadress. Hand-uppgersom
lingarna skall läggas fram stämman.

Kallelsens innehåll

bolagsstämman skall innehålla uppgift den före-§ Kallelse till15 om
aktier, konvertibler eller teckningsoptionerträdesrätt tecknaatt som

aktieägarna eller ellerenligt förslaget till beslut tillkommer annan vem
får delta i emissionen.som annars

innehåll, aktie-Kallelsen skall förslagets huvudsakliga omange
förhållande till detha företrädesrätt till teckning iinte skallägarna

föreskrivs i bolagsord-antal aktier de förut eller enligt vadäger som
ningen.

och underrättelseKungörelse

beslut tillskottsemission elleravstämningsbolag skall16 §1 om en
innehållet i beslutet kungöras.redogörelse för det väsentliga Omgenast

aktiebolag skall sådan kungörelse skeavstämningsbolaget privatär ett
dels iortstidningar styrelsen bestämmer, Post-dels i den eller de som

avstämningsbolaget publikt aktiebolagoch Inrikes Tidningar. Om är ett
dels rikstäckande dagstidning, dels iskall kungörelse ske i Post-en

detInrikes inte beslutet i dess helhet, skall ioch Tidningar. Kungörs
hålls tillgängligt.lämnas uppgift beslutetkungörelsen om var

första stycketbolagsstämman enligt § första stycket 16, §Om 6 7
eller den styrel-eller första stycket har bemyndigat styrelsen12 9 § 8

besluta vissa emissionsvillkor, skall beslutinom sig utser attsen om
fattas bemyndigandet kungöras med tillämpningmed stöd avsom av

första stycket.
första och andra styckenaskall beslut ikupongbolagI som avses

förpostadress känd bo-dröjsmål sändas till aktieägare, ärutan vars
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emissionen.delta iföreträdesrätthaskallaktieägarenlaget, attom
enligtunderrättelsestyckena ochandraförsta ochenligtKungörelse

företrädda vidaktieägare varitsamtligabehövs inte,tredje stycket om
emissionen.beslutatbolagsstämmaden omsom

Teckning

skallteckningsoptionerkonvertibler ochaktier,Teckning17 § nyaav
kopiaemission. Enbeslutetinnehållerteckningslistaske avomsom

fall tillsam-förekommandebeslut, itillförslagetbolagsordningen samt
vidfogadeskall§§,i 11-13med handlingar varasom avsesmans

platsaktietecknaretillgängliga föreller hållasteckningslistan en
i listan.angessom

protokoll,ske ii ställetfår teckningkupongbolag stämmansl om
detecknasteckningsoptionernaellerkonvertiblernaalla aktierna, av

emissionsbeslutet fattas.därdenberättigade viddärtill stämma
deleller visshelai frågafår teckningavstämningsbolag1 avenom

skall emis-fallsådantbetalning. lskei ställetemissionen genom
förslaget tillochbolagsordningenkopiasionsbeslutet samt avaven

ihandlingarmedtillsammansfallförekommandebeslut, i avsessom
bolaget.hosaktietecknarnatillgängliga förhållasl 1-13 §§,

teckningFelaktig

tecknatsteckningsoption sättellerkonvertibel annataktie,18 § Har
bolaget,gällandeinteteckningenkan görasi 17än avsom anges

emis-innanregistreringsmyndighetenhosanmäler felettecknarenom
registrerats.sionen

medintevillkormed stämmer överenshar skettteckningOm som
anmältsinteogiltighetenogiltig. Harteckningenemissionsbeslutet, är

dockregistrerats,emissionen ärregistreringsmyndigheten innanhos
villkoret.åberopainte kanfastän hanbundenaktietecknaren

grund förregistreringemissionensefterkan inteTecknare som
inteemissionsbeslutetvillkor iogiltighet åberopatecknings att upp-

fyllts.

Tilldelning

tilldelningbeslutaskall styrelsenavslutatsteckningen har19 § När om
tecknarna. Ansertillteckningsoptionerellerkonvertibleraktier,av nya

under-skall tecknarenogiltig,teckning genastnågonstyrelsen äratt
försorgstyrelsensskallaktierTilldelade genastdetta.rättas genomom

aktieboken.itas upp
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Underteckn ing

20 § detOm för aktiekapitalets ökning eller för konverteringslånett
bestämts visst belopp eller lägsta belopp, upphör beslutetett ett om
emissionen gälla, beloppet inte tecknats inom teckningstiden.att om
Detsamma gäller det för emission teckningsoptioner bestämtsom en av

visst antal eller visst minsta antal optioner och detta antal inteett ett
tecknas inom teckningstiden. Vad har betalats de tecknadesom
aktierna, konvertiblerna eller, i förekommande fall, teckningsoptioner-

skall i sådant fall betalas tillbaka.genastna
Om emissionsbeslut upphör gälla enligt första stycket, såett att

gäller detta också beslut sådan ändring bolagsordningenom av som
förutsätter aktiekapitalet ökas.att

Betalningssätt

21 §Kontant betalning för tecknade aktier eller konvertibler skall
erläggas insättning särskild bankräkning bolagetgenom en som

för ändamålet hos bank i Sverige.öppnat publikt aktiebolagl fåren
betalningen dock ske direkt till bolaget.

Apportegendom skall lämnas betalning för aktier ellersom som
konvertibler skall tillföras bolaget skyddar egendomensättett som

anspråk från aktietecknarens borgenärer.mot

Överkurs

22 § Belopp bolaget grund aktieteckning vid nyemission harsom av
fått betalning för aktierna det nominella beloppet skallutöversom

till överkursfonden.sättas av

Kvittning skuld på grund aktieteckningav av

Skuld23 § grund teckning aktier får kvittas fordran hosmotav av
bolaget, bestämmelse detta finns i beslutet nyemission.om en om om

publiktl aktiebolag får kvittning dessutom ske styrelsen finnerett om
det lämpligt och kvittning kan ske skada för bolaget eller dessutan
borgenärer.

Överlåtelse fordran på grund aktieteckningav av

24 § Fordran betalning för aktie kan inte överlåtas eller pantsättas
bolaget.av
Om aktie inte betalats till fullo överlåts, förvärvaren, sedanärsom

han anmält sig för införing i aktieboken, tillsammans med överlåtaren
ansvarig för betalningen.
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aktierät.örverkandeF av
eftermånadstyrelsenkantid,ibetalas rättaktie inteOm en§25

betalningsskyldige.denförförverkadaktierättenförklaraanmaning
för-kanaktierättenmeddelandeinnehållaskall attAnmaningen, som
denbrev,rekommenderatmedsändasskallförverkad, omklaras

införd ielleraktieteckningenvidangivenadressbetalningsskyldiges är
falloch ibolaget,tillanmäld annatäreller sättaktieboken annat
be-styrelsenortstidningardeelleri denkungörelse somske genom
dentillsändasskallanmaningen genastunderrättelseEnstämmer. om

iuppdragstagareellerpanthavareinförd enaktienför är somsom
kap. lSenligt 4förteckning

någon övertalåtaförverkasaktierätteninnankan annanStyrelsen
beloppet.tecknadeför detbetalningsansvaretochaktien

övertagitsinteaktienochförverkadförklarats avaktierättenOm
aktierättenvilkenförden,skallbetalning,fullerlagtnågon somannan

förbetalningfullfemtedelförbolagetförverkats, avgentemot ensvara
aktien.

Registrering

inomregistreringföranmälasskalltillskottsemissionBeslut26 § om
enligtgällaupphörtharintedet attbeslutet,frånmånader omsex

20
tillkommit ibeslutetskall prövaRegistreringsmyndigheten om

författning.ochlagdennamedenlighet annan
registrerasfår inteBeslutet om

elleraktiernadebeloppetnominellasammanlagda nyadet av
belopplägstaellerbeloppdettill somuppgårintekonvertiblerna

detteckningsoptioner,emissionvideller,emissionen,förbestämts av
ellerantaltill detuppgårinteteckningsoptionerantaletsammanlagda

emissionen,förbestämtsoptionerantallägsta som
förerlagtsharintebetalninggodtagbarochfullnyemissionvid

elleraktierna,de nya
harintebetalninggodtagbarochfullkonvertibelemission,vid

ibestämmelsernabeaktandemedkonvertiblernadeförerlagts avnya
stycket.tredje2 §

eller2styckettredjeenligterlagtsbetalninggodtagbarochfullAtt
godkändellerauktoriseradintygmedstyrkabolagetskall3 enav

Värdepapperscentralen.frånavstämningsbolag,ieller,revisor
bestäm-tillskottsemission,delskefår omRegistrering enavav

det.hindrarintestycket ltredjeimelsen



SOU 1997:22 Författningsförslag 77

Registrering m. m.

27 § Genom registrering nyemission fastställs ökningen aktie-av en av
kapitalet till det sammanlagda nominella beloppet tecknade ochav
tilldelade aktier efter avdrag för aktier förklarats förverkadenya som
och inte övertagits någonav annan.

Aktiekapitalet ökat registreringär skett.när Aktier har för-som
klarats förverkade för den betalningsskyldige och inte övertagits av
någon blir då ogiltiga.annan

Registreringsvägran m. m.

28 § Om anmälan för registrering beslut tillskottsemission inteav om
gjorts inom den tid i första26 § stycket eller registre-som anges om
ringsmyndigheten lagakraftägande beslut avskrivit sådangenom an-
mälan eller registrering, skallvägrat 20 § tillämpas.

Styrelsebeslut under förutsättning bolagsstämmans godkännandeav

29 § Styrelsen får besluta tillskottsemission under förutsättningom av
bolagsstämmans godkännande och samtidigt med stöd 3 före-§ 3av
skriva avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bestämmelserna i 6-
13 skall tillämpas sådant beslut styrelsen.ett av

30 § När styrelsen beslutat tillskottsemission enligt 29 skall§om
underrättelse och kungörelse till aktieägare med företrädesrätt ske med
tillämpning l6av

När underrättelse och kungörelse skett får teckning och tilldelning
aktier, konvertibler eller teckningsoptionerav nya äga Bestäm-rum.

melserna i l7-20 skall då tillämpas. Nya aktier får emellertid inte
i aktieboken förräntas har godkäntstämman emissionsbeslutet.upp

l fråga betalningen för tilldelade aktier, konvertibler eller teck-om
ningsoptioner tillämpas 21-25 §§.

3 §När bolagsstämma skall frågapröva godkännande ettom av
sådant beslut styrelsen i 29 skall styrelsens beslutav som avses
tillhandahållas aktieägarna enligt 14 § och, i fall i l5som avses
framgå kallelsen.av

32 § Styrelsens beslut emission skall anmälas för registrering inomom
år från beslutet, det inteett har upphört gälla enligt 30 § andraattom

stycket jämfört med 20 Anmälan får dock inte ske innan bolags-
lämnatstämman sitt godkännande. Bestämmelserna registrering iom

26 § andra-fjärde styckena, 27 och 28 skall tillämpas anmälan.
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bemyndigandebolagsstämmansenligtStyrelsebeslut

till-beslutfattastyrelsenbemyndigafår att omBolagsstämman33 §
bolags-ändringskekanemissionenmån utani denskottsemission av

före-33 §med stöddärvidkan rättStyrelsen attordningen. avges
företrädesrätt.aktieägarnasfrånavvikelseskriva

föranmälasskallbemyndigande genastbeslutBolagsstämmans om
beslutfattastyrelsen intefårskett,registrering omregistrering. Innan

emission.

styrel-skallbemyndigande,frågabolagsstämmaSkall pröva§34 om
särskiltskall detförslagetbeslut. Itillförslag angesupprätta ettsen

bestäm-medtillskottsemissionbeslutakunnaskallstyrelsen omom
ellerstycket 10första§eller 714stycketförstai 6 §melse avsessom

vidareskallförslagetlföreträdesrätt.aktieägarnasfrånavvikelsemed
fattas.skallemissionbeslutstyrelsensvilkeninomtidden omanges

bolagsstämma.ordinarietilllängre nästafår inte äntidDenna vara
falloch, ienligt §14aktieägarnatillhandahållasskall somFörslaget

kallelsen.framgåi 15 avavses

bemyndigandestödmedemissionbeslutarstyrelsensNär av35 § om
tillämpas.16-256-13skall§enligt 34 samt

Konvertering

oför-försorgstyrelsensaktiernaskallkonverteringVid36 § genom
formiemitteratskonvertiblernaaktieboken. Om avidröjligen tas upp

utbytet.påskriftmedförsesskall dessaskuldebrev, om

konverte-utnyttjandeförtidendeteftermånader att avSenast37 § tre
aktiermångaanmäla hurregistreringförstyrelsenskallgåttringsrätt ut

längrekonverteringstiden än ettärOmutbyte.tillkommit genomsom
varjeutgångeneftermånaderanmälan avtreskall göras senastår,

skett.harkonverteringvilketunderräkenskapsår

konverteringregistrerafår inteRegistreringsmyndigheten som§38
konvertiblernautbyttadegrundbolagetintei 36 § avomavses
sammanlagdadetminstvärdetillvederlag motsvarartillförts ett som

falletsåutbyte. Atti ärlämnatsaktierdebeloppetnominella somav
revisorgodkändellerauktoriseradintygmedstyrkaskall bolaget av

Värdepapperscentralen.frånavstämningsbolag,ieller,
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Aktieteckning med utnyttjande optionsrättav m.m.

Teckning och tilldelning

39 § Vid teckning med utnyttjande optionsrätt skall 17-19 ochav
21-25 tillämpas. Tilldelade aktier skall styrelsens försorggenom

i aktieboken. Omgenast teckningsoptionsbevistas utfärdats, skallupp
de förses med påskrift optionsrätten utnyttjats.attom

Anmälan för registrering

40 § Senast månader efter det tiden förtre utnyttjandeatt options-av
gått skallrätt styrelsen för registreringut anmäla hur många aktier som

tecknats och betalats till fullo. Om teckningstiden längreär år,än ett
skall anmälan göras månader efter utgångensenast tre varje räken-av
skapsår under vilket teckning har skett.

41 § Registreringsmyndigheten får inte registrera teckning isom avses
39 § inte full betalning har erlagts för de aktierna. fullom Attnya
betalning erlagts skall bolaget styrka med intyg auktoriserad ellerav en
godkänd revisor eller, i avstämningsbolag, från Värdepapperscentralen.

42 § Genom registrering enligt 37 eller 40 § aktiekapitaletär ökat med
det sammanlagda nominella beloppet de anmälda aktierna.av

Övriga bestämmelser

Registrering konvertibler och teckningsoptionerav

43 § Av aktiekontolagen 1989:827 framgår utfästelse i konvertibelatt
eller teckningsoption får registreras enligt den lagen och skuldebrevatt
eller teckningsoptionsbevis inte får utfärdas registrering skall ske. lom
sådana fall gäller bestämmelserna i detta kapitel i tillämpliga delar.

9 kap. Särskilda bestämmelser vissa riktade emissionerom m.m.
1 §Bestämmelsema i detta kapitel tillämpas publika aktiebolagnär
eller dotterbolag till sådana bolag fattar beslut om

tillskottsemission, eller
överlåtelse aktier, konvertibler eller teckningsoptionerav ut-som

färdats bolag inom koncern.ettav samma

2 § beslutEtt tillskottsemission i l § skalll för bliom attsom avses
giltigt fattas eller godkännas bolagsstämman i det emitterandeav
bolaget, aktieägarna i bolaget inte skall ha företrädesrätt till teck-om
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vadenligtellerförutaktier deantalförhållande till det ägerning i som
skall läm-ställetteckna iochbolagsordningenföreskrivs i rätt attom

nas
aktiebolagetemitterandei detsuppleanterellerstyrelseledamöter

koncern,företag inomeller annat samma
emit-detdirektör iverkställandeeller vicedirektörverkställande

koncern,inomföretagelleraktiebolagetterande annat samma
före-elleraktiebolagetemitterandedet annatanställda hosandra

koncern,inomtag samma
i 1-3,till någonsamboellermake avsessom

i 1-vårdnad någonunderståromyndiga barn avsessomavsom
eller

elleri 1-5någonvilkajuridiska över ensamavsessompersoner
bestämmandedär harmed någon etttillsammans avsessomannan

inflytande.
bolagetsinfriaföremitterasaktiergäller intestycket attFörsta som

teckningsoptioner.ellerkonvertiblerutfástelse i

aktiebolagpublikttilldotterbolagbeslut i ett3 § För om enettettatt
dessutomfordrasgiltigt,skall blii att2 §emissionsådan avsessom

moderbolaget.ibolagsstämmagodkännsemissionen
föreskrifterna igällermoderbolagibolagsstämmasådanfrågaI om

besluttillförslagtillhandahållande samtkap. 14-158 omavom
enligt 8handlingarbolagsstämma. Detillkallelseninnehållet i som

framskall läggasdotterbolagetsframskall läggas stämmakap. 14 §
moderbolagetspå stämma.även

haraktiebolagtill publiktdotterbolagaktiebolag ettOm4 § ärett som
teck-tillmedteckningsoptioner rättellerkonvertibleraktier,emitterat

detfårkoncern,inomaktiebolagning för senareannatett samma
1-6i 2 §någon utan attdessa tillöverlåtaintebolaget avsessom

bolaget.i detbolagsstämmanfattatsdetta harbeslut avom
tecknatbolagÄr till detdotterbolagemitterande bolagetdet som

får dock detteckningsoptionerna,ellerkonvertiblernaaktierna, senare
överlåta dessastycketförstaibestämmelsernaiakttabolaget attutan

l-5.i 5 §någontill någon än avsessomannan
förstaenligtdotterbolagfrånöverlåtelsebeslut ettFör ettatt om

godkännsöverlåtelsendessutomfordrasbli giltigtskall attstycket av
moderbolaget.ibolagsstämman

förslag tillbehandlaskallbolagsstämmatillkallelsenl somen
inne-huvudsakligaförslagetsparagraf skalli dennabeslut avsessom

håll anges.



örfattningsförslag 81FSOU 1997:22

f°arsådant bolagdotterbolag tillaktiebolag ellerpublikt§ Ett5 ettett
konvertiblerdotterbolag elleraktier iöverlåtafallinte heller i ettannat

tillsådant bolagutfärdatsteckningsoptionereller ettavsom
aktiebolaget ellerdet publikasuppleanter iellerstyrelseledamöter

moderbolag,dess
det pub-verkställande direktör ivicedirektör ellerverkställande2.

moderbolag,eller dessaktiebolagetlika
i 1-2,sambo till någonmake eller som avses

ivårdnad någon 1-underståromyndiga barn4. som avsesavsom

ellerivilka någon 1-4juridiska över ensamsom avsespersoner
bestämmandehardärmed någontillsammans ettsom avsesannan

inflytande,
publikai detbolagsstämmangodkäntsöverlåtelsen harattutan av

bolaget.
publikt aktiebolag,tilldotterbolagbolagetpublikaOm det är ett

överlåtelsendessutomskall bli giltigöverlåtelsenförfordras attatt
i moderbolaget.bolagsstämmangodkänns av

tillbehandla förslagskallbolagsstämmatillkallelsenI somen
inne-huvudsakligaparagraf skall förslagetsi dennabeslut avsessom

håll anges.

bolags-eller godkännasskall fattasenligt 2-5beslut6 § Ett avsom
tiondelarmed nioaktieägaredet biträttsgiltigtärstämma, avavom
aktierna.företräddade vidavgivnasåväl de stämmanrösterna som

bo-paragrafer skall godkännasnämndabeslut enligtOm ett av
moderbolag, skallfinns fleraoch detmoderbolagilagsstämman ett

aktiebolagi det publikabolagsstämmangodkännandet lämnas somav
koncernen.i denmoderbolag störstaär

iemission 2genomförtharaktiebolag7 § Ett som avsesensom
tilldel-denemissionsbeslutets innehåll ochuppgiftskall lämna omom

skettteckningsoptioner harellerkonvertiblerning aktier, somav nya
aktiebolagförvaltningsberättelsen. Haribeslutetgrundvalpå ettav

uppgiftskalli eller 5överlåtelse 4sådangenomfört som avsesen
aktiebolagIngårförvaltningsberättelsen.ilämnasöverlåtelsen ettom

iangivet slagöverlåtelseemission ellergenomfört enav nuensom
iöverlåtelsen lämnasemissionen elleruppgift ävenkoncern, skall om

moderbolag ipublika aktiebolagför detförvaltningsberättelsen ärsom
aktie-det publikagäller dettamoderbolag,det fleraFinnskoncernen.

den koncernen.moderbolag ibolag störstaärsom
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aktiekapitalet10 kap. Nedsättning av

Nedsättning aktiekapitalet beslut bolagsstämmagenomav av

Nedsättningsändamål

fårNedsättning aktiekapitalet ske för1 § av
förlust, förlusten inte kan täckas fritttäckning egetav om av

kapital,
användas enligtavsättning till fond beslut bolagsstämmanatt av

fri fond,
aktieägarna,återbetalning till samt

reservfond i indragningavsättning till samband med av egna
aktier.

enligt förbehåll i bolagsordningen finns bestäm-Om nedsättning
melser i 23-27 §§.

Nedsättningsmetoder

nedAktiekapitalet kan2 § sättas attgenom
in,aktier dras

elleraktier läggs samman,
nominella belopp minskas.aktiemas

Beslutsordning

nedsättning aktiekapitalet fattas bolagsstämman,§ Beslut3 avavom
inte följer 23annatom av

förenligtförslag till beslut nedsättning inte skulleOm ett om vara
skall beslut ändring dennamed bolagsordningen, erforderligom av

beslutar nedsättningen.fattas innan stämman om

beslut nedsättning det har biträttsBolagsstämmans giltigt4 § ärom om
tredjedelar såväl de deaktieägare med två avgivna rösternaav somav

företrädda aktierna.vid stämman
rättsförhållandetnedsättningen mellan redan utgivnaInnebär att

giltigt,aktier rubbas, beslutet det har biträtts samtliga vidär om av
företrädandenärvarande aktieägare nio tiondelar aktierna.stämman av

förföljande fall räcker det giltigt beslut det har biträtts aktie-I att av
tredjedelar såväl de demed två avgivnaägare rösternaav som

aktierna,företrädda nämligenstämman om
försämrar endast viss eller vissa aktiers ochnedsättningen rätt

dessa företrädandesamtliga vid närvarande aktierstämman ägare av
sålunda berörda nedsättningen,nio tiondelar alla aktier godkännerav
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eller
nedsättningen försämrar endast helt aktieslags och tillrätt ägare

hälften alla aktier detta slag och nio tiondelar de stämmanav av av
företrädda aktierna detta slag godkänner nedsättningen.av

Skydd för det bundna kapitaletegna

5 § Nedsättning för avsättning till fri fond eller återbetalning till aktie-
får inte belopp fullägarna täckning finns förstörre än detattavse

bundna kapitalet efter nedsättningen. Beräkningen därav skeregna
enligt balansräkning för nästföregående räkenskapsår, denna fast-om
ställs vid och grundval de handlingarstämman, annars av som avses
i 8

Skall återbetalning till aktieägarna ske med belopp överstigersom
aktiernas nominella värde får det överskjutande beloppet inte såvara

återbetalningen med hänsyn till bolagets eller koncernensstort att
konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt strider godmot
affärssed.

Vid nedsättning aktiekapitalet indragning aktier utanav genom av
återbetalning till aktieägarna skall nedsättningsbeloppet överföras till
reservfonden eller fri fond.en

Förslag till beslut

6 § förslagI till beslut nedsättning aktiekapitalet skall följandeom av
anges:

nedsättningsändamålet,
det belopp eller högsta belopp, varmed aktiekapitalet skall sättas

ned, eller det lägsta och högsta beloppet för nedsättningen,
nedsättningsmetoden, samt
aktiernas nominella belopp.

förekommandeI fall skall också följande i förslaget:anges
vilka aktier skall dras eller läggas och, i avstäm-som samman,

ningsbolag, avstämningsdagen, samt
nedsättningsbeslutet förutsätter ändring bolagsordningen.att av

Skall avstämningsdag enligt första stycket får den inteanges
tidigare vecka från det beslutet kungjortssättas enligtän 15en

§ Skall7 nedsättning förske återbetalning till aktieägarna attgenom
aktier dras inlösen skall, vad följer 6 följandeutöver som av

förslageti till beslut:anges
den få sina aktier inlösta tillkommer aktieägarna,rätt att som
den tid inom vilken föranmälan inlösen skall göras,
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aktie löses in,för varjeskall betalasdet belopp somsom
eller i före-aktierna skall betalas,de inlöstavilkentid inomden

ingivandeskall skeför inlösenanmälankommande fall motatt av
betalning.erhållandeföraktiebrevet av

i förslaget:också följandefall skallförekommandeI anges
aktie-ingivande tillskall skeinlösenanmälan föratt avgenom

kuponger,hörandebreven
med egendomskall betalasaktierinlösta änatt pengarannan

inlösen skallkap. elleri 2 3 §villkorövrigt påeller i attsom avses
fordran aktieägaren,bolagetskvittningske samtav engenom

inom sigstyrelseneller denför styrelsenbemyndigande som
aktie-med vilket belopppåbörjas bestämmainlöseninnanutser att

för varjeskall betalasbeloppoch detnedkapitalet skall sättas som
löses in.aktie som

aktie-inte allaveckor,understiga tvåfår inteAnmälningstiden om
kupongbolag räknasaktier inlösta. Ikan få sinaönskarsåägare som

samtligaskett, eller,enligt 13 §kungörelsefrån detdenna tid att om
nedsätt-beslutatföreträdda denvaritaktieägare stämma omsom

fråntidenavstämningsbolag räknas avstäm-beslutet. lningen, från
ningsdagen.

barafår meddelasstycketi första 7Bemyndigande omavsessom
börs,utländsksvensk ellerför handel vidföremålaktierna är enen

reglerad marknad.någonmarknadsplats eller någonauktoriserad annan
beslutbemyndigandet utformas såskallavstämningsbolagl att om

betalas för varje aktieskalldet beloppochnedsättningsbeloppet som
avstämningsdagen.fattaslöses senastsom

ingshandlRedovisn ingar

skall föl-skall behandlasinteårsredovisningen stämman,8 § Om
aktiekapitalet:nedsättningtill beslutförslagetfogas tilljande avom

med anteck-årsredovisningen, försedddenkopia senasteaven
vinst eller förluströrande bolagetsbeslutbolagsstämmansning om

årsredovisningenför det årrevisionsberättelsenkopiasamt avser,av
för händelserundertecknad redogörelsestyrelsen väsent-aven av

efter årsredovis-vilka inträffatställning,bolagetsförbetydelselig
avgivande,ningens samt

redogörelsen.yttrandeavgivetrevisorerna överett av

redogörelseStyrelsens

för deredogörelsestyrelsen lämnaskallbeslutförslaget till9 § l en
bestämmelsebedömandetvidviktkanomständigheter avvara avsom
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skall framgå hurförsta stycket redogörelseni § Av7som avses
bestämts och vilka rättsliga och ekonomiskavederlaget för aktierna har

därvid beaktats. Bestämmelserna i 2 kap. 3 ochsynpunkter harsom
skall därvid tillämpas.4

få inlösta skallinte alla aktieägare kan aktierInnebär förslaget att
skälen för detta anges.

första stycket meningen skall styrel-i andrafall 16 §I som avses
kapi-uppgift hur bolagets bundnainnehållaredogörelse egnaomsens

påverkas den föreslagnaaktiekapital skulle kommatal och att av
övriga föreslagna åtgärder.nedsättningen och

granskningRevisors

auktorise-redogörelse enligt 9 § skall granskasStyrelsens10 § av en
rad eller godkänd revisor.

fogas till förslaget.yttrande skallRevisorns

beslutförslag tillTillhandahållande m. m.av

med hand-förekommande fall tillsammanstill beslut, iFörslaget11 §
för aktieägarnaskall hållas tillgängligti 8-10 §§,lingar avsessom

fråganvid vilkenföre den bolagsstämmaveckorunder minst två om
sändasskallkopia handlingarnaskall Ennedsättning prövas. genastav

Handlingarnasin postadress.det ochtill aktieägare, begär uppgersom
skall läggas fram stämman.

innehållKallelsens

nedsättningsförslagetsbolagsstämman skalltill12 § Kallelsen ange
innebörd.huvudsakliga

underrättelseKungörelse och

redo-ellerbeslut nedsättningavstämningsbolag skall13 §1 enom
Omkungöras.beslutetinnehållet igörelse för det väsentliga genast
skekungörelseaktiebolag skall sådanprivatavstämningsbolaget är ett

idels Post-styrelsen bestämmer,ortstidningardels i den eller de som
aktiebolagpubliktavstämningsbolagetoch Inrikes Tidningar. Om är ett

idagstidning, dels Post-rikstäckandeiskall kungörelse ske dels en
skall ihelhet,i dessinte beslutetTidningar.och Inrikes Kungörs

tillgängligt.hållsuppgift beslutetkungörelsen lämnas om var
styrelsenbemyndigatstycketförsta 7enligt 7 §bolagsstämmanHar

nedsättnings-vissabeslutastyrelsen inom sigeller den attutser om
bemyndigandet kungörasmed stödfattasbeslutvillkor skall avsom
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stycket.med tillämpning förstaav
beslut i första och andra styckenakupongbolag skallI som avses

för bola-aktieägare, postadress känddröjsmål sändas till ärutan vars
in.aktier kan eller skall drasaktieägarensget, om

underrättelse enligtförsta och andra styckena ochKungörelse enligt
inte,tredje stycket behövs om

företrädda vid den bolagsstämmavaritsamtliga aktieägare som
ellerbeslutat nedsättningen,

för forlusttäckning.nominella belopp nedaktiemas sätts

Registrering

fyraför registrering inomskall anmälasnedsättningBeslut14 § om
månader från beslutet.

i förstainom tidinte anmältsnedsättningsbeslutHar som anges
lagakraftäganderegistreringsmyndighetenharstycket eller genom

beslutet.registrering, förfallerelleranmälanbeslut avskrivit vägrat
bolagsordningensådan ändringbeslutgällerDetsamma somavom

aktiekapitalet ned.förutsätter sättsatt

örl usttäcknF ing

aktie-förlusttäckning,förnedsättningsbeloppet användasSkall är§15
beslutet registrerats.kapitalet nedsatt när

Återbetalning till aktieägarna m. m.

föreller delvis användasnedsättningsbeloppet heltSkall avsätt-16 §
intefår bolagetåterbetalning till aktieägarna,fri fond ellerning till

registreringsmyndighetens eller, inedsättningsbeslutetverkställa utan
bolagetdock intetillstånd. Tillstånd behövstvistiga fall, rättens om

medför varken bolagets bundnasamtidigt vidtar åtgärder att egnasom
nedsättningsbeslutet.följdaktiekapital minskar tilldesskapital eller av

skriftligen underrätta sinaskall bolagettillstånd krävsfall dål
skallnedsättningsbeslutet. Underrättelsernakända borgenärer om

verk-ansöka tillståndbolagetinnehålla uppgift attattatt avser omom
enligtborgenärernasuppgiftställa nedsättningsbeslutet rättsamt om

beslutet verkställs.sig19 § motsätta attatt
anspråksändas till borgenär,behöver inteUnderrättelse vars avser

enligthar formånsrättersättningfordran lön eller somannanen
fordran pension harellerformånsrättslagen 1970:97912 § en som

lag.förmånsrätt enligt eller 13 §12 samma



örfattningsförslagSOU F1997:22 87

Ansökan tillstånd verkställa nedsättningsbeslutetattom

Bolaget17 § skall ansöka tillstånd verkställa nedsätt-attom
ningsbeslutet enligt 16 § hos registreringsmyndigheten. Ansökan skall

inom två månader efter det nedsättningsbeslutet registrerats.attges
Till skall fogas frånansökan intyg bolagets styrelse eller verk-ett

ställande direktör bolagets kända borgenärer underrättats enligt 16 §att
andra bolaget inte fogatstycket. Om sådant intyg till ansökan, skallett
registreringsmyndigheten förelägga bolaget avhjälpa bristen. Under-att
låter bolaget skall ansökan avvisas.detta,

Kallelse bolagets borgenärerav

18 Registreringsmyndigheten skall kalla bolagets borgenärer,§ med
föreläggande för den vill bestrida ansökan viss dagatt senastsom
skriftligen detta vid påföljd hananmäla ha medgivitatt annars anses
ansökan.

Registreringsmyndigheten skall dock inte kalla borgenär, vars
fordran lön elleranspråk på någon ersättning harannanavser en som

förmånsrätt enligt § förmånsrättslagen eller fordran12 1970:979 en
förmânsrättpension har enligt 12 eller lag.13 §som samma

registreringsmyndighetens försorgGenom skall kallelsen skyndsamt
kungöras i och Inrikes Tidningar. Registreringsmyndigheten skallPost-
vidare särskild underrättelseskicka kallelsen till kronofogde-omen
myndigheten där bolaget skall hai det län sitt säte.

Registreringsmyndighetens tillstånd till nedsättning

19 har blivit kallad enligt§ Om borgenär 18 § bestrideren som an-
sökan inom skall registreringsmyndighetenförelagd tid, överlämna
ärendet till där bolagetsi den styrelse skall ha sitt Harrätten säte.ort
sådant bestridande gjorts, skall registreringsmyndigheteninte lämna
bolaget tillstånd verkställa nedsättningsbeslutet.att

Rättens tillstånd till nedsättning

20 § Om ärende tillstånd till verkställande nedsättningsbeslutett om av
har överlämnats till skall tillstånd beviljas borgenärerderätten, om

har fått fullbestritt ansökan har betalning eller betryggande säker-som
het för sina fordringar. fall skall ansökan avslås.I annat

skall underrätta registreringsmyndigheten lagakraftvunnetRätten om
beslut meddelats med anledning ansökan.som av
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Registrering

bifallits, aktiekapitalet nedsattansökan enligt21 §Om 17 § är när
beslutet registrerats.

förfallerNedsättningsbeslutet

inte har gjorts inom föreskrivenansökan enligt §22 § Om någon 17
lagakraftvunnetsådan ansökan har avslagitstid eller genomom en

registreringsmyndigheten förklara nedsättningsbeslutetbeslut, skall
ändring bolagsordningenförfallet. gäller beslut sådanDetsamma avom

aktiekapitalet ned.förutsätter sättsattsom

förbehåll bolagsordningenaktiekapitalet enligt iNedsättning av

Inlösenförbehåll

ändring bolagsord-aktiekapital kanaktiebolag,23 §1 utan avvars
kan i bolags-lägre eller högre belopp,ningen bestämmas till ett

aktiekapitalet kan nedförbehållordningen in sättasatttas genom
utformasFörbehållet får dock inteinlösenförbehåll.inlösen aktierav

minimikapitalet.kan ned underså aktiekapitalet sättasatt
för dels in-dels ordningen inlösen,inlösenförbehåll skallEtt ange

beräkning.grunderna för desslösenbeloppet eller
får detbolagsordningen,införs ändringförbehålletOm genom av

ändringenefter detkan tecknas ellerendast aktier attutgessomavse
registrerats.

Majoritetskrav

inlösenförbehållaktiekapitalet enligtnedsättningVid beslut24 § avom
gäller kap. 1312

kapitaletför det bundnaSkydd

fårenligt inlösenförbehåll inteaktiekapitaletNedsättning25 § avseav
kapitaletfinns för det bundnafull täckningbeloppstörre än att egna

enligt balansräkningendärav skall skenedsättningen. Beräkningenefter
fastställs vid ochräkenskapsår, dennanästföregåendeför stämman,om

ihandlingar 8grundval depå som avsesannars av

nedsättningTillstånd till

nedsättning enligttillämpas också vidiBestämmelserna 16-2226 §
inlösenförbehåll.
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Tillstånd till nedsättning behövs dock inte, dennaom
genomförs inlösen med sammanlagt belopp inteettgenom som

överstiger det fria kapitalet enligt den fastställda balansräk-senastegna
ningen, och

belopp nedsättningsbeloppet tillett motsvarar avsättssom reserv-
fonden.

Registrering

fall27 § I i 26 § andra stycket skall bolaget, beslut harnärsom avses
fattats inlösen aktier och avsättning till reservfonden, genastom av
anmäla detta för registrering.

När registrering har skett aktiekapitalet nedsatt med detär samman-
lagda nominella beloppet de aktier enligt beslutet skall lösas in.av som

överlåtelse11 kap. Förvärv och aktierav egna m.m.

Teckning aktierav egna

§1 Ett aktiebolag får inte teckna aktier.egna
Om aktiebolag har tecknat aktier, skall stiftarna eller vidett egna

nyemission styrelsen och verkställande direktören ha tecknatanses
aktierna för räkning med solidariskt för betalningen. Detegen ansvar
gäller dock inte stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör

visar han inte kände till eller hade bort känna till aktieteck-attsom
ningen.

Om aktier i bolag har tecknats någon i förett egetav namn men
bolagets räkning, skall han ha tecknat aktierna för räkning.anses egen

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller i frågaäven ettom
dotterföretags teckning aktie i moderbolaget.av

Tagande aktier eller aktier moderbolagi pantav egna som

2 § Ett aktiebolag får inte aktier och dotterföretagta pant ettegna som
får inte aktier i sitt moderbolagta pant.som

Avtal i strid första stycket ogiltigt.ärmot

Förvärv aktierav egna

3 § Ett aktiebolag får förvärva aktier endast i enlighet med vadegna
föreskrivs i 4-7 §§.som

4 § Ett privat aktiebolag får förvärva aktier endastegna genom en
förhandlad överenskommelse med eller flera eller köpägareen genom
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visst slagsamtligasamtliga ellerenligt till ägareägare ettett av av
förvärvserbjudande.aktier riktat

aktier endast köpfår förvärvapublikt aktiebolagEtt genomegna
eller köp enligtmarknadsplatsorganiseradbörs eller ettgenomannan

aktier riktatvisst slageller samtligatill samtliga ägare ettägare avav
förvärvserbjudande.

detmed beloppaktier får inte ske§ Förvärv större än5 attegnaav
efter förvärvet.kapitalet Be-för det bundnafinns full täckning egna

räken-för nästföregåendebalansräkningsker enligträkningen därav
skall beslutavid den bolagsstämmafastställsskapsår, denna somom

igrundval de handlingarförvärvet, och avsessomavannarsom
16

förvärvetbeloppske med såaktier får inteFörvärv attstortegnaav
likvidi-konsolideringsbehov,eller koncernensmed hänsyn till bolagets

god affärssed.striderställning i övrigteller mottet

aktiebolagfår i publiktaktierBolagets innehav utgöra6 § ettegnaav
Är moderbolagbolagetaktier i bolaget.tiondel samtligahögst en av

dotterföretagdessinnehasaktierskall i detta sammanhang avsom
moderbolagets.anses som

aktiebolagfårhinder 4-67 § Utan ettav
vederlag,förvärva aktier utanegna

bolagetaffärsrörelseingår iaktierförvärva somensomegna
övertar,

ellerkap. 3aktier enligt 19inlösa egna
ford-för bolagetsaktierauktion utmätts4. ensomropa egna

ran.
förvärv iintetillämpasBestämmelserna i 13-19 avsessom

första stycket.

aktier någonFörvärv annangenomav egna

har förvärvatsskall aktieroch 6Vid tillämpning8 § 5 avsomav
behandlasräkningför bolagetsihandlatnågon eget namn mensom

aktier.bolagetssom egna

moderbolagetaktierförvärvDotterföretags iav

moderbolag iförvärva aktier i sittfår intedotterföretag9 § Ett annat
stycket ochförsta 2fall i §7än som avses
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Otillåtet förvärv aktierav egna

lO § Aktier förvärvats i strid med 4-6 § skallsom avyttras senast en
månad efter förvärvet. Aktier inte inom denna tidavyttrats ärsom
ogiltiga. Bolaget skall nedsätta aktiekapitalet med aktiernas nominella
belopp. Förslag till beslut nedsättning skall läggas fram denom
första bolagsstämma hålls sedan ogiltighet inträtt. Nedsättningsbe-som
loppet skall överföras till reservfonden.

11 §Aktier i publikt aktiebolag, förvärvats enligtett 7 § skallsom
så det kan ske förlust, dockavyttras snart år efterutan senast tre

förvärvet, bolaget inte får inneha aktierna enligt 6 Aktierom som
inte inom denna tid ogiltiga. Bestämmelsernaavyttras är i lO § om
nedsättning aktiekapitalet skall i sådant fall tillämpas.av

l2 § Förvärvar dotterföretag i strid med 9 § aktier i sittett moderbolag
förvärvet ogiltigt.är
Har aktiebolag blivit moderbolag och inneharett dotterföretaget

aktier i moderbolaget skall aktierna så det kan skeavyttras snart utan
förlust, dock efterår förvärvet. Aktier intesenast tre avyttratssom
inom denna tid ogiltiga. Moderbolaget skallär ned aktiekapitaletsätta
med aktiernas nominella belopp. Förslag till beslut nedsättningom
skall läggas fram den första bolagsstämma hålls sedan ogil-som
tighet inträtt. Nedsättningsbeloppet skall överföras till reservfonden.

Beslut förvärv aktier aktiebolagi privatom av egna

13 § Beslut förvärv aktier i privat aktiebolag fattasom av egna av
bolagsstämman.

förslagl till beslut i första stycket skall syftet medsom avses anges
förvärvet aktierna skall förvärvas förhandladsamt över-om genom en
enskommelse med eller flera eller tillägare, samtliga aktieägareetten
eller samtliga aktier visst slag riktatägare erbjudande.av av

Skall aktierna förvärvas förhandlad överenskommelsegenom en
skall förslaget innehålla uppgift om

överlåtarens och adress,namn
det antal aktier, förekommandei fall fördelat aktieslag, som

skall förvärvas,
det vederlag skall lämnas för varje aktie,som
den tid inom vilken aktierna skall betalas, samt
övriga villkor för förvärvet.

Skall aktierna förvärvas till samtliga aktieägare ellerettgenom
samtliga aktier visst slag riktatägare erbjudande skall förslagetav av
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uppgiftinnehålla om
bolagsstämma,ordinarienästkommandeintilltid, längstden

genomföras,skallerbjudandetvilkeninom
aktieslag,fall fördelatförekommandeiaktier,antaldet som

ochskallerbjudandet avse,
aktierna.förlämnasskallvederlagdet som

aktiebolagpubliktaktier iförvärvBeslut egnaavom
fattasaktiebolagpubliktiaktierförvärvBeslut14 § avegnaavom

följer 15intebolagsstämman, annat avom
medsyftetskallstycketförstaibesluttillförslagl angesavsessom
ellerbörsköp påskall förvärvasaktiernaförvärvet genomsamt om
elleraktieägaresamtligatillellermarknadsplats,organiserad ettannan

erbjudande.slag riktatvisstaktiersamtliga ägare avav
organiseradellerbörsköp påförvärvasaktiernaSkall annangenom

uppgiftinnehållaförslagetskallmarknadsplats om
bolagsstämma,ordinarienästkommandeintilltid, längstden

verkställas,skallbeslutvilkeninom stämmans
aktieslag,påfall fördelatförekommandeiaktier,antaldet högsta

ochfår förvärvas,som
aktierna.förbetalasfårbelopphögstaochdet lägsta som

elleraktieägaresamtligatillförvärvasSkall aktierna ettgenom
förslagetskallerbjudanderiktatslagvisstaktiersamtliga ägare avav

uppgiftinnehålla om
bolagsstämma,ordinarienästkommandeintilltid, längstden

genomföras,skallerbjudandetvilkeninom
aktieslag,fördelatfallförekommandeiaktier,antaldet som

ochskallerbjudandet avse,
för aktierna.skall lämnasvederlagdet som

styrelsenbemyndigabolagsstämmankanaktiebolagpublikt15 § l ett
ellerbörsköpbolagetiaktierförvärvbesluta genomatt avom

marknadsplats.organiseradannan
uppgiftinnehållainnehållaskallBemyndigandet om

ordinarie bolagsstämma,nästkommandeintilllängsttid,den
utnyttjas,fårbemyndigandetvilkeninom

aktieslag,fördelatfallförekommandeiaktier,antaldet högsta
får förvärvas, samtsom

aktierna.förfår betalasbeloppoch högstadet lägsta som
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Redovisningshandl ingar

16 § årsredovisningenOm inte skall behandlas istämma som avses
eller Förslaget13, 14 skall till till beslut fogas15

kopia den årsredovisningen, försedd med anteck-senasteen av
ning bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller förlust,om

kopia revisionsberättelsen för det år årsredovisningensamt av avser,
styrelsen undertecknad redogörelse för händelser väsent-en av av

lig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter årsredovis-
ningens avgivande, samt

revisorerna avgivet yttrande redogörelsen.överett av

Tillhandahållande förslag till beslutav m. m.

förekommande17 § Förslaget till beslut, i fall tillsammans med hand-
lingar i skall hållas16 tillgängligt för aktieägarna undersom avses
minst före bolagsstämmatvå veckor den vid vilken frågan bolagetsom
förvärv aktier skall kopiaEn handlingarna skallprövas.av egna av

sändas till aktieägare, begär det och sin postadress.genast som uppger
Handlingarna skall läggas fram stämman.

Kallelsens innehåll

§ Kallelsen till bolagsstämman skall.6 förslagets huvudsakligaange
innebörd.

Majoritetskrav

19 § Beslut bolagsstämman förvärv aktier giltigt,ärav om av egna om
det biträtts aktieägare med tredjedelartvå såväl de avgivnaav av

företräddade vid aktierna.rösterna stämmansom

Överlåtelse aktierav egna

20 § Beslut överlåtelse aktier i fall iänannatom av egna som avses
10-12 fattas med tillämpning bestämmelserna i och kap.8 9av

nyemission.om

Lån till förvärv aktier bolagetiav

21 § Aktiebolag får inte förskott, lämna lån eller ställa försäkerhetge
lån i syfte gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridiskatt

skall förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag iperson samma
koncern. Med närstående person avses

den gift med eller syskon eller släkting i ellerär är rättsom upp-
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led till gäldenären,nedstigande
besvågrad med sådan i eller ned-den rättär person upp-som

gift med den andres syskon, ellerstigande led eller så den äratt ene
verksamhetjuridisk nämntsöver som ovanperson vars person

bestämmande inflytande.har ett
likställs äktenskapsliknandeförsta stycketVid tillämpningen av

tidigare har varitde sammanlevandesamlevnad med äktenskap, om
har haft barngifta varandra eller har ellermed gemensamt.

Är eller i bolag ianställd i bolagetgäldenären22 § ett annat samma
förskott, eller säkerhet iförbudet lån 21koncern gäller inte mot om

eller säkerheten,erbjudna förskottet, lånebeloppetvärdet detav
paragraf frånenligt dennaförskott, lån och säkerheterjämte tidigare

beloppinte överstigerbolag i koncernbolaget eller ettannat samma
basbelopp enligt lagen 1962:381gånger gällandetvåmotsvararsom

försäkring, ochallmänom
bolagethälften de anställda isig till minsterbjudandet riktar av

beloppetinnebär det erbjudnaförskott eller lån,i fråga attsamt, om
amorteringar.fem regelbundnaåterbetalas inom årskall genom

stycket får inte lämnas,säkerhet enligt förstaFörskott, lån eller om
säkerheterförskott, lån ochbeloppet sådanadet sammanlagda av

fria kapital.överstiga bolagetsdärefter skulle egna

enligt eller 22 § räknasaktieinnehav 21aktieförvärv eller23 Som§
före-aktiefond inteandelar iinnehavinte förvärv eller ärsomav en

tagsanknuten.

aktier iför förvärvförskott, lån eller säkerhetfråga24 §1 avom
Skattemyndighetenkoncern fårbolag ibolaget eller överordnat samma

behövs påfrån detmedge undantag 21 §ansökan bolaget omav
aktier i det bolagVid förvärvomständigheter.grund särskilda avav

får dock sådantställer säkerhetförskott eller lån ellerlämnarsom
privat aktiebolag.endast bolagetundantag medges är ettom

Finansinspektionens tillsynunderaktiebolag stårFör prövassom
inspektionen.första stycketfrågor undantag enligt avom

ansökanskall höraskända borgenärer25 Bolagets§ över som avsesen
ställninginte ske, borgenäremasdocki behöver24 Det uppen-om

begärbifalls. borgenäransökan Ombarligen påverkasinte att enav
försäkerhet ställas denbetalas eller betryggandefordrandet, skall hans

får bifallas.innan ansökan
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26 § Sådana förskott, lån och säkerheter lämnats med stödsom av
undantag meddelats enligt skall24 § i styrelsen ochtasom upp en av
verkställande direktören för varje räkenskapsår upprättad förteckning,
såvida inte tillståndsmyndigheten särskilt föreskrivit förskottet, lånetatt
eller säkerheten inte behöver i sådan förteckning. Förteck-tas upp en
ningen skall dels under räkenskapsåret tillkomna, dels från tidiga-avse

räkenskapsår kvarstående förskott, lån och säkerheter. förteck-lre
ningen skall angivas de till vilka förskott eller lånnamnet personer
lämnats eller för vilka säkerhet ställts.

Bolaget skall bevara förteckning i första stycket underen som avses
minst tio år räknat från utgången det räkenskapsår till vilket för-av
teckningen hänför sig.

Förvärv och överlåtelse konvertibler och teckningsoptionerav egna

Vid27 § aktiebolags förvärv konvertibler eller teckningsoptio-av egna
får det belopp konverterings- eller optionsrätten intener som avser

det finns full täckning för det bundnastörre än kapitaletattvara egna
efter förvärvet. Beräkningen därav sker enligt balansräkning för näst-
föregående räkenskapsår, denna fastställs vid den bolagsstämmaom

skall besluta förvärvet, och grundval de hand-som om annars av
lingar i 16som avses

28 § Om aktiebolag förvärvat konvertibel eller tecknings-ett en egen
option får denna inte överlåtas bolaget.av

§29 Senast månader efter det bolaget förvärvat konvertib-tre att egna
ler eller teckningsoptioner skall styrelsen för registrering anmäla hur
många konvertibler eller teckningsoptioner grund 27 §som av
upphört gälla. förvärvenOm skett grund erbjudandeatt ettav som
gäller för längre tid år, skall anmälanän månaderett göras senast tre
efter utgången varje räkenskapsår under vilket förvärvet har skett.av

Genom registreringen det belopp eller högsta belopp, varmedär
aktiekapitalet kan ökas grund emissionen, nedsatt med detav sam-
manlagda nominella beloppet de aktier hade kunnat erhållasav som

konvertering de anmälda konvertiblerna eller tecknas pågenom av
grund de anmälda teckningsoptionerna.av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

12 kap.
§9

föreveckorfyratidigastutfärdasskalltill bolagsstämmaKallelse
kallelsenskalltid,längreföreskriverbolagsordningenOmstämman.

dagtillUppskjutes stämmaföreveckor stämman.tvåutfärdas senast
skallinletts,harefter detveckorfyra stämmaninfaller änsenaresom

bolagsordningenenligtFordrasden fortsattatill stämman.kallelse ske
kantvåfattasdetbolagsstämmobeslut stämmor,giltighet attför av

sådanhållits. Iförstainnanske stämmansistatillkallelse stämman
fattat.förstadenbeslut stämmanvilketskallkallelse anges

skallkallelseSkriftligbolagsordningen.enligtskall skeKallelse
förkändpostadress äraktieägaretill varjeavsändasalltiddock vars

bolaget, om
före-tidhållas änskallbolagsstämmaordinarie somannan

ellerbolagsordningen,iskrives
frågabehandlaskallbolagsstämma om

i 15bolagsordningenändringsådana avsessomav
ellerlikvidation,iförsättandebolagetsb

likvidation.bolagetsupphörandec av
detydligtskallkallelsede ltydligtskallkallelse angesl anges
påförekommaskallärendenförekommaskallärenden somsom

ändringärendeAvserändringärende stämman.Avserstämman.
skall detbolagsordningen,skall detbolagsordningen, avav

för-innehållethuvudsakligaför-innehållethuvudsakliga avav
kallel-iändringtillslagetkallel-iändringtillslaget angesanges

särskildafalli vissaAttsärskildafalli vissa upp-Att sen.upp-sen.
följerkallelseniskallgifterföljerkallelsenigifter skall angesanges
§ ochkap. 12108kap. 15stycket, 5andra§kap. 44 avav

kapitel.stycket dettatredje§stycket ltredje§§ och lkap. 3
kapitel.detta

skalli 5förevecka stämma,Under minst närmast avsessomen
däravavskrifterellerrevisionsberättelseochredovisningshandlingar

tillsändasochaktieägarnaför genastbolagethostillgängligahållas
postadress.sinochdetbegäraktieägare uppgersom

§15
redanangårsåvittbolagsordningenändring attsådanBeslut avom

aktierutgivna
till bola-aktieägarnas rättbola-tillaktieägarnas rätt
tillgångarövrigaellervinsttillgångarövrigaellervinst getsgets
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minskas bestämmelse minskas bestämmelsegenom en- genom en-
ligt kap.12 § andra stycket, ligt1 16 kap. 1 § andra stycket,

förvärva2. aktier i förvärva ellerrätten rättenatt att
bolaget inskränkes förbe- överlåta aktier i bolaget inskränksgenom
håll enligt kap. eller3 3 förbehåll enligt 3 kap.genom

eller §13 18 eller, aktie-i privat
bolag, kap.3 eller7

rättsförhållandet mellan aktier rubbas, giltigt, det biträttsär om
samtliga vid närvarande aktieägare företrädande nio tion-stämmanav

delar aktierna.av
Beslut sådan ändring i bolagsordningen innebär attom som

det antal aktier, för vilka aktieägare kan bolagsstämma,rösta
begränsas,

nettovinsten för räken- nettovinsten för räken-av av
skapsåret, efter avdrag för vad skapsåret, efter avdrag för vad

går för täcka balanse- förgår täcka balanse-att attsom som
förlust,rad följer rad förlust, följerän änmer som av mer som av
kap.12 4 § första stycket skall 16 kap. första stycket skall4 §

till reservfond eller på till reservfond elleravsättas avsättas
hållas inne, eller hållas inne, ellersättannat sättannat

användningen bolagets vinst eller dess behållna tillgångar vidav
dess upplösning regleras i första stycket lsätt änannat som avses
eller detta stycke giltigt, det aktieägare med tvåbiträttsär om av
tredjedelar de avgivna och nio tiondelar derösterna stämmanav av
företrädda aktierna.

förstaBeslut sådan ändring bolagsordningen iavsesom av som
giltigt,eller styckenandra stycket hinder vad i dessa sägs,är, utan av

de avgivnadet biträtts tredjedelar såvälaktieägare med tvåom avav
de företrädda aktierna,rösterna stämman omsom

ocheller vissa aktiersändringen endast försämrar viss rätt samt-
nioaktier företrädandeliga vid dessanärvarandestämman ägare av

ändringen, ellertiondelar samtycker tillalla sålunda berörda aktierav
och tilländringen försämrar helt aktieslags2. endast ägarerätt

hälften tiondelar dealla aktier detta slag och nio stämmanavav av
företrädda till ändringen.aktierna detta slag samtyckerav

15 kap.
§l

och Stiftare,Stiftare, styrelseledamot styrelseledamot och

l Senaste lydelse 1995:1555.
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vidvid verkställande direktör,verkställande direktör, somsom
uppdragfullgörandet sittfullgörande sitt uppdrag upp-avupp-av

ska-eller oaktsamhetska- såtligeneller oaktsamhetsåtligen avav
skadan.dar bolaget, skallskadan.bolaget, skalldar ersättaersätta

gäller skadanskadan DetsammagällerDetsamma närnär
ellervållas aktieägareellervållas aktieägare annan ge-annan ge-

denna lag,överträdelsedenna lag,överträdelse avnomavnom
årsredovisning,tillämplig lagårsredovisningtilllämplig lag omom

§§kap. §§ eller 5-12bolagsordningen. 2 1-3eller
handel medlagen 1991:980 om
eller kap.finansiella 5instrument

börs-§ lagen 1992:5435 omc
clearingverksamhet eller bo-och

lagsordningen.

16 kap.
2

fastställdvad ifår överstigaaktieägarna inteVinstutdelning till som
skall koncern-moderbolagfrågabalansräkning och, i upprättasomom

räken-för detkoncembalansräkningfastställdredovisning, i senaste
förnettovinst året,eller koncernensbolagetsredovisasskapsåret som

med avdrag förfria fondervinst ochbalanserad
förlust,redovisad

tillbolagsordning skalllag ellerenligt avsättasbelopp som
detmoderbolag, beloppfrågakapital eller, ibundet eget som avom

för företagårsredovisningarnaenligti koncernenfria kapitaletegna
bundet kapital,överföras tillskallinom denna eget

användas för någotbolagsordning skallenligtbelopp annarssom
utdelning till aktieägarna.ändamål änannat

får inte skeVinstutdelningfår inte skeVinstutdelning
belopp utdel-utdel- med såmed beloppså attstortattstort

med hänsyn till bolagetsbolagets ningentillningen med hänsyn
konsoliderings-eller koncernenskonsoliderings-eller koncernens

ställning ibehov, likviditet ellerställning ilikviditet ellerbehov,
god affärs-övrigt står i stridgod affärs-i stridövrigt står motmot

vinstutdelning sed.sed. Förbud imot
kap.fall föreskrivs 6 5ivisst

2 lydelse 1995: 1555.Senaste
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3
Beslut vinstutdelning fattas bolagsstämma. Stämman fårom av

endast i den mån skyldighet därtill föreligger enligt andra stycket eller
enligt bolagsordningen besluta utdelning belopp styrel-större änom av

föreslagit eller godkänt.sen
Bolagsstämman skall på yrkande till minst tiondelägareav en av

samtliga aktier besluta utdelning åtminstone belopp motsvarandeettav
hälften vad återstår nettovinsten för året, sedan avdrag skettav som av
för balanserad förlust, överstiger fria fonder, reservfond ochsom
överkursfond, föroch belopp, enligt lag eller bolagsordning skallsom

till bundet kapital eller enligtavsättas bolagsordning skalleget annars
användas för något ändamål utdelning till aktieägarna. Ettänannat
sådant yrkande skall framställas ordinarie innan beslutstämma om
användning vinsten fattas. Utdelning får inte ske i strid med 2av
Stämman inte skyldig besluta högre utdelning femär att än procent av
bolagets kapital.egna

I avstämningsbolag skall I avstämningsbolag skallav- av-
stämningsdagen i bolags- stämningsdagen i bolags-anges anges

beslut utdelning till beslutstämmans utdelning tillstämmansom om
aktieägare. Utdelningen förfaller aktieägare. Utdelningen förfaller
till betalning på till betalning påavstäm- avstäm-
ningsdagen och skall betalas ningsdagen och skall betalasutan utan
dröjsmål. Den dröjsmål. Denavstäm- avstäm-som som
ningsdagen införd i aktieboken ningsdagen införd i aktiebokenär är
eller i förteckning enligt kap.3 eller i förteckning enligt kap.4

skall12 § behörig 15 skall behörig§att mot- att taanses anses
utdelningen. han vidVar utdelningen. hanVar vidtaga emot

mottagandet berättigad, mottagandet berättigad, skall4 6äger
kap. 3 § tredje stycket kap. § första stycket tillämpas.5motsva-
rande tillämpning.

§4
Till reservfond skall beloppavsättas som

reservfonden och överkursfonden tillsammans inte uppgår tillom
tjugo aktiekapitalet, minst tio den delprocent motsvarar procentav av

nettovinsten för året inte går för täcka balanserad förlust,attav som
den för vilken aktie förverkats betalat till bolaget,
enligt kap. §17 skall till-4 enligt kap. § skall till-7 8

3 Senaste lydelse 1995:1555.
" Senaste lydelse 1995:1555.
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bolaget,fallabolaget,falla
aktie,skuldebrevenligt motsvararfordran motutbytevid av

belopp,nominellaaktiensochfordringsbeloppetmellanskillnaden
reservfonden,tillskallbolagsordningen avsättasenligt

ifrån detöverförasskalleljestbolagsstämmanbeslutenligt av
reservfond.tillkapitaletfriaredovisadebalansräkningen egna

skallminststycketförsta lenligtbelopp,detberäkningVid somav
hakanvadmedökasnettovinstenskallreservfond,till somavsättas

ellerdirektörverkställandestyrelseledamot, annan somtillerkänts
tantiem.

beslutenligtfåröverkursfondellerreservfondNedsättning avav
förskeendastbolagsstämman .

balansräkningfastställdenligtförlustsådantäckande somav
kapital,fritttäckaskan egetav

fondemission,ellernyemissionaktiekapitaletökning genomav
eller

ändamål, registre-ändamål, annaträtten omannat om
medellerringsmyndigheten rättentillämpningmotsvarandemed av

10tillämpningmotsvarandened-tilltillstånd§ avkap. 66 ger
tilltillstånd§20ellerkap. 19sättningen. ger

nedsättningen.

7
i elleraktierdentillpenninglån ägerlämnafårAktiebolag som

ellerbolagetdirektör i annatverkställandeellerstyrelseledamotär
tillpenninglånfrågagäller iDetsammakoncern.bolag i omsamma
ellerisläktingeller rättsyskonmed ellergift är upp-den ärsom

verkställandeellerstyrelseledamotaktieägare,tilllednedstigande
direktör,

ned-ellerimed sådan rättbesvågradden upp-är personsom
ellersyskon,andresmed dengiltdensåeller ärledstigande att ene

verksamhet nämntsjuridisk ovanöver sompersonvarsperson
inflytande.bestämmandehar ett

gällerstycketförstaiBestämmelserna om
landstingskommun,ellerkommungäldenären är

bolagetlångivandedetvilkenii koncernföretaggäldenären är
ingår,

skälaffärsmässigabetingasoch lånetrörelsedrivergäldenären av
ellerrörelse,gäldenärensföruteslutandeär avsettsamt

802.5 1994:lydelseSenaste
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närstående fysiskgäldenären eller honom eller juridisk4. person
i första stycket 1-3 aktieägare det sammanlagdaär samtsom avses

aktieinnehavet uppgår till aktiekapitalet i bolaget ochprocenten av
heller, ingår i koncem, till debolaget sammanlag-procentom en av
aktiekapitalen koncembolagen. tillämpasda i Första stycket dock, om

gäldenären juridisk verksamhet hareller hanöver ettperson vars
båda tillsammansbestämmande inflytande eller 500 aktieräger änmer

i bolaget eller, bolaget ingår i koncern, i koncembolagen.om
Aktiebolag får icke lämna

gäldenärenpenninglån syftei att
eller honom närstående fysisk
eller juridisk isom avsesperson

skall förvärvaförsta stycket 1-3
bolagaktier bolaget elleri annat

koncern.i samma
Är bola-gäldenären anställd i
eller bolag iiget ett annat sam-
koncern gäller förbudetintema

tredje stycket,penninglån imot
om

lånebeloppet tidigarejämte
detta stycke från bola-lån enligt

eller bolag iget annat samma
beloppkoncern överstigerinte ett

gäl-två gångermotsvararsom
enligt lagenlande basbelopp

allmän försäkring,1962:381 om
låneerbjudandet riktar sig

anställdatill dehälften iminst av
skall återbeta-bolaget och lånet

regel-las fem årinom genom
bundna amorteringar samt

före-hinder lån intemot
ligger vid tillämpningen av
första och andra styckena, även

de aktier skall förvärvasom som
räknas Därvid skall dockmed.

förbu-det första stycketi angivna
det lämna lån till styrelse-mot att
ledamot gälla denifrågainte om

styrelseledamot enligt be-ärsom
stämmelserna lagen 1987:i



örfattningsförslag SOU 1997:22102 F

styrelserepresentation1245 om
privatanställda.för de

fjärde stycket fårenligtLån
sammanlagdadetlämnas,inte om

lån däreftersådanabeloppet av
friabolagetsskulle överstiga

kapital.egna
Bestämmelserna dennai para-

penninglångraf förbud motom
motsvarande tillämpning iäger

säkerhet.ställandefråga avom
äktenskapsliknandeparagraf likställestillämpningen dennaVid av

varitsammanlevande tidigare hardeäktenskap,samlevnad med om
haft barneller har eller hargifta med varandra gemensamt.

eller aktie-aktieinnehavSom
bestämmelsernaenligtförvärv i
räknasparagrafdenna inte inne-

andelarförvärvhav eller i enav
aktiesparfondaktiefond eller i en

kapitalsparfondeller inte ärsom
företagsanknuten.

minoritetsaktierInlösen17 kap. av

för inlösenFörutsättningar

Äger eller tillsammansmajoritetsaktieägarenaktieägare§l ensamen
haraktierna i aktiebolag,tiondelarniomed dotterföretag än ettavmer

återståendebolaget lösaaktieägarna ide övrigahan rätt att av
aktier inlöstafå sinaaktier kan lösas haraktier. Den rätt att avvars

majoritetsaktieägaren.

sin enligt lösautnyttjar l §majoritetsaktieägare2 § En rätt attsom
konvertibler ochockså lösai bolaget haråterstående aktier rätt att

sådan konver-givit Innehavarebolagetteckningsoptioner ut. avsom
inlöst majoritets-få dennateckningsoption hartibel eller rätt att av

aktier.utnyttjar sin till inlösenintedenneaktieägaren, rättäven avom
skuldförbindelse,medtillsammansemitteratsteckningsoptionenOm en
förutsättningskuldförbindelsen underocksåinlösenrättenomfattar att

hand.befinner sig iteckningsoptionendenna och ägaressamma
inlösen skalltvistenligt begärt7 §majoritetsaktieägarenHar att om

teckningsoptionemaellerkonvertiblemafårtill skiljemän,hänskjutas
inlösentvistenförränteckningkonvertering ellerförutnyttjasinte
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avslutats lagakraftägande dom eller beslut.genom
Bestämmelserna i första stycket skall dock inte tillämpas, annatom

föreskrivits emissionsvillkori i kap. första8 8 stycket§ 7som avses
eller första stycket10 §

Lösenbeloppet

§ frågan lösenbeloppet för3 Om aktie skall lösas enligtom som
detta kapitel tvistig, skall lösenbeloppet bestämmas med tillämpningär

4av

§ Lösenbeloppet för aktie skall4 bestämmas så, det detatt motsvarar
pris för aktien kan påräknas vid försäljning under normalasom en
förhållanden. aktie föremål för handelFör vid börs eller auk-ärsom
toriserad marknadsplats skall lösenbeloppet det noterademotsvara
värdet, inte särskilda skäl föranleder något Lösenbeloppetannat.om
skall bestämmas efter aktiens värde dag inte infaller änen som senare
den dag någon hänsköt tvisten till prövning skiljemän.parternaav av

yrkande inlösen aktie enligtHar detta kapitel föregåttsett om av av
offentligt erbjudande förvärva samtliga aktier budgivarenett att som

inte redan innehar och har detta erbjudande antagits tillägareav mer
nio tiondelar de med erbjudandet avsedda aktierna, skall lösen-än av

beloppet det erbjudna vederlaget, inte särskilda skälmotsvara om
föranleder något annat.

5 § Aktieägare har till lösenbeloppet från den dag någonrätt ränta
hänsköt tvisten till prövning skiljemän till dessparterna attav av

lösenbeloppet fastställs lagakraftägande dom. skallRäntangenom
den Riksgäldskontoret fastställda, vid varje tid gällandemotsvara av

statslåneräntan.

inlösentvistPrövning av

tvist majoritetsaktieägaren6 § En har skyldigheteller tillrättom
inlösen eller tvist lösenbeloppet, skall skiljemän.prövas treen om av

inte följerOm något detta kapitel, gäller i fråga skilje-annat av om
och förfarandet inför dem i tillämpliga delar vadmännen ärsom

föreskrivet i lagen 1929:145 skiljemän. Bestämmelsemai 18 §om
andra stycket den lagen tid inom vilken skiljedomen skall med-om
delas gäller dock inte.

Om talan skiljedomen finns bestämmelser i 20mot
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majoritetsaktieägareförfarandetbestämmelserSärskilda närom
skiljemäntillhänskjutit prövningtvisten av

enligt §aktier i bolag 1vill lösamajoritetsaktieägare ett§ Om7 en
bolagetsskall han hosträffas,inte kandettaöverenskommelseoch om

ochtill skiljemänhänskjutstvistenskriftligen begärastyrelse att uppge
skiljeman.sin

stycketförstaenligtbegäranefterskallstyrelseBolagets genast en
deden ellerochTidningarInrikesochikungörelse Post-genom

lös-vilkaaktieägare,anmodabestämmerstyrelsen mottidningar som
bolagettillskiljemansinskriftligenriktas,ningsanspråket att uppge

brevskallAnmodankungörelsen. ävenfrånveckortvå genomsenast
förkändpostadresshansaktieägare, ärsådanvarjetillsändas om

bolaget.
inlösentvistsåvälhänskjutitmajoritetsaktieägarenHar avomen

teckningsoptionerkonvertibler elleravseendetvistsådanaktier som en
skiljeför-ihandläggasskall tvistemaskiljemän,prövningtill sammaav

farande.

lös-vilkaaktieägare,infördaaktiebokenisamtliga motinte8 § Har
uppgivittidföreskriveninomriktas,ningsanspråket gemensamen

sittstyrelsen hardärden säteihosskall bolagetskiljeman, rätten ort
bolagetsskyndsamtskall prövagod Rättenförordnandebegära man.av

förskiljemanskallgodebegäran. Den utse gemensamenmannen
styrelsebolagets utsetts.underrättaochaktieägarna vem somom

aktieägaresfrånvarandebevakatvistenskall igode9 § Den mannen
godedengällerlag,i dennasärskiltvadUtöver omrätt. angessom

stycketförsta§i kap. 14föreskrivs 12vadbehörighet sommannens
rättegångsbalken.2-6

aktieägareanmoda dedeskallskiljemännenSedan10 § utsetts, som
tillanmäla dettaveckorinom tvåsin talan,föraönskarsjälva att

andraskall §anmodan 7dennafrågaordförande. Iskiljenämndens om
tillämpas.stycket

domstolellerskiljemänenligt §1inlösentvist§ Prövas11 avomen
förklarasellerföreliggerlösningsrättoch överens attär parterna om

handenförsådandom atträtt är utanlagakraftvunnen attgenom
skallaktiertill defastställs,samtidigt ägarnaärlösenbeloppet som

aktiebrevsinaöverlämnamajoritetsaktieägarentillskyldigalösas att
aktier ifråga avstärn-deteller,överlåtelse ärpåskrift närmed omom
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ningsbolag, låta majoritetsaktieägaren registreras tillägareatt som
aktierna enligt aktiekontolagen 1989:827.

föreskrivs i första stycket gäller förutsättningVad endast undersom
majoritetsaktieägaren ställer skiljemännen eller, tvistenatt av om

domstol, domstolen godkänd säkerhet for kommandeprövas av av
lösenbelopp jämte ränta.

grund första12 § aktieägare § stycket överlämnar aktie-När av
brev till majoritetsaktieägaren, denne skyldig till aktieägarenär att
lämna skriftligt bevis aktieägarens till kommande lösen-rättett om
belopp jämte lösenbevis. lösenbeviset skall framgå detAvränta att
utställts majoritetsaktieägaren, den betalningsberättigade aktieäga-av

det antal aktier, i förekommande fall med angivandesamtrens namn
aktieslag, för vilka han berättigad uppbära lösenbelopp.är attav

avstämningsbolag majoritetsaktieägaren, han grundI är när av
§ första stycket registreras till aktier, skyldig i enlig-ll ägare attsom

het med aktiekontolagen 1989:827 låta registrera aktieägarens tillrätt
kommande lösenbelopp jämte ränta.

aktiebrev eller lösenbevis inte överlämnats till majoritets-13 § Har
lösenbeloppetaktieägaren inom månad från den dag dom avseendeen

kraft eller i fråga avstämningsbolag, aktieägare ilaga är,vann om
sådant bolag okänd, skall majoritetsaktieägaren dröjsmål låtautan

förnedsätta lösenbeloppet för sådan aktie eller aktie medsom avses
sådant lösenbevis enligt lagen 1927:56 nedsättning hosav pengarom
myndighet. Därvid får förbehåll återta det nedsätta beloppeträtt attom
inte göras.

avstämningsbolag majoritetsaktieägaren, dom avseendeI är när
lösenbelopp vunnit laga kraft, skyldig betala lösenbeloppet tillatt ut

stycket har till betalning.den enligt andra17 § rättsom

ställts enligt eller nedsättning skett enligt14 § Om säkerhet ll § 13
till aktierna. aktiebreven imajoritetsaktieägaren Innanär ägare ett

bolag överlämnats till majoritetsaktieägaren medför aktiebreven i
sådant fall endast för innehavaren överlämnande aktie-rätt att mot av

få lösenbeloppetbreven till majoritetsaktieägaren eller länsstyrelsen ut
jämte ränta.

inom månad från det majo-§ aktiebrev inte överlämnats15 Har atten
utfärdasritetsaktieägaren blivit till aktien, får aktiebrev tillägare nytt

aktiebrevet skall innehålla uppgiftmajoritetsaktieägaren. Det nya om
äldre aktiebrevet därefter överläm-det äldre brev. Om detersätteratt
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förbolagetöverlämnas tilldetskallmajoritetsaktieägaren, atttillnas
makuleras.

förstai §fall 14skall iavstämningsbolagAktier i me-avsessom
med denneregistrerasmajoritetsaktieägarenbegäranningen somav

1989:827.aktiekontolagenenligtägare

inlösentvistDom i

tillÄr skyldighetellermajoritetsaktieägarens rättfrågan16 § om
godeeller denyrkandeskiljemännentvistig, får partinlösen av

särskild skiljedom.fråganavgöra genommannen

majoritets-fastställa vadskalllösenbeloppetavseende17 § Dom
domenlösas in. Iskallaktieför varjebetalaskallaktieägaren som

aktie-överlämnartill denförpliktasmajoritetsaktieägarenskall att som
detlösenbeviseller överlämnaröverlåtelsepåskrift utgemedbrev om

lösenbevisetjämteeller ränta.aktiebrevetföljerlösenbelopp avsom
förhållandeigällabetalningsförpliktelsenskallavstämningsbolagl

1989:827aktiekontolagen ärenligttill den som
elleraktierna,tillregistrerad ägaresom

berättigad tillavstämningsregisterikontoantecknad som
lösenbeloppet.

Återkallelse talanav

sedaninlösensin talanåterkallarmajoritetsaktieägaren18 § Om om
majoritets-svaromål,igått äreller aktieägaregodeden mannen

svaromålgått idenyrkandeskyldigändåaktieägaren att somav
godedenframställtsyrkandeteller,denneslösa mannen,avom

majoritetsaktie-gälleraktier. Detsammaaktieägaresfrånvarande om
svaromål under-igåttgodeeller denaktieägaresedanägaren mannen

domstolendomstol,tvisten atteller, prövasskiljemännenrättar avom
berättigadinte längrehanomfattning äraktier i sådanöverlåtithan att

inlösenyrkandefår dockfallsistnämndaenligt 1inlösen 1till om
någonägdesaktie änbeträffandeendastframställas annanavsom

majori-dagdentill dennedotterföretagellermajoritetsaktieägaren
prövningtillhänskjutasskulletvistenbegärdetetsaktieägaren att av

skiljemän.
intefår hanenligtsäkerhet 1 lställtharmajoritetsaktieägarenOm

talan.sinåterkalladärefter
tillhänskjutit tvistenmajoritetsaktieägarennågonHar änannan

ändåskall tvistenhan sin talan,återkallarochskiljemänprövning av
yrkar det.majoritetsaktieägarenprövas om
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Kostnaderna för skiljeförfarandet

19 § Kostnaderna för skiljeförfarandet skall bäras majoritetsaktie-av
inte skiljemännenägaren, särskilda skäl ålägger någonom annan

aktieägare helt eller delvis för dessa kostnader.att Som kostnadsvara
för skiljeförfarandet ersättning tilläven den gode föranses mannen
arbete och kostnader. Beträffande aktieägares kostnader gäller 18 kap.
8 § rättegångsbalken. bolagI enligt 2 första§ stycket insider-3som
lagen 1990:1342 aktiemarknadsbolag,utgör har dock aktieägare inte

till ersättning förrätt sina kostnader det noterade värdet hansom av
aktier inte basbeloppöversteg enligt lagen 1962:381ett allmänom
försäkring den dag tvisten hänsköts till prövning skiljemän.av

Klander skiljedomav

20 § Part eller god missnöjd med skiljedomenär har rättman som att
väcka talan i Svea hovrätt inom sextio dagar från det han ñck del av
skiljedomen i original eller bestyrkt kopia.

Prövningstillstånd krävs för Högsta domstolen skall hov-att pröva
dom eller slutligarättens beslut.

Rättegångskostnader Svea hovrätti och Högsta domstolen

21 § 1 högre majoritetsaktieägarenrätt för sina kostnadersvarar egna
och för kostnader uppkommit för eller godmotpartsom man genom

majoritetsaktieägaren fullföljt talan,att inte följer kap.18annatom av
6 eller 8 § rättegångsbalken. 1 övrigt gäller 18 kap. rättegångsbalken
beträffande skyldigheten för kostnader i högreatt rätt.svara

Särskilda bestämmelser inlösen konvertibler ochom av
teckningsoptioner

22 § l tvist inlösen konvertibler eller teckningsoptioner skall 3-om av
10, och 13-21 tillämpas.
Om tvist inlösen såväl aktier konvertibler elleren om avser som

teckningsoptioner och god har förordnats enligt 8 denneärman
behörig också företräda frånvarande innehavareatt konvertibler ellerav
teckningsoptioner.
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Fusion18 kap.
2

likvi-ibolag haröverlåtande trätthinderskefårFusion attutan av
harintetillgångarbolagetsskifteförutsättningunderdation, att av

påbörjats.
styck-i förstafalllstyck-förstaifalll avsessomavsessom

likvidatorerna,skall närlikvidatorerna, när et enskall enet
enligtharfusionsplan upprättatsenligtharfusionsplan upprättats

sinslutredovisning översin 4slutredovisning över4 avgeavge
Slutredovisningenförvaltning.Slutredovisningenförvaltning.

harfusionsplanensedanskall,harfusionsplanensedanskall,
fram-i bolaget,gällandeblivitfram-bolaget,gällande iblivit

slutredo-Förläggasslutredo- stämma.Förläggas stämma.
granskningdessochvisningengranskningdessochvisningen

föreskrivsvadövrigtigällerföreskrivsvadi övrigtgäller somsom
14kap.i 19kap. 14i 13

har§enligt 19anmälanavslutad närskallLikvidationen anses
har skett.enligt 28 §registreringellerregistrerats

3§7
konvertibler,lnnehavarnakonvertiblaInnehavarna avav

vinstandelsbe-teckningsoptioner,förenadeskuldebrevskuldebrev,
medvärdepapperandraellervisnyteckning,tillmed optionsrätt

överlåtandeirättighetersärskildaandraellervinstandelsbevis vär-
Övertagandei detskallbolagrättighetersärskildameddepapper
motsvarandeminsthabolagetdetskall ibolagöverlåtandei

överlåtandei deträttigheterminsthabolagetÖvertagande som
enligtintedebolaget,i deträttighetermotsvarande omsom

få sinaharfusionsplanen rättinte attdebolaget,överlåtande om
detinlösta över-värdepapperfåharfusionsplanen rättenligt att av

bolaget.tagandedetinlöstavärdepappersina av
bolaget.Övertagande

10
samtligai över-bolagsstämmanunderställasskallFusionsplanen

bolag.låtande
femtill minstOmfem ägareminsttill pro-Om ägare pro-

° 1994:802.lydelseSenaste
7 1994:802.lydelseSenaste

1994:802.3 lydelseSenaste
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samtliga aktier i det samtliga aktier i detöver- över-cent centav av
det,tagande bolaget begär skall tagande bolaget begär det, skall

fusionsplanen underställas fusionsplanen underställasäven även
bolagsstämman i det Övertagande bolagsstämman i det Övertagande
bolaget. sådan begäran skall bolaget. sådan begäranEn En skall

inom två veckor från det inom fråntvå veckor detgöras görasatt att
uppgift fusionsplanens regist- uppgift fusionsplanens regist-om om
rering har kungjorts enligt rering har18 kungjorts enligt 22
kap. kap.2 2

fårStämman hållas tidigast månad eller, samtliga fusioneran-en om
de aktiebolag privata aktiebolag, tidigast två veckor efter detär att
uppgift fusionsplanens registrering har kungjorts.om

fattar beslut, skall fusionsplanenInnan med därtill fogadestämman
handlingar ha hållits tillgänglig for aktieägarna minstunder månaden
efter fusionerandekungörandet eller, samtliga aktiebolag privataärom
aktiebolag, efterminst vecka kungörandet. Tillhandahållandet skallen
ske hos bolaget den där styrelsen har sitt Planen medsäte.ort
därtill fogade handlingar skall och kostnad sändas till degenast utan
aktieägare begär det och sin postadress.som uppger

fusionsplanen inte godkänns i sin helhet samtliga bolag,Om ärav
frågan fusionen förfallen.om

20
enligt haranmälan 19 § registrerats, överlåtande bolagNär ären

Överlåtandeupplöst. bolags tillgångar och skulder med undantag för
skadeståndsanspråk enligt kap. övergår samtidigt till det15 I-3
Övertagande bolaget och aktieägare i överlåtande bolag blir, aktierom
ingår i fusionsvederlaget, aktieägare i det Övertagande bolaget.

första styckethinder hinder forsta stycketUtan Utan avav
tiondel kankan till till tiondelägare ägaresamt- samt-en av en av

överlåtande bolagliga aktier i liga aktier i överlåtande bolagett ett
hållshos styrelsen begära det hos styrelsen begära det hållsatt att

bolagsstämma for behandling bolagsstämma för behandlingav av
fråga kap. frågatalan enligt 5 talan enligt kap.l5 15 5om om
Därvid andraskall 9 kap. 8 § Därvid skall kap. andra12 8§
meningen tillämpas. sådan meningen tillämpas.Om Om sådan
talan väcks, gäller kap. 16 § i talan väcks, gäller13 19 kap. l6 i§
tillämpliga delar. tillämpliga delar.

9 Senaste lydelse 1994:802.
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§1024
frånmånadfrån Inommånadlnom upp-enupp-en

fusionsplanen skallrättandetfusionsplanen skallrättandet avav
medplanenmoderbolagetmedplanenmoderbolaget gege

regist-yttranden tilldärtill fogadetill regist-yttrandendärtill fogade
for registre-reringsmyndighetenregistre-förreringsmyndigheten

registreringenUppgiftring.registreringenUppgiftring. omom
enligt kap. 2skall kungöras 22kungöras.kap. 2 §skall enligt 18

hel-kungörs i sinplanen intehel- Omi sinkungörsplanen inteOm
kungörelsen läm-iskall detläm- het,kungörelsenihet, skall det

hållsuppgift denhållsdenuppgift om varnasvaromnas
tillgänglig.tillgänglig.

25
femtill minstOmfemtill minst ägareOm ägare pro-pro-

moder-aktier isamtligai moder-samtliga aktier centcent avav
fusions-skallbegär det,bolagetfusions-skalldet,bolaget begär

bolagsstäm-underställasplanenbolagsstäm-underställasplanen
be-sådanbolag. Eni dettabe-sådanbolag. Eni detta manman
tvåframställas inomskalltvåframställas inomskall gärangäran

uppgiftfrån detveckoruppgiftfrån det attveckor att omom
harregistreringfusionsplanensharregistreringfusionsplanens

enligt 22 kap. 2kungjortskap.enligt 18 2kungjorts
förstastyckena 11 §fjärdetredje ochBestämmelserna i 10 § samt

tillämpas.skallstycket

30
upphävandeTalanupphävandeTalan avomavom

godkännandestämmobeslutgodkännandestämmobeslut omom
fallskall ifusionsplanskall i fallfusionsplan av-somav- avsomav

styckettredjekap. 17 §i 12styckettredje§i 9 kap. 17 sesses
frånmånaderinomväckasmånader frånväckas inom sexsex

talan inomintebeslutet. Väckstalan inominteVäcksbeslutet.
för-till talantid,dennafor-till talan rättenärtid,denna rättenär

lorad.lorad.
bifallit talanavgörandelagakraftvunnetOm rätten omengenom

skallfusionsplan,godkännandestämmobeslutupphävande avomav

° 1994:802.lydelseSenaste
" 1994:802.lydelseSenaste
2 1994:802.lydelseSenaste
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fusionen gå åter överlåtande bolagäven har upplösts. För förplik-om
telser har uppkommit någon åtgärd det Övertagandesom genom
bolagets sedan överlåtandevägnar bolag upplösts innan rättensmen
avgörande har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, de över-svarar
låtande bolagen och, vid absorption, det Övertagande bolaget solida-
riskt.

19 kap.
7

När bolagsstämman har fattat beslut likvidation skall dettaom genom
försorgstämmans anmälas till registreringsmyndighetengenast och

denna skall därefter eller flera likvidatorer.genast utse Nären en
domstol eller registreringsmyndigheten beslutar bolaget skall trädaatt
i likvidation, skall eller flera likvidatorer samtidigt Likvidatorutses.en
träder i styrelsens och verkställande direktörs ställe och har i uppgift

genomföra likvidationen.att
Saknar aktiebolag, har i likvidation,trätt till registret anmäldsom

behörig likvidator, skall registreringsmyndigheten förordna elleren
flera likvidatorer.

Beslut likvidation och förordnande likvidator skall regist-om om av
reras.

Bestämmelserna styrelse och styrelseledamöter i denna lag ochom
tillämplig lag årsredovisning gäller i fråga likvidator,ävenom om om
inte följer detta kapitel.annat av

Uppdrag revisoratt Uppdrag revisorvara attupp- vara upp-
hör icke bolaget träder hör ickeatt bolaget trädergenom attgenom
i likvidation. Bestämmelserna i i likvidation. Bestämmelserna i

kap.10 tillämpning underäger kap.14 tillämpningäger under
likvidation. Revisionsberättelsen likvidation. Revisionsberättelsen
skall innehålla uttalande huruvida skall innehålla uttalande huruvida
enligt revisorernas mening likvi- enligt revisorernas mening likvi-
dation onödigt fördröjes. dation onödigt färdröjs.

12
Likvidatorema skall för varje Likvidatorema skall för varje

räkenskapsår årsredovisning, räkenskapsår årsredovisning,avge avge
läggs fram ordinarie bo- läggs fram ordinariesom bo-som

lagsstämma för godkännande. lagsstämmaI för godkännande. I

3 Senaste lydelse 1995:1620.
‘ Senaste lydelse 1995:1555.
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redovis-ochfrågaredovis- stämmanochfråga stämman omom
andra5§kap.skall 12ningenandra§kap. 5skall 9ningen

och 2stycket loch 2stycket l
bestämmelsernaoch§kap. 2623 §§,17kap.5 omlagdenna samt

årsredo-kap. 3 §och 6styckettredje§kap. li 2Finansieringsanalys
behöverfallförekommandetillämpas. linte1995:1554visningslagen

1995:lagenkap. 3 §och 6§ 3i kap. 25bestämmelsernahellerinte
tilläm-värdepappersbolagochkreditinstitutiårsredovisning1559 om

pas.
varvidikapitaletdet post,balansräkningen enl upptages egna

olikapåfördelatfallförekommandeilinjen,inomaktiekapitalet anges
aktieslag.

inbringaberäknasdenvärdehögretill änfårTillgång upptagas
beräknaskantillgångOmforsäljningskostnaderna.foravdragefter

balansräkningenidet upptagnabeloppväsentligt högre äninbringa
åtgåberäknaskanlikvidationskostnad ettochskuldforellervärdet om

skuld,elleravsättningredovisadfrånavvikerväsentligtbelopp som
tillgångs-,vid avsätt-linjeninombeloppetberäknadedetskall anges

skuldposten.ellernings-

14 §
kandetsåskall deuppdrag, snartsittfullgjortlikvidatorernaSedan

forvaltningsberättel-förvaltningför sinslutredovisningske genomavge
innehållaskallBerättelsen ävenhelhet.i desslikvidationenrörandese

redovisningshand-fogasskallberättelsenVidskiftet.förredogörelse
redovisningshand-ochBerättelsenlikvidationstiden.helaförlingar

månadinomskallDessarevisorerna.tillavlämnasskall enlingarna
för-ochslutredovisningenrevisionsberättelse överdärefter avge

likvidationen.undervaltningen
revisionsberättelsendetEfterrevisionsberättelsenEfter det

skalllikvidatorernatillavlämnatsskalllikvidatorernatillavlämnats
tillaktieägarnakalladessatillaktieägarna genastkalladessa genast

granskningforbolagsstämmagranskningfor avbolagsstämma av
Slutredovis-slutredovisningen.Slutredovis-slutredovisningen.

redovis-bifogademedningenredovis-bifogademedningen
revisionsbe-ochningshandlingarrevisionsbe-ochningshandlingar
tillgängligaskall hållasrättelsentillgängligahållasskallrättelsen

aktieägaretillsändasochföraktieägaretill en-sändasochför en-
stycketfjärde9§kap.ligt 12stycketfjärdekap. 9 § samtligt 9

framläggas stämman.Före- samtpåframläggas stämman.
andra§i kap. 5Föreskrifterna 12andra§kap. 5i 9skrifterna styc-
skallstyckettredjeochstycket 3styckettredjeochket 3 äger mot-

tillämpas.tillämpning.svarande
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15
När likvidatorema framlagt slutredovisning bolaget upplöst.är

Anmälan därom skall för registrering.görasgenast
Utan hinder vad i första hinderUtan vad i förstaav av

stycket kan till stycket kansägs ägare tillsägs ägareen en
tiondel samtliga aktier hos lik- tiondel samtliga aktier hos lik-av av
vidatorema påkalla bolagsstämma vidatorema påkalla bolagsstämma
för behandling fråga talan for behandling fråga talanav om av om
enligt 15 kap. Bestämmelsen5 enligt kap.15 5 Bestämmelsen
i kap.9 andra meningen8 § i kap.12 andra8 § meningenäger
motsvarande tillämpning. skall tillämpas.

Om likvidatorema finner bolaget obestånd och inte kanäratt
betala likvidationskostnadema, skall de ansöka bolaget försättsattom
i konkurs.

21 kap.
§161

Ett beslut privat Ett beslut privatatt ett att ettom om
aktiebolag skall bli publikt fattas aktiebolag skall bli publikt fattas

bolagsstämman enligt bestäm- bolagsstämman enligt bestäm-av av
melserna i kap. beslut9 melserna i kap.12 beslutom om om om
ändring bolagsordningen. ändring bolagsordningen.av av

Om hålls månader efterstämman utgången detänsenare sex av
räkenskapsår för vilket årsredovisning och revisionsberättelsesenaste

har avgivits, skall det läggas fram uppgifter motsvarandestämman
delårsrapport enligt kap.9 3 och 4 årsredovisningslagen 1995:
1554 eller, i förekommande fall, kap.9 3 § 3 lagen 1995:1559 om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Uppgifterna skall

tiden från utgången nämnda räkenskapsår till dagavse av en som
infaller tidigast månader före dagen för bolagsstämman.tre

Beslutet får registreras endast om
bolagets registrerade aktiekapital uppgår till minst 500 000 kr,
yttrande företes från auktoriserad eller godkänd revisoren av

vilket framgår bolagets kapital uppgår till minst det registrera-att eget
de aktiekapitalet, och

bolagets firma inte strider bolagets firma inte strider
föreskrifterna i kap.16 föreskrifterna1 § i kap.mot 20 1 §mot

publikt aktiebolags firma. publikt aktiebolags firma.om om

5 Senaste lydelse 1981:458.
6 Senaste lydelse 1995:1555.
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bolags-blivit publikt,haaktiebolag skall närprivatEtt anses
aktiebolaggäller för publikabestämmelserdeuppfyllerordningen som

blivit registrerat.aktiebolag hartill publiktövergångoch beslutet om

§172
publiktbeslutpublikt Ettbeslut ettattEtt ettatt omom

fattasaktiebolag skall bli privatfattasskall bli privataktiebolag
enligt bestäm-bolagsstämmanbestäm-enligtbolagsstämman avav

kap. beslutmelserna i 12besluti kap.melsema 9 omomomom
bolagsordningen. Be-ändringbolagsordningen. Be-ändring avav

endastdock giltigtslutetendastdock giltigtslutet ärär omom
samtliga vidbiträttsdet harsamtliga vidbiträttsdet har avav

närvarande aktieägarenärvarande aktieägare stämmanstämman
tiondelarföreträdande niotiondelarnioföreträdande avav

aktierna.aktierna.
endastfår registrerasBeslutetendastregistrerasfårBeslutet
striderfirma intebolagetsstriderintefirmabolagets omom

kap. l §föreskrifterna i 20kap. §i 16 lföreskrifterna motmot
aktiebolags firma.privatfinna.aktiebolagsprivat omom

bolags-privat,ha blivitaktiebolag skall närpubliktEtt anses
aktiebolagfor privatagällerbestämmelserdeuppfyllerordningen som

registrerat.blivitaktiebolag harprivattillövergångbeslutetoch om

3
i kap. 12-Bestämmelserna 2kap. 9Bestämmelserna i 2 a-

ocksåtillämpas14 närockså etttillämpas när9 ettc
publiktblivitharaktiebolagpubliktblivitharaktiebolag somsom

regis-fråninom två årenligt §regist- 1fråninom två årenligt §l
träffar avtalbeslutettreringenavtalträffarbeslutetreringen avav

kap. 12i 2kap. 9i 2 avsessomasom avses

22 kap.
2

RegistreringsmyndighetenskallRegistreringsmyndighetenskall
och Inrikesdröjsmål i Post-Inrikesochdröjsmål i Post- utanutan

in-vadTidningar kungöravad in-kungöraTidningar somsom
medaktiebolagsregistretföres imedaktiebolagsregistretifores

7 1396.lydelse 1994:Senaste
‘ 1994:802.lydelseSenaste
‘9 1985:58.lydelseSenaste
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undantag registrering undantag registreringav av av av
underrättelse enligt 13 kap. 20 underrättelse enligt kap.19 20

kungörelseEn ändring En kungörelse ändringsom avser som avser
i förhållande tidigare har i förhållandeett tidigare harettsom som
införts i registret skall endast införts i registret skall endast

ändringens ändringensart.ange art.ange

4
Har sökande vid anmälan för registrering iakttagit vad ärsom

föreskrivet anmälan, skall sökanden föreläggas inom viss tidom att
yttrande eller vidtaga rättelse. Detsamma gäller, registrerings-avge om

myndigheten finner beslut anmäles för registrering elleratt hand-som
ling bifogas anmälningen har tillkommit i behörig ordning ellersom
till sitt innehåll strider lag eller författning eller bolags-mot motannan
ordningen eller har i något viktigare hänseende otydlig eller vilseledan-
de avfattning. Underlåter sökanden efterkomma föreläggandet, skallatt
anmälningen avskrivas. Underrättelse denna påföljd skall intagas iom
föreläggande. Föreligger efter det yttrande avgivitsäven hinder för
registrering och har sökanden haft tillfälle sig hindret,överatt yttra
skall registrering anledning förekommervägras, sökandenattom ge

föreläggande.nytt
Bestämmelserna i första styck- Bestämmelserna i första styck-

hinder för registreringutgör hinderet för registreringutgöret
bolagsstämmobeslut, bolagsstämmobeslut,rättenav rättenom av om

till talan beslutet gått för- till talan beslutet gått för-mot mot
lorad enligt 9 kap. andra17 § lorad enligt 12 kap. l7§ andra
stycket. stycket.

Registreringsmyndighetenskall Registreringsmyndighetenskall
skriftligen underrätta bola- skriftligen underrättagenast bola-genast

registreringsmyndighetennär registreringsmyndighetenget närget
fattar beslut enligt kap. § fattar4 13 beslut enligt kap.10 22
andra stycket, kap. §6 tredje7 kap.18 första15 § stycket, 21
stycket, kap.13 6 eller 18 14 eller 29 § kap.19 eller6 §18a a
kap. 15 första§ stycket, 21 eller eller kap.23 2
29 § eller 19 kap. 2

7
En myndighets beslut i till- En myndighets beslut i till-

3° Senaste lydelse 1995:1555.
3 Senaste lydelse 1995:1555.
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ståndsärende enligt kap. 2411kap. 8ståndsärende enligt 2 1
kap.kap. eller 2eller 13 11 14kap. 2 4eller 10kap. 114

tilleller § får överklagasfår 3§§ eller kap. 83 12 över- rege-
ringen.regeringen.klagas till

förstafall enligtdenna lag ibeslut enligtLänsstyrelsens änannat
förvaltningsdomstol.hos allmänöverklagasstycket får

registreringsmyn-beslutregistreringsmyn- EttbeslutEtt avav
anmälanavskrivadighetenanmälanavskrivadigheten attatt

enligtregistrering 4 §ellerregistrering enligt 4 §eller vägravägra
överklagas hosstycket fårförstaöverklagas hosfårförsta stycket

inomförvaltningsdomstolallmäninomförvaltningsdomstolallmän
från beslutets dag.månadertvåbeslutets dag.fråntvå månader

beslutgäller sådantbeslut Detsammagäller sådantDetsamma ettett
registreringsmyndighetenregistreringsmyndigheten somavsomav

§,18kap. 22i 10§ andra 4kap. 13i 4 4 aavsesavses a
ochstycket, 21förstastycket, kap. 15 §§ tredjekap.stycket, 6 7

kap.§ 23kap. 18första 29 §§, 19§kap. 1513 kap. 18 14 samt
2§.19och 29stycket, 21 samt

kap. 2
överklagande till kammarrätten.vidkrävsPrövningstillstånd

8
registreringsmyndig-Beslutregistreringsmyndig-Beslut avav

kap.ärende enligt 19 4heten ikap.ärende enligt 13 4iheten aa
till tingsrät-överklagaseller 7 §till tingsrät-överklagaseller §7

styrelsedär bolagetsstyrelse i dendär bolagetsdeni ten ortortten
medSkrivelsenhar sittmed över-Skrivelsen säte.har sitt över-säte.

till registre-skallklagandettill registre-skallklagandet gesges
veck-inomringsmyndighetenveck-inomringsmyndigheten tretre

för beslutet.från dagenbeslutet.förfrån dagen oror
registre-överklagandenVidöverklaganden registre-Vid avav

ibeslutringsmyndighetens ären-beslut iringsmyndighetens ären-
eller §7den enligt 19 kap. 4eller 7 §kap. 4enligt 13den aa

dom-gäller lagen 1996:242dom-1996:242gäller lagen omom
stolsärenden.stolsärenden.

n 1996:256.lydelseSenaste



örfattningsförslagF l 17SOU 1997:22

23 kap.
1

denfängelse i högst år dömsTill böter eller ett som
kap.uppsåtligen bryter 1 4mot

eller oakt-oakt- uppsåtligenuppsåtligen eller avav
samhet underlåter enligt dennaenligt dennasamhet underlåter attatt
lag föra aktiebok, förteckningföra aktiebok, förteckninglag
enligt kap. § eller hålla§ eller hålla 15enligt kap. 12 43

tillgänglig,tillgänglig, aktiebokaktiebok
oakt-oakt- uppsåtligen elleruppsåtligen eller avav

§kap.kap. samhet bryter 15samhet bryter 3 12 § 4motmot
kap. andraandra tredje stycket, 13 8 §tredje kap. 8 §stycket, 8

ellerstycket andra meningen 9 §meningen eller 9 §stycket andra
tredjeförsta andra ellereller tredje stycketförsta stycket andra

meningen,meningen,
uppsåtligen bryter 11mot

stycket,kap. § andra4
elleruppsåtligenuppsåtligen eller av grovav grov

kap. kap. 21bryter 12 7 oaktsamhet bryter 11oaktsamhet mot mot
eller § eller kap. 726 16eller 9

§hinder 35 kap. 1kap. § Utanhinder 35 1Utan avav
påföljd för brottbrottsbalken fårfår påföljd för brottbrottsbalken

stycket 11stycket 12 enligt första 5enligt första 4 motmot
ådö-§ kap. §miss- kap. 21 eller 16 7denkap. § ådömas,7 om

häktatsden misstänkteerhållit deltänkte ellerhäktats av mas, om
för brotteterhållit del åtalfem från elleråtal för brottet inom år av

inom fem från brottet.årbrottet.
i kap. 13 §fall i kap. 13 § fall 1410 II avsessom avses som

följaskall inteskall inte följa första stycketförsta stycket
brotts-brotts- enligt 20 kap. 3 §enligt 20 kap. 3 §ansvar ansvar

balken.balken.

2
verkställandevite föreläggakan vidRegistreringsmyndigheten

denna lagfullgöra skyldighet enligtdirektören eller styrelseledamot att
författningeller attannan

för registrering,behörig anmälanhos myndigheten göra
fakturorbolagets brev,fakturorbolagets brev,

23 1994:802.Senaste lydelse
2 1995:1555.Senaste lydelse
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sådanaoch orderblanketter lämnaorderblanketter lämna sådanaoch
i kap.i kap. uppgifter 20uppgifter 16 som angesangessom

44
under-stycket får inte meddelas,enligt första 1Föreläggande om

eller styrelsensmedför bolagsstämmansanmälanlåtenheten göra attatt
skyldigt träda i likvidation.bolaget blirförfaller ellerbeslut att

registreringsmyndigheten.utdömande viteFråga prövas avavom

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

januarii kraft den 1999.träder 1lagDenna
tillförfattning hänvisningeller någoni lagFörekommer annan

ibestämmelse i denna lag, tillämpasföreskrift ersatts genomsom
bestämmelsen.stället den nya

kraft, får registre-iinnan denna lagbildatsAktiebolag, trättsom
bestämmelser.äldreenligtras

tio gångerröstvärde överstigervilkasbolag aktier, röst-Finns i
aktier med defår bolagetslag,aktierför samtligavärdet utannat geav

aktier.redan utgivnatillkommerröstvärden som
ii kap. 3 §förbehåll avsågs 3bolagsordningenInnehåller som

från 3 kap.det avvikerförbehålletgällerlydelse,dess äldre även om
denna lag.18 §
Äldre fortfarande igälleruppgifter i aktiebrevbestämmelser om

ikraftträdande.lagsföre dennagivitsfråga aktiebrev utsomom
bolagsstämmobeslutverkställanderegistrering ochVid somav

bestämmelser.gäller äldreikraftträdandelagsfattats före denna
beslutfattatår 1998 harstyrelsen före utgångenOm omav

enligtskuldebrev 5emissionellerenligt kap. 14 15nyemission 4 av
iaktiekapitalet enligt 6 kap. 8 §nedsättningellerkap. eller 9 §8 av

registre-bestämmelser vidgäller äldrelydelse,paragrafers äldredessa
ring beslutet.av

äldre lydelsei dessenligt kap. 31 §aktier 14inlösenHar av
i frågagäller äldre bestämmelserföre år 1998,påkallats utgången av

lösenbelopp ochbestämmandeinlösen,förförutsättningarna avomom
dennaavgörande efterskiljemännensVäcks talanförfarandet. motom

sådan talan.bestämmelsernagäller dock deikraftträdande,lags omnya
sådanaskall tillämpasi kap. §Bestämmelserna 11 ävenl0.
stycketstöd kap. § andramed 7 2publikt aktiebolagaktier ett avsom

ikrafttträdande.före denna lagshar förvärvatdess äldre lydelsei
stycket iandrastöd kap. 2 §aktiebolag med 7privatEtt som av

ikraftträdandeföre denna lagsaktierförvärvatäldre lydelsedess egna
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får behålla dessa aktier någon tidsbegränsning.utan
Efter kan beslut11. utgången år 1997 fattas ändringav om av

bolagsordningen till överensstämmelse med denna lag. beslutet skallI
det gäller från och med den l januari 1999.attanges

bolagsordning efter12. Om utgången år strider1998 moten av
bestämmelse lag, skall styrelsen till förstai denna ordinarie bolags-

lägga fram förslag till ändring bolagsordningen tillstämma över-av
ensstämmelse med bestämmelsen.
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tillFörslag
vissa1987:464lagenupphävandeLag omavom

aktiemarknadsbolagemissioner iriktade m.m.

iriktade emissionervissalagen 1987:464Härmed föreskrivs att om
gälla.skall upphöraaktiemarknadsbolag attm.m.

januarikraft den 1999.träder i 1lagDenna
alltjämt tilläm-skall dockupphävda lageni denBestämmelserna

bolagsstämmobeslutverkställighetochregistreringvid somavpas
ikraftträdande.lagsfattats före denna
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1991:980 handel medom om

finansiella instrument

Härmed föreskrivs frågai lagen 1991:980 handel medom om
finansiella instrument

dels kap.2 4-6 skall betecknas kap.2 13-15 §§,att
dels 2 kap. skall1-3 ha följande lydelse,att
dels i kap. skall2 införas paragrafer 4-12att närmastsamtnya

före 2 kap. 1 och 4 rubriker följande lydelse,nya av
dels det i lagen före kap.2 skall13 § införas rubrikennärmastatt

Registrering och offentliggörande prospekt.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
Gemensamma bestämmelser om
prospekt

1§
Vid emissioner i Vid emissioner isom avses som avses

2 § och erbjudanden i 2 § och erbjudanden isom avses som avses
3 riktade till 3 riktade tillär vidareöppen ärsom en som en
krets, skall prospekt krets, skall prospektupprättas upprättasom om

de belopp till de belopp tillsumman av som summan av som
följd emissionen eller erbju- följd emissionen eller erbju-av av
dandet kan komma erläggas dandet kan komma erläggasatt att
uppgår till minst kronor.300 000 uppgår till minst 300 000 kronor.
Ett sådant prospekt skall innehålla Ett sådant prospekt skall innehålla
de upplysningar med hänsyn de upplysningar med hänsynsom, som,
till de finansiella instrument till de finansiella instrumentsom som

behövs för välgrundad behövs för välgrundadavses, en avses, en
bedömning emissionen eller bedömning emissionen ellerav av
erbjudandet. erbjudandet.

Prospekt behöver inte Prospekt behöver inteupp- upp-
rättas rättasom om

emissionen eller erbjudan- emissionen görs statav en
det inom inomEES, EES,görs statav en

Senaste lydelse 1992:1713.
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erbjudandet lämnaserbjudandetelleremissionen av en
ochEES intevärdepappers- inomiandelar stat avserenavser

fondpapper givitsfond-utländskt ettuteller ifond ett avsom
publiktaktiebolag,publiktland inomimed ettföretag säte ett
publiktellerbankaktiebolag ettEES,

försäkringsaktiebolag,erbjudandetelleremissionen
erbjudandetelleremissionenmed kortarefordringsrätteravser

värdepappers-iandelarår,löptid än ett enavser
fond-utländsktifond ellerskallbeloppet ettlägsta som

land inomimedföretag säteenskild investerare etterläggas enav
EES,ellerkronor300 000är mer.

erbjudandetelleremissionenefter 4.eller,Regeringen rege-
med kortarefordringsrätterFinansin-bemyndigande,ringens avser

år,föreskrif- löptidmeddela änfår ettspektionen
skallbeloppetfrån lägstaundantagytterligare somter om

enskild investerareerläggasskyldigheten upprättaatt av enpro-
ellerkronor300 000spekt. är mer,

erbjudan-elleremissionen
börsprospektomfattasdet ettav

1992:§ lagenkap. 5enligt 5
clearingverk-ochbörs-543 om

godkäntshelhetsamhet sinisom
börsen.av

erbju-elleremissionenAvser
vilkaskuldförbindelser,dandet

fortlöpande inomemitteras en
återkomman-ellergivenviss ram

Iikreditinstitutde av avsessom
1995:1559§ lagenkap. 1 om

ochkreditinstitutårsredovisning i
behövervärdepappersbolag, pro-

skuld-endastspekt närupprättas
slagförbindelser gessammaav

första gången.förut
eftereller,Regeringen rege-

Finansin-bemyndigande,ringens
föreskrif-meddelafårspektionen

frånundantagytterligareter om
skyldigheten upprättaatt pro-

fårundantagSådana intespekt.
publikaaktiebolag,publikaavse

publika för-ellerbankaktiebolag



SOU 1997:22 Författningsförslag 123

säkringsaktiebolag eller, vid er-
bjudande försäljning fond-om av

aktieägare sådana bo-ipapper,
lag.

2§2
Vid emission fondpapper Vid emission fondpapperav av

inte inregistrerade eller inteär inregistrerade ellerärsom som
föremål för ansökan inregi- föremål för ansökan inregi-om om
strering vid börs, skall utgiva- strering vid börs, skall utgiva-en en

prospekt.upprätta prospekt emissions-upprättaren ren
prospekt.

3§°
Vid erbjudande köp eller Vid erbjudande köp ellerom om

försäljning finansiella instru- försäljning finansiella instru-av av
skall den lämnar skall den lämnarment, mentsom er- som er-

bjudandet prospekt. bjudandetupprätta prospekt er-upprätta
bjudandeprospekt, inte annatom

följer 5av

Särskilda bestämmelser vissaom
slag prospektav

§4
För publika aktiebolag, pub-

lika bankaktiebolag och publika
försäkringsaktiebolag aktie-samt

sådana bolag gälleriägare i
fråga emissionsprospekt ochom
erbjudandeprospekt som avser

försäljning bestämmelsernaäven i
§§.5-12

§5
Emissionsprospekt skall upp-

styrelsen bolaget. Det-rättas iav
gäller erbjudandeprospektsamma

2 Senaste lydelse 1992:1713.
3 Senaste lydelse 1992:558.
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försäljning, om er-som avser
aktieägarelämnas ibjudandet av

bolaget.
säljaAktieägare ämnarsom
bola-fondpapper givits ut avsom

förhållandensådanaunder attget
enligtskallprospekt upprättas

styrelsenunderrättaskall3
denföreveckorhärom senast sex

kunnatidigastdå inköpdag avses
ske.

§6
innehållaskallProspekt

avseendebalansräkningar
deutgången senastetreav

årsredo-vilkaforräkenskapsår,
revisionsberättelseochvisning

avgivits,
för dessaresultaträkningar

räkenskapsår samttre
desammandragett upp-av
skyldigtbolaget varitgifter som

förvaltningsberättelser-xin iatt ta
räkenskapsåren.för de trena

publiktbolagetOm är ett
skyldigtochaktiebolag att upp-

fimansieringsanalysrätta som
styckettredje§kap. I2iavses

995:1årsredovisningslagen
handlingarnaskall inne-1554,

analys.sådanhålla en
skyldigtbolagEtt är attsom

kapitaltäckningsana-upprätta en
styckettredje§kap. 1lys enligt 2

årsredovis-1995:1559lagen om
värde-ochkreditinstitutining
hand-skall tillpappersbolag,

Ärsådan.fogaocksålingarna en
bankaktie-publiktbolaget ett

kapitaltäckningsa-skallbolag,
kap.6uppjylla kraven inalysen
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§3 lag.samma
Bestämmelserna 3 kap. §i 5

andra stycket och tredje stycket
årsredovisningslagen skall tilläm-

på prospekt.pas
Är bolaget publikt bank-ett

aktiebolag, skall bolaget till redo-
för devisningen tre senaste

räkenskapsåren enligt första styc-
ket lämna uppgifter utveck-om
lingen och utlåningin- samtav
likviditet.

bolagetOm moderbolag,är
skall bolaget prospekteti inta
koncernresultaträkning och kon-
cernbalansräkning för de tre

räkenskapsåren. Närsenaste
redovisningshandl och andrain gar
uppgifter för koncern in itas
prospektet får häremot svarande
uppgifter för bolaget utelämnas i
den mån de kan saknaanses
väsentlig betydelse för bedöm-

de fondpapperningen bolagetav
Dock får bolagets resul-ut.ger

taträkning och balansräkning för
det räkenskapsåret enligtsenaste
första stycket utelämnas.inte

§7
I prospektet skall upplysning

lämnas sådana för bedöm-om
bolagetsningen resultat ochav

ställning viktiga förhållanden och
händelser betydelsei övrigt av
för bolaget, vilka hänför tillsig
tiden efter den period som om-
fattas de §6i hand-angivnaav
lingarna.

Om bolaget publiktär ett
aktiebolag eller publikt bank-ett
aktiebolag och det offentliggör
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måna-åttaprospektet änsenare
detutgångenefterder senasteav

årsredo-vilketförräkenskapsår,
revisionsberättelseochvisning
prospektetskall inne-avgivits,

del-motsvarandeuppgifterhålla
ochkap. 3enligt 9årsrapport

1995:årsredovisningslagen§§4
fall, 9förekommandeoch,1554 i

1995:1559lagen§ 3kap. 3 om
ochkreditinstitutårsredovisning i

värdepappersbolag. Dessa upp-
fråntidenskallgifter ut-avse

räkenskapsårnämndagången av
tidigastinfallerdagtill somen

prospektetmånaderfizra innan
enligt 15offentliggörs

§8
följandeskallprospektetI

nämligenlämnas,uppgifter
bo-historikkortfattad över

verksamhet,och desslaget
bolagetsförredogörelse

kon-finns,dotterföretagoch, om
råvarutill-verksamhet,cernens
driftställenochproduktergångar,

ställning inomdessförsamt
branschen,

bolagetsuppgifter sty-om
ochrelseledamöter, revisorer

ochbefattningshavareledande
ochförredogörelse ägar-

frågarösträttsförhållanden i om
aktier.bolagets

omfattasbolagEtt avsom
kapital-1994:2004lagen om

och exponeringartäckning stora
värdepap-ochkreditinstitutför

läm-prospektetskallpersbolag i
kapitaltäckningenuppgift omna

bety-och desslagnämndaenligt
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delse för bolaget.
Uppgifter enligt första stycket

fårI utelämnas bolag, vilkasav
fondpapper noterade vidär en
börs eller auktoriserad marknads-
plats.

§9
publiktEtt aktiebolag, vidsom

offentliggörandet prospektetav
driverinte någon verksamhet och
hellerinte har dotterföretag som

driver någon verksamhet, behöver
prospektet endasti medta senast

fastställda balansräkning, före-i
kommande fall koncernbalansräk-

upplysningarning, enligt §8 3
och 4 redogörelse för densamt
verksamhet bolaget attavser
driva.

§10
Uppgift prospekt enligti 6

§7 första stycket 8 § skallsamt
granskas bolagets revisorer.av

berättelseDeras granskning-över
skall prospektet.in itasen

11 §
Prospekt skall tillhandahållas

på de platser där teckning eller
inkopsanmälan före dentas emot
dag då teckning eller inköp tidi-

kan ske.gast

§12
Upprättas prospekt med anled-

erbjudandening från aktie-av
får bolaget från aktieäga-ägare,

uppbära förersättning sinaren
kostnader för prospektet församt
revisionskostnaden. Uppträder
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skallsäljare,flera aktieägare som
demmellanfördelaskostnaderna

fond-antaltill detförhållandei
slag, som varsammapapper av
försäljning.tillutbjuditoch en

januari 1999.kraft den liträderlagDenna
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1992:543 börs- ochom om

clearingverksamhet

Härmed föreskrivs i fråga lagen 1992:543 börs- och clea-om om
ringverksamhet, det i lagen skall införas paragraf kap.att 5 §5en ny c

följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
§5 c
frågaI börsprospektom som

publika aktiebolag,upprättas av
publika bankaktiebolag eller
publika försäkringsaktiebolag
tillämpas bestämmelserna kap.2i

§§5-11 lagen 1991:980 om
handel med finansiella instru-
ment.

Om bärsprospektett avser
skuldförbindelser, vilka emitteras

redan harutgivareav en som
fondpapper inregistrerade vid

börs, tillämpas docksamma en-
§§ lagendast kap. och 102 7

finansiellahandel med instru-om
på prospektet. Detsammament

gäller skuldför-emissionenom av
bindelserna helt eller delvishar

redannågongaranterats av som
har fondpapper inregistrerade vid

börs. skallProspektet isamma
sådant innehållafall dessutom
uppgifter §§enligt kap. och2 6 7

lag frågai garanti-samma om
givaren.

paragraf gällerDenna inte
avseende skuldför-börsprospekt

bindelser, vilka fort-emitteras
löpande inom viss givenen ram
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kreditins-eller återkommande av
kap. § lagen1 1titut isom avses

årsredovisning1995:1559 iom
kreditinstitut och värdepappers-
bolag.

i kraft den januarilag träder 1 1999.Denna
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Förslag till

ändring iLag bankaktiebolagslagen 1987:618om

Härmed föreskrivs i fråga bankaktiebolagslagen 1987:618 attom
4 kap. kap. skall19-26 5 18 § upphöra gälla.samt att

kraftDenna lag träder i den januari1 1999.
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tillFörslag
försäkringsrörelselagenändring iLag om

1982:713

försäkringsrörelselagen 1982:713i frågaföreskrivsHärmed om
gälla,skall upphörakap. §5 2dels kap. 20-274 attsamtatt

lydelse.följandeskall hadels 16 kap. 1 §att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

16 kap.
1

verk-styrelseledamot,Stiflare,verk-styrelseledamot,Stiftare,
aktuarie,direktör ochställandeaktuarie,direktör ochställande
sittfullgörandetvidsittfullgörandetvid av upp-upp- somavsom

oakt-elleruppsåtligenoakt- dragelleruppsåtligendrag avav
försäkringsbolaget,samhet skadarförsäkringsbolaget,samhet skadar
skadan.skall Detsammaskadan. Detsamma ersättaskall ersätta

vållas aktie-gäller skadanvållas aktie-skadangäller närnär
ellerdelägareellerdelägare ägare,ägare, annan genomgenomannan

lag, lagenöverträdelse dennalag, lagendennaöverträdelse avav
årsredovisning i1995:1560iårsredovisning1995:1560 omom

§§kap. 1-3försäkringsföretag, 2bolagsordninförsäkringsföretag, g-
1991:980§§ lageneller 5-12grunderna.elleren

finansiellahandel med instru-om
lagen 1992:kap. §55ment, c
clearingverk-börs- och543 om

ellerbolagsordningensamhet,
grunderna.

januari 1999.kraftträder i den llagDenna

‘ 1995:1567.lydelseSenaste
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Förslag till

ändring i bankrörelselagenLag 1987:617om

föreskrivsHärmed i fråga bankrörelselagen 1987:617 5attom
kap. skall ha följande1 § lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
§1

Om stiftare, huvudman, Om stiftare, huvudman,en en
styrelseledamot eller delegat styrelseledamot eller delegatupp- upp-
såtligen eller oaktsamhet ska- såtligen eller oaktsamhet ska-av av
dar banken då han fullgör sitt dar banken då han fullgör sitt
uppdrag, skall han skadan. uppdrag, skall han skadan.ersätta ersätta
Detsamma gäller skadan Detsamma gäller skadannär när
vållas aktieägare, medlem vållas aktieägare, medlemen en en en
eller någon eller någonöver- över-annan genom annan genom
trädelse denna lag, lagen trädelse denna lag, lagenav av
1995:1559 årsredovisning i 1995:1559 årsredovisning iom om
kreditinstitut och värdepappers- kreditinstitut och värdepappers-
bolag, bankaktiebolagslagen bolag, bankaktiebolagslagen
1987:618, sparbankslagen 1987:618, sparbankslagen
1987:619 eller lagen 1995: 1987:619, lagen 1995:1570
1570 medlemsbanker eller medlemsbanker, kap.2 1-om om
bankens stadgar. 3 §§ eller §§5-12 lagen 1991:

handel980 med finansiellaom
eller 5 kap. §instrument 5 c

lagen 1992:543 börs- ochom
clearingverksamhet eller bankens
stadgar.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.

‘ Senaste lydelse 1995:1572.
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tillFörslag
aktiekontolagen 1989:827ändring iLag om

kap.aktiekontolagen 1989:827 li frågaHärmed föreskrivs attom
föl-kap. och skall hakap. 9 1 4kap. 8 1 §2-4 §§, 2 3 samt

lydelse.jande

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

l kap.
2§

avstämningsbolag.aktier iskall registrerasavstämningsregisterI
följandeaktier tillämpas ocksålagi dennaBestämmelserna om

avstämningsbolag, nämligenrättigheter i
och tecknings-fondaktierättdeltaföreträdesrätt iatt

eller §kap. 3 5aktie- 6kap. i4emission i rätt avsessomavsessom
aktiebolagslagen 1975: 1385kap.bolagslagen 1975:1385, 4

deltaföreträdesrättförsäkringsrörelselagen 1982: iattsamt
för-kap.4bankaktiebolags- ioch kap. emission713 4 avsessom

1982:713säkringsrörelselagenlagen 1987:618,
bankaktiebolagslagenoch kap.teckning 4grundrätt avav

enligt 1987:618,nyemissionaktier vid 4
teckninggrundkap.aktiebolagslagen, 4kap. rätt avav
aktiebolags-aktier enligt kap.kap. 8försäkringsrörelselagen och 4

försäkringsrörel-kap.lagen, 4bankaktiebolagslagen, samt
bankaktiebo-selagen och 4 kap.nyteckninggrundpårätt av

lagslagen,aktiebo-kap.aktier enligt 5 samtav
nyteckninggrundbankaktie-och kap. rättlagslagen 5 av

aktie-enligt kap.aktier 8bolagslagen. av
bankaktie-bolagslagen och kap.5

bolagslagen,
avstämningsregisterregistrering ifinns bestämmelserkap.l 9 om

och andraför allmän omsättningavseddaskuldförbindelserensidigaav
finansiella instrument.

3§
skall regi-regi- rättigheterskall FörrättigheterFör somsom

får inteenligt denna lagfårlag inteenligt denna strerasstreras

‘ 1994:505.lydelseSenaste
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utfärdas aktiebrev, emissionsbe- utfärdas aktiebrev, emissionsbe-
vis, interimsbevis eller vis, interimsbevis eller tecknings-options-
bevis i aktie- optionsbevis i aktiebo-som avses som avses
bolagslagen försäk-1975:1385, lagslagen 1975:1385, försäk-
ringsrörelselagen eller1982:713 ringsrörelselagen 1982:713 eller
bankaktiebolagslagen 1987:618. bankaktiebolagslagen 1987:6 l 8.
Har sådan handling utfärdats, Har sådan handling utfärdats,en en
gäller inte bestämmelserna i dessa gäller inte bestämmelserna i dessa
lagar för handlingen. lagar för handlingen.

För sådana ensidiga skuldförbindelser föravsedda allmän omsätt-
ning enligt lag fårregistreras denna inte utfärdas skuldebrev.som

4 §
Bankinspektionen skall Finansinspektionen skallöver- över-

vaka denna lag följs. vaka denna lag följs.attatt

2 kap.
3

i skallaktiekonto 2 §1 ett angessom avses
eller identifieringsnum-aktieägarens annatpersonnummernamn,

postadress,samtmer
identifieringsnummereller2. annat samtpersonnummernamn,

rättighet grundoch för den harpanthavarepostadress för avsom en
förfoga aktien ifritt ll,isådan inskränkning överrätten att som avses

med uppgift aktiemasomfattaraktier kontotdet antal omsom
full betalning har erlagtsaktie huruvidaför varjenominella belopp och

avstämningsbolaget,för aktien till
finnasaktier olika slag kanaktie hör,vilket slag varje4. till om av

enligt bolagsordningen,
tillkan omvandlasfall aktie visst slagi förekommande att enav

aktie slag,annatav
förekommande fallförbehåll aktieägare i attatt

förbehållomfattaseller skall berättigad aktien av somannan vara
eller §lösa till kap. 13 18aktie övergår 3iatt ny avsessom

aktiebolagslagen 1975:1385ägare,
minskningutbetalning vid inlösen aktie ellergörssom av en av

aktiens skiftenominella belopp eller vid bolagets tillgångar,av
i förekommande fall aktieägaren har förvaltare enligt kap.att

2 Senaste lydelse 1996:750.
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aktiernaomfattar förvaltningmed uppdragföräldrabalken§7 avsom
enligt kap.förordnats 7förvaltareföreträdsaktiernaeller att somav en

1610lagen 1992:kap. 15 §1987:617, 5bankrörelselagen§14 aa
värde-lagen 1991:981kap. 3 §kreditmarknadsbolag, 6 omgom

försäkringsrörelselagen 1982:713,eller kap. 2 §pappersrörelse 3 e
aktie,avseendepantsättning en

kvarstad ellerutmätning,aktieägarenavseendekonkurs10. samt
i aktien,elleravseende aktiebetalningssäkring panträtten

iinskränkningi 11.inskränkning rätten att11. rätten att
aktiefritt förfogaaktieförfoga överfritt över somensomen

§§ aktie-ochi kap. 3 15§§ aktie- 4och 15i kap. 123 avsesavses
kap.1975:1385, 3bolagslagenkap.31975:1385,bolagslagen

försäkringsrörel-ochförsäkringsrörelse- 12 15och12 15
kap.eller 31982:713selagenkap. 13eller 3lagen 1982:713

bankaktiebolags-och 1613bankaktiebolagslagenoch 16
lagen 1987:618,1987: 618,

kap.stycket eller 14andra§enligt kap. 19inskränkning 1312.
föräldrabalken.stycketandra§21

nominella be-detdragits elleraktieåterbetalningHar utan en
ske.det kansåaktiekontotiskall dettaändrats,loppet snartanges

8 kap.
1

skallFinansinspektionen prövaskallFinansinspektionen pröva
registrerastillståndfrågorregistrerastillstånd attfrågor att omom

kap. 5 §förvaltare enligt 9enligt kap. 5 §9förvaltare somsom
aktiebo-kap. 10 §denna lag,andra 410 §lag, 3 kap.denna

1975: kap. 101975:1385, 3lagslagenaktiebolagslagenstycket
försäkringsrörel-andra stycket§stycketandrakap. 10 §31385,

§3 kap. 111982:713,selagen1982:försäkringsrörelselagen
bankaktiebolags-stycketförstastycketförsta§kap. 11713, 3

lagenoch 31 §1987:618lagen1987:618bankaktiebolagslagen
värdepappers-1990: 11141990:1114lagenoch §31 omom

fonder.värdepappersfonder.
särskildamedfår förenasförvaltareregistrerastillståndEtt att som
tillståndintressen. Ettoch enskildatillgodose allmännaförvillkor att

tillståndet harförvillkorFinansinspektionen,återkallasskall ettomav
förutsättningar-ellerbetydandeavvikelsenochåsidosatts är annarsom

finns.längretillståndet inteförna

3 1996:179.lydelseSenaste
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Beslut i frågor tillstånd får överklagas hos allmän förvaltnings-om
domstol. Beslutet skall verkställas det haräven överklagats,om om
inte domstolen förordnar annat.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 kap.
l

På begäran svensk fysisk eller juridisk vill utfärdaav person som
eller har utfärdat ensidiga skuldforbindelser avsedda för allmän omsät-
tning skall värdepapperscentralen besluta skuldforbindelsema skallatt
registreras i avstämningsregister enligt bestämmelsernaett i detta
kapitel.

Bestämmelserna i detta kapitel skuldförbindelser skall i tillämp-om
liga delar gällaäven

företrädesrätt delta i företrädesrätt deltaatt iatt
emission i kap. emission5 i kap. bank-5som avses som avses
aktiebolagslagen 1975:1385 aktiebolagslagenoch 1987: 618,

kap.5 bankaktiebolagslagen
1987:618, samt

konverteringsrätt och konverteringsrätt ochop- op-
tionsrätt till nyteckning tionsrätt till teckning isom avses som avses
i kap.5 aktiebolagslagen och 8 kap. aktiebolagslagen5 1975:
kap. bankaktiebolagslagen. 1385 och kap.5 bankaktie-

bolagslagen, samt
kap.17irätt som avses

aktiebolagslagen till kommande
lösenbelopp för inlåst aktie jämte
ränta.

Värdepapperscentralen får besluta andra finansiella instru-ävenatt
sådana i första eller andraän stycketment eller kap.l 2 §som avses

första eller andra stycket skall registreras i avstämningsregister.ett
Bestämmelserna i detta kapitel skuldförbindelser skall i tillämpligaom
delar gälla i fråga sådana finansiellaäven instrument.om

4
I konto för skuldförbindelser inte förvaltarregistreradeett ärsom

skall anges
eller identifieringsnummerannatnamn, samtpersonnummer

4 Senaste lydelse 1994: 505.
5 Senaste lydelse 1992:1244.
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rättighetharoch denpanthavareborgenär,förpostadress ensom
skuldför-förfogafritt överiinskränkning rätten attsådangrund av

ibindelsen avsessom
antaletfall,förekommandeilånevillkorochskuldbelopp samt,

belopp,nominelladessasochskuldforbindelser
ochfordrankonvertibelvid

enligt 5nyteckningtilloptionsrätt
9751aktiebolagslagenkap. .
ellerutbytes-huruvida1385

bundenteckningsrätten avser
aktie,eller p:

utbetalningverkställdutbetalningverkställd avav
ellerkapitalbelopp ränta,ellerkapitalbelopp ränta,

sketthuruvida utbyteskettutbyte avhuruvida av
kap.enligt 8fordrankonvertibelkap.enligt 5fordrankonvertibel

1975:1385aktiebolagslagenkap.eller 5aktiebolagslagen
bankaktiebolagslagenkap.eller 5618,1987:bankaktiebolagslagen

1987:618,skettutnyttjandehuruvida
utnyttjande sketthuruvidapånyteckningvidoptionsrättav

nyteckningvidoptionsrättförenadfordrangrund är avsomav
nyteckning aktiebolagslagen,kap.8enligtvidmed optionsrätt

skettutnyttjandehuruvidaaktiebolagslagenkap.enligt 5
påteckningvidoptionsrättbankaktiebolags-kap.eller 5 av

förenadfordrangrund ärsomlagen, av
teckningvidmed optionsrätt en-

bankaktiebolagslagen,kap.ligt 5
ellerbetalningborgenären emotför tainskränkningar attandra

dessutomskallgällande. Kontotbetalningsutfástelseni övrigt göraatt
8-10stycketförsta§kap. 3i 2uppgiftersådanainnehålla avsessom

och 12.

1999.januaridenkraft 1iträderlagDenna
föreavstämningsbolagistyrelseneller ettbolagsstämmanHar

aktie-kap.eller 5enligt 4emissionbeslutfattat1999januariden 1 om
företrädes-fårlydelse,äldrekapitelsdessai1975:1385bolagslagen

ochkonverteringsrättkapitel,dessaiemissiondelta irätt att avsessom
aktiernyteckninggrundnyteckning rätttill avsamtoptionsrätt av
enligtregistreraslydelseäldredessiaktiebolagslagenkap.enligt 5

bestämmelser.äldre
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1 Kommitténs uppdrag

Genom beslut den juni21 tillkallade1990 regeringen kommitté Juen
1990:08 med uppdrag aktiebolagslagengöra översyn Dir.att en av
1990:46. Kommitténs ledamöter, sakkunniga och förordnadesexperter
under hösten 1990 och kommittén höll sitt första sammanträde den 5
december år. Kommittén då Aktiebolagskom-antog namnetsamma
mittén.

Kommitténs uppdrag omfattar två delar. Kommittén skall först
lämna förslag till de ändringar i aktiebolagslagen föranleds densom av
europeiska integrationen. Därefter skall kommittén radöverväga en
andra frågor aktiebolagslagens utfonnning.rörsom

Kommitténs uppdrag i den första delen omfattade ursprungligen en
anpassning aktiebolagslagen till bl.a. EG:s samtliga bolagsdirektiv.av
Genom beslut regeringen den 13 februari 1992 Dir. 1992:18av
överfördes emellertid för de redovisningsinriktade bolags-ansvaret
direktiven till Redovisningskommittén Ju 1991:07. Samtidigt med-
delades anpassningen till det s.k. revisorsdirektivet skulle utredas iatt
särskild ordning. Kommitténs uppdrag begränsades därigenom till att

endast de bolagsrättsliga direktiven.rentavse
Kommittén har den första delen sitt uppdrag iavrapporterat av

delbetänkandena SOU 1992:13 Bundna aktier och SOU 1992:83
Aktiebolagslagen och EG.

Den återstående delen kommitténs uppdrag frågor inteav avser som
har något omedelbart samband med EG-anpassningen. direktiven1

kommitténs uppgifter under rubrikerna Aktiebolagets kapital ochanges
finansiella instrument, Aktiebolagets organisation, Minoritetsskyddet

och Andra aktiebolagsrättsliga frågor. Under sistnämnda rubrikm.m.
särskilt kommittén bör oförhindradatt andraävenatt taanges vara upp

frågor avseende aktiebolagsrätten i den mån utredningsuppdraget
föranleder det.

På regeringens begäran avrapporterade kommittén i maj 1995 den
del uppdraget bolagorganens rollerrör och därmedav samtsom ansvar
sammanhängande frågor rörande skadestånd och straff. skeddeDet i
delbetänkandet SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation.

förevarandel delbetänkande behandlar kommittén lagens bestäm-
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ochökningöverlåtbarhet,aktiersbolagsbildning,bl.a.melser om
aktierförvärvaktiebolagsaktiekapitalet, samtnedsättning egnaavav
ocksåbetänkandetiKommitténminoritetsaktier.inlösen tar uppav

aktie-svenskadeninföraserbjudandeplikt börs.k.frågan om en
marknaden.

lagförslagdegenomförandeomedelbartförsvårainteFör ett avatt
lag.års Av-i 1975ändringarpåförslagenfram gårläggs utsom nu
lag.helt Detiskall inordnasslutligendeemellertidsikten är att nyen

slutbetän-kommitténsredovisas ikommerlagförslagetkompletta att
kande.
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Huvuddragen2 i gällande rätt

Sverige finns endast bolagsformI i vilken delägarna inteen person-
ligen för bolagets förpliktelser, aktiebolaget. De grundläggandesvarar
reglerna aktiebolag finnsrörande i aktiebolagslagen 1975:1385 och
aktiebolagsförordningen 1975: 1387.

Aktiebolag kan privat aktiebolag eller publikt aktiebolag.vara
Aktiebolagslagen gäller aktiebolag båda kategorier, inte annatav om
föreskrivs kap.l 2 §.

Skiljelinjen mellan publikaprivata och aktiebolag bestäms rättenav
vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning. harDen rättenatt

endast publika aktiebolag. Ett privat aktiebolag eller aktieägare i etten
sådant bolag får inte annonsering söka sprida aktier eller teck-genom
ningsrätter i bolaget eller bolaget utgivna skuldebrev eller options-av
bevis. privat aktiebolag ellerEtt aktieägare i sådant bolag fåretten

hellerinte söka spridapå sådana värdepappersättannat attgenom
erbjuda fler 200 teckna eller förvärva värdepapperen.än attpersoner
Det gäller dock inte erbjudandet riktar sig enbart tillsenare om en
krets förvägi har anmält intresse få erbjudanden värde-attsom av om

i privata bolag och antalet utbjudna inte överstiger 200.posterpapper
Begränsningarna gäller inte heller erbjudanden överlåtelsesom avser
till högst tio förvärvare.

Aktier eller teckningsrätter i privat aktiebolag får inte bli före-ett
förmål handel börs eller organiserad marknadsplats. Det-annan

gäller bolaget utgivna skuldebrev eller optionsbevis kap.1samma av
4 §.

Förbudet för privata aktiebolag vända sig till allmänheten föratt
kapitalanskaffning straffsanktionerat. Den uppsåtligen bryterär som

förbudet kan dömas till böter eller fängelse högst år kap.19mot ett
1 §.

aktiebolag aktieägarnal inte personligen för bolagetsett svarar
förpliktelser. bolaget skall därför finnas aktiekapital,l funktionett vars

visst mått tillgångar hålls kvar i bolaget.är att garantera att ett av
Aktiekapitalet inte någon särskild egendom endastutgörs utanav syns

på passivsidan i bolagets balansräkning. förutsätterLagenpostsom en
bolaget har tillgångar till värde uppgår till minstatt ett som summan
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Är aktie-falletaktiekapitalet. dettaochskulder sägsbolagetsav
aktie-fårtill bolagsborgenäremahänsyntäckt.kapitalet Av ettvara

tillåterbetala egendomellertill aktieägarnabetala vinstbolag inte ut
aktie-inteaktiekapitalet,nedsättningmedi sambanddessa omav

full täckningsaknaskulle kommafullo täckt ellertillkapitalet attär
uttryckbakom lagensliggerdettautbetalningen. Detefter attär som

innehåller rad bestäm-kapital.bundet Lagenaktiekapitalet utgör en
det bundnasvarandetillgångarskallmelser, motgarantera attsom

i bolaget.kvartillförs ochkapitalet stannar
aktiebolagprivatakr itill minst 100.000skall uppgåAktiekapitalet
stycket.förstakap. §aktiebolag 1 3i publikakroch minst 500.000

bildandeAktiebolags2.1

förvillkorenstiftare,fleraellerAktiebolag bildas angersomenav
under-emission tillbeaktadärvidStiftama skallbolagsbildningen. att

för aktieBetalningenbolagsbildning.samband medtillåts ikurs inte en
lyda nomi-skallvilket aktienbelopp påunderstiga detdärför intefår

eller pliktmedtecknasskall kunnaaktie rättbeloppet. Om attnella en
pliktellermedelleregendom rättaktien tillskjuta änmot pengarannan

aktier apport,vederlagegendomför bolaget änannatöverta motatt
värdetdet verkligahögreinteapportegendomen änfår värdet sättas

bli tilleller kanegendomsådan nyttaför bolaget. Endast är antassom
ochkap.apportegendom 2 1kanverksamhetför bolagets utgöra

2 §§-
innehålla för-skallstiftelseurkundStiftarna skall upprätta somen

förskall betalasdet beloppuppgiftbolagsordning,slag till somom
bolagsbild-Skallskall betalas.aktiernauppgiftvarje aktie närsamt om

aktieteckningtillförst inbjuderstiftamastegvis såningen ske att
konstitue-kallas tillstiftamagodtasvarefter de aktietecknare avsom

successiv-fattasbilda bolagetvilken beslutrande attstämma om
uppgiftinnehålladessutomstiftelseurkunden sättetskallbildning, om

kap. 3 §.konstituerande 2till denför kallelse stämmanoch tiden
bolagsord-tillförslagetföreskrifter vaddetaljeradelagenl omges

i bolags-framgår bl.a.Däravinnehålla 2 kap. 4 §.skall attning
kunnadetta skalleller,aktiekapitaletskall utanordningen omanges

belopp,eller högretill lägrebolagsordningen bestämmasändring av
fårminimikapitaletvarvidmaximikapitalet,minimikapitalet och vara

kanbolagsordningenmaximikapitalet. Ifjärdedelmindre än aven
striderinteförutsättning debestämmelser, underandraockså atttas

författning.ellerlagelleraktiebolagslagenmot annan
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Sedan stiftelseurkunden kan aktieteckning ske.upprättats Teckning
skall ske antingen direkt stiftelseurkunden eller särskilden
teckningslista 2 kap. 5 §. åliggerDet därefter stiftarna avgöraatt om
aktieteckning skall godtas och hur många aktier skall tilldelassom
tecknaren kap.2 6 §.

Beslut bolagets bildande fattas de godkända aktietecknarnaom av
konstituerande förutsättningEn förstämma. så skall kunna skeatt

det vid visasär teckningstämman och tilldelningatt aktier skettatt av
motsvarande aktiekapitalet eller minimikapitalet enligt stiftelseur-
kunden. fråganAnnars bolagets bildande förfallen.är Om tecknareom
med flertalet avgivna och två tredjedelarröster de vid stämmanav
företrädda aktierna biträder beslut bilda bolaget, bolaget bildat 2att är
kap. 7 §.

Om alla aktier tecknas direkt vid den konstituerande ochstämman
alla godtagna aktietecknare kan beslut bolagetsär bildandeense, om
fattas kallelse till inte skettäven kap.2 § andrastämman 7 styck-om
et. Det betyder i praktiken de beskrivna i bolags-att momentenovan
bildningsförfarandet kan genomföras vid och tillfälle simul-ett samma
tanbildning.

Bolagsbildningsförfarandet avslutas med bolaget anmäls föratt
registrering i aktiebolagsregistret hos PRV. Anmälan skall ske senast

månader efter det stiftelseurkunden undertecknats. Registreringsex
förutsätter för det första det sammanlagda nominella beloppetatt av
tecknade och tilldelade aktier efter avdrag för aktier förklaratssom
förverkade och inte övertagits någon bolagets aktiekapitalav annan

det i bolagsordningen angivna aktiekapitaletmotsvarar eller uppgår till
minimikapitalet. Vidare gäller det belopp skall betalas iatt som pengar
för de aktier ingår i bolagets aktiekapital skall inbetalatsom vara
räkning hos svenskt bankinstitut och i förekommande fall allatt,
apportegendom skall tillförd bolaget.vara

inteOm registreringsanmälan inom den angivna tiden ellergörs om
PRV lagakraftägande beslut avskrivit sådan anmälan eller väg-genom

registrering, frågan bolagets bildande förfallenrat är kap.2 9 §.om
Aktietecknare skyldig erläggaär betalning för sina tecknadeatt

aktier i enlighet med villkoren i stiftelseurkunden. hanFörsummar det,
kan styrelsen månad efter anmaning förklara hans till aktienrätten
förverkad 2 kap. 11 §. Inbetalning i på aktie kan fullgöraspengar
endast insättning bankräkning, stiftarna särskiltöppnatgenom som
för ändamålet. Kvittning skuld grund aktieteckning motav av
fordran hos bolaget får inte ske 2 kap. 10 §.

Aktiebolag förvärvar rättssubjektivitet registrering. för-Engenom
pliktelse uppkommer åtgärd på bolagets före regist-vägnarsom genom
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stiftelseurkundenföljerdenendastbolagetövergårreringen avom
fallet,inteOm såkonstituerande ärdentillkommit efter stämman.eller

försolidarisktbeslut däromelleråtgärdendeltagit ide somsvarar
kap. l3 §.förpliktelsen 2

aktiebokochaktiebrevAktier,2.2 m.m.

aktieslagochAktier2.2.1

likaaktier haralla rättaktiebolagslagengrundläggande regel i är attEn
bestämmelse iundantagregel kandenna görasFråni bolaget. genom

kunnaellerfinnasskallolika slag utaktierbolagsordningen, gesatt av
frågaibegränsningarstycket. Någraoch andraförstakap.3 l § om

finns inte.aktieslagantalet
aktieslagfleraellerhar tvåaktiebolagovanligtinteDet somär att

tillgångari bolagetstill andelaktiernasfrågasig i rättskiljer om
aktiernasi fråga röst-ellerpreferensaktierocheller vinst stam- om

Även förekommer.aktieslagskillnader mellanandravärde.
ingengällerröstvärde,aktiesaktieslagen attmellanolikhetenAvser

förröstvärdetgångeröverstiger tioröstvärdefår haaktie annanett som
ÖvergångsbestämmelserstödMedstycket.femte§aktie kap. l3 av

röstvärdesskillnader 8 §undantagsvisförekommerlag störretill äldre
inte.tillåtsAktierAPL. rösträttutan

tillgångarbolagetsandel itilllikamedföraskallinte rättaktierOm
till-företrädesrättvilkenbolagsordningenskall ieller vinst, somanges

andrakap. l §aktiekapitalet 3vid ökningaktieägarnakommer av
stycket.

Aktieöverlåtelse2.2.2

principFrån dennakap. 2 §.3och förvärvasöverlåtaskan frittAktie
bolagsord-inämligenundantag,bara attmedger lagen ettnumera

berättigadskalleller attaktieägareföreskrivsningen att varaannan
kap. 3 §.hembudsskyldighet 3tillövergårlösa aktie, ägarenysom

överlåtelsebegränsningar ierinrassammanhangeti attkanDet om
bolaget.verkansaknaraktieägaravtal mot

bolaget. Förandel iuttrycktenkelt attaktieEn representerar en
tillregelaktierättenaktier knyts ettöverlåtelserunderlätta somav
skriveraktienöverlåtaVill§.kap. 4aktiebrev 3 ägarenettpapper,

aktiebrevet.överlåtelseförklaringhan en
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Aktiebok2.2.3

Styrelsen i aktiebolag skyldig föra förteckning bola-är överett att en
samtliga aktier och aktieägare aktiebok. Aktieboken skallgets upp-

omedelbart efter bolagets bildande. Aktierna irättas upptas nummer-
följd uppgift aktieägarens postadressmed och yrke ellerom namn,
titel. aktier olika slag,Finns det i bolaget skall aktieboken fram-av av

till varje aktie hör.gå vilket slag
företer utfärdat aktiebrev styrker förvärvNär någon och sitt ellerett

behörigaktieägare eller anmäler någon föränd-när annan person annan
upptagits i aktieboken,ring i förhållande skall styrelsen i aktie-som

ellerboken föra aktieägaren anteckning förändringengöragenast om
kap.3 §.7

Avstämningsbolag2.2.4

bestämmelse i bolagsordningen uppdraaktiebolag kanEtt ettgenom
särskilt Värdepapperscentralen Aktiebolag Värde-bolag, VPC

föra bolagets aktiebok och för vissa andrapapperscentralen, att svara
uppgifter. bestämmelsen skall dendärmed sammanhängande I attanges

fastställd dag avstämningsdagen införd i aktie-på viss ärsom en - -
särskild förteckning Värdepapperscentralen skallboken eller i en som

panthavare m.fl. skall behörigföra uppdragstagare,över att taanses
vid fondemission, aktie tillkommer aktie-utdelning och,emot ny som

företrädesrätt emissionaktieägares delta i 3ägare utöva attsamt att
förbehållmed sådant i bolagsordningen kallaskap. 8 Bolag§. avstäm-

Övriga brukar kallasbolag kupongbolag.ningsbolag.
avstämningsbolag kan i aktieboken, i stället förBeträffande ägaren,

förvalta för-fått uppdrag aktiernaantecknas någon ägarens attsom
förvaltarekap. kunna registrerasvaltarregistrering; 3 10 §. För att som

Finansinspektionen kap. aktiekontolagenkrävs tillstånd 8 l §av
bl.a. utländska bankerSådant tillstånd får svenska och1989:827. ges

och värdepappersföretag.

Aktiekonto2.2.5

inte utfärdas. stället skall Värde-avstämningsbolag får aktiebrev II
avstämningsbolag föra särskilt registerför varjepapperscentralen ett

dels dagligaktier. Avstämningsregistret bestårbolagetsöver av en
eller flera för varje aktieägare. denjournal, aktiekonton Idels ett-
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införs omedelbart alla anmälningar till registret. Omdagliga joumalen
uppfyllda, anteckning också påalla villkor för registrering är görs

Registrering aktiekonto får iaktiekonto. rätts-stort sett samma
avstämningsbolag innehavet aktiebrev får iverkningar i som av

kupongbolag.
förasefter Värdepapperscentralens medgivande,Aktiekonton kan,

utländska banker och värdepappersföretag.bl.a. svenska och Denav
själv vilket institut han vill använda.enskilde aktieägaren väljer Han
och vissa aktier han köpt ivänder till bank begärsig attt.ex. somen

skall registreras på aktiekonto i hansavstämningsbolag ettett namn.
fonnella förutsättningarna för registrera aktier-Banken då deprövar att

registreringsuppgifter och förvärvshandlingar ochmed ledningna av
Vill aktieägaren sedan säljavidarebefordrar uppgifterna till VPC.

bank kontrollerar hanaktierna, vänder han sig till ärattsamma som
ärendet vidare.registrerad för aktierna innan går

Aktiebokens offentlighet2.2.6

skall hållas tillgänglig hos bolaget, inteAktieboken offentlig. Denär
för för och önskar del den. Ombara aktieägare tautan avvar en som

skall ställetaktieboken med dator eller på liknande iförs sätt,annat en
tillhandahållas hos bolaget och, iutskrift aktieboken begäranav

hos Värdepapperscentralen.fråga avstämningsbolag, Ut-ävenom
och har ocksåskriñen får äldre månader.inte Varän rättenvara sex

kostnaderna få aktuell utskrift aktiebokenersättning föratt mot en av
gäller avstämningsbolag hareller del den. detNär änsom mer enav
aktieboken innehålla uppgifter aktie-aktieägare, f°ar utskrift inteav om

femhundra aktier i bolaget kap.inte har 3 13 §.ägare änsom mer
förs liknan-Aktiebok eller, aktieboken med dator eller på annatom

förhållandena dagarde utskrift hela aktieboken avseende tiosätt, en av
skall alltid hållas tillgänglig för aktieägarna vidföre bolagsstämma,

bolagsstämma.
betydelse för aktieägaresAktieboken avgörande rätt utövaär attav

framför allt såvitt deltasina rättigheter i bolaget, irätten attavser
huvudregel gäller nämligen, den förvärvatbolagsstämma. Som att som

får sina rättigheter i bolaget, innan införtsaktie inte han iutövaen
införd i aktieboken dock inteaktieboken. på gäller iKravet att vara

fråga till utdelning eller andra aktien uppkomna rättig-rättenom ur
företeende eller avlämnande aktiebrev,heter utövas motsom av

kupong eller särskilt bevis bolaget kap. 14 §.3annat utges avsom
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Ökning2.3 aktiekapitaletav genom
nyemission eller fondemission

aktiebolagEtt kan öka sitt aktiekapital nyemission eller fond-genom
emission. Vid nyemission tecknas aktier betalning. Emissio-motnya

kan utformas kontantemission, varvid betalning skall skenen som en
med eller apportemission, varvid betalning skallpengar, som en som
tillskjutas egendom Vid fondemission aktierän utannan pengar. ges
eller höjs aktiemas nominella belopp betalning. Bestämmelserutan ny

kapitalökning och fondemission finns i kap.4om genom ny-
Beslut ökning aktiekapitalet aktieemission skallom av genom som

huvudregel fattas bolagsstämman. Kräver beslutet bolags-attav
ordningen ändras, såvitt aktiekapitalets storlek, fårt.ex. avser
emissionsbeslutet fattas först efter beslut sådan ändringstämmans om

bolagsordningen kap. § andra4 l stycket. Styrelsen kan beslutaav
förutsättningnyemission dels under bolagsstämmans god-om av

kännande i efterhand, dels efter bolagsstämmans föregående bemyn-
digande kap. och4 14 15 §§.

Vid bolagsbildning gäller absolut förbud underkurs. Ettett mot
sådant förbud igäller princip också vid nyemission. Undantag görs
emellertid för aktierbolag noterade vid börs eller auktoriseradärvars
marknadsplats. fårSådana bolag emittera aktier till kurs liggeren som
under det nominella värdet. förutsättningEn dock skillnadenär att
mellan skall förvad betalas de aktierna och derassom nya samman-
lagda tillförsnominella belopp aktiekapitalet överföring frångenom
bolagets i övrigtkapital eller uppskrivning värdeteget genom av av
anläggningstillgångar, innan beslutet nyemission registreras kap.4om

fjärde§ stycket.1
Vid nyemission där de aktierna skall betalas med kon-nya pengar

tantemission och vid fondemission har aktieägarna företrädesrätt till
de aktierna förhållandei till det antal aktier de förut inteäger,nya om

föreskrivits i bolagsordningen eller, vid kontantemission,annat an-
tingen bestäms i emissionsbeslutet eller följer villkor meddelatsav som
vid emission skuldebrev 4 kap. 2 §. Emitteras aktier mot apport-av
egendom har aktieägarna inte någon företrädesrätt till teckning.

2.3.1 Nyemission

Förslag till beslut nyemission skall hållas tillgängligt för aktieägar-om
under minst vecka före den bolagsstämma vid vilken beslutetna en
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begär det. Isändas till aktieägare,ocksåskallskall fattas. Det som
innehålla 4förslaget skallvadföreskrifterdetaljeradelagen omges

kap. 4-6 §§.
stämmomajoritet kap.9med enkelfattasnyemissionBeslut om

från aktieägarnasavvikelsegenomföras medemissionenSkall13 §.
har biträttsendast detgiltigtemellertid beslutetföreträdesrätt är avom

avgivnasåväl detredjedelar rösternamed minst tvåaktieägare somav
stycket. Mot-andrakap. 2 §företrädda aktierna 4de vid stämman

godkännandeifrågagällermajoritetskravsvarande stämmans av enom
bemyndigande styrel-i frågaemission ochbeslutadstyrelsen avomav

och 15 §§.nyemission kap. 144beslutaatt omsen
aktieteckningbolagsbildningvidfallet ärvadmedlikhetl ärsom

skeTeckning skallrättshandling.formbundennyemissionvid en
medgernyemission. Lagenbeslutetinnehållerteckningslista omsom

Simultanteckning,förfarandeförenklat avsettemellertid även ett
allaTecknasaktieägare.antalmed begränsatbolagfrämst för ett

ellerbolagsordningenenligt lagen,de aktieägare,aktierna somav
vid denaktierna,till de stämmaföreträdesrättstämmobeslut har nya

teckningslistainte sketeckningbehöverfattas,ökningsbeslutetdär
Simultanteckning får intestämmoprotokollet. använ-ikan görasutan

avstämningsbolag.idas
förordnasnyemissioni beslutetfår attavstämningsbolagl om

skall skeemissionenviss delhela ellerfrågateckning i genomavom
kap. 8 §.teckningslista 4förställetbetalning i

tilldel-beslutaskall styrelsenavslutatsharaktieteckningenNär om
styrelsensskallAktiernaaktietecknama.tillaktierning genomav nya

kap. §.aktieboken 4 9iförsorg genast tas upp
ellervisst beloppökning bestämtsaktiekapitaletsför ettHar ett

intebeloppetförfallet,nyemissionbeslutetbelopp,lägsta är omom
kap. lO §.teckningstiden 4inomtecknats

bolagsbild-samband medaktie ibetalningBestämmelserna avom
beslutgrundvid inbetalningmotsvarande tillämpningning äger av

aktieteckninggrundskuldKvittningnyemission. motavavom
iupptagitsbestämmelser däromfår dock ske,bolagetfordran hos om

bund-fråga bolag,gäller inyemission. Detsammabeslutet varsomom
kronor,miljontill minstemissionen uppgårförekapital omenna egna

detfår inte lämnas,medgivandeSådantkvittning.styrelsen medger om
kap. §.4 l 1dess borgenärerför bolaget ellertill skadaskulle vara

registrering inomanmälas förskallnyemissionBeslut sexom
bl.a. detförutsätterRegistreringbeslutet.månader från att samman-

efteraktiertilldeladetecknade ochbeloppetnominellalagda nyaav
övertagitsförverkade och inteförklaratsför aktieravdrag avsom
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aktiekapitaletnågon ökningen uppgår till minst det beloppavannan
i emissionsbeslutet.eller minimibelopp Vad gäller betal-angettssom

ningen för aktierna skillnad mellan kontantemission igörs störreen
respektive mindre bolag apportemission. Vid kontantemission isamt
bolag bundna kapital före emissionen understiger miljonvars egna en
kronor det belopp, skall betalas för aktierna, erläggasskall hela som

svensktinsättning bankräkning bolaget hosöppnatsomgenom
kontantemission i bolag, det kapitaletbankinstitut. Vid där äregna

före emissionen det hälften detminst miljon kronor räcker att aven
for erlagts förbelopp skall betalas de tilldelade aktierna harnyasom

skall få registreras. sådant fall skall full betalningnyemissionen Iatt
erläggas inom månader från registreringen nyemissionen. Betal-avsex
ning får det fallet erläggas direkt till bolaget. Vid apportemissioni

förslutligen, gäller all apportegendom skall tillförd bolaget attatt vara
registreras. registreringennyemissionsbeslutet skall kunna Genom är

aktiekapitalet ökat kap. 12 §.4

Fondemission2.3.2

Fondemission innebär aktier eller aktiemasatt ut attnyasom ges—
överföringnominella belopp höjs betalning kan skeutan genomny -

uppskrivningsfond ellertill aktiekapitalet disponibla vinstmedel,av
värdereservfond eller uppskrivning anläggningstillgångs 4genom av

kap. 16 §.
beslut fondemission skall dröjsmål anmälas för registre-Ett utanom

verkställas före registreringen. Aktiekapitalet ökatring och får inte är
registrering skett.när

Emissionsprospekt2.3.3

bolag offent-publikt aktiebolag eller aktieägare i sådantNär ett etten
vidare riktar inbjudan förvärvaliggör eller till kretssättannat atten

i skallaktier eller teckningsrätter bolaget, styrelsen upprätta ett
emissionsprospekt, de belopp till följd inbjudanom summan av som av
kan komma betalas till minst kronor kap. 18 §.uppgår 300.000 4att

det bolaget eller aktieägare lämnar erbjudan-Oavsett är en somom
upprättandedet, det styrelsen för emissionsprospektetsär ansvararsom

och innehåll. Aktieägare sälja aktier eller teckningsrätterattavsersom
skall därförunder former emissionsprospekt skallsådana upprättas,att

förveckor före den dag då inköpunderrätta styrelsen härom senast sex
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första skall kunna ske kap. 19 §.gången 4
redovis-Emissionsprospektet skall innehålla bl.a. bolagets

uppgift bolagetsför de räkenskapsåren,ningshandlingar senastetre om
redo-revisorer och ledande befattningshavarestyrelseledamöter, samt

Uppgifterna ioch rösträttsförhållanden i bolaget.görelse för ägar-
be-skall granskas bolagets revisorer. Derasemissionsprospektet av

skall i emissionsprospektet kap.granskningen 4rättelse över tas
§§.20-24

tillgängligt de platser, därEmissionsprospektet skall hållas på
vardagar före den daginköpsanmälanteckning eller emot senast tretas

inköp tidigast kan ske 4 kap. 25 §.då teckning eller
anledning erbju-emissionsprospekt medbolagetHar upprättat av

uppbära ersättning från aktieägarenfrån aktieägare, bolagetdande äger
och revision kap. 26för emissionsprospekt 4 §.för sina kostnader

i lagstiftningen banker ochProspektbestämmelser finns också om
Beträffandefinansmarknadslagstiftningen.försäkringsbolag isamt
föremål förvid börs ellerfonpapper skall inregistreras ärsomsom

gäller prospektbestämmelsema i lagensådan inregistreringansökan om
cleringsverksamhetoch LBC.1992:543 börs-om

börs ske notering och handelfår vidEnligt kap. § LBC4 l en av
och handel medfinansiella instrument. Noteringmed alla slags ettav

harfår dock inte inledas, innan börsenvisst finansiellt instrument
för noteringFondpapper får godkännaslämnat sitt godkännande därtill.

beslutarprövning enligt kap.börsen, efter 5 loch handel attgenom
före-fondpapper, intefondpapperen. Förinregistrering ärsomom av

för notering och handel lämnasför inregistrering, får godkännandemål
kap.bestämmelser i 6 1 §efter börsen enligtendast närmareen av

företagen prövning.
förutsättningar för in-meddelas bestämmelserkap.l 5 LBC om

första stycketvid börs. Enligt kap. §registrering fondpapper 5 1av
den givit fond-inregistrering efter ansökansker sådan utav som

endastparagrafens andra stycke skeinregistrering får enligtpapperen.
marknadsförhållandena för de fondpappertilldet med hänsyn somom

förföreligger förutsättningaromständigheterna i övrigtoch enavses
skyldighet föreliggerbörshandel med fondpapperen. Omändamålsenlig

fond-kap. tredje stycketbörsprospekt, får enligt §5 lupprättaatt
såvittförrän prospektet har godkänts ellerinregistrerasintepapperen -

godtagitsivissa prospekt godkänts EES-stat avsom annanavser —
offentliggjorts utgivaren.börsen och av

fondpapperen tillförsta stycket skall utgivarenEnligt kap.5 5 § av
redogörelse för sinainregistrering foga särskildansökan enen om

de upplysningarProspektet skall innehållaförhållanden börsprospekt.
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skall välgrundadinvesterare kunnabehövs för göraatt enensom
verksamhet och ekonomiska ställningbedömning utgivarens samtav

fondpapperen. Skyldighetförenade medde rättigheter är attsomav
enligt paragafens andra stycke inte,börsprospekt föreliggerupprätta

fondpapper utgivna inom EESinregistreringen är statavavser somom
fondföretagvärdepappersfond eller i utländskt medeller andelar iär en

eller, efter regeringens bemyndigande,Regeringeni EES-stat.säte en
föreskrifter undantag från skyl-får meddelaFinansinspektionen om

fall informationbörsprospekt i de då behovetdigheten upprättaatt av
prospektet godkänts eller,harhar tillgodosetts på något Närsätt.annat

prospekt, godtagits börsen, skall det,utländskai fråga vissa avom
offentliggörastredje stycket, utgivare.enligt bkap. 5 §5 av

börs fondpapper,notering vidframgårAv 6 kap. 1 § att en somav
efter harinregistrering, får ske ansökan deninte föremål förär somav

Även i detta fall gäller dock allmänfondpapperen.givit ut som en
övrigtmarknadsförhållandena och omständigheterna iförutsättning att

börshandel kan med fond-ändmålsenligsådana ägaär att rumen
papperen.

börs- och clearings-och förordningen 1992:561Enligt § 32 1 om
Finansinspektionen meddela föreskrifter delsskallverksamhet närmare

fondpapper vid börs enligt kap.för inregistrering 5villkoren avom
dels innehållet i börsprospekt enligtfjärde stycket börslagen, 5§l om
offentliggörande sådana prospekt ochlagkap. 5 § samt om avsamma
Enligt förordning meddelarutländska prospekt. l § 3bl.a. vissa samma

föreskrifter behövs undantag enligtde 5Finansinspektionen som om
börsprospekt.stycket från skyldighetenkap. andra5 § upprättaatt

före-har Finansinspektionen meddelatförordningenMed stöd av
detaljerade föreskrifterna1995:21.skrifter börsprospekt FFFS Deom

börsprospekt ochskyldighetinnehåller bestämmelser upprättaattom
offentliggörande sådant prospekt.ochinnehållet i avom

emissionsprospekt finns också i lagen 1991:980Bestämmelser om
innehåller grund-handel med finansiella instrument LHF. Lagenom

fondpapper och andra finan-handel medläggande bestämmelser om
den näringsrättsliga reglerEnligt lagmotivensiella instrument. upptar

1990/9l:142värdepappersmarknadens aktörer prop.riktar sig tillsom
82.s.

fondpapper,vid emissionProspekt skall enligt LHF upprättas av
för ansökaninte heller föremålinregistrerade ochinte är omsom

köp eller försälj-vid erbjudandeinregistrering vid börs, samt omen
eller erbjudandet riktasemissionenning finansiella instrument, omav

belopp kan kommadetill krets och attöppen av somsummanen
till minsterbjudandet uppgåremissionen ellererläggas till följd av
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skall innehålla de upplysningarkr. sådant prospekt300.000 Ett som,
behövs förfinansiella instrumentmed hänsyn till de som avses, en

erbjudandet. Prospektemissionen ellervälgrundad bedömning av
paragrafen intebehöver enligt upprättas om

emissionen inomerbjudandet EES,eller görs statav en

värdepappersfonderbjudandet andelar iemissionen eller enavser
värdepappersföretag med i EES-stat,eller i utländskt säte

med kortare löptiderbjudandet fordringsrätteremissionen eller avser
år, ellerän ett

enskild investerareskall erläggaslägsta belopp ärav ensom
undantag kan meddelasYtterligarekronor eller300.000 av rege-mer.

Finansinspektionenbemyndigande, 2regeringensringen eller, efter av
och§jämförd med 2 3 LHF.kap. 1

utgivaren,skall prospektfondpapperVid emission upprättas avav
finansiellaförsäljningerbjudande köp ellermedan det vid avom

prospekterbjudandet 2lämnarinstrument åligger den upprättaattsom
kap. 2 och 3 LHF.

ansökanFinansinspektionen medskall lämnas tillProspektet om
Finans-emissionsprospekt skall godkännasregistrering. Ett av

emitteras ifondpapperdet registreras. Ominspektionen innan samma
kräver för-lagstiftninginom vilkasflera andra länder EES,ellerett

prospektdärvidprospekt, och utgivarenhandsgranskning upprättarav
inspektionen dock intebörsprospekt, skallenligt reglerna prövaom

länderna ochsitt igodkännande utgivaren harfrågan säte ett avomom
ansökti fall harutgivarenemitteras där ellerfondpapperen annatom

länderna kap. LHF.2 4 §godkännande prospektet i något avavom
följeruppfyller de kravellerprospekt inteOm upprättasett som av

ellermed stöd dennautfärdatsföreskrifterlagen eller de av avsom
får inspektionen föreläggatill Finansinspektionen,lämnasinte

vidta rättelse prop.erbjudandetden lämnatutgivaren eller attsom
kap.föreläggande kan enligt 6 3 § 1sådant1991/92:113 219. Etts.

förenas med vite.
handel och tjänster1991:1007förordningenEnligt och 21 § 1 om

före-Finansinspektionen meddela devärdepappersmarknaden får
tredjeenligt kap. §undantag 2 1behövs beträffandeskrifter som

prospekt och innehålletfrån skyldighetenstycket LHF upprättaatt om
meddelar enligtlag. Inspektionenprospekt enligt kap. 3 §i 2 samma

föreskrifter innehållet iförordning2 § 1-2 närmare pro-omsamma
ochi kap. 2 § LHFfondpapper 2vid emissionerspekt som avsesav
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offentliggörande prospekt enligt kap.2 6 § första stycketom av sam-
lag.ma

Med stöd förordningen har Finansinspektionen utfärdat föreskrif-av
emissionsprospekt i kap.2 2 § och offent-LHFter om som avses om

liggörande prospekt i kap.2 3 lag§ FFFSav som avses samma
1995:21.

Föreskrifterna innehållet i emissionsprospekt detaljerade. Deärom
bestämmelser försäkran förde prospektet ansvariga ochupptar om av

förklaring revisorer motsvarande vad gäller för börsprospekt.av som
Finansinspektionen har inte meddelat några föreskrifter rörande

innehållet i sådant prospekt enligt kap.2 3 § skall vidupprättassom
erbjudanden köp eller försäljning finansiella instrument.om av

2.4 Konvertibla skuldebrev och skuldebrev
förenade med optionsrätt till nyteckning

Aktiebolag kan vederlag konvertibla skuldebrev eller skulde-mot utge
brev förenade med optionsrätt till nyteckning. Karakteristiskt för båda
låneformer de kan resultera i ökning bolagets aktiekapital.är att en av

konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade medBestämmelser om
optionsrätt till nyteckning finns i kap.5

skuldebrev skall innehålla utfástelse från bolagetEtt konvertibelt en
eller byta sin fordran enligtborgenär har helt delvisrättatt atten

skuldebrevet aktier i bolaget.mot
skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning skallEtt ge

borgenären teckna aktier i bolaget betalning irätt att mot pengar.
Optionsrätten kan knytas till optionsbevis utgivningsdagen skallsom

fogade vid skuldebreven. Skuldebrevsinnehavaren får emellertidvara
skilja optionsbeviset från skuldebrevet och förfoga beviset sär-över
skilt, skuldebrevet föreskrivs beviset får avskiljas förstinte i attom
efter tid.viss

Villkoren för utbyte konvertibler eller nyteckning aktier medav av
stöd skall bestämmasoptionsrätt så utbyte eller nyteckning kanattav
ske bolagsordningen ändras. Skulle konverteringutan att samt-en av
liga skuldebrev eller utnyttjande samtliga optionsrätter medföraett av

aktiekapitalet skulle komma bolags-exempelvis överstiga det iatt att
ordningen maximikapitalet, beslut ändringangivna måste om av
bolagsordningen fattas.först

Vid bolagsbildning och nyemission gäller aktierna inte fåratt
tecknas betalning understiger aktiens nominella värde under-mot som
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och skuldebrevkonvertibleremissionvidgällerkurs. Detsamma av
konvertibeltVederlaget förnyteckning.tillförenade med optionsrätt ett

aktienominella beloppetdetunderstigafår inteskuldebrev som
mellanskillnaden täcksintevid utbyte,skall utlämnas genomom

medförenadeskuldebrevfrågaOch ivid utbytet.betalningkontant om
bestämmelsernaallmännagäller denyteckningtilloptionsrätt om

fårTeckningskursenutnyttjas.optionsrättenaktierteckning närav
kap. §.beloppet 5 1nominellaunderstiga detsåledes inte

harmedbetalasskallskuldebrevVid emission pengarsomav
skul-förvärvsig förtecknaföreträdesrättregelaktieägarna att avsom
trädakan kommade aktiergälldeemissionen attdebrev såsom somom

optionsrätt.grundnytecknasellerskuldebrevenföri stället av
någonintehar aktieägarnaapportegendomskuldebrevEmitteras mot

stycket.första§teckning kap. 2till 5företrädesrätt
bolagsstäm-regelfattasskuldebrevemissionBeslut avsomavom

sådanbeslutastyrelsenmöjligt föremellertid attDet är omman.
godkännande ibolagsstämmansförutsättningunderemission dels av

förslagfrågabemyndigande. Iefter bolagsstämmansefterhand, dels om
bestäm-till bolagsstämmakallelseoch ägeremissionbesluttill omom

motsvarande tillämpningnyemissionkapitalökningmelserna genomom
kap. 3 §.5

skuldebrevellerskuldebrevkonvertiblaemissionBeslut avom
enkelfattas mednyteckning stäm-tilloptionsrättförenade med

med avvikelsegenomförasemissionenSkallkap. 13 §.momajoritet 9
endastgiltigtbeslutetemellertidföreträdesrättfrån aktieägarnas är om

desåvältredjedelartvåminstmedaktieägaredet har biträtts avav
kap. 2 §aktierna 5företräddaviddeavgivna stämmanrösterna som

frågagäller imajoritetskrav stämmansMotsvarandeandra stycket. om
i frågaemission ochbeslutadstyrelsengodkännande omen avav

ochkap. 8emission 5beslutastyrelsenbemyndigande att omav
9 §§-

emissionen,förbelopp bestämtslägstaellerbeloppvisstHar ettett
inomtecknatsintebeloppetförfallet,emissionenbeslutetär omom

teckningstiden.
bolagsbild-medsambandiaktiebetalningBestämmelserna avom

skulde-konvertiblaemissionviddelartillämpligaining gäller även av
brev.

förskall bolagetavslutats,skuldebreven genastteckningenNär av
nominella beloppetemission och detbeslutetanmälaregistrering om

grundförfallit påinte harbeslutettecknats,det lån avomsomav
kap. §.underteckning 75
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2.4.1 Konvertering och teckning med stöd av
optionsrätt

I emissionsbeslutet och, styrelsen eller styrelseledamot fått bemyn-om
digande bestämma vissa emissionsvillkor,att styrelsens eller leda-

beslut härom skall tidmotens och villkor för konverteringanges res-
pektive utnyttjande optionsrätten till teckning. När tiden inneärav
verkställs beslutet fordringen enligt skuldförbindelsenatt heltgenom
eller delvis byts konverteras eller flera aktier i bolaget eller, imot en
optionsfallet, aktieteckning sker med stödatt optionsrätten.genom av

Aktieteckning med stöd optionsrätt skall ske teckningslistaav
innehåller beslutet emission teckningsoptionerna och visssom om av

ytterligare information. I avstämningsbolag får i emissionsbeslutet
förordnas teckning i fråga hela eller vissatt del emissionen skallom av
ske betalning i stället för teckningslista 5 kap. 12 §.genom

Bestämmelserna betalning aktie i samband med bolagsbild-om av
ning motsvarande tillämpningäger vid inbetalning grund nyteck-av
ning med stöd optionsrätt. Kvittning skuld grund aktie-av av av
teckning fordran hos bolaget får dock ske,mot styrelsen medgerom
det. Sådant medgivande får inte lämnas, det skulle till skadaom vara
för bolaget eller dess borgenärer kap.5 13 §.

Senast månader efter det tiden för utbytetre eller nyteckningatt av
aktier gått skall styrelsen för registrering anmäla hurut många aktier

utgivits i utbyte eller nytecknats och till fullo betalats. Omsom som
utbytestiden eller teckningstiden längre år, skallär än anmälanett

månadergöras efter utgångensenast varje räkenskapsårtre underav
vilket utbyte eller nyteckning har skett.

Registrering förutsätter bolaget grund emissionenatt tillförtsav
vederlag till värde motsvarande minst detett sammanlagda beloppet av
de aktier utgivits i samband med konvertering eller, vid nyteck-som
ning, aktierna till fullo betalats.att

Genom registreringen aktiekapitalet ökatär med det sammanlagda
nominella beloppet de anmälda aktierna 5 kap. 14 §.av

2.4.2 Emissionsprospekt

Bestämmelserna emissionsprospekt i samband med nyemissionom
tillämpas också publikt aktiebolagnär ellerett aktieägare i etten
sådant bolag offentliggör eller till vidare krets riktarsättannat en
inbjudan förvärva bolaget utgivna konvertiblaatt skuldebrev ellerav
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Skyldighet att
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dedock endastföreliggeremissionsprospektupprätta avsummanom
skuldebrevenifrågavarandedebetalas forkommakanbelopp attsom

kap. 16 §.300.000 kronor 5minstuppgår till

LEO-lagen2.5

aktiemarknadsbolagemissioner iriktadevissa1987:464Lagen om
dotterbolagelleraktiemarknadsbolagtillämpasLEO-lagen närm.m.

beslutbolag fattartill sådana om

ellerskuldebrevkonvertiblaemissionelleraktiernyemission avav
nyteckning, ellertilloptionsrättmedförenadeskuldebrev

utgivitsslagdettaskuldebrevelleraktieröverlåtelse avsomavav
koncern.inombolagett samma

aktier,utgivitaktiebolagsvensktförståsaktiemarknadsbolagMed som
marknadsplats §.1auktoriseradellervid börsnoteradevilka är en

godkännasellerskall fattaslagenenligtbeslut,frågal avsomom
aktie-de biträttsendastgiltigadegällerbolagsstämma, äratt avom
deavgivnasåväl detiondelar rösternaniomed minstägare somav

§.aktierna 3företräddastämman
fattasgiltigabliforskalli §lemissioner attSådana avsessom

bolaget. Dettaemitterandei detbolagsstämmangodkännaseller av
detförutsättningar. Förunder tvågällerstämmogodkännandekrav

företrädesrättinte haemitterande bolageti detskall aktieägarnaförsta
eller iförutaktier dedet antaltill ägerförhållandeiteckningtill

skallandradetbolagsordningen. Förforskrivs ivadmedenlighet som
lämnasi ställetteckningtillföreträdesrätt

aktiebolagetemitterandei detsuppleanterellerstyrelseledamöter
koncern,iföretageller annat samma

emitte-i detdirektörverkställandevicedirektör ellerverkställande
koncern,företag inomelleraktiebolagetrande annat samma

företagelleraktiebolagetemitterandei detanställda annatandra
koncern,inom samma

i l-3,till någonsambomake eller avsessom

i l-3,någonvårdnadunderstårbarnomyndiga avsessomavsom
eller

elleri l-5vilka någonjuridiska över ensamavsessompersoner
inflytande.bestämmandedär harmedtillsammans ettavsessomannan
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Bestämmelsen gäller dock inte aktier emitteras for infria bola-attsom
utfastelse i konvertibla skuldebrev eller i optionsrätter till nyteck-gets

ning 4 §.
Om emission beslutas i dotterbolag inte aktie-ett ären som

marknadsbolag fordras for emissionsbeslutets giltighet dessutom, att
det godkänts bolagsstämman i det aktiemarknadsbolag ärav som
moderbolag i koncernen 5 §.

Har aktiebolag emitterat med lagen avsedda aktier eller skulde-ett
brev företrädesrättmed till teckning for aktiebolag iett annat samma
koncern, får det aktiebolaget inte överlåta aktierna eller skulde-senare
breven eller till skuldebreven hörande optionsrätter till någon i den
med punkterna avsedda insiderkretsen,4 § 1-6 beslut dettautan att om

Ärhar fattats bolagsstämman i det överlåtande bolaget. det över-av
låtande bolaget dotterbolag inte aktiemarknadsbolag, fordrasärett som
for överlåtelsens giltighet dessutom den godkänns bolagsstäm-att av

i det aktiemarknadsbolag moderbolag i koncernen 6 §.ärman som
moderbolag får inte iEtt heller övrigt överlåta aktier i dotter-ett

bolag till någon i den med avsedda insiderkretsen,4 § l—6 utan att
beslut har fattats bolagsstämman i moderbolaget. Om detdettaom av
överlåtande moderbolaget inte aktiemarknadsbolag harär ett ettmen
moderbolag det, fordras for överlåtelsens giltighet dessutomär attsom
den godkänns bolagsstämman i det sistnämnda moderbolaget 7 §.av

Överlåtelser aktier, skuldebrev eller optionsrätter sker i stridav som
med eller ogiltiga6 7 § 8 §.är

Nedsättning2.6 aktiekapitaletav

Aktiebolag får ned sitt aktiekapital, dock under det lägstasätta
belopp lagen föreskriver. Eftersom aktiekapitalets funktion är attsom

visst mått tillgångar hålls kvar i bolaget får ned-garantera att ett av
sättning ske endast under iakttagande detaljerade regler, syftarav som
till skydda bolagsborgenärerna. regler finnsDessa i 6 kap.att

Nedsättning aktiekapitalet får ske forav

avsättning till omedelbar täckning förlust enligt fastställd balans-av
räkning, förlusten inte kan täckas fritt kapital,egetom av

återbetalning till aktieägarna, eller

avsättning till reservfond eller till fond användas enligt beslutatt av
bolagsstämman.
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reservfondavsättning tillåterbetalning till aktieägarna,Nedsättning för
fårbolagsstämman inteanvändas enligt besluteller till fond att avseav

kapitaletfinns för det bundnafull täckningbeloppstörre än att egna
efter nedsättningen.

genomförasaktiekapitalet kanNedsättning genomav

aktier,sammanläggninginlösen eller av

återbetalning, ellerindragning aktier utanav

återbetal-med ellernominella beloppaktiernasminskning utanav
ning 6 kap. §.l

fattas bolagsstämma,aktiekapitaletnedsättningBeslut omavavom
aktier.inlösenbolagsordningenförbehåll iinte följerannat om avav

nedsättningsbeslutetfårändras,bolagsordningenbeslutetKräver att
bolags-sådan ändringbeslutefterfattas först stämmans avom

ordningen.
avsättning tillaktieägarna,återbetalning tillförNedsättning reserv-

fårbolagsstämmanbeslutanvändas enligtfond till fondeller att av
styrelsen.godkännandeefter förslag ellerendastbeslutas av

företillhandahållande handlingarregler stämmaDe somavom
vid nedsätt-delar följas ocksåi tillämpliganyemission skallgäller vid

förslag till ned-styrelsensinnebär bl.a.aktiekapitalet.ning Det attav
inte behandlasårsredovisningenoch, stämman,sättningsbeslut om
tillgängliga för aktieägarnaskall finnasredovisningshandlingarvissa

alltidskallKallelsen tillframoch läggas stämmanstämman. ange
innehåll kap. §.huvudsakliga 6 2nedsättningsförslagets

huvudregel giltigtnedsättningbeslutBolagsstämmans är somom
såväl detredjedelaraktieägare med tvåendast det har biträtts avavom

Majoritets-aktierna.företräddaviddeavgivna stämmanrösterna som
bolagsordningen,ändringkrävs förvadkravet motsvarar somavsom

nedsättningStämmobeslutaktiersutgivnainte påverkar redan rätt. om
meddock fattasbolagsordningen kaninlösenförbehåll imed stöd av

rättsförhållandet mellannedsättningenInnebärenkel majoritet. att
beslutförrubbas, krävsredan utgivna aktier ännustämmans mer

kap. §.kvalificerad majoritet 6 2 a
för registreringanmälasfyra månaderNedsättningsbeslut skall inom

omedelbar täck-användas förnedsättningsbeloppetSkallkap.6 4 §.
nedsattaktiekapitaletbalansräkning,fastställdenligtning förlust ärav

underkastat vissadänned ocksåblirBolagetregistrerats.beslutetnär
förflutit frånårutdelningsmöjligheter. Innansinabegränsningar i tre
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registreringen får vinstutdelning beslutas endast tillståndrättenom ger
därtill eller aktiekapitalet ökats med minst nedsättningsbeloppet 6om
kap. 5 §.

Skall nedsättningsbeloppet helt eller delvis användas för återbetal-
ning till aktieägarna, avsättning till reservfond eller till fond använ-att
das enligt beslut bolagsstämman, får nedsättningsbeslutet inte verk-av
ställas tillstånd, såvida interättens samtidigtutan bolaget genom ny-
emission tillförs belopp minst nedsättningsbeloppet.ett motsvararsom
Rätten skall kalla bolagets borgenärer, såväl kända okända, medsom
föreläggande för den vill bestrida ansökningen viss dagattsom senast
skriftligen hos anmäla detta vidrätten hanäventyr haatt annars anses
medgivit ansökningen. Bestrids inte ansökan eller får de borgenärer

bestrider den full betalning eller betryggande säkerhet för sinasom
fordringar, skall tillstånd meddelas kap.6 6 §.

Bifaller ansökan fårätten vertkställa nedsättningsbeslut,att ärom
aktiekapitalet nedsatt beslutet registrerats.när Avslår ansökan,rätten
skall registreringsmyndigheten förklara nedsättningsbeslutet förfallet 6
kap. 7 §.

aktiebolag,I bolagsordningen innehåller föreskrift minimi-vars om
och maximikapital kan i bolagsordningen förbehålläven tas att
aktiekapitalet kan nedsättas inlösen aktier kap.6 8 §.genom av

2.7 Förvärv aktier och upptagandeav egna
vissa penninglånav

2.7.1 Förvärv aktierav egna

Ett aktiebolag får inte teckna, förvärva eller pant ta emotsom egen
aktie. Förvärv aktie tillåts dock i undantagsfall, nämligentreav egen
vid Övertagande affärsrörelse där aktien ingår i rörelsen, vid inlösenav

aktie på grund maktmissbruk och vid inrop auktion aktieav av av
har för företagets fordran.utmätts En på detta förvärvad aktiesom sätt

skall, den inte har dragits nedsättning aktiekapitalet,om genom av
så det kan ske förlust,avyttras docksnart efterårutan senast tre

förvärvet. Aktie inte har inom år från förvärvetavyttrats tre ärsom
ogiltig. Bolaget skall ned aktiekapitaletsätta med aktiens nominella
belopp kap.7 1 och 2 §§.
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penninglånVissaUpptagande2.7.2 av

skalllånetvillkorpenninglånfår inte attaktiebolagEtt ta upp
medellerpenningbeloppnominelltmed ettbetalas sätt än ettannat

penning-iförändringartillmed hänsynbestämspenningbelopp som
exempelvisaktiebolagförmöjligtintealltså utvärdet. attDet ettär ge
till andelenförhållandeiåterbetalningtillmedförobligationer rättsom

tidenvidaktiernamarknadskurseneller tillförmögenheti bolagets
träffar inteFörbudetlikvidation.eller bolagetsuppsägning lånetför av

skuldebrev.konvertibla
bolagetvid vilkavinstandelslån utlånEn är gertyp avannan

storlektillmed ärskuldebrevandra ränta,eller rättobligationer vars
ellerbolagetiaktieägaretillutdelningendelvis beroendeellerhelt av

beslutasdeförutsättningundertillåtna,Sådana lån attvinst.bolagets är
bemyndigande,bolagsstämmanseftereller,bolagsstämman avav

styrelsen kap. 3 §.7

minoritetsaktierInlösen2.8 av

minoritetsaktier ärinlösenbestämmelserAktiebolagslagens avom
§§.31-35i kap.intagna 14

stycket,förstai §återfinns 31bestämmelsengrundläggandeDen
dotter-medtillsammanssjälvt ellermoderbolagenligt vilket ett som

tiondelarniomedaktiernationdelarnio änföretag änäger meravmer
dehardotterbolag,iaktier rättsamtliga attförröstetalet ett avav

aktier. Denåterståendelösadotterbolagetiövriga aktieägarna vars
moderbolaget.inlöstaaktierfå sinaharlösasaktier kan rätt att av

skyl-ellertvistföreskrivs,stycke rättparagrafens andra attl om
skiljemän.skalllösenbeloppet prövaseller tretill inlösendighet avom

lagenireglernahuvudsak följaskall ideminförFörfarandet
stycketandrai 18 §Bestämmelserna nämn-skiljemän.1929:145 om

dockgällermeddelas,skallskiljedomvilkentid, inomdenda lag om
moder-skall bärasskiljemannaförfarandetförKostnadernainte. av

ålägger någonskälsärskildaskiljemännenintebolaget, annanom
medmissnöjdkostnader. Partdessa ärföraktieägare att somsvara

delfåttdet hanfrånsextio dagarinom attharskiljedomen rätt avatt
styrelsedotterbolagetsdärdenitingsrättenvidtalandomen väcka ort

har sitt säte.
dennaEnligtsärregeln.s.k.denstycketredjeParagrafens upptar

iaktiersinadelenförvärvatmoderbolaget störregäller, att avom
moder-tillkretsvidareinbjudan tillgrund attdotterbolaget enav
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bolaget överlåta sådana aktier visst vederlag, skall lösenbeloppetmot
vederlaget, inte särskilda skäl föranledermotsvara annat.om

Om moderbolaget vill lösa aktier i dotterbolag enligt 31 § och
överenskommelse inte kan träffas, skall moderbolaget dotter-hos
bolagets styrelse begära tvisten hänskjuts till skiljemänatt samt uppge
sin skiljeman. Dotterbolagets styrelse skall efter begäransådanen

kungörelse i bl.a. och InrikesPost- Tidningar anmoda aktie-genom
lösningsanspråkvilka riktas, skriftligen sin skilje-ägare, mot att uppge

till dotterbolaget inom två veckor från kungörelsen. Anmodanman
skall till aktieägare,sändas med adress känd föräven ärpost vars
dotterbolaget.

inte samtliga i aktieboken införda aktieägare,Har vilka lös-mot
ningsanspråk riktas, föreskriveninom tid uppgivit skilje-gemensam

dotterbolagetsskall styrelse hos begära förordnande godrättenman, av
Gode skall hos ansöka förordnanderättenman. mannen om av gemen-

skiljeman i tvisten bevaka frånvarande aktieägares 14rättsamtsam
kap. 32 §.

Är det ostridigt mellan i inför skiljemän domstolellerparterna en
ianhängig tvist inlösen lösningsrätt föreligger förklarasellerattom

föreliggerlagakraftvunnen dom sådan lösenbeloppeträttatt utan att
samtidigt fastställs, aktieägarna skyldiga moderbolagettill över-är att

påskrift frågalämna sina aktiebrev med överlåtelse eller, i omom
aktier i avstämningsbolag, låta moderbolaget registreras ägareatt som

under förut-till aktierna enligt bestämmelserna i aktiekontolagen, allt
tvistensättning moderbolaget ställer skiljemännen eller,att omav

kommandedomstol, domstolen godkänd säkerhet förprövas av av
lösen-lösenbelopp jämte Aktieägare har till skäligränta. rätt ränta

för-lösenbeloppetbeloppet för tiden från det säkerhet ställts till dess
faller betalningtill kap. 33 §.14

fastställt aktieägareHar moderbolaget erbjudit lösenbelopp utan
beträffandedenne överlämnat sina aktiebrev eller, avstäm-att

moderbolagetningsbolag, låtit registrera moderbolaget skallägare,som
nedsättningnedsätta lösenbeloppet enligt lagen l927:56genast avom

nedsattaförbehåll dethos myndighet. Något återtarätt attpengar om
beloppet får därvid inte 14 kap. 34 §.göras

eller enligt 34Om säkerhet ställts enligt 33 § nedsättning skett är
dotterbolagaktiebrevenmoderbolaget till aktierna. iInnanägare ett

medföröverlämnats till moderbolaget,inte avstämningsbolagärsom
överlämnandeför innehavarenbreven i sådant fall endast rätt att mot
lösenbeloppetfåmoderbolaget eller länsstyrelsenbreven till utav

jämte ränta.
moder-månad från detinomaktiebrev inte överlämnatsHar atten
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bolaget blivit till aktien, kan till moderbolaget ställt aktie-ägare nytt
brev utfärdas med uppgift det äldre brev. Om det äldreersätteratt
aktiebrevet därefter överlämnas till moderbolaget, skall lämnas tilldet
dotterbolaget för makuleras. säkerhetNär ställts eller nedsättningatt
skett, skall avstämningsbolag begäran moderbolagetaktier i av
registreras med detta enligt bestämmelserna i aktiekonto-ägaresom
lagen kap.14 35 §.
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3 bolagsrättEG:s och vissa
utländska rättsordningar

3.1 bolagsdirektivEG:s

Den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen i Europa påverkas i stor ut-
sträckning EU:s harmonisera det bolagsrättsliga regel-strävan attav
verket inom unionen. Harmoniseringsarbetet påbörjades under 1960-
talet och har successivt blivit allt omfattande. Det harmer genom
tillkomsten medlemsstater också kommitt omfatta fleralltattav nya
länder.

Hannoniseringen sker med hjälp direktiv ålägger medlems-av som
dels sin bolagsrättsliga lagstiftning till direktivensstaterna att anpassa

krav, dels underlåta sådana framtida ändringar lagstiftningen attav
dessa krav inte längre uppfylls. Hittills har nio s.k. bolagsdirektiv
utfärdats. har KommissionenDärutöver framlagt förslag fyratill
direktiv, inte antagits.ännusom

För de delar aktiebolagsrätten Kommittén behandlar iav som
förevarande delbetänkande framför allt det första och andra bolags-är
direktivet intresse. Kommittén har utförligt behandlat dessa direktivav
i delbetänkandet SOU 1992:83 Aktiebolagslagen och EG. skallHär
därför endast erinras direktivens huvudsakliga innehåll. Kommitténom
redogör också kortfattat för EG:s prospektdirektiv.

1.1 bolagsdirektivetFörsta

förstaDet bolagsdirektivet 68/151/EEG utfärdades år 1968. skallDet
tillämpas såväl aktiebolag den särskilda bolagsform utansom per-
sonligt i flertalet medlemsstater förekommer vid sidanansvar som av
det traditionella aktiebolaget jfr i Tyskland: Aktiengesellschaftt.ex.
respektive Gesellschaft mit beschränkter Haftung. länderl skiljersom
mellan publika och privata aktiebolag skall direktivet tillämpas båda
kategorier jfr i Storbritannien: public respektive private limitedt.ex.
liability company.

Direktivets bestämmelser kan materiellt indelas avsnitt. Detsett tre
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detaljerade kravomfattande och2-6avsnittet art.första upptar
bolag.uppgifter rörande Detochhandlingaroffentliggörande angerav

skall skedetvilketdetoffentliggöras,skall sättuppgiftervilka som
avsnittetandraskall ha. Detoffentliggörandeträttsverkanvilkensamt

för-möjlighetbolagsorganensbestämmelser att7-9art. upptar om
avsnitttredjedirektivetsiSlutligentredjeplikta bolaget mot gesman.

för-bolag fårvilkade grunderbestämmelser ett11-12art. om
ogiltigt.klaras

bland deundantagenstakanågotmedbolagsdirektivetförsta är,Det
iimplementeratlängesedan samt-medlemsstaterna,tillkomnasenast

liga medlemsstater.

bolagsdirektivetAndra3.1.2

skall1976. Detutfärdades år77/91/EEGbolagsdirektivetandraDet
bolagsformensärskildadeninte utanaktiebolag,tillämpas men

pri-ochpublikamellanskiljerMedlemsstaterpersonligt somansvar.
aktie-publikadirektivettillämpaskyldigaaktiebolag är attvata

bolag.
avsnittetförstaavsnitt. DetsjumaterielltbestårDirektivet sett av
minimi-bl.a. vissauppställsbolagsbildning. Därbehandlar2-5art.
skallbolagsordning. Detochstiftelseurkundiinnehålletkrav av

hurhar ochbolagetaktiekapitalhurframgåbl.a.dokumentdessa stort
olika slag.aktierfördelatdetta är av

minstaaktiekapitaletsbehandlar6-14avsnittet art.andraDet
skallaktiekapitaletbl.a.föreskrivsinbetalning. Däroch attstorlek

bolagsbild-samband medaktierna i25.000minstuppgå till att enecu,
minstmotsvarandebetalningochunderkurstillfårning inte attutges

sambandierläggasbelopp måstenominellaaktiensfjärdedel aven
bolagsbildningen.med

utbetalninghandlar15-17avsnitt art.tredjeDirektivets avom
bolagetvilkadels inomBestämmelsernamedel.bolagets ramaranger

förutsättningarvilkadels underaktieägarna,medel tillbetalakan ut
bestämmelsermed dessai stridutbetalningmottagitaktieägare ensom

återbetalningsskyldiga.bliskall kunna
bestämmelserfinns19-24avsnitt art. afjärdedirektivetsl om
Huvudfrågan,aktier.innehavochförvärvaktiebolags omav egna

tillöverlämnastillåtna,skallhuvudaktierförvärv över varaegnaav
Direktivbestämmelserna ärbeslutasjälvmedlemsstatvarje att om.

i delagstiftningenuppfyllasskallminimikravutformade avsomsom
minimi-Bland dessaaktier.förvärvtillåtermedlemsstater egnaavsom
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huvudregel skall kunna skeförvärv aktierkrav märks att somav egna
stödbolagsstämman eller medendast efter beslut stämmansavav

bolagetsaktier inte får leda tillbemyndigande, förvärv attatt av egna
aktiekapital ochunderstigernettotillgångar efter förvärvet summan av

bolagsdet nominella värdeticke utdelningsbara ettsamt att avreserver
aktier inte får överstiga tiosammanlagda innehav procent avav egna

aktiekapital.bolagets
förvärv aktier kompletterasrörande bolagsBestämmelserna av egna
avsedda begränsa dotterbolagsmed bestämmelsersedan år 1992 att

aktier i sitt moderbolag 92/101/EEG.möjligheter förvärvaatt
aktie-behandlar ökningfemte avsnitt 25-29Direktivets art. av

beslut aktiekapitalets ökning skallföreskrivs bl.a.kapitalet. Där att om
efter bemyndigande,eller,fattas bolagsstämman stämmans annatavav

aktier skallaktieägarna vid nyemissionbolagsorgan samt att av som
huvudregel skall ha företrädesrättmed kontanter,betalas attsom

avvikelse från företrädesrätten skallBeslutaktierna.teckna de omnya
kvalificerad majoritet jfrmed 40.bolagsstämmanfattas art.av

behandlar nedsättningavsnitt 30-39Direktivets sjätte art. av
beslut nedsättningBestämmelserna innebär bl.a.aktiekapitalet. att om

beslut skallochfattas bolagsstämmanskall stämmansatt ansesav
kvalificerad majo-förutsättning det fattats medgiltigt endast under att

bolagets borgenärerocksåDirektivet kräverritet jfr 40. attatt. er-
aktie-med nedsättningskydd i sambandtillfredsställandebjuds ett av

kapitalet.
direktivet 40-42sista avsnittet i art.materielltsjunde ochDet sett

frågorbeslut i deför bolagsstämmansmajoritetskravdels vissaupptar
likabehand-hållet kravallmäntdirektivet, delsbehandlas i ettsom

bolagets aktieägare.ling av
Även undantag blandenstakabolagsdirektivet med någotandra är,

i samtliga med-implementeratmedlemsstaterna,de tillkomnasenast
lemsstater.

prospektdirektiv3.2 EG:s

värde-förvärvteckning elleravseendebeträffande prospektEG har av
dels sådanaprospekt.två slag Detutfärdat direktiv ärom avpapper

vidvärdepapperinregistreringvidprospekt skall upprättas avsom
vidskalldels sådana prospektfondbörs börsprospekt, upprättassom

emissionsprospekt.erbjudanden till allmänheten
börsdirektivetandrameddelats i det s.k.börsprospekt harRegler om

samordningtillDirektivet syftarutfärdades 1980.80/390/EEG, som
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prospektupprättande, granskning och spridningkraven av somav
officiellvid upptagande värdepapper tillskall offentliggöras note-av

förutsättning för inregistre-Enligt direktivetring vid fondbörs. är en
fondbörs prospekt har godkäntsvärdepapper vidring ettatt avenav
därefter offentliggjorts. direktivet med-myndighet och Ibehörigen

andra börsdirektivet harinnehållet i prospektet.delas regler Detom
första ändringsdirektivetdirektiv. Detändrats tre senaregenom

mellanömsesidigt godtagandeinnehåller regler87/345/EEG om
lands myndigheteroch vilketbörsprospektmedlemsstater om somav

prospekt för det fall ansökangodkännaskall granska och attett om
Enligt det andrasamtidigt i flera medlemsstater.inregistrering görs

underskall emissionsprospekt90/211/EEGändringsdirektivet ett
börsprospekt. tredjegodtas Detvissa förutsättningar kunna ettsom

möjligheten for medlems-94/18/EG behandlarändringsdirektivet en
offentliggörande prospekt ifrån kravetmedge undantagstat att av

upptagits till offici-värdepapper redan harfråga emittenter, vilkasom
medlemsstat.ell notering i annanen

syftar till harmonise-prospektdirektivet 89/298/EEGs.k.Det en
spridning prospektgranskning ochupprättande,ring kraven avav

erbjuds allmän-överlåtbara värdepapperoffentliggörasskall närsom
värde-minimikrav för prospekt avseendemeddelasheten. direktivetI

erbjuds allmänheten ochflera medlemsstateri eller sompapper som en
erbjudandetbörs i den därinregistrerade vidinte redan är staten

ömsesidigt godkännandeinnehåller också reglerlämnas. Direktivet om
godtagandeemissionsprospekt ochmellan medlemsstater om avav

börsprospekt.emissionsprospekt som
börsdirektivet prospektdirek-till såväl det andraingressenAv som

minimiskyddbereda likformigtframgår, de avseddativet är att ettatt
investerare i medlemsstaterna.

Tyskland3

bolagsformer personligtTyskland finns sedan länge tvåI ägar-utan
Aktiengesellschafttraditionella aktiebolaget,Vid sidan detansvar. av

huvudsakligen mycket företag, finnsanvändsAG, storaavsom
Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH, vilkenbolagsformen

medelstora företag med begränsadtypiskt används små ochsett enav
aktiebolagslagen, AklierzgesetzKarakteristiskt för den tyskaägarkrets.

den i utsträckning tvingandeSeptember l 965, är stor upptarattmm
GmbH-lagen, GmbH-Gesetz 2.och detaljerade bestämmelser. vom

frihet i bolagsavtalet regle-delägarnaApril erbjuder1892, större atten
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iTotalt finns detförhållandena i bolaget.framför allt de internara
och 500.000 GmbH.Tyskland omkring 3.000 AG

Aktiengesellschaft3.3.1

inte bär någotAktiengesellschaft juridiskEtt ägareär person, varsen
förförpliktelser. Till skyddför bolagetspersonligt betalningsansvar

kapitalskyddsregler,därför i lagen utförligabolagets borgenärer upptas
bolagsordningensvarande itillgångarskall mot ettattgarantera50m

i bolaget. Aktiekapitaletaktiekapital tillförs och kvarangivet stannar
skall till minst 100.000 DM.uppgå

3.3.1.1 Bolagsbildning

simultanbildning.endastAktiengesellschaft kan bildasEtt genom
i tysk också möjligtinte längre tillåten DetSuccessivbildning ärrätt.är

i associationsform tillföretag, drivsomvandla ettatt ett annansom
finns i särskild lagAktiengesellschaft. Bestämmelser därom

wandl ungsgesetz.Um
flera stiftare,i princip så ellerSimultanbildning tillgår att upp-en

bolagsordning, förvärvar samtligastiftelseurkund ochrättar enen
bolaget för registrering i bolagsregistret.och anmäleraktier i bolaget

bolagetshållas. Stiftamabehöver inteKonstituerande stämma utser
verkställandei sin bolagetsförsta Aufsichtsrat,styrelse tur utsersom

första revisorStiftama också bolagetsledning Vorstand. utser
AbschluBprüfer.

beloppunder förutsättningRegistrering bolaget kan ske att ettav
och i förekom-fjärdedel det nominella beloppetmotsvarande aven

erlagts för varje aktie i bolaget,mande fall hela överkursen som
aktier emitteratsemitterats kontant betalning. Har mot apport-mot

tillförd bolagetall sådan egendomegendom skall huvudregel varasom
registreringen vinner bolagregistreringstillfället.vid Genom rätts-

subjektivitet.

3.3.1.2 aktieslagAktier, m.m.

bolaget, inte iAktiengesellschaft har lika iAlla aktier i rättett om
föreskrift olika slag medaktierbolagsordningen tagits om aven

princip föreliggamellan aktieslag kan iolika Skillnaderi bolaget.rätt
och preferensaktierrättigheterbeträffande såväl ekonomiska stam-
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emellertid lagenlämnarförvaltningsrättigheter. praktikenI ettsom
frågaskiljer sig iför aktiermycket begränsat utrymme omsom

bolagsstämman.exempelvisförvaltningsrättigheter, rösträtt
huvudregelAktiengesellschaft harAlla aktier i ett sammasom

första kan ifinns två undantag. detregel Förröstvärde. Från denna
skall finnas ochdet i bolagetföreskrivasbolagsordningen stam-att

röstvärdePreferensaktiema kan hapreferensaktier. stam-somsamma
preferens-röstvärde. Rösträttslösasaknaaktiema, kan också heltmen

nominella aktie-hälften bolagetsaktier får inte änrepresentera avmer
tillstånd frånAktiengesellschaft efterkapital. det andra kanFör ett

röstvärden.med olikastamaktierdelstatsmyndighetbehörig utge
samhällsekonomiskaviktigareförSådant tillstånd kan värnaatt omges

röstvärden istamaktier med olikaförekommerintressen. praktikenI
mycket begränsad utsträckning.

inne-namnaktie ellerAktiengesellschaft kanaktie iEn ett vara
uteslutande innehavar-ihavaraktie. praktiken förekommerI stort sett

påskriftnamnaktier kan överlåtasaktier, vilka skillnad fråntill utan
indossament.

aktier fritt kanprincipaktiebolagsrättsligEn grundläggande är att
tyska aktie-princip i denöverlåtas förvärvas. dennaoch Från görs

betydelsefulla, undantag. Förbolagslagen praktiken mindrebara två, i
förvärva aktierdet frittförsta följer begränsningar ivissa rätten att av

det andra kanaktier.reglerna förvärv Förrörande aktiebolags egnaav
överlåtelsebe-underkastasnamnaktier innehavaraktierintemen --

i bolagsordningen.gränsningar samtyckesklausulgenom en

Ökning3.3.1.3 aktiekapitaletav

och fond-Aktiekapitalet Aktiengesellschaft kan ökasi ett genom ny-
emission. apportemission.ellerNyemission kontant-kan vara

Beslutet kräverBeslut bolagsstämman.nyemission fattasom av
hälftenändring det biträttsbolagsordningen giltigtoch är av avav om

de avgivna företräddafjärdedelar det påoch stämmanrösterna tre av
aktiekapitalet. skall omröstningolika slag,Finns aktierdet i bolaget av
ske inom varje aktieslag för sig.

Stämman bemyndiga Vorstandikan för fem århögst atttaget
besluta medBemyndigandet får aktiernyemission. ett sam-om avse

bolagetsmanlagt nominellt motsvarande högstbelopp 50 procent av
aktiekapital utnyttjas endastbemyndigandet och fårvid tidpunkten för
med samtycke Aufsichtsrat.av

teckna deAktieägarna företrädesrättnyemissionhar vid att nya
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aktierna i förhållande till sin andel aktiekapitalet, inte annatav om
beslutas i samband med emissionen.

likhetI med vad gäller vid bolagsbildning förutsätter registre-som
ring kapitalökningen, belopp motsvarande fjärdedel detatt ettav en av
nominella beloppet och i förekommande fall hela överkursen erlagts
för varje aktie emitterats kontant betalning. aktierHarmotny som
emitterats apportegendom skall huvudregel all sådan egendommot som

tillförd bolaget vid registreringstillfället.vara
Beslut fondemission fattas bolagsstämman med iakttagandeom av

majoritetskrav vid nyemission. Omröstning inom olikaav samma som
aktieslag behöver dock inte ske, eftersom fondemissionen ger samma
antal aktier till samtliga stam-aktieägare. Beslut fondemissionnya om
får fattas förutsättningendast under föregående års bokslut fast-att
ställts. skall underlag förDärutöver beslutstämmans upprättassom en
särskild s.k. kapitalökningbalans Erhöhungsbilanz.

Ett Aktiengesellschaft kan också genomföra kapitalökningar genom
konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med options-att utge

till nyteckning aktier i bolaget. Eftersom den tyska lagen förut-rätt av
aktiekapitalet bestämt till visst belopp, måste i fallsätter dessaäratt ett

besluta s.k. villkorad kapitalökning bedingtestämman om en
Kapitalerhöhung, inom vilken aktiekapitalet successivt kansenare
ökas konvertering respektive teckning. sådanUtan ordning,genom en
skulle det i bolagsordningen angivna aktiekapitalet komma över-att
skridas vid konvertering eller utnyttjande optionsrätten.av

3.3.1.4 Nedsättning aktiekapitaletav

nedsättningEn aktiekapitalet i Aktiengesellschaft kanettav genom-
föras enligt principiellt olika modeller, nämligen reguljärtre som
nedsättning ordentliche Kapitalherabsetzung, förenklad nedsättning
vereinfachte Kapitalherabsetzung eller nedsättning inlösengenom
Kapitalherabsetzung durch Einziehung.

En reguljär nedsättning aktiekapitalet kan genomföras för vilketav
ändamål helst, exempelvis återbetalning till aktieägarna. Beslutsom
därom fattas bolagsstämman och giltigt det biträtts hälftenärav om av

de avgivna och fjärdedelar det företrädda aktie-rösterna treav av
kapitalet. Finns det i bolaget aktier olika slag skall omröstning skeav
inom varje aktieslag för sig.

Nedsättningen får huvudregel genomföras endastsom genom en
minskning aktiernas nominella belopp. Skulle detta med hänsyn tillav
lagens krav på visst minsta nominellt belopp aktierna 5 DMett
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sammanlägg-genomförasnedsättningenfårmöjligt,inte genomvara
aktier.ning av

borge-bolagetstillstånd,särskiltverkställasfårBeslutet utan men
tilldettaanmälerdefordringar,för sinasäkerhettillhar rättnärer om

nedsättningsbeslutet.registreringfrånmånaderinombolaget avsex
ellerförlusttäckande avsätt-förskenedsättning kanFörenklad av

väsentligenfattas sättdäromBeslutreservfond.tillning somsamma
ned-förenkladvidharnedsättning. Borgenäremareguljärbeslut om

Till derasfordringar.för sinasäkerhettillnågonintesättning rätt
intenedsättningsbeslutetfråntvå årinombolagetdockgällerskydd att

fyravadvinstutdelning procenthögre än motsvararbeslutafår somom
aktiekapitalet.nominelladet

in-vanligtvisaktier baserasinlösenNedsättning enavgenom
utsträckningiFörfarandet liknarbolagsordningen. storlösenklausul i

nedsättning.reguljärförgällervad som

aktierFörvärv3.3.1.5 egnaav

Frånaktier.förvärvainteprincipfår iAktiengesellschaftEtt egna
får förvärvförstadetundantag. Fördock flerahuvudregeldenna görs

svår ochkallasi lagenvadavvärjaförskeaktier att ensomegnaav
åsyftas hardärmedVadbolaget.förförestående skadaomedelbart som

aktierfastställa. Förvärvrättstillämpningentillöverlämnats att egnaav
föranställda,till bolagetsaktierna atterbjudasyfteiocksåtillåts att

företagssammanslagningmed samtsambandiminoritetlösa ut enen
ändamål.angivnasärskiltandravissaför

ledningsorgan,bolagetsfattasaktierförvärvBeslut avav egnaom
in-det inteförutsättningunderske endastfår attVorstand. Förvärv

innehavetsammanlagdaoch detkapitalbundnabolagetskräktar av
bola-tiointe än procentförvärvetefteraktier motsvarar avmeregna

aktiekapital.gets
kanaktierförvärvatde tillåtnainombolagEtt egnaramarnasom

andraellerfår inte utövaobestämd tid, röstainneha aktierna men
OmVorstandefter beslutkanAktierna avyttras.för dem.rättigheter av

omedelbarttill aktienrättigheter knutnaövrigaochfårsker,så rösträtt
förvärvaren.utövas av

minoritetsaktier3.3.1.6 Inlösen av

minori-inlösenbestämmelseraktiebolagslagentyskaDen upptar avom
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tetsaktier i bl.a. vissa koncernrättsliga förhållanden och for vissa situa-
tioner där bolag avtal underordnat sigett företag.ett annatgenom
inlösen kan i sambandäga två bolag träffar avtal detattrum attom

bolaget skall överföra sin vinst till det andra Gewinnab-ena
führungsvertrag eller det bolaget skall underställa sig detattom ena
andra Beherrschungsvertrag. Det regelkomplex i den tyska lagen som

erinrar denärmast svenska reglerna tvångsinlösen minori-om om av
tetsaktier torde emellertid bestämmelserna s.k. Eingliederung.vara om

Reglerna Eingliederung har utgångspunkt de särskildaattom som
Skyddsregler för minoritetsaktieägare skall iakttas vidsom
Beherrschungs- och Gewinnabführungsverträge inte erforderliga,är om
det inte finns några sådana utomstående aktieägare. Skyddsregler
behövs då endast för borgenärerna och deras intressen tillgodoses

det överordnade bolaget blir medgäldenäratt Gesamtschuldnergenom
for det underordnade bolagets förpliktelser. När Eingliederung ägt rum,

det underordnade bolaget ekonomisktär del det överordnadesett en av
bolaget bibehåller sin rättssubjektivitet.men

Eingliederung kan för det forsta beslutas, aktiebolagnär ett äger
samtliga aktier i aktiebolag, också aktiebolagett annat när ettmen
moderbolaget minst 95 aktierna iäger aktiebolagprocent ett annatav
dotterbolaget. denna formDet behandlasär i det följande.som

Eingliederung kan endast mellan två tyska aktiebolagäga medrum
i Tyskland. Beslutet Eingliederungsäte fattas bolagsstämman iom av

dotterbolaget. Beslutet blir emellertid giltigt först det biträtts mednär
kvalificerad majoritet bolagsstämman i moderbolaget.av

När bolagsstämmorna fattat beslut Eingliederung, skall Vorstandom
i moderbolaget anmäla detta för inforing i handelsregistret. Sedan
inforing skett, moderbolaget till samtligaär aktier i dotter-ägare
bolaget. Aktiebrev, efter denna tidpunkt alltjämt innehas mino-som av
ritetsaktieägare, därefter endast bevis dennesutgör anspråkom
inlösen.

Minoritetsaktieägarna i dotterbolaget har till skälig ersättningrätt
för sina aktier. Sådan ersättning huvudregel aktierutgörs isom av

Ärmoderbolaget. detta bolag i sin underordnat bolag, hartur ett annat
dock minoritetsaktieägarna välja mellan få ersättningenrätt iatt att
form aktier i moderbolaget eller kontant. Enligt lagtextenav anses en
ersättning i form aktier i moderbolaget skälig, utbytesför-av vara om
hållandet mellan dessa aktier och minoritetsaktieägarnas aktier mot-

vad skulle gällt vid fusion mellan bolagen. kontantEnsvarar som en
ersättning skall bestämmas med beaktande förhållanden i dotter-av
bolaget, dess bolagsstämma fattadenär beslut Eingliederung.om
Sistnämnda beslut kan inte klandras den grund, den moder-att av
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minoritets-skälig. På talanersättningen inteerbjudnabolaget avvar
erbjudnadendomstol ersätt-emellertid allmän prövakanaktieägare

det erbjudna.värdetilldennafastställa änochskälighetningens annat
minoritetsaktieägare,ersättningenbestämmandetVad gäller av

idettaochsitt fulla värde,tillminoritetsaktierna oavsettskall ersättas
värderings-allmännalämnas. Dessaför demersättningenformvilken

rättspraxis. dennaAvomfattandekonkretiseratsprinciper har engenom
varvid iföretag,skall värderasdotterbolagetföljer,praxis att som

Även sub-användning.tillkommerförräntningsmetodenhandförsta
förräntningsmetodendenna ochkombinationerochstansvärdemetod av

bokfördatill derashänsynaktierna medvärderaifrågakomma. Attkan
intevärdeellerbörskursledningmedeller noteratvärde annat ansesav

minori-aktiernainte tillskall hänsyn ärvärderingenVidtillåtet. atttas
dotterbolagetsamordningseffekter. Sedantillhellerintetetsaktier och

iaktiernafördelasvärdetframräknadesålundaskall detvärderats,
moder-aktier iminoritetsaktieägarnaersättningenbolaget. Utgörs av

det bolaget.företagsvärdering göras ävenbolaget, måste aven
påkallainte kunnadotterbolagiminoritetsaktieägareEn ett synes
uppnåttmoderbolagtillhänvisningunderaktiersinainlösen att ettav

bolagSluteraktieinnehavet.erforderligaEingliederungfördet
dessadockmåsteBeherrschungsvertrag,ellerGewinnabführungsvertrag
aktierfå sinabegäranminoritetsaktieägare påföravtal atträttge

grunder.angivnaenligtdärvidvärderasAktiernainlösta. ovan

HaftungbeschränkterGesellschaft mit3.3.2

beschränkterGesellschaft mitAktiengesellschaftmedlikhet ärl ettett
någotinte bärjuridiskGmbH ägareHaftung person-varsperson,en

fordrings-skydd förTillförpliktelser.för bolagetsbetalningsansvarligt
minstaktiekapitaljfrandelskapitalGmbH haskall ettägarna ett

GmbH-iaktiebolagslagen harimotsvarandePå50.000 DM. sätt som
skallbestämmelserrad tvingande garantera attupptagitslagen somen

bolaget.ikvarochtillförsdetta beloppsvarandetillgångar stannarmot
GmbHAktiengesellschaft och rörskillnaden mellanviktigasteDen

internaoch andraorganisationbolagetsbeslutarättägarnas att om
väsentligtdelen i allti denaktiebolagslagenMedan ävenförhållanden.

frihetbetydandebolagetsGmbH-lagentvingande, lämnar ägareär en
organisation och debl.a. denfastsjälva läggabolagsordningeniatt

denutformafrihetbolaget. Dennagälla iskallbeslutsregler attsom
bolags-önskemål görautifrånstruktureninterna ägarnas ansesegna

fåtalmedför bolagsärskilt lämplig ägare.GmbHformen ett
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3.3.2.1 Bolagsbildning

GmbHEtt kan bildas eller flera stiftare. Förfarandet snarliktärav en
vad gäller för bildandet Aktiengesellschaft. Stiftarnaettsom av upp-

bolagsordning, tecknar sig förrättar samtliga andelar i bolaget ochen
anmäler bolaget för registrering i bolagsregistret. förutsättningEn för

registrering skall kunna ske varje stiftare erlagt minstatt är att en
fjärdedel betalningen för sin tecknade andel i bolaget och minstattav
hälften betalningen för samtliga andelar erlagts. Genom registre-av
ringen vinner bolag rättssubjektivitet.

3.3.2.2 Andelar olika slagav m.m.

Alla andelar i GmbH har utgångspunkt lika i bolaget.ett rättsom
lämnarLagen emellertid obegränsad frihet i bolagsordningenägarna att

föreskrift andelar med olika i bolaget. Sådana skillna-ta rätten om
der mellan andelar kan såväl ekonomiska rättigheter för-avse som
valtningsrättigheter. exempelvis tillåtetDet i GmbH haär att ett ett
slag andelar vid bolagsstämma ochägaren rätt röstaatt ettav som ger

slag inte någon rösträtt.annat som ger
likhetl med vad gäller för aktier GmbH-andelar i principärsom

fritt överlåtbara. Medan det i Aktiengesellschaft endast i mycketett
begränsad utsträckning möjligt föreskrifter i bolags-är att genom
ordningen inskränka denna princip, kan i bolagsordningen för ett
GmbH uppställas i princip vilka överlåtelsebegränsningar helst.som

En väsentlig skillnad mellan Aktiengesellschaft och GmbHett ärett
GmbH-andelar kan överlåtas endast formbundet, notari-att ettgenom

ellt förfarande. medför sådanaDet andelar inte kan till före-att göras
mål för handel andrahandsmarknad och GmbH i praktikenatt etten
inte kan vända sig till allmänheten för skaffa riskkapital.att

Ökning3.3.2.3 andelskapitaletav

Andelskapitalet i GmbH kan ökas fondemission.ochett genom ny-
Bestämmelser nyemission finns i GmbH-lagen medan bestäm-om
melser fondemission finns i särskild lag Kapitaler-om en
h6hung.sge.setz.

Beslut nyemission kan kontant- eller apportemissionom som vara-
fattas bolagsstämman. Beslutet kräver ändring bolagsordningenav av-

och giltigt det biträtts fjärdedelar deär tre stämmanom av av
avgivna rösterna.



rättsordningarutländskaoch SOU 1997:22bolagsrättEGxsl74 vissa

företrädesrätt tillandelsägarna någoninteGmbH-lagen garanterar
endastFöreliggerföreträdesrättsådanandelar. Ennyemitterade om

ieller beslutasbolagsordningenföreskrivits i stämmandetta särskilt av
nyemissionsbeslutet.anslutning till

iakttagandemedbolagsstämmanfondemission fattasBeslut avom
med vadlikhetnyemission. lvid ärmajoritetskrav somsomav samma

beslutför GmbHAktiengesellschaft gällerfallet i fråga att omom
föregående årsförutsättningunderfår fattas endastfondemission att

kapitalökningbalanssärskild s.k.och upprättatsfastställtsbokslut att en
beslut.förunderlag stämmanssom

andelskapitaletNedsättning3.3.2.4 av

beslutasGmbH kanandelskapitalet i av stämmannedsättningEn ettav
fårkapitalökning,majoritetkvalificerademed menensomsamma

fordringsägarebolagetsförutsättningundergenomföras endast att
fordringar.för sinabetalningsäkerhet ellerfåmöjlighetberetts att

andelar3.3.2.5 Förvärv egnaav

andelarkapital förvärvafrittförGmbH kan inomEtt eget egnaramen
någonsyfte ochförvärvetsi frågabegränsning utannågonutan om

andelar.innehavetförhögsta tillåtna gräns egnaav

minoritetsandelar3.3.2.6 Inlösen av

andelar iinlösenbestämmelserinte någraGmbH-lagen upptar avom
förhållanden.koncernliknande

Frankrike3.4

personligtbolagformerhuvudsakligen tvåFrankrike finns utanl av
typisktSA,dels société settDet ärägaransvar. an-somanonyme

delsväxlande ägarkrets,ochföretag medvänds storstörre enav
användstypisktSARL,responsabilité limitée,société settå avsom

lesi 66-537regleras Loi NobolagsformerBådaföretag.mindre sur
bestämmelserkompletterascommerciales. Lagensociétés somav

sammanhangi förevarandevilka sär-blanddekret,meddelats genom
omk-i FrankrikeTotalt finns det67-236.NoDêcretskilt kan nämnas

SARL.och 580.000SAring 160.000
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Société3.4.1 anonyme

Ett société juridisk inte bär någotär ägareanonyme en person, vars
personligt betalningsansvar för bolagets förplikelser. Bolaget skall ha

i bolagsordningen angivet aktiekapital, skall uppgå till minstett som
250.000 publikt sociétéFFr. I varmed bolagett ettanonyme, avses

vänder sig till allmänheten för kapitalanskaffning, skall aktie-som
kapitalet tilluppgå minst 1.500.000 FFr.

3.4.1.1 Bolagsbildning

Ett société skall ha minst sju Bolaget kan bildasägare.anonyme
successiv- eller simultanbildning. Så samtliga bolags-gottgenom som

bildningar isker dag simultanbildning, vilket i korthet tillgår sågenom
stiftarna bolagsordning, tecknar och betalar samtligaupprättaratt en

aktier anmäler bolaget för registrering. Konstituerande stämmasamt
behöver inte hållas. Styrelse och revisorer föreskrift iutses genom
bolagsordningen.

3.4.1.2 Aktier, aktieslag m.m.

Aktier i société skall lyda lika nominella belopp,ett anonyme om
inte föreskrivits i bolagsordningen. Aktier med lika nominellaannat
belopp har lika i bolaget, inte i bolagsordningen föreskrivitsrätt attom
det i bolaget finnasskall aktier olika slag med olika i bolaget.rättav

franska lagstiftningenDen har traditionellt lämnat mycket begränsatett
för aktier olika slag. Skillnader olikamellanutrymme att utge av

aktieslag kan föreliggai princip endast i fråga ekonomiska rättig-om
heter stam- och preferensaktier.

Aktier med lika nominellt belopp har huvudregelsom samma
röstvärde. Från denna regel i fråga stamaktier endast detgörs om
undantaget i bolagsordningen kan föreskrift aktieratt tas atten som
innehafts i minst två år skall ha dubbelt röstvärde.ägareav samma
Bolagsordningsbestämmelser det slaget mycket ovanliga.ärav

Preferensaktier kan med eller Rösträttslösaut rösträtt.utanges
preferensaktier i rad hänseenden underkastade särskilda regler iär en
lagen och får inte fjärdedel bola-änsammantaget representera mer av

nominella aktiekapital.gets
likhetI med vad fallet i andra europeiska länderär ävensom anses

i Frankrike aktie i princip odelbar i förhållande till bolaget. Deen vara
ekonomiska rättigheter förvaltningsrättigheteroch följer medsom
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från dennaväsentligtskiljas åt. Ettintekanaktieinnehavet avsteg
delamöjlighetöppnadelagstiftarendå attgjordes år 1983princip upp

rättig-ekonomiskadedeltvå delar,aktie i representerarsomenen
delochdinvestissementcertificatbolagetiheterna represen-somen

de droitcertificatalltframförförvaltningsrättigheterna, rösträttenterar
medan för-överlåtas,kan fritträttigheternaekonomiskade vote. De

motsvarandemedi föreningendastöverlåtaskanvaltningsrättigheterna
aktie.odelad Högståterskapad,dvs.rättigheter,ekonomiska ensom en

uppdelning idylikföremål förblifåraktierbolagetsfjärdedel enav
förvaltningsrättigheter.ochrättigheterekonomiska

kunnatsociétéaktier iharTraditionellt ett namn-varaanonyme
innehavar-ochmellanSkillnadeninnehavaraktier.elleraktier namn-

försumbara.i dagochminskatsuccessivt äremellertidaktier har
namnaktier.skallsociétéaktier iHuvudregeln är ettatt varaanonyme

innehavaraktier,aktiemarknadsbolag kan utEndast mengenumera
betydelse.sinförloratpraktikende ibolag hardessaiäven

utgår denländereuropeiskaandraifalletmed vadlikhet ärl som
och förvärvas.överlåtasfritt kanaktiefrånaktiebolagslagenfranska att

bolagflestaallrai de görasemellertidkanhuvudregeldennaFrån
bolagsordningen.isamtyckesklausulellerförköps-undantag engenom

uteslutandemedbolagförabsolut endastöverlåtbarhetenfria ärDen
innehavaraktier.

Ökning aktiekapitalet3.4.1.3 av

fond-ochkan ökassociétéiAktiekapitalet ett ny-genomanonyme
apportemission.ellerkontant-kanNyemissionemission. vara

franskaDenbolagsstämman.fattasaktiekapitaletökaBeslut att av
bolagsstämma,ordinariesidanmellan åskiljeraktiebolagslagen ena

tillställningbl.a.förårgångminsthållas att taskall perensom
och åfrågor,sammanhängandedärmedochårsredovisningbolagets

frågori allakan beslutabolagsstämma,sidanden andra somextra som
Endastordinarie extrabeslutas stämma.skalluttryckligeninte

hand-antingen detaktiekapitalökningar,beslutakanbolagsstämma om
kapitalökningbeslutinnebärfondemission. Detellerlar att omom ny-

avgivnadetredjedelar rösternatvå stämmanbiträdasmåste avav
giltiga.för att vara

i för-aktiernyemitteradetecknaföreträdesrättharAktieägarna att
beslutasinteaktiekapitalet,andel annatsinhållande till avomav

tillantingenriktasemissionenbeslut kanGenom stämmansstämman.
utanför aktie-helttillelleraktieägarnaeller någranågon personerav
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ägarkretsen. Skall emissionen riktas till eller flera aktieägarna fåren av
dessa inte delta i emissionsbeslutet.ägare

kan bemyndigaStämman styrelsen verkställa beslutadatt en ny-
emission och fastställa de villkoren för emissionen. Bemyn-närmare
digande får i fråga företrädesemissioner tid högst femom avse en om
år och i fråga emissioner med åsidosättande företrädesrättenom av
högst två år.

Beträffande betalningen för aktierna gäller vid nyemission i allt
väsentligt regler vid bolagsbildning. innebär frågaDet isamma som

kontantemission belopp motsvarande fjärdedel detatt ettom en av
nominella beloppet och i förekommande fall hela överkursen, skall ha
erlagts för emissionen skall kunna registreras. aktier emitteratsHaratt

apportegendom, skall all sådan egendom tillförd bolaget vidmot vara
registreringstillfället.

Beslut fondemission fattas bolagsstämman med iakttagandeom av
beslutsregler vid nyemission.av samma som

société kan också finansiellaEtt instrument iutanonyme ge som
framtiden kan upphov till ökning aktiekapitalet, exempelvisge av
konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till ny-
teckning aktier i bolaget eller fristående teckningsoptioner. Beslutav

sådana instrument fattas bolagsstämman enligtatt utge av samma
regler vid nyemission aktier. Någon motsvarighet till den tyskasom av
lagens bestämmelser villkorad kapitalökning för möjliggöraattom
konvertering eller nyteckning aktier finns inte i den franska lagen.av

åligger i stället styrelsen vidDet slutet varje räkenskapsår göraatt av
de ändringar i bolagsordningen krävs till följd under åretsom av
genomförda konverteringar och nyteckningar.

Obligationslån3.4.1.4

Till skillnad från fallet ivad de flesta andra europeiska länderärsom
den franska aktiebolagslagen också bestämmelser aktie-upptar om

bolags traditionellaupptagande obligationslån. tillerkännerLagenav
också obligationsinnehavarkollektivet vissa rättigheter avsedda att
skydda deras intressen i bolaget. Det sålunda i princip inte tillåtetär
för société genomföra vissa förändringar i bola-störreett attanonyme

struktur exempelvis fusion eller fission obligations-gets utan att- —
innehavarna vid särskild obligationsinnehavarstämma beslutat god-en
känna åtgärderna fråga. Obligationsinnehavamai har också rätt att utse

företrädare med inte vid bolags-rätt närvara,att rösta,egna men
stämma.
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aktiekapitaletNedsättning3.4.1.5 av

för återbetalning tillnedsättaskani SociétéAktiekapitalet ett anonyme
verksamhet. Beslutförlust i bolagetstäckandeföraktieägarna eller av

medeller styrelsenbolagsstämmafattas extranedsättning avavom
det biträttsbeslut giltigtbemyndigande. Stämmansstöd är avomav

Skall nedsättningavgivnadetvå tredjedelar rösterna.stämmanav
endastfår beslutet verkställasaktieägarna,återbetalning tillske för

bolagets borgenärerfrån harefter tillstånd prövarätten, att omsom
aktie-Nedsättningnedsättningen.lida skadaskulle komma att avav

medverkan.verkställasförlusttäckning kanförkapitalet rättensutan
fåråterbetalning till aktieägarnaaktiekapitalet förNedsättning av

riktataktieägaretill samtligaendasthuvudregel ske ettgenomsom
medförNedsättningenantal aktier.visstförvärverbjudande ettavom

förlusttäckningNedsättning förreduceras.i bolagetdå antalet aktieratt
nomi-samtliga aktiersminskninggenomföras antingenkan avsom en

vissa aktier.indragningnella belopp eller avgenom en

aktier3.4.1.6 Förvärv av egna

aktier. Frånförvärvahuvudregel intefårsociétéEtt egnaanonyme som
tillåts förvärvdet förstaundantag. Fördenna regel görs tre egnaav

bolagandra fåraktiekapitalet. detned Försyfteaktier i ettsättaatt
anställdasina inomaktierna tillför erbjudaaktierförvärva attegna

ske itredje får förvärvdetvinstdelningsprogram. Förför ettramen
sistnämnda fallende bådaaktierna.kursen på Isyfte stabiliseraatt

föremål för handel påfrågaaktierna iförutsätter förvärven äratt
aktiemarknaden.

med bolagsstämmanskursen kanstabiliserai syfteFörvärv att
bemyndigandetskall istyrelsen. Stämmanbemyndigande beslutas av

detinköpspriset,det högsta tillåtnasärskiltförvärvsvillkoren,ange
vilketden tidsperiod inomfår återköpas ochaktierhögsta antal som

för-lägsta tillåtnaskall dessutomfår ske. Stämmanåterköpet ange
försäljning aktierna.framtidasäljningspris vid aven

förvärvbolagsdirektivets krav fårandraenlighet medI ett av egna
franska lagensbundna kapital. Denbolagetsaktier inte inkräkta på

tidpunkt måste habolaget vid varjedessutombestämmelser innebär att
sammanlagda inne-detmotsvarande värdet pådisponibla vinstmedel

förvärvförutsättning förytterligareaktier. Somhavet ett avav egna
förvärvetaktier efterinnehavgäller bolagetsaktier att av egnaegna

eller tioantalet aktier i bolagetinte får överstiga tio procentprocent av
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antalet aktier visst aktieslag.ettav av
Har bolaget förvärvat aktier inom angivna kanegna nu ramar

aktierna innehas obestämd tid. Rösträtt eller andra rättigheter kan
inte för aktierna under innehavstiden.utövas Aktierna kan åter avyttras
efter beslut styrelsen. Aktierättighetema kan då omedelbart utövasav

förvärvaren.av

3.4.1.7 Inlösen minoritetsaktierav

Den franska bolagslagstiftningen innehåller inga bestämmelser rättom
för aktieägare, uppnått viss ägarandel i bolag, inlösaett atten som en
återstående aktier.

Société3.4.2 á responsabilité limitée

Även för bolagsformen SARL gäller, delägamas för bolagetsatt ansvar
förpliktelser begränsat till den kapitalinsats de gjort i bolaget.är Ett
SARL skall ha andelskapital uppgår till minst 50.000 FFr.ett som
Antalet delägare i fårSARL inte överstiga femtio. Skulle dettaett
antal överskridas, måste bolaget inom viss tid ombildas till aktiebolag,
vid det eljest upplöst.äventyr Ett SARL kan endaatt ägasanses av en
fysisk eller juridisk person.

3.4.2.1 Bolagsbildning

Samtliga blivande delägare måste delta i bildandet SARL. Iettav
allmänhet bildas SARL simultanbildning. Denna tillgår iett genom
huvudsak vid bildandet société Detsätt ettsamma som av anonyme.
nybildade bolaget skall registreras i handelsregistret duregistre com-

des sociétés. Genom registreringen vinner bolagetet rätts-merce
subjektivitet.

Vid bildandet bolaget kan andelskapitalet tillskjutas i formav av
såväl kontanter apportegendom. bolagl skall bedriva hant-som som
verksrörelse kan värdet delägares arbete i viss utsträckningegetav
tjäna apportegendom. Samtliga andelar i SARL måste tillettsom vara
fullo betalda, innan bolaget kan registreras. allmänhetI erfordras att en
revisor intygar i registreringsärendet tillskjuten apportegendom haratt
uppgivet värde. inteOm någon delägare tillskjuter apportegendom till

högre värde 50.000 och högstFFr hälften andelskapitaletänett av
apportegendom, kan delägarna enhälligt besluta avståmotsvaras attav
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frånunder fem årfall delägarnasådantrevisorsvärdering. Ifrån är
förtredjeansvarigapersonligenregistreringen att apport-mot man

värderad.korrektegendomen var

3.4.2.2 Andelar m.m.

nomi-belopp; dettalika nominellaskall lydaAndelar i SARLett
röstetal.lika An-harunderstiga 100 FFr. Defår intebeloppnella

fårSARLnegotiabla Ettform överdelama får inte papper.ges av
Andelar i SARLvärdepapper.löpandeemittera ärintehuvud etttaget

sådandelägare.bolagets Förmellanfritt överlåtbararegel att ensom
bl.a.formkrav,uppfylla vissadengiltig måsteskallöverlåtelse vara

sakrättsligöverlåtelsen skallavtal Förskriftligtmåste upprättas. att
Somhandelsregistret.registrerats idendessutomverkan krävs att

familjerättsligafrittförvärvasocksåandelarhuvudregel kan genom
fång.

utanför delägarkretsen,tillöverlåtasfår inteAndelar personer
fjärdedelarmed minstdelägarnamajoritetsåvida inte tre avaven

till överlåtelsen. Densamtyckesittbolaget lämnarandelar isamtliga
skall underrättaslagangivetöverlåtelsegenomföravill av nuensom

i frågasigbolaget intedärom. l-Iardelägarebolaget och varje yttrat
före-från detmånaderinomöverlåtelsentillämnadeden atttreom

samtyckt tillhabolaget över-underrättelserskrivna ägt rum, anses
delägarnatill överlåtelsen,samtyckabolaget ärlåtelsen. Om vägrar att

förvärvasamtyckefrån detmånaderinom vägratsskyldiga attatt sex
tvistUppkommerifrågavarande andelarna.deförvärvaeller låta om

utsedda värderingsmän. Lagensärskiltpriset, skall detta bestämmas av
överlåtandemed denbolaget möjlighetenemellertid också attger -

nominelladetandelskapitalet mednedsamtyckedelägarens sätta-
tilldärefter dessaoch lösaandelardelägarensvärdet ettattav

intepris. bolagetvärderingsmän bestämt Omelleröverenskommet av
genomföra denfår delägarenåtgärder,dessavidtar någon ursprung-av

eller inlösenpåkalla förvärvöverlåtelsen. Rättentillämnadeligen att av
för transaktionermed undantag vissaemellertidtillkommerandelar -

bolaget ivarit delägare idenendastkaraktärfamiljerättslig somav -
tvingande.Lagreglernaminst två år. är

denföreskrivas,utsträckningockså i visskanbolagsordningen attl
bolagetsfång måste hafamiljerättsligtandelarförvärvat genomsom

bli delägare.kunnasamtycke för att



bolagsrätt ochEGss utländska rättsordningar 181SOU 1997:22 vissa

Ökning3.4.2.3 andelskapitaletav

förutsätterökning andelskapitalet bolagsordningen ändras.En attav
måste därför biträdas till minst fjärdedelarDen ägare tre samt-av av

liga andelar i bolaget. Bestämmelserna kapitalökning kortfattade.ärom
Är det fråga kontantemission, kan lyftabolaget det tillskjutnaom
kapitalet bankinstitut intygatsedan de andelarna blivit tillett att nya
fullo betalda.

3.4.2.4 Nedsättning andelskapitaletav

nedsättning andelskapitalet fattasBeslut bolagsstämman ochom av av
fordrar minst fjärdedelarsamtycke till samtliga aktier iägare treav av
bolaget för giltigt. bolagetHar revisorer skall dessaatt utsettvara avge
yttrande till förslaget till nedsättning. Sker nedsättningenstämman över
i syfte förlust,täcka uppställer lagen regler borge-än attannat en om
närsskydd i huvudsak överensstämmande med vad gäller för ettsom
société anonyme.

3.4.2.5 Förvärv andelarav egna

förvärvaSARL får inte andelar. samband med nedsättningEtt Iegna
förandelskapitalet ändamål förlusttäckning får emellertidänannatav

bolagsstämman uppdra företagsledningen köpa bestämt antalatt ett
andelar i syfte annulera dem.att

Storbritannien3.5

Storbritannien finns endast bolagsforrnl personligt ägaransvar,utanen
the limited liability Bolagsformen i fråga inrymmer emeller-company.
tid två kategorier, nämligen och public limited liabilityprivate com-

Uppdelningen i praktiken i utsträckning detmotsvarar storpany.
kontinentaleuropeiska med två bolagsfonner personligtsystemet utan

finnsTotalt det i Storbritannien omkring public och10.000ägaransvar.
milj.l private limited liability companies. Regleringen limitedav

liability finnscompanies i Companies Act.
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companieslimited liabilityoch privatePublic3.5.1

inte bärjuridiskliabilitylimited ägareEtt är varsen person,company
likhetförpliktelser.för bolagets Ibetalningsansvarpersonligtnågot

kan bolagetskontinentaleuropeiskenligtfalletmed vad rättärsom
bolagetendastgällandesina fordringarborgenärer motgöra som

vissa kapital-i lagenintressefordringsägamassådant. I upptas
utform-haft delvistraditionellthardessaskyddsregler, annanenmen

Storbritannienstillländerna.kontinentaleuropeiska Frami dening än
kravinte någotexempelvisbrittiska lagenfanns i deninträde i EG

den tyskahörnsten i bl.a.aktiekapital, någotvisst minsta ärett ensom
lagen.

mellandistinktionbyggerCompaniesi ActKapitalreglerna en
capital. theissued share Iauthorised ochbenämnsvad memo-som

authorised shareskallnedanassociation serandum of ettanges
obe-hañtraditionelltstyrelsevilket bolagets närmastcapital, inom

Bolagetsaktier.nyemissionbeslutagränsade möjligheter att avom
utelöpan-tidpunktde vid varjeaktiekapitalverkliga representeras av

capital.issuedthede aktierna i bolaget,
minstavisstinte något krav påfannsgällandeEnligt tidigare etträtt

har-följd EG:scapital. Tillissued shareauthorised eller av
s.k.skall hapublici dagmoniseringsarbete gäller ettatt ett company

privateminst £ 50.000. Förcapitalissued shareauthorised och
gällerinte berörs EG-rätten,hänseendei dettacompanies, avsom

minstaaktiekapitaletsbeslutasjälva haraktieägarnaalltjämt attatt om
capitalissuedbildas medaktiebolagflesta privatastorlek. allraDe ett
forcapital väsentligt högre,authorisedthemedan£ lOO, är att

stämmobeslut.kapitalökningarframtidamöjliggöra utan

Bolagsbildning3.5.1.1

ellersimultan-kan bildaslimited liabilityEtt suc-genomcompany
bildasbildasliability kanlimitedprivatecessivbildning. Ett company

liabilitypublic limitedbildastiftare.eller flera För ettatt com-av en
s.k.delsStiftarnastiftare.krävs minst två upprättar ett memo-pany

grundläggande bolags-detkanassociation,randum of sägas varasom
of association. Tillsammansarticlesdelsbildningsdokumentet, mot-

län-kontinentaleuropeiskai devadbåda dokumentdessa somsvarar
regleringenbrittiskasärdag i denbolagsordning. Ett ärderna benämns

kanof association,articlesföri ställetstiftarna, upprättaattatt egna
Tablestandardbolagsordning A.i lagenhänvisa till upptagenen
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privat aktiebolag kan registreras och påbörja sin verksamhetEtt
kapital tillskjutits bolaget. publikt bolag får påbörjanågot Ettutan att

aktiersin verksamhet först sedan det emitterat med sammanlagtett
nominellt belopp minst 50.000 och minst fjärdedel aktier-£om en av

förekommandebelopp i fall, hela överkursennominella samt,nas
tillförts bolaget. registreringen vinner bolag rättssubjektivitet.Genom

aktieslag3.5.1.2 Aktier, m.m.

aktiebolag har lika i bolaget, inte iAlla aktier i brittiskt rättett om
föreskrift aktier olika slag medbolagsordningen tagits en om av

praktiken förekommer huvudsakligen ekonomiskaolika i bolaget. Irätt
skillnader. Röstvärdesskillnader tillåtna, mycket ovanliga.är men

Ökning aktiekapitalet3.5.1.3 av

capital limited liabilityAktiekapitalet the issued share i ett company
fondemission. Nyemission kan kontant-kan ökas eller varagenom ny-

eller apportemission.
obegränsade frihet med authorised ochDen närmast systemetsom

issued share capital ursprungligen erbjöd styrelsen inom föratt ramen
authorised capital besluta ökning the issued share capital harthe om av

inskränkts anpassningen till krav. beslut från styrel-EG:s Ettgenom
sida öka aktiekapitalet eller fondemission förut-att genomsens ny-

styrelsen bemyndigats därtill stämmobeslut ellersätter att genom
Bemyndigandet får inte längre tidföreskrift i bolagsordningen. änavse

fem år.
aktieägarna företrädesrätt teckna deVid kontantemission har att

förhållande till sin andel aktiekapitalet,nyemitterade aktierna i omav
inte beslutas stämman.annat av

likhet gäller vid bolagsbildning, skall vidI med vad ny-som
aktiemas iemission minst fjärdedel nominella belopp samt,aven

tillförd vid registre-förekommande fall, hela överkursen bolagetvara
ringstillfället.

limited liability kan också konvertibla skulde-Ett utcompany ge
förenade med optionsrätt till nyteckning aktierbrev och skuldebrev av

i bolaget.
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aktiekapitaletNedsättning3.5.1.4 av

capitalissued sharesittnedsättakanliabilitylimitedEtt company
Ned-skall kunna ske.såföreskrivits,bolagsordningeniendast attom

för täckandeelleraktieägarnatillåterbetalningförskesättning kan av
bolags-fattasnedsättningBeslutverksamhet.förlust i bolagets avom

Beslutetresolution.special ärmajoritetkvalificeradmedstämma
de avgivnafjärdedelar rösterna.minstbiträttsgiltigt det tre avavom

beslutetfåraktieägarnaåterbetalning tillförskenedsättningSkall
tillstånd.efterendastverkställas rättens

aktierFörvärv3.5.1.5 egnaav

förbudprincipielltgällercompaniespublicprivate ettsåvälFör som
börjansedanemellertidFörbudetaktier. ärförvärv avmot egnaav

knappastpraktikendet i ärundantagmed såförenat1980-talet attstora
companiesprivateSåväl publicförbud.talaberättigat ettatt somom

bestäm-innehållerbolagsordningenaktier,förvärvakan enomegna
förvärv.sådanatillåteruttryckligenmelse som

harocksåbolagsstämman,fattas attskallFörvärvsbeslutet somav
i detskiljerförvärvet. Lagenförvillkorenfastställa de närmare sam-

aktie-utanförrespektivepåskerförvärvmellanmanhanget som
fattaskanaktiemarknadenaktier påförvärvBeslutmarknaden. avom

beslutmedanresolution,ordinarymajoritetenkelmedstämmanav
kvalificeradkräveraktiemarknadenutanföraktierförvärv egnaavom

hellerfår intefalletdetresolution. Ispecialstämmomajoritet senare
fråga.iför förvärvetföremålskall bliaktierför derösträtt utövas som
aktierförvärvkorthetigällercompaniespublic att ettFör egnaav

companiesmedan privatekapital,bundnabolagetsinkräkta påfårinte
förvärvsmöjligheter. Förutomgåendelängregivitshänseendeti det

bl.a.falleti detkrävsbeslutochbolagsordningen stämmatillåtelse i
invändatidvissinommöjlighet motborgenärerbolagets attatt ges

domstol.viddetsamma
kravbolagsdirektivetsandradetbeaktat atthar inteStorbritannien

tiohögstaktier fårinnehavsammanlagda motsvarabolagsett egnaav
aktiebolagslagenbrittiskaaktiekapital. upptarDenbolagetsprocent av

bolagetdet ihänseendeti detbegränsning än attnågoninte annan
omfattasfåraktie intedennaochaktieminstfinnasalltid måste atten

Avvikelsenshare.redeemablebolagsordningeniinlösenklausulav en
tilllagen,brittiskadeni ljusetskallkravdirektivetsfrån attavses

medlems-kontinentaleuropeiskai defalletvadfrånskillnad ärsom



bolagsrättSOU EGss1997:22 och utländskavissa rättsordningar 185

inte tillåter bolaget behåller och destaterna, åter-att avyttrarsenare
köpta aktierna. Efter förvärvet skall aktierna omedelbart annuleras.

3.5.1.6 Inlösen minoritetsaktierav

Den brittiska aktiebolagslagen bestämmelser och plikträttupptar om
till inlösen minoritetsaktier i samband med offentligaav upp-
köpserbjudanden. Har den lämnat sådant erbjudande grundettsom

detta förvärvat eller slutit avtal förvärva nio tiondelarattav om av
samtliga aktier i bolag eller nio tiondelar aktierna i visstett ettav
aktieslag i bolag, har han lösa de återstående aktiernarättett att

villkor gällt enligt erbjudandet. aktieägareEn intesamma som som
erbjudandet har inom viss kortare tid begärarätt denaccepterat att att

lämnat detta löser hans aktier i enlighet med erbjudandetssom
villkor.

Bestämmelserna inlösen gäller det bolag berörsoavsettom om som
erbjudandet public eller privateär Ettett ettav company company.

erbjudande ifrågavarande slag kan lämnas såväl fysiskav av en person
Ävenjuridisk erbjudanden från flerasom av en person. gemensamma

fysiska eller juridiska omfattas regleringen. De uppställdapersoner av
majoritetsgränserna endast kapitalmajoritet; aktiernas röstvärdeavser
saknar betydelse i sammanhanget.

Om den lämnat uppköpserbjudande den föreskrivnauppnåttettsom
nio tiondelsmajoriteten, har han underrätta de åter-rätt ägarnaatt av
stående aktier, omfattas erbjudandet, han önskar förvärvaattsom av
deras aktier. beräknandetVid majoritetsaktieägaren förvärvatav om
nio tiondelar aktierna grund erbjudandet, inte hänsyn tilltasav av
aktier han förvärvat innan han lämnade detta. Aktier majo-som som
ritetsaktieägaren förvärvat under den tid erbjudandet stått öppet men
till högre pris det i erbjudandet angivna skall inte hellerän beaktas.ett
Inlösenrätt för majoritetsaktieägaren förutsätter med andra 0rd detatt

honom lämnade erbjudandet till nio tiondelarägareaccepteratsav av
de med erbjudandet avsedda aktierna. underrättelsenGenom tillav

återstående aktier blirägarna majoritetsaktieägaren skyldig attav
förvärva deras aktier i enlighet med de slutligen bestämda villkoren i
erbjudandet. Gav erbjudandet möjlighet aktieägarna välja mellanatt
olika former ersättning, dennamåste valmöjlighet också erbjudas deav
återstående aktieägarna. Detaljerade lagregler bestämmer i vilken
ordning överlåtelsen de återstående minoritetsaktierna skall ägaav rum
och hur minoritetsaktieägarna skall erhålla sitt vederlag.

När den lämnat erbjudande angivet slag innehar nioettsom av
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aktie-återståendeharaktieslaget,bolaget elleritiondelar aktiernaav
aktier ilöser derasmajoritetsaktieägarenbegärarätt attägare att

villkoren.bestämdaerbjudandet slutligengrundmed deenlighet av
detinlösen krävsbegäraskall haminoritetsaktieägare rättFör attatt

aktiernationdelarförvärvat niomajoritetsaktieägarenalltså inte att av
skalli bolagetsamtliga aktiererbjudandet. Detgrund är somav

innanförvärvatmajoritetsaktieägarensådanasåledesbeaktas, även som
månad, fråninomdenneåliggererbjudandet. Detlämnadehan att en

återståendeunderrättaerbjudandet gåttföracceptfristendet ut,att
Minoritetsaktieägarnainlösen.påkalladerasaktieägare rätt attom

tidpunktsistnämndamånader frånåtminstonetidmåste treavges en
för aktie-möjligheterbjudandetInnehöllinlösenrätt.sinför utövaatt
möjlighetgäller dennavederlag,olika slagmellanväljaägarna att av

aktier.sinainlösenbegärför aktieägareäven avsom
återståendeinlösenpåkallatmajoritetsaktieägaredet fallFör att av

vidtalanväckaminoritetsaktieägareberördminoritetsaktier, kan en
någonförklaraskall rättantingenyrkande attdomstol med rättenatt

villkorandrabestämmaskallföreligger ellertill inlösen inte rättenatt
följerminoritetsaktierinlösen änmajoritetsaktieägarensför avsomav

kaninlösen,sin tillminoritetsaktieägare rättUtnyttjarerbjudandet. en
talandomstol förainförmajoritetsaktieägaren attdennesåväl omsom

lagbestämmelsernavillkor.andra Avsådanaskall bestämmarätten
skall bärasregelrättegångarsådanaförkostnadernaföljer, avatt som

minoritetsaktieägarendetåligger attlmajoritetsaktieägaren. processen
det variträttspraxis harunfair. loskäligterbjudandetvisa äratt

inlösenförandra villkorbestämtdomstolarnamycket sällsynt avatt
erbjudandet. Deursprungligadetangivits ideminoritetsaktier än som

starkautomordentligtkrävsdetdomstolarnaengelska attanse,synes
godtagitserbjudande ägarevillkoren iifrågasättaskäl för ett avatt som

detfall, därallt i deframföraktierna,berördadetiondelartill nio av
dessa,marknadsvärdet föröverstigitaktiernaförerbjudna priset se

192.AllLtd 1968, ERand AdamsOldhamrättsfallet Grierson,Re
detillämpninglikställs vidbestämmelsernabrittiskaEnligt de nuav

innehavareteckningsoptioner ochochkonvertiblerreglernabehandlade
värdepappersådanalnnehavarnaaktieägare.medsådana avpapperav

aktieägarna.villkorerbjudasemellertid intebehöver somsamma

Danmark3

nämligenpersonligtbolagsformerfinns två ägaransvar,Danmarkl utan
aktie-lagennuvarandeanpartsselskab. Denochaktieselskab om
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selskaber, Lov 370 af 13. 1973, tillkom ijuni nordiskt samarbetenr.
under slutet 1960- och början l970-talet. Den överensstämmerav av
därför i delar med den svenska aktiebolagslagen. Bolagsformenstora
anpartsselskab tillskapades i samband med Danmarks inträde i iEG
början l970-talet. Den används framför allt mindre företag medav av

eller fåtal Reglerna anpartselskabägare. iett särskildupptogsen om en
lag, ursprungligen hade mycket likheter med aktie-storasom
selskabslagen. Lagen har nyligen omarbetats i syfte ägarnaatt ge en

frihet själva reglera rad frågorstörre internt slag, exempelvisatt en av
bolagets organisation. Ett syfte har varit förenkla lagen.annat attom

Omarbetningen har resulterat i helt anpartsselskabslag, Loven ny nr.
378 af22. 1996. Totalt finns det imaj Danmark i dag knappt 50.000
anpartsselskaber och drygt 25.000 aktieselskaber.

3.6.1 Aktieselskab

Ett aktieselskab juridisk inteär bär någotägareen person, vars person-
ligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Bolaget skall ha iett
bolagsordningen angivet aktiekapital, inte får lägre änsom vara
500.000 DKr.

3.6.1.1 Bolagsbildning

Ett aktieselskab kan bildas successiv- eller simultanbildning.genom
Förfaringssätten i allt väsentligt desamma vidär bildande ettsom av
svenskt aktiebolag.

3.6.1.2 Aktier, aktieslag m.m.

Alla aktier i aktieselskab har lika i bolaget, inte bolags-iett rätt om
ordningen tagits föreskrift aktier olika slag med olika rätten om av
i bolaget. Skillnader mellan aktieslag kan såväl ekonomiskaavse
rättigheter förvaltningsrättigheter.som

Avser skillnaden mellan aktieslagen aktiernas röstvärde, gäller att
ingen aktie får ha röstvärde överstiger tio gånger röstvärdet förett som

aktie. Aktier tillåts inte.rösträttutanannan
Aktier i aktieselskab kan fritt överlåtas och förvärvas.ett Denna

princip gäller oinskränkt för innehavaraktier. För namnaktier kan
överlåtbarheten begränsas bestämmelser i bolagsordningen.genom
Från tidigare ha innehållit uttömmande uppräkningatt tillåtnaen av
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utgångspunktdanska lagensdenöverlåtelsebegränsningar, är numera
i frågabolagsordningen kanavtalsfrihet.råder lområdedettadetatt

överlåtelsebegränsningvilken formi principnamnaktier tas avom
helst.som

Ökning aktiekapitalet3.6.1.3 av

ikapitalökningbestämmelser överensstämmerAktieselskabslagens om
ökaaktieselskab kansvenska regleringen. Ettmed densina huvuddrag

i kon-betalningaktiernyemissionaktiekapitalet dels motavgenom
fondemission.delsapportegendom,ellertanter genom

Stämmanregel bolagsstämman.fattasnyemissionBeslut avsomom
emis-sådanstyrelsen beslutabemyndigaemellertid ocksåkan att om

femhögst år.periodfårBemyndigandetsion. omavse en
ii formerlånocksåaktieselskab kan ettEtt ta senaresomupp

upptagitsharaktiekapitalet. lagenlökningtillskede kan leda aven
finansiellaandraskuldebrev,konvertiblabestämmelser ävenmenom

tillmed optionsrättförenadeskuldebrevutnyttjas,kaninstrument t.ex.
kansvenskenligtfalletfrån vad rättskillnadnyteckning. Till ärsom

teck-friståendetillbaka,årsedanaktieselskab, även utettett gepar
ningsoptioner.

aktiekapitaletNedsättning3.6.1.4 av

Även likheterFöreliggeraktiekapitaletnedsättningfrågai storaavom
förskeNedsättning kanregleringen.svenskaochden danskamellan

till friavsättningtill aktieägarnaåterbetalningförlust,täckande samtav
nedsättningBeslutefter beslutanvändasfond stämman.att omav

majoritetskall fattas medBeslutetbolagsstämman.fattas sammaav
med tvånormalfalletibolagsordningen, dvs.ändringbeslut avsom om

aktie-tillför återbetalningnedsättning skeSkallmajoritet.tredjedelars
tillborgenärerfri fond, har bolagetstill rättför avsättningellerägarna

fordringar.för sinabetryggande säkerhetbetalning eller
aktieselskabslagenaktiebolagslagensvenskamed denlikhetl upptar

i bolags-inlösenförbehållenligtnedsättningbestämmelserockså om
i praktiken.mycket sällanförekommerInlösenordningen,

aktierFörvärv3.6.1.5 av egna

förvärvsådantBeslutaktier.förvärvaaktieselskab fårEtt omegna
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fattas bolagets styrelse efter bemyndigande bolagsstämman. Avav av
bemyndigandet skall framgå dels hur många aktier får förvärvas,som
dels det högsta och lägsta belopp får betalas för aktierna.som

Om förvärv aktier nödvändigt förett undvikaär attav egna en
betydelig truende skade för bolaget, kan förvärvsbeslutet fattasog av
styrelsen stöd bemyndigande. Styrelsen skall i sådant fall, vidutan av

följande bolagsstämma, informeranärmast aktieägarna grundernaom
för och syftet förvärvet,med antalet aktier förvärvats och hurom som

del aktiekapitalet destor vederlaget förrepresenterar samtav om
aktierna.

Förvärv aktier får ske endast under förutsättning detattav egna
nominella värdet det sammanlagda innehavet aktier efterav av egna
förvärvet inte tio bolagets aktiekapital.änmotsvarar Enprocentmer av
ytterligare förutsättning förvärvet inte inkräktarär bolagetsatt
bundna kapital.

begränsarLagen inte innehavstiden för aktier så länge inne-egna
havet inom tioprocentsgränsen och reglerar inte heller formernaryms
för avyttring aktierna. Bolaget kan under innehavstiden inte utövaav
några rättigheter för sina aktier.egna

3.6.1.6 Inlösen minoritetsaktierav

Efter den svenska lagstiftningenmönster infördes i början I970-av av
talet bestämmelser inlösen minoritetsaktier i den danska aktie-om av
selskabslagen. Bestämmelserna undergick förhållandevis omfattandeen
omarbetning år l992.

Äger aktieägare nio tiondelar samtliga aktierän i etten mer av
aktieselskab och innehar han nio tiondelar förän rösternamer av
samtliga aktier i bolaget, kan aktieägaren och bolagets styrelse gemen-

bestämma övriga aktieägare i bolaget skall låtasamt majoritets-att
aktieägaren lösa deras aktier. Före l992 års lagstiftning kunde
endast moderbolag, uppnådde de erforderliga majoritetsgränserna,som
påkalla tvångsinlösen återstående aktier i bolaget. Med moderbolagav
förstods i praxis danskt aktieselskab. Bestämmelsens lydelse inne-nya
håller inte någon koppling till begreppet moderbolag.

Efter beslut inlösen skall minoritetsaktieägarna i denett ordningom
gäller för kallelse till bolagsstämma inom fyraattsom uppmanas

veckor överlåta sina aktier till majoritetsaktieägaren. kallelsenl skall
villkoren för inlösen det underlag, vilket lösenbeloppetsamtanges

har beräknats. Själva lösenbeloppet behöver dock inte i kallel-anges
Det skall vidare upplysas i kallelsen, tvist uppkommerattsen. om om
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ivilka rättenvärderingsmän,fastställs detta utseslösenbeloppet, avav
avgörandevärderingsmännensMotsittharbolagetdär säte.den ort

värderings-domstol. Omvid allmänförastidvisstalan inomkan
majori-detlösenbelopphögrefastställer äneller ett somrättenmännen

aktie-for deocksålösenbeloppethögredeterbjudit, gällertetsägaren
efter-ellervärderingpåkallatinteaktieslaginomägare somsamma

skall bärasvärderingsförfarandetförKostnadernakallelsen.kommit av
åläggersärskilda skälsåvida inte rättenmajoritetsaktieägaren,

kostnaderna.forminoritetsaktieägarna att svara
detankommer äveninlösenbeloppet,bestämmandetgällerVad av

forunderlagetförekommande fall bestämmaivärderingsmännen att
tordevärdeaktiemasbestämmandetAvgörande vidvärderingen. av

mino-bolag,concern detgoingvärderingregel varsavvara ensom
bolag,börsnoteradegällerdetinlösta. Närbegärsritetsaktier synes

lösenbe-forbestämmandeaktierbolagetsförbörskursendock vara
SH.l985.875UfRochUfR 1977.61 Hrättsfallenjfrloppet,

fristenangivnadeninomminoritetsaktieägaresamtligainteHar
kun-skall demajoritetsaktieägaren,tillaktieröverlåtit sina genom

kortarefår änintetid, trevissinomgörelse varaatt somuppmanas
majori-aktier tillsinaöverlåtamånader,aktier,noteradeföreller, sex

kungörelsenskallharredanvärdering ägtOmtetsaktieägaren. rum,
värderingvidareskallDendärom. attupplysning avinnehålla ange

angivnakungörelsenidensedanpåkallaskanintevärderingsmän
föreöverlåtitsinteaktier ut-frågaända.till lfristen gått somom

enligtlösenbeloppetdeponeramajoritetsägarenskallfristengången av
deupphördeponeringenmedSamtidigtlag.särskildibestämmelser

gälla.aktierna,de inlösta attaktiebrev, motsvararsom
angivnagrundbolagimajoritetsaktieägare ettOm ovanaven

ocksåhari bolaget,aktieråterståendelösaharbestämmelser rätt att
inlöstaaktierfå sinai bolagetminoritetsaktieägare rätt attvarje av

bestämmelsernaförfarandesådantVid ägermajoritetsaktieägaren. ett
värderingsför-forkostnadernaochvärderingsmänvärdering,om

tillämp-motsvarandeinlösenbegärmajoritetsaktieägarefarandet när
för-irättsverkannågonfall inteangivnaiharVärderingenning. nu

majori-förfarandet. Harideltarinteminoritetsägarehållande till som
därefterinteminoritetsaktieägarekaninlösen,påkallattetsaktieägaren

räkning.förpåkalla inlösen egen

Anpartsselskab3.6.2

juridiskanpartsselskabaktieselskabmed är ett person,likhetl enett
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inte bär något personligtägare betalningsansvar for bolagetsvars
förpliktelser. Bolaget skall, efter nyligen genomförd sänkningen av
kapitalkravet, ha andelskapital minst 125.000ett DKr.

3.6.2.1 Bolagsbildning

Ett anpartsselskab bildas enklare aktieselskab.ett sätt än En ellerett
flera stiftare stiftelsedokumentupprättar innehållande bl.a.ett en
bolagsordning, tecknar och betalar samtliga andelar utpekarsamt
bolagets styrelse och direktion eller ettdera dessa Därefterav organ.
anmäls bolaget for registrering i bolagsregistret. Genom registreringen
vinner bolaget rättssubjektivitet.

3.6.2.2 Andelar olika slagav m.m.

Alla andelar har lika i bolaget, inte i bolagsordningenrätt tagitsom
föreskrift andelar med olika ekonomiska rättigheter eller for-en om

valtningsrättigheter. Till skillnad från vad fallet i frågaärsom om
aktieselskaber finns i fråga anpartsselskaber inte några begräns-om
ningar det gäller möjlighetennär med olikaatt ut anparter röst-ge

Ävenvärden. helt rösträttslösa kananparter ut.ges
Andelar i anpartsselskab fritt överlåtbara, inteär före-annatom

skrivits i bolagsordningen. Sådana föreskrifter kan innebära exempelvis
övriga andelshavare skall ha förköpsrättatt någon önskar avyttraom

sina andelar eller bolagets samtycke måste inhämtasatt innan över-
Ävenlåtelse får ske. andra överlåtelsebegränsningar tillåtna.är

Ökning3.6.2.3 andelskapitaletav

Ett anpartsselskab kan öka andelskapitalet dels nyemissiongenom av
betalning i kontanter elleranparter mot apportegendom, dels genom

fondemission. Beslut nyemission fattas bolagsstämman medom av
kvalificerad majoritet. Till skillnad från vad fallet i frågaärsom om
aktieselskab finns i anpartsselskabslagen inte längre någon obligatorisk
företrädesrätt for andelsägarna teckna nyemitterade andelar.att
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andelskapitaletNedsättning3.6.2.4 av

iandelskapitalet överensstämmernedsättningBestämmelserna avom
aktieselskab.förgällervadmedutsträckningstor som

andelarFörvärv3.6.2.5 egnaav

förbudFrån dettaandelar.förvärvafår inteanpartsselskabEtt egna
andelar påinlösenförnämligenundantag,endast egnagörs avett

stadgande i lag.grund av

minoritetsandelar3.6.2.6 Inlösen av

tvångsinlösen,bestämmelsertidigareAnpartsselskabslagen upptog om
nyligendeaktieselskab. Genomförgällerdemmotsvarande som

dessa be-upphävdesanpartsselskabslageniändringarnagenomförda
stämmelser.

Finland3.7

aktie-personligtbolagsform ägaransvar,endastfinnsFinland utanI en
aktiebolagLagaktiebolagslagen,finländskanuvarandebolag. Den om
börjanoch1960-samarbete undernordisktitillkom734/78, av

denmedutsträckningil970-talet. överensstämmer storLagens
aktiebolagslagen.svenska

aktiebolagpublikaochPrivata3.7.1

från1992:32KommittébetänkandeutredningsförslagbasisPå ettav
1996vårenregeringenladeAktiebolagskommissionenfinländskaden

fin-deniändringaromfattandetillförslagmedpropositionfram en
finländskadenbl.a.innebärFörslagetaktiebolagslagen. attländska

aktie-inomaktiebolagenochkravtill EG:s attlagen anpassas -
publikaochprivatakategorier,i tvådelasbolagslagens uppram -

aktiebolag.
kommit-behandlasaktiebolagslagstiftningendelardeFör avsomav

propositionen ifinländskadeninnebärbetänkandeförevarandeitén
följande.korthet
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Bolagsbildning3.7.1.1

bildasi dag kunna successiv- ellerAktiebolag skall liksom genom
förfarandenabåda fallen isimultanbildning. I överensstämmer stor

enligt den svenska aktiebolagslagen.gällermed vadutsträckning som
minst i privatuppgå till 50.000 FMK aktie-Aktiekapitalet skall ett

publikt aktiebolag. Medan registreringibolag FMKoch 500.000 ett av
gällande kan ske betalning erlagtsenligtaktiebolagnybildat rättett om

förbelopp skall betalas aktierna,dethälftenmotsvarande minst somav
aktierbetalning för samtliga skallfullpropositionenföreslås i att vara

registreringen.erlagd före

aktieslag3.7.1.2 Aktier, m.m.

inte i bolags-bolaget,iha likaskallAlla aktier i aktiebolag rättett om
med olikaslagolikaaktier rättföreskriftordningen tagits avomen

ekonomiskaskall kunnaaktieslagi bolaget. mellanSkillnader avse
gällersärskiltVad rösträttenförvaltningsrättigheter.rättigheter och

slag skallvisstaktierföreskrivasskall i bolagsordningen kunna att av
gällandemedenlighet rättslag. Iha lägre aktierröstvärde än annatav

röstvärde änärföreslås haingen aktie skall kunna ettatt mersom
bolaget.aktie iför någontjugo högre röstvärdetgånger än annan

prefe-skall kunnaaktiebolagnyhet i propositionen utEn är att ge
bolagsordningenivissa,endast irensaktier, medför rösträtt an-som

givna, frågor.
dennaFrånöverlåtbara.frittAktier i finländskt aktiebolag ärett

bolags-inämligenhuvudregel finns i dag endast undantag, attett
deninnebördordningen kan hembudsklausul atttas somaven

lösaelleraktieägareförvärvat aktie i bolaget skall erbjuda attannanen
bolagetändringenaktien. propositionen föreslås endast den ävenI att

aktie.självt skall kunna berättigat lösa sådanattvara

Ökning3.7.1.3 aktiekapitaletav

ökasgällandeAktiekapitalet finländskt aktiebolagi kan enligt rättett
fondemission.och Bestämmelserna därom överensstämmergenom ny-

i sina huvuddrag med den svenska regleringen.
också tillåtet för finländska aktiebolag konvertiblaDet är att utge

skuldebrev och skuldebrev förenade med proposi-teckningsoptioner. I
också skall teck-tionen föreslås bolagen kunna friståendeatt utge

ningsoptioner.
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i denbehandlasaktiebolagslagensvenskai denPå sättsamma som
kapitel och konver-fondemissioner iochi dagfinländska lagen ettny-

iteckningsoptionmedförenadeskuldebrevoch ettskuldebrevtibla
för kapital-formersamtligaföreslåspropositionenkapitel. I attannat

kapitel.ochiökning etttas samma -

Kapitallån3.7.1.4

finansierings-stadgandeninnehåller ocksåPropositionen ett nyttom
vilketlånkorthetvarmed ikapitallån,benämnt ettinstrument avses

bolagetsförtäckningfullfinnsdetendastfår skeamortering om
för dis-inomtillåts endasträntebetalningochkapitalbundna ramen

kapitallånbestämmelsernaföreslagnavinstmedel. Deponibla om
praxis.existerandekodifieringinnebär närmast aven

aktiekapitaletNedsättning3.7.1.5 av

ochi borgenärs-förbättringarvissavidareföreslåspropositionenI
aktiekapitalet. Denedsättningmedsambandiaktieägarskyddet av

inne-huvudsakligasitttillbestämmelserna överensstämmerföreslagna
svenskgällandemedutsträckning rätt.håll i stor

tillståndbeslutabehörigheten attkanDet att genom-attnoteras om
skallförslagetenligtaktiekapitaletnedsättningbeslutadföra aven

registreringsmyndigheten.tilldomstolarnafrånövergå

aktier3.7.1.6 Förvärv egnaav

förvärvaktiebolagsbestämmelserinnehållerPropositionen avomnya
förvärvaaktiebolagförbudet förnuvarande attaktier. Det egnaegna

enligtskallaktiebolagpublikaSåväl privataupphävs.aktier som
aktier.förvärvakunnaförslaget egna

bolagsstämmanfattasaktier skallförvärvBeslut avegnaavom
skall iDärvidstyrelsen.bemyndigande,efiereller, stämmans av

vid inlösengällaandra reglerochmajoritetskravhuvudsak somsamma
aktiekapitalet.nedsättningaktier för avav

förvärvgällabegränsningendenskallbolagskategorier attbådaFör
vinstmedel.disponiblaförinomfår skeendastaktier ramenegnaav

aktie-publikaföreslås iaktierinnehavetsammanlagdaDet egnaav
förröstetaletelleraktiekapitaletfemfå överstigaintebolag procent av

inte någonföreslåsbolagprivata mot-bolaget. Föraktier isamtliga
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svarande begränsning.
l propositionen föreslås inte några begränsningar i fråga det sättom

på vilket bolaget får förvärva sina aktier. motverkaFör riskenattegan
för otillbörlig kurspåverkan föreslås köp aktier föremålatt ärav som
för offentlig handel skall få ske tidigast vecka efter det bolagetatten
offentliggjort sitt förvärvsbeslut.

Förvärv aktier i strid med lagens bestämmelser skall kunnaav egna
föranleda straff. Aktierna skall i sådant fall omedelbart ochavyttras

månader efter förvärvet. Om aktierna inte inomsenast avyttratssex
sexmånadersfristen skall de ogiltigförklaras aktiekapitaletoch sättas
ned med aktiemas nominella belopp.

frågaI försäljning aktier föreslås i propositionen be-om av egna
stämmelser ankyter till regleringen nyemissioner.nära Detsom av
innebär bl.a. aktieägarna skall ha företrädesrätt köpa aktierna iatt att
fråga, såvida inte beslutar försäljning med avvikelse frånstämman om
företrädesrätten, det aktierna skall sälja börs.sättett.ex. att

3.7.1.7 Inlösen minoritetsaktierav

l propositionen föreslås flertal ändringar bestämmelsernaett av om
inlösen minoritetsaktier. det förstaFör föreslås, efter dansknärmastav
förebild, inlöseninstitutet frikopplas från begreppet moderbolag.att

ochRätt skyldighet till inlösen skall inträda så någon aktieägaresnart
har nio tiondelar aktierna med nio tiondelarän änmer av mer av

för samtliga aktier i bolaget. Majoritetsaktieägarenrösterna behöver
alltså inte moderbolag, kan såväl fysiskett utanvara vara en som en

Ävenjuridisk utländska majoritetsaktieägare omfattas be-person. av
stämmelserna. Vid beräkning hur andel aktierna ochstor rösternaav av

tillkommer juridisk skall beaktas aktieräven ägssom en person som av
dess dotterföretag. Med dotterföretag skall därvid likställas stiftelser, i
vilka den juridiska har bestämmande inflytande. Ocksåett närpersonen
det gäller beräkningen fysisk innehav aktier ochav en persons av

skall beaktas aktier företag eller stiftelser, vilkröster ägs översom av
den fysiska har bestämmande inflytande.ettpersonen

Kan någon överenskommelse träffas,inlösen inte tvistskallom om
skiljemän.eller plikt till inlösen eller lösenbeloppeträtt prövasom av

Part missnöjd med skiljedomen skall kunnaär saken prövadsom av
domstol. finska lagenDen innehåller vidare bestämmelser nedsätt-om
ning erbjudet lösenbelopp, äganderättsövergång vid förhandstillträdeav

bi-ställande säkerhet, lösenbelopp inverkanochmot räntaav
rörda aktiebrev nedsättning skett eller Dessasäkerhet ställts.attav
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lag.svenskgäller enligtvadbestämmelser motsvarar som
beaktasprisfastställandevidskall gängsemotivuttalandenEnligt av

framtids-bolagetsvärde,matematiska ävenaktiemasinte bara utan
avkastning.framtidaberäknadeaktiernasochutsikter

inlösenberättigaddenvidare, ärföreslåspropositionenI att som
därom.bolagetberördadetunderrättaomedelbartskyldigskall attvara

upphört,uppkommit ellerinlösenrättkännedomfåttbolagetNär attom
registreringsmyn-tillförhållandeanmäla dettaomedelbartskall det

digheten.
godedenändringarvissaocksåföreslårPropositionen mannensav

träffakunnaförutsättningar över-vissaunderskallställning. Denne
godepreciserasavseendenvissainlösen. Ienskommelse mannensom

redovisningsskyldighet.
föreslås ioptionsrätterochskuldebrevkonvertiblagällerVad propo-

måsteinstrumentför sådanaemissionsvillkorenisitionen, angesatt
bola-tvångsinlösenfallför detdemtillkommer attvilken avrätt som

aktier ägergets rum.

3.8 Norge

personligtbolagsformendastfunnitstraditionellt utanharNorgel en
aksjeselskaper.1976reglerad i Lov 4 juniaksjelskapet,ägaransvar, om

lagstiftningssamarbetetnordisktdetförinomtillkomLagen ramen
1970-talet.börjanochunder 1960- av

allmennaksjeselskaperochAksjeselskaper3.8.1

Lov1992:29betänkande NOUAksjelovgruppenss.k.basis denPå av
fram1994vårenregeringennorska ettdenladeaksjeselskaper,om

aktie-EES-anpassadochtill1993-9436förslag Ot nynrprp
skulleaksjeselskapnorskainnebarbl.a.Förslaget,bolagslag. attsom

motståndkraftigtoffentliga,ochkategorier, privata mötteindelas i två
Stortingetstillbaka. Påsmåningomsådrogsochi Stortinget uppma-

i tvåaktiebolagslagstiftningenreformeraregeringenbeslutadening att
till deanpassningjanuari 1996genomfördes den lSålunda ensteg.

presenteradesDärefteroch EG-rätten.EES-avtaletföljerkrav avsom
innebörd1996:3NOUutredningsförslag att1996våren nytt avett

personligtbolagsformer ägar-finnas tvåskall utannorskdet i rätt
avseddhandförstaialcsjeselskaper, är attnämligen varasomansvar,

begränsadmedföretagmedelstoraochsmåförbolagsform enen
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ägarkrets allmennaksjeselskaper,och avsedd framför allt för större
företag med och växlande ägarkrets. principiellaDen skilje-storen
linjen bolagsfonnemamellan skall bestämmas vända sigrätten attav
till förallmänheten kapitalanskaffning. Den skall tillkommarätten
allmennaksjeselskaper inte aksjeselskaper. Följdriktigt beskrivs imen
förslaget allmennaksjeselskapet öppet och aksjeselskapetettsom som

slutet bolag. Aksjeselskaper och allmennaksjeselskaper skallett
regleras för sigi skilda och uttömmande lagar.var

delar aktiebolagslagstiftningenFör de behandlas kommit-av som av
tén i förevarande betänkande innebär det utredningsförslagetnorska i
korthet följande.

3.8.1.1 Bolagsbildning

Aksjeselskaper och allmennaksjeselskaper skall bildas sätt,samma
nämligen simultanbildning. möjlighet i dag finnsDen attgenom som
bilda successivbildningaktiebolag avskaffas, framför allt i syftegenom

förenkla lagstiftningen. Bolagsbildningen skall i korthet tillgå såatt att
stiftarna s.k. stiftelsedokument, tecknar och erlägger fullupprättar ett
betalning för samtliga aktier anmäler bolaget för registrering.samt

Såväl aksjeselskaper allmennaksjeseksaper skall ha aktie-ettsom
kapital fördelatminst 200.000 NKR eller flera aktier likameden
nominellt belopp.

3.8.1.2 Aktier, aktieslag m.m.

Alla aksjeselskapaktier i och allmennaksjeselskap likaskall haett ett
i bolaget, inte i bolagsordningen tagits föreskrifträtt om en om

aktier olika olikaslag med i bolaget. Skillnader mellan aktieslagrättav
skall ekonomiskakunna rättigheter och förvaltningsrättigheter.avse
Vad särskilt gäller skall i bolagsordningen kunna föreskrivasrösträtten

aktier visst slag skall lägreha röstvärde aktier slagänatt annatav av
eller helt sakna röstvärde.

En väsentlig skillnad mellan aksjeselskap och allmennaksjeselskap
gäller aktiernas överlåtbarhet. linje med aksjeselskapl skallatt vara
slutna och allmennaksjeselskap öppna bolag, skall aktier i ett
aksjeselskap huvudregel kunna överlåtas endast med samtyckesom
från styrelsens sida och aktieägarna ha förköpsrätt till aktier skallsom
överlåtas. allmennaksjeselskapI skall aktierna i princip frittett vara
överlåtbara. Emellertid skall i bolagsordningen för allmennaksje-ett
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styrelsensaktieöverlåtelse kräverföreskrivaskunnaselskap att sam-
förvärvaren uppnårresultera iskulleöverlåtelsentycke, att enom

skalleller i bolaget. Detaktiernaandel minst rösternaprocenttre av
allmennaksjeselskapförbolagsordningeniockså tillåtet taettattvara

fåringendet slagetexempelvisägarbegränsningar, ägareattav
aktier.andel bolagetsvissinneha än avenmer

Ökning aktiekapitalet3.8.1.3 av

skallallmennaksjeselskapochaksjeselskapAktiekapitalet i genom
Nyemissionfondemission.ochökasstämmobeslut kunna genom ny-

apportemission.ellerkontant-skall kunna vara
nyemissionervidskallallmennaksjeselskaperaksje-såvälI som

teckna deaktieägareför bolagetsprincipiell företrädesrättgälla atten
skall iföreträdesrättenfrånavvikelseemission medaktierna. Ennya

i emis-vissadetutformas endastaksjeselskaper kunna sättet, att
all-aktierna. Itecknainbjudsnamngivnasionsbeslutet attpersoner

företrädes-avvikelse frånmednyemissionerskallmennaksjeselskaper
ellerallmänhetenutformas så sättkunna annatäven atträtten en

emitterade aktierna.deinbjuds tecknaobestämd krets attpersoner
styrel-bemyndigakunnaskall bolagsstämmanbolagsfonnerbådal

Bemyndigandet skall kunnanyemission.beslutaatt enavseenomsen
nominelltsammanlagtmedomfatta aktierochtid högst två år ettom

aktiekapital vidbolagetsmotsvarande högst 50belopp procent av
bemyndigandet.tidpunkten för

för aktier-betalningbetalning skall fullnyemission kontantVid mot
överkurs påEventuellregistreras.kapitalökningeninnanerläggasna

överkursfond.benämndfondföras till bundenaktierna skall en
lånskall också kunnaallmennaksjeselskaperAksje- och motta upp

förenade medskuldebrevochkonvertibla skuldebrevutfärdande av
aksje-inte iallmennaksjeselskaper,till nyteckning. Ioptionsrätt men

All-från skuldebrevet.skiljaskunnaskall optionsrättenselskaper,
tecknings-friståendekunnaskall dessutommennaksjeselskaper utge

nyteckning.tillmed optionsrättaktier förenadeoptioner samt

Kapitalskyddet3.8.1.4

hänseendenföreslås i fleraallmennaksjeselskaperaksje-såvälFör som
fördag gällertill vad iförhållandekapitalskyddsregler iskärpta som

.bestämmelsernauttryck dels itillkommeraktiebolag.norska Det om
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aktiekapitalets storlek och inbetalning, dels i bestämmelserna om
utbetalningar bolagets medel.av

Aktiekapitalet skall, i såväl aksjeselskapernämnts,som ovan som
allmennaksjeseksaber tilluppgå minst 200.000 och full betalningNKR
skall erläggas för aktierna innan bolaget får registreras. Vid nyemission
skall full betalning erläggas för nyemitterade aktier innan kapitalök-
ningen registreras.

båda bolagsfonner föreslåsFör vidare gälla bolagets verksamhetatt
i fråga omfattningrisk och vid varje tidpunkt skall anpassadom vara
till storleken bolagets kapital. Det innebär indirekt kraveget ett
aktiekapitalets storlek. Finns det skäl bolagets kapitalatt anta att eget

lägre krävs förvad den bedrivna verksamheten, skall styrel-är än som
behandla saken och föreslå lämpliga åtgärder förstämman attsen ge

bolaget försvarligt kapital.ett eget
Till skydd för bolagskapitalet skall utbetalningar från bolaget kunna

ske endast enligt reglerna vinstutdelning, nedsättning aktie-om av
kapitalet, fusion och fission upplösning bolaget. Som utbetal-samt av
ning skall därvid räknas varje form värdeöverföring direkt ellerav som
indirekt kommer aktieägare tillgodo. Skulle värdeöverföringen ske ien

form kontanter, skall egendomens värde beräknas till dessänannan
verkliga vid utbetalningstillfallet.värde

3.8.1.5 Nedsättning aktiekapitaletav

såväl aksje- allmennaksjeselskapI skall aktiekapitalet kunna sättassom
ned för förlusttäckning, utbetalning till aktieägarna, avskrivning
aktieägarnas tillskottsplikt avsättning till reservfond eller fri fond.samt
Bestämmelserna i sak i utsträckning med gällandeöverensstämmer stor
norsk och svensk Här skall därför endast ned-även rätt. noteras att
sättning för utbetalning till aktieägare eller avskrivning aktieägares
tillskottsplikt enligt förslaget inte skall kunna ske beloppmed större än

bolaget efter nedsättningen har utifrån risken och omfattningenatt ett
bolagets verksamhet försvarligt kapital.egetav

3.8.1.6 Förvärv aktierav egna

Såväl aksje- allmennaksjeselskap skall kunna förvärva aktier.som egna
Beslut förvärvsådant skall fattas styrelsen efter bemyndigandeom av

bolagsstämman. Bemyndigandet skall för bestämd tidsperiodav ges en
får sträcka sig längst till ordinarie bemyn-Avnästa stämma.som
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dels detfår förvärvas,aktiermångadels hurframgåskalldigandet som
aktierna.förfår betalasbeloppoch lägstahögsta som

förutsättningunderendastskeskall kunnaaktierFörvärv egnaav
aktierinnehavetsammanlagdadetvärdetnominelladet egnaavatt av
aktie-bolagetstioförvärvet inte än procentefter motsvarar avmer

bolagetsinkräktaskall inteaktierförvärvkapital. Ett egnaav
bundna kapital.

innehavstideni frågabegränsningarinte någraFörslaget omupptar
ochtioprocentsgränseninominnehavetlängeför aktier så rymsegna

skallBolagetaktierna.avyttringförformernainte hellerreglerar av
sinaförrättigheternågrakunnainteinnehavstidenunder utöva egna

aktier.

minoritetsaktierInlösen3.8.1.7 av

iochaktiernationdelar rösternanioaktieägare änEn äger avmersom
begäranochskall haallmennaksjeselskap, rätt,elleraksje- varaett

aktier i bolaget.minoritetensinlösaskyldig, att
ifastställasskall dettalösenbeloppet,inteKan parterna omenas

förslaget. Kost-iingetskall tilldettaskiljeförfarande. sägsHur om
det intesåvidamoderbolaget,skall bärasförfarandetnaderna för av

dem.skall bäraeller delvisheltbolagetsförordnas motpartatt
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Kommitténs överväganden4

inställt aktiebolagslag.Kommittén arbetar med siktet på För atten ny
genomförande lagförslaginte försvåra omedelbart kommitténsett av

har dessa utformats ändringar i 1975 års aktiebolagslag. Avsiktensom
slutligen skall inordnas i helt lag.emellertid deär att en ny

denaktiebolagslag bör utformas såKommittén attattanser en ny
främjar företagen. Kommittén i betänkandetaktiv ägarfunktion i haren

uppehållit vid beslutanderätt ochAktiebolagets organisation sig ägarnas
funktion. förevarande betänkan-bolagsorganens sammansättning och I

möjligheterde, behandlar aktiebolagets kapital, står ägarnas attsom
genomföra förändringar företagens kapitalstruktur i förgrunden.i mera

kommittén ökning nedsättning aktie-När behandlar bl.a. och av
kapitalet, mino-förvärv aktier, erbjudandeplikt och inlösen avav egna
ritetsaktier, sker det i syfte uppnå flexibilitet i kapitalstrukturenatt en

långsiktigt effektivt utnyttjande företagens ochettsom gynnar av
näringslivets resurser.

Bolagsbildning4.1

aktiebolag kan enligt gällande bildas successivbildningEtt rätt genom
fick sinsimultanbildning. Reglerna successivbildning,eller om som

utformning i slutetgrundläggande förra seklet, motiveras attav av
för sitt genomförande kräver kapital ellerprojekt, änstörre som enmer
kan uppbåda, skall kunna finansierasfåtal attett personer genom

eller vid krets tillskjuter riskkapitalallmänheten av personeren som
bolaget.aktier ibetalning för

utdragen medSuccessivbildning är startar atten process som en
stiftelseurkund vari kommerstiftareeller flera över-upprättar en man
stiftelseurkundenaktiebolag. skall innehålla förslagbilda ettattens om

beloppuppgift det skall betalas för varjebolagsordning,till somom
betalas och tiden för kallelse tillskallaktie, aktierna sättetsamtnär

förfarandeti utomståen-den konstituerande Nästa ärstämman. steg att
i bolaget. Teckning skall ske antingeninbjuds teckna aktierde att

teckningslista.stiftelseurkunden eller särskild Närdirekt en
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skallstiftarna aktieteckningamaavslutatsaktieteckningen avgör om
tecknare. Sedanskall tilldelas varjemånga aktiergodtas och hur som

aktietecknama till konstituerandegodtagnadetta skett kallas de stämma
författas. förutsättningbilda bolaget Envilken beslut att ettattom

teck-det vid visasskall kunna fattassådant beslut stämmanär attatt
motsvarande aktiekapitalet elleraktier skettning tilldelningoch av

bildabeslutenligt stiftelseurkunden. Stämmansminimikapitalet att
avgivnamed flertaletbiträds tecknarebolaget giltigt detär avom

företrädda aktierna.de vidtredjedelaroch två stämmanröster av
anmäls för regist-med bolagetBoIagsbildningsförfarandet avslutas att

hosrering i aktiebolagsregistret PRV.
bolagsbild-förfarande där de olikasnabbareSimultanbildning är ett

förutsättningoch tillfälle.genomförs vid Enningsmomenten ett samma
alla aktier tecknassimultanbildning skall kunnaför äga är attatt rum

aktietecknaregodtagnaoch allakonstituerandevid den ärstämman
bildande fattasbolagetsnämligen beslutkan ävenDå omomense.

sammanhangetkallelse i detskett.inte har Attkallelse till stämman
bolags-aktiebolagslagens ochför regelnuttryckinte behövs är attett

till-ochkallelse till bolagsstämmarörandebestämmelserordningens
aktieägaresidan, defårhandlingarhandahållande sättas somomav

beslutgår tilländåsamtycke tillfelet sittberörs stämmanattav ger
jfr kap. § ABL.9 10

såaktiebolag. skerDetomkring 20.000Sverige bildas årligen gottl
kunnatKommittén har intesimultanbildning.uteslutande genomsom

modem tid.successivbildningienstaka exempelfinna någotänmer
reglerländer. Tyskland,andralikartade i lFörhållandena är vars

svenskaförebild för deutgjordegång i tidenbolagsbildning enom
utvecklingenkonsekvensernatagitlagstiftarenbestämmelserna, har av

harsuccessivbildning.till I Norgemöjlighetenoch avskaffat rege-
riktning.ifram förslagringen nyligen lagt samma

aktiebolagnuvarande regleringen hurdenKommittén att avanser
utgångspunkt iutformade medBestämmelsernaolämplig.bildas ärär

successivbildningsförfarandet. Detutnyttjadealdrigdet nästannumera
aldrig aktu-för situationerregelsamlingomfattandeinnebär somen

simultanbildning,nämligennormalfallet,Samtidigt kommeraliseras.
bola-beslut bildabestämmelsetill uttryck endast att attomengenom

vidaktier tecknasföregående kallelse, allakan fattasget utan om
minstaktietecknare Detoch alla godtagna ärär sagtstämman enense.

Aktie-alla aktiebolag bildas.hurbeskrivningkryptisk nästanav
från normal-stället bör utgåregleringen ibolagskommittén attanser

enkeltbildas skall såhur bolagbestämmelsernafallet och att varaom
möjligt.utformadepedagogisktoch som
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En betydande förenkling skulle uppnås bestämmelsernaom om
successivbildning utmönstrades lagen. framgåttSom det före-ur av
gående tillämpas bestämmelserna knappast alls. De avseddaär att
underlätta riskkapitalanskaffning från allmänheten det sker i dagmen
med andra metoder. kan exempelvisDet ske privatatt ettgenom
aktiebolag först bildas simultant med lågt aktiekapital, varefter kapital-
starka med iaktagande de begränsningar i rätten attpersoner av——
vända sig till kapitalmarknaden gäller för privata aktiebolag i ettsom -

inbjuds teckna aktier i samband med nyemission.nästa lsteg att etten
tredje ombildas bolaget till publikt aktiebolag med vändasteg rätt att
sig till allmänheten för finansiera den planerade verksamheten. Ettatt

förfaringssätt publikt bolag bildas simultant med detärannat att ett
aktiekapital behövs för den planerade verksamheten, attsom men
aktierna i sin helhet tecknas bank eller fondhandlare harav en som
stiftarnas uppdrag i sälja dem till allmänheten. Deatt ett stegsenare
teckningslistor, kallelser och omröstningar konstituerande stämma

lagen beskriver förekommer inte i praktiken. Kommittén attsom menar
institutet successivbildning har tjänat och föreslår bestäm-ut att
melserna upphävs.nu

Med bestämmelserna successivbildning upphävda måste reglernaom
simultanbildning få helt utformning varvid möjligheterna attom en ny

ytterligare förenkla förfarandet bör till Vad därvid fallertas vara. som
i den förhållandevis omfattande reglering krävs förögonen är attsom
stiftarna skall kunna driva betalning för tecknade aktier aktie-av
tecknare inte längre vill deltaga i bolaget. aktieteckningenOm vidsom
bolagsbildningen i stället uppfattas icke bindande avsikts-som en
förklaring kan återtas intill tidpunkt då betalning erlagts tillsom en
bolaget och samtliga aktietecknare färdigställt och undertecknat stiftel-
seurkunden blir regleringen betydligt enklare. Kommittén, har densom
principiella uppfattningen utsikterna till framgång för bolagatt ett som
bildas under oenighet begränsade och det lika bra bolags-är äratt att
bildningen avbryts eller för det fall någon stiftarna vill dragörs om av
sig föreslår den regleringen skall ha utgångspunktatt attur, nya som

stiftelseurkund innan den undertecknats bara utkast ochär ett atten
aktieteckningar skett i denna inte bindande innan betalning förärsom
aktierna erlagts och stiftelseurkunden undertecknats samtliga stif-av
tare.

enlighetl med det anförda föreslår kommittén aktiebolag iatt
fortsättningen skall bildas följande eller deDen vill bildasätt. som

aktiebolag skall stiftelseurkund, teckna sig för samtligaupprättaett en
aktier direkt i stiftelseurkunden, betala aktierna, och låtaupprätta en
auktoriserad eller godkänd revisor granska öppningsbalansräkningen



1997:22SOUövervägandenKommitténs204

stiftelseurkundenundertecknaochdagtecknafärdigställa,för bolaget,
registrering.bolagetsansökasamt om

aktie-tillförsbolagetkontrollerasmåstebolagsbildningVid att
aktie-enligtbelopptillåtnalägstaåtminstonemotsvarandekapital

omfatt-i denkapitalbundetkontrollerasmåsteVidarebolagslagen. att
kon-till bolaget. Denbetalasstiftelseurkundenining angessom

beträffande kontantbankfrånintyghjälpmedi dagtrollen sker av
apportegendommedbetalningbeträffanderevisorfrånochbetalning

deföreslårKommitténsärskilda villkor.vissa attmedeller eljest
öppnings-och revisorerbankerfrån ersättssärskilda intygen enavnu

godkändellerauktoriseradgranskasskallbalansräkmng, av ensom
revisor.

handenvidöppningsbalansengranskning attrevisornsOm gerav
stiftelseur-angivits ilägreapportegendom änvärdet är somt.ex.

tillurkundenförslag justerakommitténsmedstiftarnakankunden,
bolagsbild-fullföljaochöppningsbalansenmedöverensstämmelse
balansräk-enligtbolagetnaturligtvisförutsättningunderningen att

belopplägstaminst detmotsvarandeaktiekapitaltillförtsningen som
sinåterkallarstiftarekan,motsvarandePåtillåter. sättlagen om en

öppningsbalansochbetalningsinfullgjorthansedanaktieteckning
hanför vadhonomaktier,hansstiftare ersättaövriga övertaupprättats,

bolagsbildningen.fullföljaochför aktiernabetalat
alltsåstiftarnaharregleringenföreslagnakommitténMed den av

med de begräns-stiftelseurkundeniinnehålletjusterahänderfria att
Är bereddade upprättaöppningsbalansen.följer attningar enavsom

ochändringaromfattandede företakanöppningsbalans ännu merany
bolagsbildningsförfarandet.börja om

sig förtecknaintestiftareförmöjligtdetgällande attI ärrätt en
bolags-härmed med tvåi enlighetarbetaraktier. Lagen grupper av
stycketandrakap. 8 §2aktietecknare,ochstiftarebildare, t.ex.se
stiftareförmöjlighetenbehållapraktiskt behovNågotABL. att enav

kommitténsenligtfinnsi bolagetför aktiersigtecknasjälvinteatt
tecknardedet baradärförföreslårKommittén ärmening inte. att som

emellertidbildar detta. Detbolaget äraktier i detsig för somnya
bildardemstiftarebeteckningenbehållai lagenlämpligt somatt

bolaget.
denbehörighetskravallmännauppställs vissagällandel rätt som

huvud-stiftareinnebär bl.a.aktiebolag. Kravenstiftaskall att somett
vid bestäm-Med såEES-området.inomhemvistha sittregel skall en

kommitténochbetydelsepraktiskasinförlorathemvistkravetharning
detföreslår utmönstras.att

bl.a.vidareinnebärgällandeibehörighetskraven rättallmännaDe
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den underårig eller i konkurs eller har förvaltareär enligtatt som som
kap. föräldrabalken7 § inte får stiftare. detsammaAtt gällervara

den underkastad näringsförbud följer första6 § stycketär 3som av
lagen 1986:436 näringsförbud. Enligt kommitténs uppfattning börom
allmänna regler begränsningar i rättshandlingsförmågan gälla ocksåom
på aktiebolagsrättens område. Några särskilda bestämmelser i aktie-
bolagslagen aktuellt slag behövs alltså inte och bestämmelsernaav nu
i nuvarande kap. kan i enlighet2 l § härmed utmönstras.

4.2 Aktiers överlåtbarhet

4.2.1 Bakgrund

Det grundläggande aktiebolagsrättslig princip aktier skallär atten
kunna överlåtas och förvärvas fritt. friaDen överlåtbarheten är en
nödvändig förutsättning för fungerande aktiehandel och därmeden av
avgörande betydelse för företagens finansieringsmöjligheter. Begränsas
överlåtbarheten, stiger företagens kapitalkostnader. Spegelbilden denav
fria överlåtbarheten fri förvärvsrätt. Endast det möjligt förär ären om

och begränsningar förvärva aktier, blir den fria överlåt-att utanvar en
barheten realitet.en

Rätten fritt överlåta förvärvaoch aktier också viktig del iatt är en
det skall fortlöpande omprövning affärs-system garanterasom en av
idéer, produktionsmetoder i enskilda företag och i näringslivetm.m.

helhet. På aktiemarknaden kommer aktierna förvärvas demattsom av
värderar högstdem och typiskt kan förväntas driva verksam-settsom

heten effektivt. fria överlåtbarhetenDen bidrar detpå tillmest sättet
näringslivets förnyelse.

För enskild aktieägare med begränsat aktieinnehavett är rättenen
fritt överlåta sina aktier också viktigt minoritetsskydd. friEnatt ett

överlåtbarhet aktieägaren möjlighet komma bolaget,attger en ur
exempelvis majoriteten missbrukar sin makt.om

Från principen aktiens fria överlåtbarhet medger lagenom numera
bara undantag. l bolagsordningen kan föreskrivas aktieägareett att
eller skall berättigad lösa aktie, övergår tillattannan vara som ny

s.k. hembudsskyldighet 3 kap.ägare, 3 § ABL. kan iDet samman-
hanget erinras överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal saknarattom
verkan bolaget.mot

På kommitténs förslag har aktiebolagen delats i kategorier,tvåupp
privata och publika aktiebolag. Gränsen mellan dessa kategorier be-

vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning.stäms rätten attav
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publika aktiebolag.endasttillkommerDen rätten
förebild isinaktiebolag harpublikaochi privataUppdelningen

dag tvåfinns iländer isamtliga Europasåutländsk lrätt. gott som
eller kate-bolagsformaktiebolag. Denkategoriertvåformer eller av
avsedd förförsta handiaktiebolagetdet privatagori ärmotsvararsom

bolagsformdenmedanbegränsad ägarkrets,medmindre företag en
handförstaaktiebolaget ipublikadet ärkategorieller motsvararsom

ägarkrets.vidaremedföretaganvändastänkt störreatt enav
i deti övriga Europaregleringen ägarnaför ärKarakteristiskt att

tillallmänheteninbjudakunnaskallinteaktiebolaget,privata som
utformasjälvabetydande frihethari bolaget,aktierförvärv attenav
iaktiebolagetpublikadet störreförhållanden, medanbolagets interna

iminstgäller intetvingande regler. Dettaunderkastatsutsträckning
överlåtbarhetenbegränsabolagsordningenimöjlighetenfråga attom

andelar.elleraktierbolagets
bolags-exempelvisutomlandsaktiebolagetprivataDet motsvaras av
bolags-Frankrike ochiochTyskland SARLiGmbHformerna av

detDanmarkStorbritannien. Ii motsvaraskategorin private company
bolagsformer ochKännetecknande för dessaApS.bolagsformenav

förnågrainteländer lagen gränserflesta sätteri dekategorier attär
aktierna elleröverlåtbarheteninskränkabolagsmännens rätt att

brittiskt privateGmbH,tysktbolaget. Iiandelarna ettett company
bolagsordningenifrihetfull tabolagsmännenApS hardanskt atteller

medtill ochellersamtyckekravförköp, ettbestämmelse omen
bolaget. landel iaktie elleröverlåtelseförbudfullständigt mot av

överlåtasfåraktierna i SARLlagendirektföljerFrankrike ettattav
samtycke.delägaresövrigaendast med

aktiebolagprivatiaktieinteifrågasätter ävenKommittén att som
överlåtbarhetfriöverlåtbar. Enfrittskallhuvudregel somger,vara

bolaget,kommamöjlighetaktieägareenskilda attpåpekats urovan,
övrigamissnöje medgrund ägaresskerdettaoberoende avomav

sidanandraådetta måsteskäl.andra Motellerbolagetagerande i av
absolutasluten. Denägarkretsenhållaintresseställas attägarnas av

familjeföretag elleraktiebolagende privata utgörsmerparten avav
ägarskifteokontrolleratvilkaslag, ifåmansägda företag ettannatav

aktie-fåmansägtdelägarskap iödesdigert. Ett ettskulle kunna vara
ochaktieägarenbindning mellanstarkmedförenatoftabolag är en

aktivtuttryck itillkommernormaltbindning ettföretaget, somen
medlemellerstyrelseledamotverksamhetbolagetsdeltagande i avsom

mellansamarbetegångbetyder näradirektionen. Detta ettsamma
förtroendeförltållande. Ettvilket kräverdelägarna, gemensamtett

gradkan i högpersonkretsi dennautomståendenågonintrång varaav
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oönskat. Det inte heller säkertär delägare i ståndatt är övertaatten ny
de funktioner i företaget ombesörjts företrädaren. Mot frisom av en
överlåtbarhet aktierna talar också risken konkurrent till bola-attav en

kommer och kan påverkaget bolagetsägare verksamhet eller isom
varje fall kan få kännedom affarsförhållanden kan utnyttjas förom som

skada bolaget.att
Många länder vi brukar jämföra med tillåter framgåttsom oss som

i bolagsordningen för framför alltatt privata aktiebolag bl.a.man tar
förköps- och samtyckesförbehåll, aktieägarna inflytande översom ger
vilka inträder i aktieägarkretsen. Det väcker frågan det försom om
svensk del finns anledning aktieägarna vidgade möjligheteratt attge
kontrollera ägarkretsen inskränkningar i den fria överlåtbarhetengenom
och det i fallså finns skäl skillnad mellan privatagöra ochattom
publika aktiebolag. framförDet allt behovet förköps-är ochav sam-
tyckesförbehåll därvid skall Behovet sådanaprövas. förbehållsom av
måste emellertid bedömas med hänsyn till erfarenheterna detagen av
hembudsförbehåll lagen redan i dag tillåter.som

kommitténAtt sig behöva så i detalj granska skälen för ochanser
olika förmetoder kontrollera aktieägarkretsenemot beroratt på denatt

uppräkning i lagen tillåtna begränsningargörs i rättensom attav
överlåta förvärvaoch aktier uttömmade. finnsDet inteär förutrymme
aktieägarna föreskrifter i bolagsordningenatt skyl-t.ex.genom om
dighet för den förvärvat viss andel bolagets samtliga aktiersom en av

inlösa återstående aktier, inte föreskrifternaatt har stöd i lag. Egnaom
konstruktioner vid sidan de lagfästa möjligheterna till inskränk-av
ningar i den fria omsättningen aktier ogiltiga och krav full-ärav
görade sådan erbjudandeplikt i exemplet skall ogillas.av en som avses

4.2.2 Hembud

Den förvärvat aktie omfattas hembudsförbehåll ärsom en som av
skyldig hembjuda aktien för inlösen till aktieägareatt eller annan som

i bolagsordningen. Förbehåll detta slag finns bolags-ianges av
ordningen för 90 allanämnare svenska aktiebolag.procent av

Ett hembudsförbehåll innebär skyldighet för den förvärvaten som
aktie omfattas förbehållet, hembjuda aktien för inlösenen attsom av

till aktieägare eller i bolagsordningen. Karakteristisktannan som anges
för hembudsförbehållet det knyter till redanär fullgångetatt ettan
förvärv. Det innebär de lösningsberättigade aktienatt vet vem
övergått och kan hans lämplighet delägareväga denär prövarsom

de skall utnyttja sin lösningsrätt. Ofia skall lösenbeloppet enligtom
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har läm-sådantför aktien,vederlaget närFörbehållet också motsvara
nats.

Prisetnackdelar.vissaemellertidharhembudsförbehållEtt
varje förvärvareeftersomförbehålletnegativtpåverkasaktierna av

kostnaderinlösenberättigad. Detill någonaktienfå avståriskerar att
sig ivänderonyttiga. Förvärvarenblir dåFörvärvethaft förhan en

ersättning. Detanspråkmedfångesmansinoftasituationsådan mot
mellantvistermångaföranlederhembudsförbehållomvittnatär att

överlåtarerespektivelösningsberättigadeochsidanförvärvare ena
andra.den

emeller-hembudsförbehållmed ärolägenhetenallvarligaste ettDen
Varkenlösningsperioden.underpassiveringens.k. rösträttentid den av

lös-innanaktiernaförkanförvärvareneller röstaöverlåtaren
lös-deden ellergäller äravgjorts. Detsammaningsfrågan som

fråganlängesåalltså ingenAktien rösträttningsberättigade. omger
mellantvistUppstårstår parternalösasden kommer öppen. omatt

skall tvistenstorlek, prövaslösenbeloppetsellerlösningsrätten av
visarErfarenhetenbolagsordningen.iangivitsinteskiljemän, annatom

flera år.iblandtid,långskiljeförfarande kansådant taatt ett
mycketfåkanpassivering rösträttenuppenbartDet är att aven

kaningenOmför bolaget.konsekvenseroönskadelångtgående och
exempelvisaktierhembudspliktigaförrösträtt postutöva somen

beslutkanbolaget,aktier isamtliga10än procentrepresenterar avmer
samtyckeförutsätterbolagsordningenändringsådan avsomavom

fattas.inte Juaktier störresamtligaminst 90medaktieägare procent av
omöjliggörs.beslutflerdestoifrågavarandeden är typerposten av

fattaomöjligtblir deti bolagetaktier attsamtligaOmfattar posten
besluttillmöjligheternaOch ävenbeslutnågot stämman. om
beslutensmaktenhembudstiden kan överunderkvarstårstämman

därförhänderminoritetens röst-iligga atttiddennainnehåll under
avgjorts.lösningsfråganinnanfårintekontrollpost utövasförrätten en

hävasinte kanpassiveringensammanhangetkan i attDet noteras
överlåtelseavtalet. Ettåtergångöverenskommelse avomgenom en

till denförhållanderättsverkan inågoninteåtergångsavtal harsådant
för-lösningsberättigade,bolagsordningen ärenligtdeeller omsom

ellerförvärvarenhembjuditsaktiernalångtfortskridit såfarandet att av
hardomstolenlösningsberättigade. Högstadepåkallatshembud av
föråterupplivakanheller rösträttenavtal intesådantfastslagit att ett

214.1978NJAöverlåtaren, s.
sinaöverlåtadendetförekommer attpraktiken attl som avser

skaffa sigpassiveringförrisken attreduceraförsökeraktier genomen
sigde intelösningsberättigade, motsätterdefrånförsäkran atten
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överlåtelsen och från lösningsrätten.avstår lösningsberättigadeDe är
emellertid inte skyldiga i förväg ställning till sådan fråga.att ta en

Kommittén de olägenheter förenade med passive-ärattmenar som
ringen under hembudstiden så betydande reglernarösträtten är attav
måste ändras. till hands liggande lösningEn i lagen uttryck-nära är att
ligen kan till dess frågan lös-utöva rösträttenange vem som om
ningsrätten avgjorts. sådan lösningMot talar emellertid det äratten
långt ifrån självklart i fall börså tilläggas Att låtarösträtten.vem som
den tidigare aktieägaren skulle innebära frånutöva rösträtten ett avsteg
principen tillkommer den aktuell aktien.rösträtten är ägareatt som av
Om i stället tilläggs förvärvaren kan det innebära denrösträtten att

hembudsförbehållet hindra från bli i bolagetägareatt attsom avser
under fårhembudstiden aktieägares i bolaget. Detutöva rätt ären
tydligt valet inte lämpligen bör lösas i lag så det ellersättatt att ena
andra alternativet skall gälla i alla bolag med hembudsförbehåll i
bolagsordningen. detI stället bör ankomma aktieägarna i varje
sådant själva beslutabolag skall få för aktienröstaatt om vem som
under hembudstiden, överlåtaren eller den på vilken aktien övergått.
Kommittén föreslår därför hembudsförbehåll alltid skall inne-att ett
hålla föreskrift skall kunna för hem-utöva rösträtten om vem som en
budspliktig aktie tiden från detunder aktien övergått tillatt en ny

och till dess den definitive införd i aktieboken.ägare ägaren äratt
Hembudsförbehåll kan i såväl privata publika bolag. Dettas som

förbehålluppenbart sådana har viktig uppgift fylla i småär att atten
och medelstora privata aktiebolag där delägarna aktivt deltar i bolagets
förvaltning och har behov kunna kontrollera ägarkretsenett attman av
så inte verksamheten lamslås personliga motsättningar mellanatt av
ägarna.

hembudsförbehållBehovet i publika bolag mindre tydligt.ärav
Sådana aktiebolag har vända sig till allmänheten för kapital-rätt att
anskaffning. får emittera aktier i syfteDe sprida dem till allmän-att
heten och aktierna får till föremål för handel marknaden. Ettgöras
aktiebolag emellertid tillhörakan kategorin publikt faktiskt hautan att
spridit sina aktier till allmänheten och aktierna handlasutan att
marknaden. bolaget publikt innebärAtt endast det harär @att att
sprida sina aktier och handel Q i aktierna. Ingentingägaatt rum
hindrar exempelvis helt familjeägt bolag, helägt dotterbolagatt ett ett
eller bolag till lika delar fleratvå eller andra bolag,ägsett som av
tillhör kategorin publikt aktiebolag. publikt aktiebolagEtt kan också
tänkas visst slagsprida endast aktier till allmänheten, medanett av
aktier inomslag ägarkrets. dessa ochIsnävareett annat stannarav en
likartade situationer förekommer det i dag aktiemas överlåtbarhetatt
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Kommitténbolagsordningen.hembudsförbehåll ibegränsas ettgenom
enbartsådantförbjudatillskälinte något ettatt avarrangemangser

aktiebolag. sakpublikt Enkategorintillhörbolagetdet skälet att annan
principmarknaden ihandelföremål förfactoaktier de ärär att som

föreskrifterFinansinspektionensöverlåtbara. Ifrittmåste vara
fond-föreskrivsfondpapperinregistreringl995:43 attm.m.avom

överlåtbara 1 §.de frittvid börs endastfår inregistreras ärompapper
bestäm-kommittén inte någraanförda föreslårgrund detPå av
publikahembudsförbehåll imöjligheterna tillinskränkermelser som

bolag.

Förköp4.2.3

Överlåtelsebegränsningar före-hembudsforbehållaktier i form av
Finland.kommittén finna endast i Sverige och Isåvitt kunnatkommer

förbehåll inne-används i stället förköpsförbehåll. Sådanaandra länder
föraktienöverlåta aktie, har erbjudadenbär att attatt enavsersom

förköps-eller de i bolagsordningen angivnatill denförköp ärsom som
förköpsförbehåll har bl.a. den fördelen det inteberättigade. Ett att ger

passivering Under förutsättningtill någonupphov rösträtten. attav
aktieboken kan denne till dessinförd iöverlåtaren utöva rösträttenär

utnyttjande avgjord.förköpsrättens ärfrågan om
förköpsförbehåll i många bolag kanKommittén utgöraatt ettmenar

hembudsförbehåll. förköpsförbehåll kantill Ettalternativlämpligt ett
aktieägarrnajoritet för minori-missbrukas hindraemellertid attav en

tillaktier någon därmedsälja sina utomstående ochfrån attteten
till majoriteten.sälja förebygga risker-till Förminoritetentvinga att att

följande.kommittén En aktieägare önskarföreslårmissbrukför somna
skall anmäla dettaaktier till bolagets styrelse,förköpspliktigaöverlåta

vidarebefordra anmälanskall till dem enligtsini genasttur somsom
förköpsberättigadeDe skall, deförköpsrätt.harbolagsordningen om

anmäla detta till bolagets styrelse inomförköpsrätt,sinönskar utöva
tidförköpsrätten. Den står tillprekluderas demtidviss somannars

Förköpsförbehålletbolagsordningen. får inteframgåskallbuds av
har så begränsadförköpsberättigade tid till sittdeinnebära enatt

sin gällande.kan Tiden börintepraktiken göra rättde iförfogande att
vållar olägenheter aktie-den förså långinte attsidanandraå vara

till. Kommittén föreslåraktiernaöverlåtaönskarhaneller denägaren
månader räknat från dentvå daghögstochtill lägstfristen sättsatt en

bolagetsgjordes hos styrelse.förköpmöjlighet utövaanmälan attom
aktiernaöverlåtelse till denkommer överensOm avomparterna
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förköpsberättigade krävs inte några särskilda åtgärder dem. Det kanav
emellertid lämpligt köparen anmäler sitt förvärv för införingattvara

aktierna i aktieboken. Det kan bli komplikationer han inärav annars
sin vill sälja aktierna och förköpsförfarande skalltur ett nytt äga rum.

Kommer återigen inte huruvida förköpsrättöverensparterna om
föreligger eller köpesummans storlek måste den förköpsberättigadeom
väcka talan eller påkalla skiljeförfarande för förhindra hansatt att
förköpsrätt prekluderas. tidDen står honom till buds för attsom an-
hängiggöra denna talan skall framgå bolagsordningen. Kommitténav
föreslår fristen till minst och högst två månader räknat frånsättsatt en
den dag förköpsanspråket framställdes hos bolaget.

förköpsförbehålletAv skall framgå huruvida tvist förbehålletom
skall skiljemän eller allmän domstol. detprövas Harav av senare
alternativet valts, kan det slutliga avgörandet i fall föreliggaextrema
först efter prövning i instanser. Ett avgörande skiljemän kan intetre av
klandras på formella grunder och alltså normalt snabbare.än ärannat
Erfarenheten visar emellertid tappande inte sällan väljeratt part att
angripa skiljedom klandra den vid allmän domstol underatten genom
påstående förekommit.rättegångsfel Upptas sådan talan tillatt grovt en
prövning kan avgörandet dra tiden. Oavsett det slutligaut när
avgörandet faller skall emellertid köpesumman erläggas inom tid som
skall i bolagsordningen. Denna tid får inte överstiga månadanges en
räknat från den tidpunkt då köpesumman blev bestämd jfr 3 kap. 3 §
första stycket 4 ABL. Det innebär i bolagsordningen kan före-att
skrivas köpesumman förfaller till betalning omedelbart skilje-att när
dom meddelas eller dom meddelas allmän domstol vinnernär som av
laga kraft.

Det uppenbart förköpsförbehåll, enkelt uttryckt inne-är att ett som
bär aktieägare il han genomför aktieöverlåtelse skallatt en ge

möjlighet köpa aktierna, i praktiken kan tillämpas huvud-attannan
sakligen vid frivilliga överlåtelser. Skulle bestämmelsen tillämpas vid
äganderättsövergång mortis exempelvis i samband medcausa, arvs-
skifte, får den karaktär hembudsförbehåll.nännast Kommittén harav
därför för låta förköpsförbehåll omfatta endast över-stannat att ett
låtelse, varmed åsyftas frivilligt åstadkomna växlingar i äganderätten.
Till dessa hör främst försäljning, byte och gåva.

kan iDet många bolag framstå lämpligt kombinera förattsom
behållen det förköpsförbehållet skall tillämpas försälj-sättet vidatt
ning, byte eller gåva, medan hembudsförbehållet skall tillämpas om
aktie övergår till någon fång,annat t.ex.genom arv.

På skäl kommittén har anfört beträffande hembudsförbehållsom
lägger kommittén framinte förslagnågra begränsar möjligheternasom
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alltsåförbehåll fårSådanaaktiebolag.till publikaförköpsförbehåll i
publikaprivatai såvälbolagsordningeninförasförslagetenligt som

aktiebolag.

Samtycke4.2.4

fleraipåminneraktiebolagfåmansägthosdragenkarakteristiska ettDe
handelsbolagibolagsmännenmellanförhållandet ettavseenden om

ipreciskravtillofta frampraktiken attleder ioch ett somman,
dagägarkretsen. liväxlingarkontrolleraskall kunnahandelsbolaget,

hembudsförbehåll ikombinationuppnås ettkan detta avgenom en
ellerförköps-innehållandekonsortialavtaloch ettbolagsordningen ett

innebärförslagredovisade attKommitténssamtyckesförbehåll. ovanett
förbolagsordningeniskall kunnaframtidenförköpsförbehåll i tas
defrågaemellertid ivillKommitténaktiebolag.alla omtyper av

samtyckes-tillåtaochytterligareaktiebolagen stegprivata ettta
iförmöjligheterskapasDärigenom attbolagsordningen.iförbehåll

bindandemedöverlåtbarhetaktiemasaktiebolag begränsafåmansägda
förhandbolagsordningeniaktieägarnabolaget,verkan attutanmot

då någonaktiernaskallvilka övertaellerpeka avmåste ut somvem
svårtkan göranågot attbolaget,lämnaönskardelägarna varasom

i förväg.årtiondenellerårflerakanske
samtyckesförbehåll före-bolagsordningeniMöjligheten etttaatt

nuvarandetill denförslagetiAktiebolagsutredningenspråkades av
medstatsrådetföredragandeavvisades dåaktiebolagslagen, avmen
2291975:103maktmissbruk seförriskentillbl.a.hänvisning s.prop.

f..
medförknippadede riskermedveten ärvälKommittén är somom

förköpsförbehåll kanochhembuds-likhet medsamtyckesförbehåll. l
hindraföraktieägarmajoritetutnyttjas attsamtyckesförbehåll enav

därmedochutomståendetill någonaktiersälja sinafrånminoriteten att
riskernaförebyggamajoriteten. Försälja tillminoriteten atttvinga att

byggerregleringdetaljeradkommitténföreslårför missbruk somen
dess-förköpsförbehåll,ochhembuds-bestämmelserna sommenom

samtyckeskall ske vägras.vadföreskrifterinnehåller omutom somom
kap. 7-tillspecialmotiveringen 5iutförligtbehandlasRegleringen

hänvisas.vilkentilll2
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aktiebrevAktiebok och4.3

innehåller kap. bestämmelser aktier, aktiebrev1975 års lag 3I om
aktiebok. lagen detta i och kapiteloch Att sätt ett sammam.m.

å sidan aktier olika slag ochbehandlar såvitt skilda ämnen som ena av
får i aktiers fria överlåtbarhet ochvilka inskränkningar ågörassom

aktieboken skall föras och hur aktiebreven skallandra sidan hur ut,se
ansträngningarna samnordisk aktie-kan föras tillbaka skapaatt en
aktiebolagslagama i Danmark, Finland, lsland,bolagslagstiftning där

kapitelindelning och såvitt möjligtoch Sverige skulle haNorge samma
från-paragrafmdelning. paragrafmdelningenDensamma gemensamma

departementsbehandlingen bestämmelserna komgicks redan under men
kapitel. Innehållet i kapitlet har förändratsbehållas i ochatt ett samma

det kontobaserade förbl.a. i samband med tillkomsten systemetav
grundstrukturen i allt väsentligt densammaaktiehantering, är sommen

vid lagens tillkomst.
tydligt lagen skulle vinna i överskådlighet innehålletDet är att om

flera kapitel. dessa skulle dåi kap. fördelades på två eller I3 ett av
aktiers överlåtbarhet. särskilt kapitel härombehandlas aktieslag och Ett

kommitténs förslag tillframstår ofrånkomligt medi det närmastesom
hembudsförbehåll.samtyckes-, förköps- och Bestämmel-reglering av

omfattande de inte i kapitelhärom blir så ettatt som sam-serna ryms
aktiebrev och aktiebok. Kommitténtidigt skall innehålla regler om

aktieslag och aktiersföreslår i enlighet härmed bestämmelsernaatt om
Aktieslagtill särskilt kapitel, och aktiersöverlåtbarhet bryts ettut

överlåtbarhet.
Även aktiebokgäller aktiebrev och står det klart detdet ärnär att

be-överskådlig reglering delamöjligt nå attatt uppmera genomen
kapitelindelningkapitel. Valet står här mellanstämmelserna på två en

aktiebrev aktiebok eller kupongbolagbygger begreppsparetsom --
Väljer det första alternativet kommer kapitletavstämningsbolag. man

handla uteslutande kupongbolag eftersom någraaktiebrev att omom
avstämningsbolag. detta alternativ kom-aktiebrev inte får utfärdas i I
innehålla avdelningar, kupong-kapitlet aktiebok tvåatt en ommer om

avstämningsbolag. det andra alternativet kommerbolag och lomen
innehålla avdelningar, aktiebrevkapitlet kupongbolag tvåatt en omom
kapitlet avstämningsbolag uteslutandeoch aktiebok medan omen om

aktieboken. Alternativen framstår likvär-kommer handlaatt om som
för den indelning i utsträck-diga. Kommittén har störststannat som

Aktiebokning lag och föreslår två kapitel,ansluter till 1975 års nya
respektive Aktiebrev.
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Ökning aktiekapitalet4.4 av

begreppsbildning4.4.1 En ny

för privata ochaktiekapitalet 100.000 kr 500.000lägsta tillåtnaDet är
emellertid ofta for lågtaktiebolag. Minimikapitaletkr för publika är

obetydlig omfattning.rörelse har heltför bolag med änmer enen som
finansieradet räcker forinte överskott såOm rörelsen attattger
långivarelån. Professionellatvingas bolagetnyinvesteringar ta upp

främmandeviss balans mellanemellertid låntagama harkräver att en
ställer de villkorFöreligger inte denna balans,kapital.och eget som

med för lågt aktiekapitalkapitalet ökas. Bolagfor lån detatt egnanya
tillgång till främmande kapital.detta förtvingas alltså öka attatt

Aktiekapitalökningenökas fondemission.Aktiekapitalet kan genom
kapi-under rubrikenöverföring från andra Egetsker då postergenom

Ökningen skebalansräkning. kan ocksåbolagetstal i upp-genom
mellananläggningstillgångar varvid skillnadenvärdetskrivning av

aktivsida uppskriv-balansräkningensdet värdetdet gamla och nya
storlekaktiekapitaletsökningningsbeloppet motsvaras avav en

samband med fondemissionenpassivsida.balansräkningens I ges nya
öknings-värde motsvarandenominelltmed sammanlagtaktier ut ett

bolagets aktiernominella värdetAlternativt skrivs detbeloppet. uppav
fondemissionenUtmärkande forbelopp.sammanlagt ärmed samma

från aktieägarna.sker tillskottalltså ökningen utanatt
aktiekapitalet. Gemensamtytterligare ökalagenI sätt atttreanges

blivande aktie-tillskott från deökningen skerfor dem är att genom
betalning for deomedelbarvid nyemissionskerDetägarna. genom

konverteringemission konvertibleraktierna, vid av engenomavnya
teckningsoptioneroch vid emissionskuld till aktiekapital genomav

utnyttjande optionen.samband medbetalning i av
såfyra ökningsmetodemalag behandlas deårs sättl 1975 att

konvertibleremissionregleras i kap. ochfond- nyemission 4och av
kap. Indelningenmed teckningsoptioner i 5skuldebrev förenadeoch

elleremission konvertiblerosäkertdetbygger äratt en avom
leda till ökningteckningsoptioner kommerskuldebrev med att en av

skuldebrevsinnehavama konverte-nämligenaktiekapitalet. Om anser
påkallade inteoformånlig, kommerrings- nyteckningskurseneller att

bolagets fordringsägare.kvarståeller teckningkonvertering utan som
tillfordringsägareskuldebrevsinnehavamabehandlar därförLagen som

teckningframgår bl.a.skett.eller teckning Detdess konvertering attav
och inteobligationerreglerna köpenligtskuldebrev sker avomav

aktieägarna haraktier,teckningreglernaenligt atttrots sammaavom
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företrädesrätt skuldebreven till kommatill de aktier kan attsom som
träda konvertiblemas ställe eller tecknas utnyttjande options-i med av
rätten.

såväl har utformatsBestämmelsemai 4 kap. aktiebolagslagen5som
medAktiebolagsutredningensbasis betänkande SOU 1971:15av

till grundförslag aktiebolagslag Betänkandet lades årtill 1973m.m.
lagenför lagen konvertibla skuldebrev Bestämmelserna i denom m.m.

fördes oförändrade till aktiebolagslagväsentligen 1975 årsöver sam-
ladestidigt betänkandets bestämmelser fond- och nyemissionsom om

till grund för kap. kan i dag spåren och kap.4 Man 4 5attse av
raddetta kommit utformas vid olika tidpunkter. finnsDetsätt att en

detaljerspråkliga och andra skillnader i mellan de två kapitlen som
saklig skillnad åsyftad denväcker frågor eller Omären nu-om

fond- ochvarande skiljelinjen mellan och nyemission på sidanena
teckningsoptioner andra skallemission konvertibler och på denav

bedömning arbets-behållas leder det enligt kommitténs till mycketen
krävande detaljgranskning kapitlen i syfte undanröja alla omoti-attav
verade skillnader.

saken kommittén enligt sina direktiv harTill hör prövaattatt
frågan aktiebolag utfärda optionsrätter till teckningbör rätt attom ges

fristående och alltså inte kopplade till skuldförbindelse.är ärsom en
nuvarande kravet teckningsoption måste kopplad tillDet på att en vara

skuldebrev har kritiserats från bl.a. näringslivet. Kopplingenett anses
sakna praktisk bolag kan i dag emittera tecknings-betydelse. Ett

till skuldförbindelser med lågt,optioner koppladeär närmastettsom
symboliskt värde. också möjligt i emissionsvillkoren före-Det är att
skriva optionsbeviset får skiljas från skuldebrevet omedelbart efteratt
emissionen. förlagslån med optionsbevis kan exempelvis riktas tillEtt

bolagets uppdragvärdepappersinstitut har placera lånet. Iett attsom
institutetemissionsbeslutet föreskrivs skall avskilja options-att genast

bevisen dem företrädesrätt för aktieägarna till visstoch sälja med ett
pris. för kommittén tydligt reglering så enkelDet är äratt atten som

Kommittén föreslår därförkringgå inte kan behållas. det nuvarandeatt
optionsrätt skuldförbindelsekravet koppling mellan och slopas.en

kopplade till optionsrätt emeller-Möjligheten skuldebrev böratt utge
koppling kan underlätta förbilligatid bibehållas. sådan och bola-En

kapitalanskaffning.gens
emission fristående teckningsoptioner med kommitténsEn är sättav
inte någonting nyemission med särskilt lång teck-änatt annatse en

ningstid. Bestämmelserna fristående teckningsoptioner har därförom
behandlar nyemission.sin plats i kapitelett som

för- och nackdelar förenadeVid samlad bedömning de ärav somen



överväganden SOU 1997:22Kommitténs216

jämfört medi års lagkapitelindelningen 1975behållamed attatt
skillnaddenreglering byggerheltförsöka skapa somsomen ny

sidan ochfondemissionmellananförda finnsenligt det ena ny-
teckningsoptioner denochkonvertibleremissionemission samt av

Kommitténalternativet.för detkommitténandra, har stannat senare
iaktiekapitaletökningbestämmelsernaföreslår tas ettatt uppavom

tillskottsemision. Dessakapitelochfondemissionkapitel ett omom
bestämmelserkapitel medföregåsbåda kapitel bör ett gemensammaav

aktiekapitalet.ökning avom

till underkursEmission4.4.2

börsnoterade vidaktiervilkasför bolagmöjlighetdag finns ärI enen
underkurs.tillföreta nyemissionmarknadsplatsauktoriseradeller att
nominella,detlägre beloppbetalningaktier tecknas änDå får mot av

för deskall betalasmellan vadskillnadenförutsättningunder att som
aktie-tillförsnominella beloppsammanlagdaoch derasaktiernanya

elleri övrigtkapitalbolagetsöverföring frånkapitalet egetgenom
Möjligheternaanläggningstillgångar.värdetuppskrivning avavgenom

och kom-utnyttjatskänt aldrighar såvittunderkurstillemitteraatt
dessabehovpraktisktfinns någotlängredet intemittén att avmenar

bestämmelsernanämndatill demotsvarighetbestämmelser. Någon nu
i kommitténsupptagitsdärför inteunderkurs hartillemissionom

förslag.

aktiekapitaletinbetalningSuccessiv4.4.3 av

emissionenkapital förebundnai bolagkontantemissionVid egnavars
hälftengällandedet enligträckermiljon kronor rätttill attuppgår en
Därvidregistreras.emissioneninbetalatsharemissionsbeloppet närav

nominellasammanlagdadetökats medkapitalbolagetsregistreras att
skallResterande beloppaktier.tilldeladeochtecknadebeloppet nyaav

skallbolagetregistreringen ochfrånmånader senastinbetalas inom sex
anmäla hurregistreringtid fördennaefter utgångenmånad aven

Visarfullo betalda.blivit tillharemissioneniaktiernamånga somav
inte harregistreringsbeslutetomfattasaktieralladet sig att avsom

registrerade aktie-ned detinitiativskallbetalats, PRV sättaeget
obetaldadenominella beloppetsammanlagdadetkapitalet med av

aktierna.
i omgångaraktiekapitalet tvåregistreringBestämmelserna avom
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har tillkommit med tanke de svenska bolagen iblandatt stora vän-
der sig till kapitalmarknaderutländska för skaffa riskkapital. Enatt

nyemission sker teckningrättema bjudsstörre att ut t.ex.som genom
York- eller LondonbörsenNew kan lång tid genomföra. Det harta att

olämligt bolaget inte skulle kunna registrera kapital-ansetts attvara en
Ökning förrän alla tecknade och tilldelade aktier har betalats. Kom-
mittén har förståelse för den synpunkten. framstårDet emellertid som
principiellt felaktigt aktiebolag kan stå registrerat för aktie-att ett ett
kapital faktiskt har inbetalats till bolaget.är större än Be-som som
hovet snabbt kunna registrera den kapitalökning faktiskt harattav som
skett kan enligt kommitténs mening tillgodoses bolagen fårattgenom

registrera ökningsbeloppet efter hand betalningen för derätt att som
nyemitterade flyteraktierna in.

För sådan lösning talar dessutom följande. har visat sigDeten
finnas praktiskt behov successiv registrering ökningsbeloppetett av av
bl.a. i samband med företagsköp där betalning utgår i form av egna
aktier. köp inledsEtt sådant inte sällan med det köpande aktie-att
bolaget lägger bud på målbolaget. Om då budetett accepteras av en
majoritet målbolagets aktieägare kan det framstå sannolikt attav som
det Övertagande bolaget kan denuppnå majoritet det eftersträvarsom

för kunna tvångsinlösa resterande aktier. detta skall bliFört.ex. att att
möjligt för förlängas.måste tiden budet aktieägareDeaccept av som
har budet har emellertid fåbehov aktiebrev elleraccepterat attav
aktiekontoregistrering för de aktier lämnas vederlag. kanDetsom som
de få möjlighet till registrering delar tillskotts-öppnasom en av av en
emission.

anfördaPå grund det föreslår kommittén bestämmelseav en som
det möjligt registrera del tillskottsemission. förut-Engör att en av en

sättning givetvis emissionen gjorts beroende visstär att att ettom av
lägsta belopp tecknas, detta belopp har uppnåtts innan delregistrering
sker. Samtidigt upphävs de gamla bestämmelserna registreringom av
hela det tecknade och tilldelade ökningsbeloppet innan de aktier som
ingår i beloppet betalats till fullo.

Vissa riktade emissioner4.5

Bakgrund4.5.1

Möjligheten för aktiebolag vid nyemission aktier betalningatt motav
i besluta avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till depengar om

aktierna infördes år Lagstiftningen1973. byggde förslagettnya
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förskulle detutredningsförslagetEnligtAktiebolagsutredningen.från
kvalificeradkrävasforeträdesrättenfrånavvikelsebeslutgiltigt om

avvisadesmajoritetkvalificeradKravetbolagsstämma.majoritet
Kapitalmarknads-uttalandetill bl.a.hänvisningmedemellertid ett av

borde kunnapensionsfondeni allmännafondmedelutredningen attom
kapi-behovhadeföretagtillföras dedirektnyemission avsomgenom

återgivnadetenligtför dettaförutsättninggrundläggandetal. En var
härmedenlighetupphävdes. Iföreträdesrättaktieägarnasuttalandet att

detföreträdesrättenfrånavvikelsegiltigt beslutförföreskrevs att om
missbrukSkyddetmajoritetenkel motmed stämman.räckte angavs

ochinfördessamtidigtgeneralklausuldenligga ii stället somsom
otill-beredabeslutfatta ägnat attbolagsstämmanförbjöd att varsom
ellerför bolagetnackdeltillelleraktieägarefördelbörlig annan

ff och 128701973:93aktieägare se s.prop.annan
minoritetsskyddet änföruttryckLEO-lagen synannanenger

kvalificeradmycketdet kravetLEO-lagenlagstiftning. l är1973 års
skallemissionsbeslutkänsligasärskiltvid vissamajoritet gesom

bådamellan deKlyftanmaktmissbruk.skyddminoriteten syn-mot
aktie-EG-anpassningdenminskathakan sägas avsätten genom

bl.a.innebaranpassningenDengenomfördes år 1995.bolagslagen som
beslutför giltigtinfördesmajoritetkvalificeradkrav omettatt

aktier.tillföreträdesrättaktieägarnasfrånavvikelse nya aktieboiagslagenifortfarande lägreemellertidMajoritetskravet är
biträdsemissionsbeslutetaktiebolagslagen krävsLEO-lagen. atti län

företräddaavgivnasåväl stämmantredjedelar röstertvå somavav
sådanbeslutgiltigtforkrävsmajoritetaktier. Det omär somsamma

mellanrättsförhållandetpåverkarintebolagsordningenändring somav
majoritets-LEO-lagensmedjämförasskallaktier. Detutgivnaredan
företräddaavgivnasåväl stämmantiondelar rösterniokrav: somav

aktier.
för detanfördesförarbetenaunderskälhuvudsak tvåiDet somvar

förstaLEO-lagen.i Det attmajoritetskravethögautomordentligt var
tillkommitinteföreträdesrättaktieägarnasfrånavvikelsereglerna om

befatt-ledandedetillemissionerriktamöjlighetför attatt ge
AktiebolagsutredningensAvkoncernen.ellerbolagetiningshavarna

föreslagnademotiven föremellertidframgårbetänkande ettatt av
önskvärtkundeoftadetavvikelse attbestämmelserna att varavarom

175.1971:15SOUseanställda i företagetdeföreträde s.t.ex.ge
majoritetskravhögaLEO-lagensförskäletandraDet varaangavs

aktiernautgivnade tidigareförriskerinnebäremissionriktad attatt en
röstmässigaochekonomiskadegrundförsämradsinfår rätt av

riktad emis-självklartemellertidutspädningseffekterna. Det attär en
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sion leder till de gamla aktierna efter emissionenatt irepresenterar en
förhållande till det totala antalet aktier och i bolaget mindreröster
andel före denna. Sådanaän utspädningseffekter brukar inte anses
försämra aktieägarnas i den mening dettarätt begrepp har i aktie-som
bolagslagen jfr 9 kap. 15 § tredje stycket ABL. hellerInte detta skäl
framstår därför särskilt starkt.som

anfördaDet väcker frågan tiden är utmönstraattom nu mogen
LEO-lagens särskilda majoritetskrav och låta det räcka med det nu-
varande allmänna kravet två tredjedelars majoritet for giltigt beslut

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. skulleDå majori-om samma
tetskrav för avvikelse från foreträdesrätten gälla i hela Norden. Sverige
skulle dessutom denna punkt uppnå rättslikhet med delstoren av
EU:s övriga medlemsstater. En sådan ordning skulle, kan det synas,
inte ställa minoriteten effektivt skydd med hänsyn tillutan att ett
emissionsbeslut beredaär otillbörligägnat fördel aktieägareattsom
eller till nackdel for bolaget eller aktieägare kan angripasannan annan
med stöd generalklausulen hinder beslutet biträttsutan denattav av av
i lagen föreskrivna majoriteten.

Ett avskaffande LEO-lagens majoritetskrav och därmed helaav
regleringen inger emellertid vissa betänkligheter. Något hinder skulle
exempelvis inte längre föreligga moderbolags ledning lätmot att ett
bolagsstämman i helägt dotterbolag rikta emission tillett sig själven

bereda moderbolagets bolagsstämmautan tillfallaatt fråganprövaatt
emissionens lämplighet. Styrelsen i moderbolag skulle ocksåettom

kunna besluta överlåtelse aktier i dotterbolag till företagetsom av
ledande befattningshavare bolagsstämman tillfälleutan att attgavs

lämpligheten därav.pröva
Enligt kommitténs mening har LED-lagens majoritetskrav utgjort en

effektiv otillbörligtspärr utnyttjande reglernamot ett avvikelseav om
från aktieägarnas företrädesrätt för i ledningsställ-att gynna personer
ning i bolaget eller koncernen. Kommittén sig därför inte böraanser
föreslå LEO-lagen upphävs helt. Vissajusteringaratt bör emellertidnu
ske i syfte komma till med del praktiskarätta olägenheteratt meden
den nuvarande regleringen. Vidare bör frågan bestämmelserna ävenom
i fortsättningen skall finnas i särskild lag eller integreras i aktiebo-en
lagslagen, bankaktiebolagslagen och forsäkringsrörelselagen diskuteras.

4.5.2 reformeradEn LEO-lag

LEO-lagen gäller aktiemarknadsbolag och dotterbolag till sådana
bolag. Behovet dess skyddsregler sig särskilt starktgöraav anses
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förekom-ägarspridningdentillmed hänsynbolagdessagällande i som
1989:72SOUVärdepappersmarknadskommitténdem. Somimer
gällandeskyddsreglersärskildaemellertid behovetsigframhållit gör av

börkommitténEnligtaktieägarkrets.bredharbolagvarjei ensom
elleraktiervilkas äraktiebolag,samtligaomfattareglersådanadärför

emissionerriktadereglerSärskildaspridda. avallmäntblikan om
undvikaaktiebolag. Förpublikagälla attalltsåbörifrågavarande art

gällafrågori dessa ävenreglersärskildabörkringgåendeförfaranden
reglernasavgränsningsådanMedbolag.till sådanadotterbolag aven

iinfoga demnaturligtlagteknisktdet attblirtillämpningsområde
försäkrings-ochbankaktiebolagdevadoch iaktiebolagslagen avser-
försäkrings-ochbankaktiebolagslagenideminarbetaaktiebolag -

rörelselagen.
bolags-förmajoritetkvalificeradsärskiltkravdetgällerVad

dekommitténLEO-lagen, attuppställs ibeslut anserstämmas som
förfarorsärskildasådanainnebärLEO-lagenåsyftas iförfaranden som

medandraochföretagsledningargynnande personerotillbörligt av
stödmedbeslutaskunnabörendastdeställning,insiderliknande avatt

ochföreträdda röstermajoritet stämmanöverväldigande aven
bibehållas.därförbörmajoritetskravensärskildaDeaktier.

ochtillskottsemissionergällabörLEO-reglernarevideradeDe
i §4uppräknassubjektkretstillriktasöverlåtelser somavsammasom
slagmotsvarandeomfattabörReglernaLED-lagen.1-6stycketförsta

aktier,nämligenLEO-lagen,iinstrumentfinansiella angessomav
aktie-förbörBestämmelsernateckningsoptioner.ochkonvertibler

kapitel.särskiltiinförasdelbolagslagens ett
harLEO-lageniöverlåtelse 7 §bestämmelsernanuvarandeDe om

moderbolagför avyttrai atthinderonödiga vägen ettläggaansetts
föreslårKommitténledning. attföretagetstill detdotterföretagiaktier

skalldotterbolagivärdepapperandraeller ettaktieröverlåtelse aven
bolags-moderbolagsdessellerbolagetsöverlåtandedetgodkännas av

detibefattningshavare över-tillöverlåtsaktiernaendaststämma om
tillnärståendeeller någonmoderbolagdesseller enbolagetlåtande

befattningshavare.sådan
eller 7 §i 6överlåtelsesådangenomförtstyrelsen avsessomHar en
ställningfåtthuvud tatagetbolagsstämman överLEO-lagen attutan

skalldåstyrelsensåförståsfåbestämmelsen atttordeöverlåtelsen,till
aktiebolags-allmännabehörighet. Avlegalasinha överträttanses

bolaget,gällandeblirinteöverlåtelsen motdåföljerreglerrättsliga att
behörighetsöver-godimedkontrahent trodess omvaroavsett om

angivetändring iingeninnebärFörslaget avse-ellerskridandet nu
ändring,föreslå närskälfunnitdäremot attharKommitténende.
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Överlåtelsen visserligen grundas stämmobeslut dettaett men av
någon anledning ogiltigt.är

Ett styrelsen i aktiebolag verkställt avtal kan, hinderett utanav av
det grundas ogiltigt stämmobeslut, bli gällande bolagetatt ett mot
grund medkontrahentens goda Härvid torde det sakna bety-tro.av

delse stämmobeslutet klanderbart eller nullitet.är Av 8 § LEO-om en
lagen följer emellertid överlåtelser, grundas ogiltiga beslutatt som

bolagsstämman, alltid skall ogiltiga tredje godaoavsettav vara mans
Även bolagets i de ifrågavarande fallen sällan kantro. motpartom

tänkas i god kan det förhålla sig annorlunda med förvärvare itro,vara
led. Med hänsyn till den restriktiva inställning till ogiltighetspå-senare

följder kommit till uttryck i lagstiftning jfrsom senare prop.
l993/94:l96 86 kommitténs förslag därför inte någonupptars.

Överlåtelsenmotsvarande bestämmelse. kan alltså bli gällande mot
bolaget, förvärvaren varken insåg eller bort inse den grundadesattom

ogiltigt stämmobeslut.ett

Internationella4.5.3 rättsförhållanden

LEO-bestämmelserna omfattar enligt sin ordalydelse utländskaäven
dotterbolag till publika aktiebolag. Enligt svensk internationell privat-

emellertid frågor aktiebolags internarätt är rättsförhållandenett attom
enligt det berörda bolagets dvs.pröva normalt lagstift-personstatut,

ningen i det land där bolaget registrerat eller oktrojerat. Subsidiärtär
tillämpas, registrering inte krävs, lagen i det land där styrelsen harnär
sitt eller bolagets huvudsakliga verksamhetsäte utövas.

Frågor giltigheten emissionsbeslut gäller bolagets internaettom av
rättsförhållanden. Har svensk domstol giltighetent.ex. prövaatt av en
emission företagits i i Nederländerna registrerat dotterbolag tillettsom

svenskt publikt aktiebolag, skall domstolen vid sin prövningett
tillämpa holländsk lag. Såvitt gäller överlåtelser aktier eller andraav
värdepapper i internationella Förhållanden, anvisar svensk internationell
privaträtt flera metoder för bestämma enligt vilken lag överlåtelsensatt
giltighet skall dubio tordeln emellertid säljarens lag tillämpas.prövas.
Enligt kommitténs mening kan svensk domstol inte under hänvis-en
ning till LEO-bestämmelserna undandra sig tillämpa utländskatt rätt

svensk internationell privaträtts lagvalsreglernär anvisar sådan rätt som
tillämplig rättsförhållande. En sak styrelsen iett är att ettannan
svenskt moderbolag, omfattas LEO-bestämmelserna, skallsom av
iaktta dem frågai moderbolagets godkännande emission ellerom av en
överlåtelse, det berörda dotterbolaget utländsktäven när bolag.är ett
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Prospektkrav4.6

Bakgrund4.6.1

offent-bolagsådantiaktieägareelleraktiebolagpublikt ettNär ett en
förvärvainbjudankrets riktarvidaretill attliggör eller sättannat en

bestämmelserenligtskall styrelsen,i bolagetteckningsrätteraktier eller
deemissionsprospekt,aktiebolagslagen,i upprätta ett summan avom

uppgår tillbetalaskommainbjudan kanföljdtill attbelopp avsom
kronor.minst 300.000

prospektregleraktiebolagslagensmedsyftethuvudsakligaDet om
aktiemarknaden. Bestäm-informationbehovettillgodoseär att av

finansiellahandel med1991:980i lagenprospektmelserna omom
clearingverksam-ochbörs-1992:543och lagenLHFinstrument om

tillkomnasyfte,övergripande äruppbärshet LBC, sammaavsom
krav.till EG:slagstiftningensvenskadenanpassningenled iett avsom

densåledes,framgårförsta LBCkap. 5 § atttillmotiven 5Av
bestämmelsernatillbörsprospektreglernaanpassninginnebär omaven

enbartinnehåller80/390/EEG. Lagrummetbörsdirektivandrai EG:s
vidprospektskyldighetenför upprättagrundläggande attden ramen

förutsätts,prospekt. Detsådanainnehållet i attoch förinregistrering
uppgiftenfårbemyndigande,regeringens attefterFinansinspektionen,

mednivåiminstskallvilkaföreskrifterna,utformanärmare vara
börsprospektSkyldighetbörsdirektivet. upprättaandrai det attkraven

inregistreralåtergångenförstaföremittentendåbarainteinträder
inregistreringarvidbörs,vid ävenvärdepapper utan av ny-senareen

vilkentillbörs,denankommerfondpapper. Detemitterade pro-
riktigtformellt upprättat.prospektetgranska ärin,spektet attattges

dessainnebäri kap. LHFprospektreglema 2tillEnligt motiven en
övervägdeslagstiftningsärendetprospektdirektiv. Itill EG:sanpassning

prospektreglemaändringaranpassninggenomföra denna avatt genom
aktie-gällerendastreglerdessatillMed hänsynaktiebolagslagen. atti

lagreglering iställetivaldesfondpapper,slagvissaochbolag enav
allaförprospektbestämmelser typersamlasHärigenomLHF. avom

deendastLBCiställe. På sättutgivare angesett somsamma
vidprospektskyldighet upprättabestämmelsernagrundläggande attom

prospektSkyldighet upprättaerbjudanden.och andra attemissioner
tillerbjudandenallahuvudregel vidföreliggerLHFenligt ensom

detförutsättningunderfondpapper, attförvärvakrets sam-attöppen
ochkronor300.000till minstuppgår attdemförvederlagetmanlagda

avseddavid ellerinregistreradefondpapper ärfrågaintedet är somom
prospekt-reglerasfallensistnämndabådadevid börs. linregistrerasatt
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skyldigheten LBC. Vid emission fondpapper, inte in-av ärav som
registrerade eller föremål för ansökan inregistrering vid börsom en
eller auktoriserad marknadsplats, skall skyldigheten upprättaatt pro-
spekt bedömas enligt LHF. Prospekt skall också vid erbju-upprättas
dande köp eller försäljning fondpapper och andra finansiellaom av
instrument.

Såväl publikt aktiebolag, skallett genomföra emission ellersom en
lämna erbjudande till vidare krets förvärvaett bolaget utgivnaatten av
aktier eller skuldebrev vissa slag, aktieägare, lämnarav som etten som
sådant erbjudande, har således i dag beakta prospektreglerna inteatt
bara i aktiebolagslagen allt efteräven, omständigheterna,utan bestäm-
melserna prospekt i LBC och LHF. Enligt kommitténs meningom
finns det bl.a. med hänsyn till begränsningen prospektskyldighetenav
till bolag, vilkas kan handlas värdepappersmarknaden, skälpapper

den utförligaövervägaatt reglering förutsättningarna förom av upp-
rättande prospekt och innehållet i dessa, meddelats i LBCav om som
och LHF med anslutande Finansinspektionen utfärdade föreskrifter,av

prospektbestämmelsernagör i aktiebolagslagen överflödiga. finnsDet
också skäl vilka lagändringaröverväga kan föranledasatt ettsom av
upphävande sistnämnda bestämmelser.av

4.6.2 Prospektreglemas konstitutionella karaktär

Utformningen reglerna prospektskyldighet i 2 kap. l § LHF ochav om
kap.5 5 § LBC vid handen, lagstiftaren bedömt dessa reglerattger

offentligrättsliga. I båda paragraferna bemyndigas nämligensom rege-
ringen eller, efter dess bemyndigande, Finansinspektionen meddelaatt
föreskrifter ytterligare undantag från skyldigheten upprättaom att
prospekt följer paragrafen.än En sådan delegation riksdag-som av av

lagstifiningsmakt möjlig endast medär avseende sådana före-ens
skrifter tillhör det offentligrättsliga lagområdet. Lagmotivensom anger
inte med stöd vilken bestämmelse i kap.8 7 § RF delegationav som
skett. De allmänna uttalanden LHF:s karaktär departements-om som
chefen gjort, lagrådets yttrandeävensom prospektbestämmelsenöver i
LBC prop. 1991/922113 467 visar emellertid bestämmelsernaatts.

näringsrättsliga. dennaAv kvalificeringansetts torde följasom att
reglerna inte kan åberopas mellan enskilda och inte heller förenas med
civilrättsliga påföljder skadestånd.t.ex.som

Enligt kommitténs mening emellertid kvaliñceringenär av pro-
spektreglerna i LHF och LBC offentligrättsliga diskutabel. Teck-som
ning aktier har i utländsk doktrin betecknats formav som en av
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grund-skerregelmässigtaktierteckningstandardavtal. Eftersom av
fårprospektet,ivillkorunder deochuppgifterdeval angessomav

anläggaskanMotsvarande synsättriktig.beskrivningdenna anses
underkastadevärdepapper ärförvärverbjudandensådana somavom

anslutandemedoch LBCi LHFProspektreglernaprospektskyldighet.
vilkadetaljrikedomgradbetydandemedbestämmerföreskrifter aven

därmed i intebestämmerochprospektetiskall lämnasuppgifter som
bestämmelserföralltsåtalarskälinnehåll. Flera attavtaletsgradringa

enligtavtalföreskriftersådanabedömaprospekt somär omatt somom
Prospekt-lag.meddelasskallRFstycket 3andra§kap. 28 genom

kunnasammanhangförevarandeialltsåbordeLBCochi LHFreglerna
därmedochenskildenskilddirekt gentemotåberopas annanenenav

i lik-reglernaberördadetilläggas,Härtill kanprivaträttsliga. attanses
övergripan-hartillbakagripervilka deEG-direktivdemed somhet

kundeintereglerdessaOminvesterare.skyddberedasyftede att
luften.islagbliskulle desjälva närmast ettinvesterarnaåberopas av

kanLBCochLHFprospektreglerna igällerdet avgöraNär att om
först-detydligtdetaktiebolagslagen, attäriprospektreglernaersätta

föreskrifterFinansinspektionensmedtillsammanslagreglernanämnda
iinnehållprospektoffentliggöra samtochskyldighet upprättaattom

förAvgörandekrav.aktiebolagslagenstillgodoserväsentligenprospekt
skallföreskrifterFinansinspektionensochi LHFprospektreglernaom

måsteprospektregleringaktiebolagslagensändringar ersättakunna utan
förvärvareochtecknareberederdefrågan avemellertid omvara

frågaisärskilträttsskydd,tillfredsställandefondpapperaktiebolags ett
prospekt.ibristellerför felgällandemöjligheterna göraatt ansvarom

i frågatveksamheterdebeaktamåsteprövning omVid denna man
med RFförenlighetochkaraktärkonstitutionella somregleringens

osäkertframstårdettveksamheter gör attDessaredovisats somovan.
regleringen.erhållerförvärvareellertecknarerättsskyddvilket genom

offentligrättsligåsyftat,haÄr lagstiftarensåsomdenna, avsynes
gällervadfrånskillnadtillden,överträdelse en-kankaraktär, somav

enskil-mellanskadeståndsskyldighetgrundainteaktiebolagslagen,ligt
åberopaskanmöjligenprospektregleroffentligrättsliga somda. Att

fond-denskadestånd där avyttrarmålioaktsamhetbevis somomom
prospektetiuppgifterna ärförgrundkontraktuell svararpapperen

förutsätterföljandei detutvecklar ettkommitténsak. Somannanen
vissaaktiebolagslagen,följermotsvarande detprospektansvar, avsom

aktiebolagslagensavskaffandeskadeståndsregler. Ett pro-lagfästa av
prospekt-uppfattning,kommitténsenligt attdärför,fordrarspektregler

vad deiåtminstoneskadeståndssanktioneras,LBCochi LHFreglerna
aktiebolag.avser
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reformerad prospektlagstiftning4.6.3 En

detKommittén olyckligt aktiebolag och aktieägare iäratt attanser
sådana emitterabolag, eller sälja fondpapper, skallattsom avser
behöva flerabeakta prospektregler i olika lagar. framstårDet därför

önskvärt bestämmelser prospekt för alla utgivareatt typersom om av
samlas Kommittén delar den i förarbetenställe. LHF:sett ut-nu

talade uppfattningen dessa bestämmelser bör återfinnas i den lagen,att
dock med undantag för fondpapper inregistrerade eller avseddaärsom

bli inregistrerade börs.vid På grund härav föreslår kommitténatt att
bestämmelserna prospekt i aktiebolagslagen upphävs och ersättsom av
bestämmelser i och LBC.LHF

utforma prospektreglema i liknandeAtt LHF i aktiebo-sätt som
lagslagen lämpligframstår därvid teknik. Kommittén föreslårsom en

föreskrifternadärför de grundläggande prospekt i sikteLHFatt tarom
aktiebolag.emissioner, genomförs bestämmelser kanDessaavsom

erforderliga särregler för andrasedan kompletteras utgivare. Medmed
detaljerade det inte finnas konstitutio-så föreskrifter i lagtexten synes

nella hinder lagtexten med de ytterligare verk-kompletteramot att
påkallas EG-direktivens detaljkrav.ställighetsföreskrifter kan avsom

förordade lagstiftnings-denKommittén medvetenär att nuom
överensstämmelse med de övervägandentekniken inte står i som

1991/92:1l3gjordes prospektreglema i LHF prop.i motiven till s.
faller emellertidprospektbestämmelser153 och Privaträttsliga154.

följaktligen åtminstoneinom och måstedet obligatoriska lagområdet
påpekasförtjänartill sina lagfåsta.viktigaste delar Det även att attvara

ochaktiebolagbetydelse förregler främstaprospekt torde ha sinom
fondpapper.avyttringaraktieägare emissioner ellergenomför avsom

ochaktiebolagslagenprospektreglema iviktig skillnadEn mellan
emis-vilkentillligger i det den krets bestäms,LHF vilketsätt en

båda lagarnaVisserligension eller erbjudande riktat.skall tarett vara
aktiebolagslagenEnligtsikte bl.a. erbjudanden till allmänheten.

riktas tillerbjudandetinträder emellertid prospektskyldighet så snart en
krets, under det LHFöverstiger omkring 200 görattsom personer,

tillerbjudandet riktasprospektskyldighetens inträde beroende ettattav
både flerobestämt omfattaantal krets kan alltsåEn öppenpersoner.

Åoch färre uteslutererbjudandet andra sidan200.änmottagare av
frånLHF prospektskyldigheten varje bestämd dennakrets, äräven om

så talrik och företag. Rek-de anställda iutgörst.ex. ett stortnog av
visitet krets vållar tillämpningssvårigheter, enligtoch det kanöppen
kommitténs mening ifrågasättas rekvisitet ändamålsenligt utfor-ärom
mat.
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tilli syftarkrets LHFbegreppetAnvändningen attöppen an-av
1991/92:113prospektdirektiv prop.prospektregler till EG:sdesspassa

överlåt-skall offentliggörasprospektgäller216. Direktivet närsoms.
preambelEnligt direktivetstill allmänheten.erbjudsbara värdepapper

definitionfastställaomöjligthar det visat sig att aven gemensam
i dettaallt ingårallmänheten ocherbjudande tillbegreppet av som

erbjudandendet inte omfattari direktivetbegrepp. Artikel 2 attanger
begränsad krets.inomtillvärdepapperöverlåtbara enpersonerav

direk-återfinns inte ibegränsad kretsbestämningNågon närmare av
EG-kommissio-vidfrån tjänstemänkommitténuppgift tilltivet. Enligt

ligger ivadmedlemsstatdärmed till varjeöverlåts avgöraatt somnen
till EG:sanpassningensagdatill detbegreppet. Med hänsyn synes

med begreppetarbetarnödvändiggöra LHFprospektdirektiv inte att
vidarerekvisitetuppfattningendenKommitténkrets. är attöppen av

rekvisitetallmänhetentäcka begreppetkrets änbättreär ägnat att
iaktieägarnaemission tillträffarkrets ettävenöppen t.ex. ensom

invändasvisserligenvidare krets kanfåmansföretag. begreppetMot att
inteförslagdet med kommitténsinflexibeltdet stelt ochär samt att

dockmåstei aktiebolagslagen. Häremotlängre finnas medkommer att
haerfarenhetsmässigtochoch tydligtklartbegreppetvägas äratt synes

skullekrets irekvisitet vidare LHFanvändavarit lätt tillämpa. Attatt
tillämpningsområdeskillnaden i frågaundanröja viktigasteden om

inteaktiebolagslagen,dem i Attmellan prospektregler ochden lagens
i detta hänse-medföra LHFskullegenomföra lagändringsådan atten

prospektregleraktiebolagensende syftet medkunde motsvaraanses
prospekt-regler beträffandeendast särskildaföreskrevsdet i LHFom

bolag bl.a.i sådanaskyldigheten och aktieägarepublika aktiebolagför
emissioner ellervidinnebörd skyldighet inträddesådan ävenattav

kommitténerbjudanden grund det anfördaanställda. Påtill de anserav
ytterligarevissaskyldighet enligt underprospekt LHFatt upprättaatt

riktasförutsättningar erbjudandeemission ellerbör inträda, när etten
till vidare krets.en

4.6.4 brister i prospektfel ochAnsvaret för

Vad gäller prospektskyldighet enligt LHF,övriga förförutsättningar är
till början denprospekt skallmärka upprättasatt atten som genom-av
för alltsåemissionen Prospektskyldighet kanerbjudandet.eller lämnar
enligt detta. Regle-LHF aktieägare iåvila aktiebolagsåväl ett som
ringen i och aktualiseraraktiebolagslagenLHF skiljer från den isig
problem, ochaktiebolagsvilka vad gällersammanhänger med omsom
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dess organföreträdares skadeståndsansvar aktieägare och sådanamot
subjekt i förevarande sammanhang skall likställda medsom anses
aktieägare.

Ansvar eller skadeståndsskyldighet för den skall upprättasom
prospekt kan tänkas inträda dels skyldighetnär prospektupprättaatt
inte iakttas, dels det föreligger fel eller bristnär i prospektet. Ett
typfall någon grund felaktiga uppgifterär i prospektatt ettav
tecknar eller köper aktier till överpris och därigenom lider ekonomisk
skada.

Möjligheterna fordra skadestånd emellertid olika iär emis-att
sionsfallen, där aktiebolag aktier eller andra värdepapper ochett utger
erbjudandefallen, där aktieägare erbjuder sig köpa eller säljaatten
sådana frågaI emissionsfallet gäller följande. Sådan ekono-papper. om
misk skada, kan tillfogas aktietecknare grund fel eller bristsom av
i prospekt, med skadeståndslagens terminologi förrnögenhets-utgör ren
skada. Utanför kontraktsförhållanden förmögenhetsskadaär enligtren

kap.2 skadeståndslagen4 § ersättningsgill den vållats brott.om genom
kontraktsförhållandenI däremot förmögenhetsskadaär ersätt-ren

ningsgill den vållats uppsåtligen eller oaktsamhet, någotutan attom av
brott behöver föreligga. vissal köprättsliga situationer kan ansvaret

strikt, dvs. oberoende culpa. Skadeståndsskyldighett.o.m. förvara av
fel eller brist i prospekt torde i kontraktsförhållanden närmast attvara
bedöma enligt reglerna s.k. culpa contrahendo. Och aktieteck-om
ning får, åtminstone vid nyemission, upphov till kontrakts-ettanses ge
liknande rättsförhållande mellan tecknaren och bolaget. Emellertid

enligt svensk rättspraxis och doktrin aktiebolag inte kon-ettanses
traktsrättslig grund kunna bli skadeståndsskyldigt sina aktieägaremot
eller den i väsentlig mån likställa med sådan aktieägare,är att närsom
dessa hänföranspråk sig till teckning eller förvärv aktierpersoners av
eller andra fondpapper utgivits bolaget. Detta frånavstegsom av
allmänna rättsgrundsatser har i doktrinen motiverats hänsyn tillav
skydd för aktiebolagets aktiekapital och med understrykande attav
utbetalning till aktieägare kan ske endast enligt aktiebolagslagens regler

vinstutdelning, nedsättning aktiekapital eller reservfond samtom av
utskiftning vid likvidation. Principen har kommit till uttryck i rätts-
fallet NJA 1935 Karlgren fl.270 187s. s.

fårDet tveksamt det redovisade synsättet motsvararanses om en
modern prospektansvaret. Utländska rättsordningar sålundasyn ger
exempel aktiebolag ansvariga för innehållet i bolagetsatt anses
emissionsprospekt. möjlighetsvensk för närvarande inteAtt rätt attger
ålägga aktiebolag obegränsad inomobligatorisk skadeståndsskyldighet

aktieägare eller aktietecknare i behandlade situationer tordemot nu
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till dennaåterkommaKommitténtydligt. attemellertid avservara
fråga.

förevarandeifondpapperandravilkafråganVad gäller sam-som
hand haförstaiaktier,medjämställakanmanhang att mansynesvara

efterbetalningtillifrågavarande rättdefrånutgå gerpapperenatt om
ivad bestämshärvidblirAvgörandeborgenärer.vanligabolagets som

konvertiblaföreskrivas,därvidtordeallmänhet attIemissionsvillkoren.
teckningtilloptionsrättmedförenade samtskuldebrevochskuldebrev

förpliktelser.övrigabolagetsefterställdaskallvinstandelsbevis vara
i före-elleraktietecknareberedsaktiebolagslagenEnligt annan

skyldigstyrelsenbestämmelsen är attskydd attfallvarande genom
styrelse-nämligengäller§ ABLkap. 1 attEnligt 15prospekt.upprätta

överträdelseoaktsamhetelleruppsåtligen avledamot, genomavsom
elleraktieägareskadarbolagsordningenelleraktiebolagslagen annan,
styrelseleda-stadgande kandettagrundPåskadan.skall enersätta av

skyl-inteprospekt upprättats trots attskadeståndsskyldig,blimot om
prospekt intesådantelleraktiebolagslagenenligtdärtill förelegatdighet

följerABLkap. 2 § attinnehåll. 15Avföreskriveterhållit i lagen
vidmedverkatrevisordrabbakanskadeståndsskyldighet även som

emissionsprospekt.tillkomsten av
teckningsrätterelleraktiersäljeraktieägare, utden månl somen

åberoparföreligger,prospektskyldighetförhållandensådanaunder att
föraköpeavtaletgrundpåköparenkanprospektet,iuppgiftersig av

ipåföljderköprättsligaandraskadestånd ellerhonomtalan mot om
enligtstyrelsenEftersomprospektet.ibristfel elleranledning av

falldettaikanprospektet, ävenskyldig upprättaaktiebolagslagen är att
ABL.kap. l §enligt 15aktualiserasstyrelsens ansvar

åläggasstyrelsen kansåledesinnebärreglerAktiebolagslagens att
överträdelsevållasskada,forskadeståndsskyldighet pro-avavsom

skälaktiebolagsrättsligaersättningdärde fallispektreglerna, även av
avskaffandeblir då,Fråganbolaget. ettutkrävas avinte kan omav

bestämmelsersärskildanödvändiggörprospektregleraktiebolagslagens
sådantprospekt. Ettavseendemedstyrelsenför av-ansvarom

styrelsenförskadeståndsansvarnågotnämligenmedförskaffande att
1 §kap.grundas 15kanlängreprospekt inteieller bristfelför

bolagsordningen.ellerlagendenöverträdelsergällerABL avsom
för-löpandedenstyrelsen angelägenheteri andra änEftersom

räkningaktiebolagsförtordebolaget,företräder ettettvaltningen
styrelsen ävenregel komma upprättasprospekt attframtaget avsom

före-kontraktsförhållandeNågotlagföreskrift därom.uttryckligutan
Styrel-styrelsen.ochaktieköpareelleraktietecknaremellaninteligger

reglernaenligtblidärförskulle prövaskadeståndsansvar att omsens
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utomobligatorisk skadeståndsskyldighet. I den mån styrelsen förfarit
brottsligt den prospektbestämmelsemanär överträtt när över-t.ex.-
trädelsen utgjort led i svindleribrott står det klart styrelsenett ett att-

grund 2 kap. skadeståndslagen4 § skall förmögen-ersättaav ren
hetsskada den åsamkar den förlitat sig uppgifter i prospek-som som

Har styrelsen visserligen förfarit oaktsamt inte brottsligt,tet. ärmen
läget mindre tydligt. förarbetenaI till skadeståndslagen uttalades 2att
kap. 4 § inte avsedd någon ändring gällandeutgöraatt rättsvar av
principiella uppfattning ersättning för förmögenhetsskada iatt ren
utomkontraktuella förhållanden förutsatte skadan vållatsatt genom
brott eller skadeståndsskyldighet föreskrevs i lag. Paragrafenatt var
dock inte avsedd hinder for rättsutveckling praxisutgöraatt en genom
i riktning vidgat för förmögenhetsskada. fickDenmot ett ansvar ren
därför inte föranleda motsatsslut NJA 1972 609. I praxis där HDs.
utvidgat för förmögenhetsskada i utomkontraktuella för-ansvaret ren
hållanden, har domstolen samtidigt understrukit ersättningsskyl-att
dighet för förmögenhetsskada, inte vållats brott, utan-ren som genom
för kontraktsförhållanden i princip kräver stöd i lag NJA 1987 692.s.

doktrinen har företrädareI för den s.k. nonnskyddsläran för förevaran-
de fall förespråkat vidare för fönnögenhetsskada. Enligtett ansvar ren
deras uppfattning skall vid prövningen styrelsens förman av ansvar
prospekt undersöka prospektreglema givits för bereda direktatt ettom
skydd investerare. fallet,Om så bör styrelseledamotär som av
oaktsamhet åsidosatt prospektreglema kunna åläggas skadeståndskyl-
dighet uttryckligt lagstöd Kleinemanäven 315-316.utan s.

Enligt kommitténs mening talar visserligen skäl för prospekt-att
reglerna i LHF avsedda skydda investerare. Betraktarutgör attnormer,

dem däremot offentligrättsliga, det,är nämnts,man som som ovan
tydligt åsidosättande dem inte kan föranleda skadeståndsskyl-att av
dighet. Och bedömer prospektreglemaäven privaträtts-om man som
liga det, med beaktande den restriktiva ställning svensksynes av som
skadeståndsrätt intar, inte tillrådligt frånutgå domstolarnaatt att utan
lagstöd skulle ålägga prospektansvariga utomkontraktuell ersätt-
ningsskyldighet för förmögenhetsskada de oaktsamhetren som av
vållar överträdelse de ifrågavarande prospektreglema. Kom-genom av
mittén därför upphävande aktiebolagslagens prospekt-att ettanser av
regler förutsätter särskild bestämmelse styrelses fören om ansvar
emissionsprospekt. Genom sådan bestämmelse blir det liksom ien
gällande möjligt för den lidit skada grund fel ellerrätt bristsom av
i emissionsprospekt utkräva skadestånd styrelsen i de fall däratt av
han grund aktiebolagsrättsliga regler inte kan rikta sitt anspråkav

bolaget. Styrelsens skyldighet prospekt börmot upprättaatt samma
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frågadetinträda upprättagällande etti när är attävenrättsätt omsom
sådanaktieägare. Förförsäljningerbjudandemedprospekt enenom

Emellertidskadeståndsrättsliga skäl.visserligen ingafinnsordning
Finansinspektionengranskning gördenbeaktasmåste att avsom

åläggande förochfonnellenligt LHFprospekt att ettär naturav
starkaretorde beredaprospektetfalli dessastyrelsen upprättaävenatt

fårsjälvaktieägarenriktighet upprättaprospektetsgarantier för än om
vadlikhet medbör iprospektskyldighetStyrelsens upprättadet. att

skadeståndsskyl-medsanktionerasaktiebolagslagenenligtgällersom
prospektskyldig-överträdelseeller oaktsamuppsåtligdighet vid av

konstitu-denbetydelse förfårskadeståndssanktiondennaheten. Att
kommittén konstateratprospektreglema harkvalificeringentionella av

ovan.
aktie-i kap.placeras 15skadeståndsbestämmelsenLagtekniskt kan

styrelsele-bl.a.beträffandegällermotsvarandebolagslagen sätt som
årsredovisning.tillämplig lagöverträdelsefördamöters omavansvar

lagstöd åläggaÖvervägandena möjlighetenbeträffande utanatt
förmögen-kontraktsförhållanden förutanförstyrelseledamot renansvar

tillämpningmotsvarandebrott,vållatsinte ägerhetsskada, genomsom
Även revisor börsådanförprospektet.granskatrevisor ensom

åsido-culpöstförskadeståndsskyldighetbestämmelselagfästas omen
granskningsplikten.sättande av

prospektskyldighetfrånUndantag4.6.5

andra§i kap. lprospektskyldighet 2frånlagfästa undantagendeAv
emissionergälleraktiebolagslagen. Dettvåstriderstycket LHF mot

årlöptidkortaremedfordringsrätter än etterbjudandenoch avsersom
investerareenskild ärskall erläggasbeloppdär lägstaeller enavsom

artik-bestämmelser iföljerUndantagenellerkronor300.000 avmera.
finansiellaandraprospektdirektivet. Dei ävenoch 3larna 2 avser

upphävaskälinte finnasoch detfondpapper attinstrument än synes
dem.

clearingverksamhetochbörs-4.6.6 Lagen om

prospektregler i LHFavseende ägerÖvervägandenaredovisadeDe nu
i LBC.prospektreglerfrågaitillämpningmotsvarandehuvudsaki om

vid börsfondpapperinregistreringreglernatillMed hänsyn att avom
möj-funnit detkommitténharkaraktär,näringsrättsligutpräglatär av
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ligt bibehålla de nuvarande bestämmelserna i kap.5 5 §att LBC om
undantag från prospektskyldigheten. Regler börsprospekts innehållom
och skall prospekt prospektansvarupprätta samt ärom vem som om
dock nödvändiga. Lagtekniskt det emellertid beträffande börspro-synes
spekt tillräckligt med hänvisning till reglerna i LHF i dessa hänse-en
enden.

Övrig4.6.7 bolagslagstiftning

Genom bestämmelserna andra prospekt börsprospekt samlasatt änom
i LHF kan de särskilda prospektbestämmelsema i försäkringsrörelse-
lagen och bankaktiebolagslagen upphävas.

4.7 Upptagande vissa penninglånav

konvertibellånEtt innebär fordringsägaren kan välja mellan lösaatt att
sin fordran enligt skuldförbindelsen eller konvertera fordran till

aktier. Konverteringskursen bestäms bolaget och lagstiftaren har inteav
anlagt andra synpunkter detta förbudet emission aktierän att mot av
till underkurs måste respekteras. När det emitterande bolaget är ett
aktiemarknadsbolag relateras konverteringskursen vanligen till kursen

bolagets aktier. fordringsägarenOm väljer konvertering blir in-
lösenbeloppet i så fall beroende förändringar i bolagets resultat ochav
ställning värderats visstpå aktiemarknaden. Ingentingsättsom av
hindrar på konvertibellån beroende utdelningenräntanatt görsett av

bolagets aktier. dessutomDet vanligt konvertibellånär att utges
förlagslån, vilket innebär konvertibelinnehavama, bolagetattsom om

får betalningssvårigheter, kan påräkna betalning sist bland borgenärer-
och omedelbart före aktieägarna. Det tydligt konvertiblerna iär attna
på detta utformat konvertibellån företer många likheter medett sätt

sådana rösträttslösa aktier förekommer i vissa främmande rätts-som
system.

förbudetDet nuvarande rösträttslösa aktier kommer till uttryckmot
bestämmelserna aktiers röstvärde också indirektgenom om men genom

förbud i kap. 37 § ABL upptagande vissa penninglån. Omett mot av
inte följer bestämmelserna konvertibellån, får aktie-annat ettav om
bolag inte penninglån villkor lånet skall betalas påta att annatupp

med nominellt penningbelopp eller medsätt än penningbeloppett ett
bestäms med hänsyn till förändringar i penningvärdet kapital-som

andelslån. det tillåtetDäremot lån där helt ellerär räntan äratt ta upp



1997:22SOUövervägandenKommitténs232

bolagetsellerbolagetaktieägare itillutdelningenberoendedelvis av
vinstandelslånupptagandeBeslutvinstandelslån. ettvinst avom

bemyndigande,bolagsstämmanseftereller,fattas bolagsstämman avav
styrelsen.

iställasavkastningenvariabladenkanvinstandelslångällerdetNär
ocksåkanbolaget,aktierna iutdelningentillviss relation avsemen
eventuelltårsredovisningenframgården vinstandelviss avsomaven

aktieägarna.tillutdelningoch vissavsättningarför vissaefter avdrag
till bolagsstämmaöverlämnatsdet harexempelfinns ocksåDet att

vilketårsredovisningen bestämmafastställerdensamband medi attatt
räken-förflutnaför detbevisenskall utfalla närmastbelopp som

tillförsäk-fordringsägamainnebärakanKapitalandelslånskapsåret. att
ellerlikvidationvid bolagetstillgångarbolagetsbetalningtillrätt urras

bolagetsikvotdelvissmed beloppupplösning motsvarart.ex.som
marknadskursengenomsnittligadenberäknastillgångar eller somsom

1971:15likvidationen SOUelleruppsägningenföreunder tid s.en
221.1975:103och193 s.prop.

svenskadetaktiebolagslag framgårtill årsförarbetena 1975 attAv
kapitalandelslån.vinstandels- ochfordå visat intressenäringslivet

skullefinansieringsformdennaanfördeAktiebolagsutredningen att
företagsvenskatillkapitalutländskt utantillförselnkunna stimulera av

föreslogochaktieinnehavmedföljerinflytande företagendet över som
beslutgiltigtdet förbegränsningarinte några andra än att om upp-

bolags-majoritetkvalificeradkrävaslån skulletagande sådanaav
stämma.

före-tillkopplaskundegodtogFöredragande statsrådet räntanatt
kapitalandelsvillkor:tillskeptiskvinst eller liknandetagets varmen

Är förhandåterbetalningsbeloppetellerinlösentidpunktenvarken
mycketvinstandelsbevis däremotfixerade har innehavaren enav

Är innehavarensåkonstrueratvinstandelsbevisetosäker ställning. att
intar iförmögenhet,i bolagetsandelsrättvinstandelsbevis fårav en

ställningvinstandelsbevissjälva innehavare sådanaverket somenav
Eftersom270.1935jfr NJAligger mycket aktieägarensnära ens.
kreditgivare,dockinnehavare vinstandelsbevis är attett somanseav

in-möjlighetvarjesaknarochhar han inte bolagsstämma attrösträtt
intehellerharbolagsstämmobeslut. Hangripa icke önskvärdamot
vidföreträdetillprincipiellanågon motsvarighet till aktieägarens rätt

vinstandelsbevisnyemission. innehavareDet betyder ettatt avaven
andelsrätthansvärdetiberörda slaget finna sigdet måste att avnu

bolagetsandel itillmedallteftersom vinstandelsbevisminskar rättnya
inne-påståvisst fogdärmed medförmögenhet kanMan attut. enges

intarrealitetenslag iberörtvinstandelsbevishavare ett sam-nuav av
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ställning aktieägare kunna deltaga i bolagetsutan attma som men
förvaltning och kunna åberopa några de skyddsreglerutan att av som
gäller för aktieägare. Den ställning innehavare del-otrygga en av en
ägardebenture detta får enligt min mening ägnad väckasätt är att
starka betänkligheter. Något påtagligt behov för bolagen användaatt
denna speciella form vinstandelsbevis inte föreligga. Jagav synes
förordar därför delägardebentures förbjuds i den aktie-att nya
bolagslagen. Förbudet kan lämpligen den formen i lagen före-attges
skrivs penninglån skall betalas med nominellt eller index-att ett
beräknat belopp såvida inte följer lagens bestämmelserannat av om
konverteringslån. Prop. 1975:103 221.s.

Kommittén finner inte de skäl sålunda anfördes för förbudetatt som
andra kapitalandelslån sådana betalas med nominelltänmot ettsom

penningbelopp eller penningbelopp bestäms med hänsyn tillsom
förändringar i penningvärdet övertygande. långivare inteAtt harär
aktieägares i bolaget enligt kommitténs inte någonrätt är sätt att se
nackdel. långivaren medOm hänsyn till lånevillkoren löper risker
likartade dem gäller för aktieägare, får bolaget betala för det isom
form högre kapitalkostnader. Aktiebolagslagen godtar också vissaav
mycket riskfyllda lån. konvertibellånEtt i form törlagsbevis medav

i relation till företagets utdelning kan många gångerräntan satt vara
minst lika riskfyllt kapitalandelslån där varken inlösentidpunktettsom
eller återbetalningsbelopp har bestämts förhand. Till bilden hör
också det under år utvecklats rad andra finansiella instru-att senare en

kapitalmarknaden, de uppenbarligenomsättsment ärtrots attsom
förenade med och svårbedömda risker. aktörernaDestora stora
denna marknad, de priserna och därmed bestämmerär sättersom som
dessa också för småspararna, har tillgång till finansanalytiker och andra
specialister. Prisbildningen därför skydd också för demettger som ger
sig dennapå marknad djupa kunskaper. Vad småspararnautan
betalar för konvertibler och andra värdepapper avspeglar den informa-
tion finns tillgänglig för de aktörerna marknaden ochstorasom
småspararna betalar i teorin aldrig högre pris vadänett motsvararsom
risken med de instrument de köper. finns därförDet med kommitténs

inte anledning begränsa bolagens kapital-sätt att rättatt att tase upp
andelslån hänsyn till långivama.av

Den nuvarande regleringen, förbjuder kapitalandelslån intesom som
skall betalas med nominellt penningbelopp eller med penning-ett ett
belopp bestäms med hänsyn till förändringar i penningvärdetsom
uppfattas också allmänt hinder för svenskt näringslivett att tasom upp
lån på villkor vanliga i de länder brukar jämföra med.ärsom oss

förbudetAtt fått vidsträckt omfattningså torde tillbakaen en oro
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beroen-förmögenhetstillväxtochvinstutveckling ärvilkasför bolagatt
kringgåkunnaolja, skulleprodukt,enda ettprisetde t.ex.enav

beloppmedåterbetalning ärföreskriftmed ettförbud lån sommot om
åter-relaterai ställetvinstutvecklingtill bolagetsrelaterat attgenom

Kommit-fråga.produkten iprisutvecklingentillbetalningsbeloppet
behålla denförräckerkringgåendenförrisken attintetén attanser

nuvarande regeln.
återkapitalandelslånkommitténföreslåranfördagrund det attPå av

upptagandebeslutkangällande ettEnligtblir tillåtna. rätt avom
bemyn-eftereller,bolagsstämman stämmansvinstandelslân fattas av

såda-vidare emitterakanstyrelsen intestyrelsen. Attdigande, utanav
ochbolagetbelastaräntevillkor kansådanamedlån motiveras attna

betänkligt Detutdelning ärframtida sätt.för ettbegränsa utrymmet
Kommitténeffekt.fåkapitalandel kanvillkortydligt att sammaom

behandlasskallkapitalandelsvillkorochvinstandels-därförföreslår att
såvittintebeslutsordningen,nuvarandedenochsätt att somsamma

skall bestå.olägenheter,inneburit någraharerfaritkommittén

aktiekapitaletNedsättning4.8 av

kapitaletbundnaför detSkyddet4.8.1

personligeninteaktieägarnafrån ärutgårAktiebolagslagen att an-
tillgångarbolagetsbaradetskulder ochbolagets ärsvariga för att som

fritt kundebolagetskulder. Omdessför betalninganspråkikan tas av
bolagetsskulleskulder,sigoch ådrasina tillgångaravhända sig nya

betalningtillräckteintetillgångarkvarvaranderiskeraborgenärer att
bolagetsibegränsningardärför rättfinns attlagenskulderna. Iav

begränsningar,skulderna. Dessaoch ökatillgångarnaminska som
kapitalet,bundnaskyddet för detkallasbrukarsammanfattningsvis

skall hamarginalvissmedalltidaktiebolagtankenbygger att ett en
bolagetsMarginalenskulder.dess utgörstillgångar motsvarar avsom

uppskriv-överkursfonden,aktiekapitalet,dvs.kapital,bundna egna
enligt be-finns, fondsådanoch,reservfondenningsfonden, somom

aktie-tillutdelninganvändas förfårintebolagsordningenistämmelse
tillskall uppgåtillgångarbolagetsvärdetbokfördaDetägarna. av

bundnadetavsättningar plusochskulderbokfördabolagetsminst egna
täckt.Är kapitaletdet bundnafalletkapitalet. detta sägs varaegna

återbetal-föraktiekapitaletnedellervinstfår inte delaBolaget sättaut
dettäckning förfullskulle finnasdet intetill aktieägarna,ning om

följandeutgår i detKommitténåtgärden.efterkapitaletbundna egna
bestå.skallordningdennafrån att
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Nedsättningsändamålen4.8.2

Nedsättning aktiekapitalet får enligt 6 kap. förstal § stycket ABLav
ske för olika ändamål. Nedsättning kan för det första ske för täckaatt

uppkommen förlust i verksamheten, antingen omedelbaren genom
täckning förlust enligt fastställd balansräkning eller avsätt-av genom
ning till reservfond sedermera används för förlusttäckning. Ned-som
sättning kan förockså ske återbetalning till aktieägarna eller avsättning
till s.k. fri fond disponeras bolagsstämman. Vidare skallen som av
tvångsnedsättning aktiekapitalet ske grund bristande betalningav av
för aktier ingår i det registrerade aktiekapitalet. Slutligen bola-ärsom

skyldigt ned aktiekapitalet bolaget sedansätta årget att än treom mer
innehar aktier eller aktier i sitt moderbolag och aktierna till följdegna
härav har blivit ogiltiga.

4.8.2.1 Nedsättning för täcka förlustatt

ÄrbolagEtt kan gå med förlust. förlusten eller den ansamlade för-
lusten kan det leda till bolagets kapital inte längre räckerstor att egna
till täcka aktiekapitalet till hälften. Bolaget blir då skyldigtatt attens

frågan det skall träda i likvidation och kanpröva balansräk-om om
ningen inte förstärks tvingas träda i likvidation kap.se l3 2 §att
ABL. undgåEtt likvidationspliktensätt ned aktie-att är sättaatt
kapitalet.

Vid nedsättning aktiekapitalet för förlusttäckning skiljer lagenav
mellan förluster inträffat under tidigare räkenskapsår respektivesom
under det löpande räkenskapsåret.

Nedsättning till omedelbar täckning förlust enligt fastställdav
balansräkning får ske förlusten inte kan täckas fritt kapital.egetom av
Bolaget bestämmer självt denna åtgärd skall vidtas. Något rättensom
tillstånd verkställa åtgärden krävs inte och bolagets borgenäreratt
behöver inte höras. nedsättning förEn täcka bolagets balanseradeatt
förlust påverkar nämligen inte omedelbart borgenärernas säkerhet för
sina fordringar bolaget.på Nedsättningen emellertid bolaget störreger

dela vinst framtiden.i Efter sådan nedsättningutrymme gälleratt ut en
därför treårig karenstid under vilken bolaget inte får dela vinstuten

tillstånd. tillståndsärendetl tillvaratasrättens bolagsborgenärernasutan
intressen så de sig vinstutdelningsätt får fullmotsätteratt som
betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Om aktie-
kapitalet ökas med minst nedsättningsbeloppet återfår bolaget vinstut-
delningsrätten.
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räkenskapsår, kanlöpandeunderförlustdrabbasbolagOm ett av
aktiekapitalet. Inedsättningtäckasomedelbartförlusten inte avgenom

tvångslikvidationundgåsituation föri sådanbolagetstället kan atten
reservfonden.tillnedsättningsbeloppetföraaktiekapitalet ochnedsätta

reservfon-kanblivit fastställdräkenskapsåretförbalansräkningenNär
Nedsättning förbalansräkningen.itäcka förlustenförnedden sättas att
nedsättning förtidigare medjämställdesreservfondtillavsättning

reservfondavsättning tilllikställsförlusttäckning. Numeraomedelbar
förnedsättningNyordningen innebärfri fond.avsättning tillmed att

god-förslag ellerendast efterfår beslutasreservfondtillavsättning
för dettanedsättningemellertidViktigarestyrelsen.kännande är attav

innebärtillstånd. Detverkställasfår attändamål inte längre rättensutan
nedmöjlighetenfritt sättadisponerarlängre överinte attbolaget

löpandeunder detuppståttförlusttäckaföraktiekapitalet att som
nedsättning harsigbolagsborgenär motsätterräkenskapsåret. En som

vilketfordran,säkerhet för sinbetryggandebetalning ellertill fullrätt
underFörlusterliditbolagsvårt storakan ettpresteraatt somavvara

likvidation.itvingastill bolagetledakanräkenskapsåret. Det att
bolags-andraoch 33 i EG:sartikel 32tillbakagårNyordningen

borgenärerbolagetsföreskrivsartikelnförstnämndadirektiv. denl att
aktiekapitaletfordringarför sinafå säkerhetåtminstonehar rätt att om
inte tillämpamedlemsstaternabehöverartikel 33ned. Enligtsätts

förlustinträffadför täckaskernedsättningvidartikel 32 att ensomen
därefterbelopp tillvissaför föraeller överatt reservenomen reserv,

tidigarehar seKommitténaktiekapitalet.tioöverstigerinte procent av
förnedsättningdelsgällerartikel 33frånutgått1992:83SOU att

delsbalansräkning,fastställdenligtförlusttäckningomedelbar av
detansågKommitténreservfonden.tillavsättningförnedsättning vara

tillstorlekreservfondensbegränsaderegleringmedbetänkligt somen
nedmöjlighetengenerella sättadenföreslogoch atttio attprocent
för-bort.skulle Detreservfondentillavsättningföraktiekapitalet tas

alltsåinfördesställetoch idepartementsbehandlingenföll bort islaget
reservfonden.överföring tillförnedsättningvidborgenärsskyddett

kommitténsenligtväckeroch 33artiklarna 32analysförnyadEn av
antingenförgäller nedsättningbaraartikel 33tvivelmening ome-om

balansräkning ellerfastställd avsätt-förlust enligttäckningdelbar av
nedsättninginteutesluterartikelnOrdalagen ireservfonden.ning till

räkenskapsåret.löpandedetunderuppståttförlustför täckning somav
alltså inte.uppställsbalanseradskallförlustenkravNågot att vara

dennågotlägga äni begreppetmöjligtockså annatDet attär reserv
aktiebolagslagen.svenskadenfinns igammaltsedanreservfond som

nedsättningsfondbetecknadavsättning tillförNedsättning reserven
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skulle enligt kommitténs mening uppfylla kraven i artikel 33, om
föreskrift meddelas nedsättningsfonden inte fåratt användasom

i artikeln,sätt än nämligen förannat täcka inträffadattsom anges en
förlust eller för öka aktiekapitalet. En nedsättning aktiekapitaletatt av
för avsättning till sådan nedsättningsfond skulle inte kräva borge-en

hörande, fonden efternärernas nedsättningen motsvarade högst tioom
bolagets aktiekapital.procent av

Det tydligt den nuvarandeär regleringen innebäratt sådana risker
för bolag i onödan tvingas i likvidation denatt inte bör bestå. Valetatt
står mellan de två alternativ i artikel 33. förstaDet alterna-som anges
tivet innebär den nuvarande bestämmelsen nedsättningatt förom
omedelbar förlusttäckning vidgas till omfatta också förlustatt som
uppstått under räkenskapsåret. kanDet ske orden enligtattgenom
fastställd balansräkning bort i motsvarigheten till nuvarandetas 6 kap.

förstal § stycket Det andra alternativet innebär tillskapandet av en
fond betecknad nedsättningsfond, bara får användas visstny ettsom

Det sistnämnda alternativetsätt. skulle medföra det svenska balans-att
räkningsschemat skulle komma ytterligare bundenatt tyngas av en
fond. Viktigare Föreskriften nedsättningsfondenär inte fåratt att över-
stiga tio aktiekapitalet kraftigt skulle begränsa fondensprocent av
användbarhet i nedsättningssammanhang. Kommittén har därför stannat
för föreslå nedsättning aktiekapitaletatt borgenärernasatt utanav
hörande får ske för täckning förlust, förlusten inte kan täckasav om av
fritt kapital och det förlusten framgår deneget oavsett senastom av
fastställda balansräkningen eller har uppstått under året. kanDet i
sammanhanget det ordning sedan länge tillämpasärnoteras att en som
i flera EU:s medlemsstater.av

Om beslut nedsättning aktiekapitalet för täcka förlustattom av som
uppstått under året inte kan anstå till ordinarie bolagsstämmanästa
vilken årsredovisningen skall behandlas måste frågan prövas en

bolagsstämma. förDet kommittén självklart bolagetsärextra eko-att
nomiska ställning belyses bolagsstämma har frågaprövaattsom om
nedsättning aktiekapitalet. Om årsredovisningen inte skall behandlasav

skall enligt kommitténsstämman mening till förslaget till beslut
fogas kopia den årsredovisningen, försedd med anteckningsenasteav

bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller förlust, kopiaom av
revisionsberättelsen för det år årsredovisningen styrelsenavser, en av
undertecknad redogörelse för händelser väsentlig betydelse förav
bolagets ställning, vilka inträffat efter årsredovisningens avgivande,

revisorerna avgivet yttrandesamt redogörelsen.ett över l styrelsensav
redogörelse bör ingå uppgifter den inträffade förlusten. Det ärom
viktigt möjligheten ned aktiekapitalet föratt sätta täckningatt av
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medskernedsättning störremissbrukas såinteinträffad förlust att
kapitalinnebäraskulleförlusten. Det attbelopp än motsvararsom

Revisorernaskapital.fritttillaktiekapitalet ytt-frånöverfördes eget
aspekt.dennabehandlasärskiltrande bör

behandlasaktiekapitaletnedsättning extrafrågaNär avom
kontrollbalans-föranleddoftastyrelsen upprättasig attstämma enser

skall iKontrollbalansräkningenframläggsräkning stämman.som
Kontroll-§ ABL.kap. 213revisorerna,fall ha granskatsså seav

vissavilkenårsredovisning ivanligfrånutgårbalansräkningen en
Ingentingstycket ABL.tredje§enligt 13 kap. 2justeringar görs

införskall lämnasinformationekonomiskadendärförhindrar att som
situationenbehandladedenaktiekapitalet inedsättningbeslut nuavom

ochberättelsestyrelsensochkontrollbalansräkningen attutgörs av
likvida-ochnedsättnings-bådetäckergångyttranderevisorernas en

tionsfrågan.
måsteaktiekapitaletnedsättningenregistreringärendetl avavom

bolagsstämmanframlagtsinformationkompletterandeden gessom
registreras.skall fåbeslutetför att

skall gällareglerkommitténföreslårSammanfattningsvis att samma
oberoendeförlust,täckningföraktiekapitaletnedsättningför avavav

räkenskapsår.tidigareinnevarande ellerinträffat underförlustenom

aktiekapitaletnedsättningefterdelaörbudet vinstF utatt av

fast-enligtförlusttäckandeföraktiekapitaletnedsättningEfter avav
vilkenunderkarenstidtreårigi daggällerbalansräkningställd en

tillståndsärendettillstånd. Ivinstfår dela rättensbolaget inte utanut
sigdeså motsätterintressen sätt attborgenärernastillvaratas som
försäkerhetbetryggandeellerbetalningfulltillharvinstutdelning rätt

nedsättningsbeloppetminstmedökasaktiekapitaletfordringar. Omsina
vinstutdelningsrätten.återfår bolaget

be-dennavärdetövertygaddel inteför sinKommittén är avom
aktiekapitalet.nedsättningeftervinstdelagränsning uträtten att avav

aktiebolaginnebördregelinte någoninnehåller attAktiebolagslagen av
ellerbalansomslutningbolagetsaktiekapitalskall ha motett svararsom

motsägelsefulltdåDetverksamhet. görbolagets ettmedriskerna
nedsättningefterutdelningsrättenbegränsarregelmedintryck somen

oberoendeochskettnedsättningennivåfrån vilken av omoavsett
Tillellerunderkapitaliseratkannedsättningenefterbolaget anses

vid ansökanskallprövning göraden rättenocksåsaken hör att ensom
bolagetssiktevinstdelatreårsperiodenunder tartillstånd utattom

frågangäller intePrövningenställning.ekonomiskaallmänna om
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bolaget kan dela visst belopp till aktieägarnaut förett visst räken-ett
skapsår i stället bolaget generelltutan kan betros medavser rättom att
självt bestämma sin vinstutdelning.över Kommittén de all-attmenar

bestämmelsemamänna vinstutdelning får tillfyllest ocksåom anses
efter nedsättning aktiekapitalet och föreslår den treåriga karens-attav
tiden avskaffas.

4.8.2.2 återbetalningNedsättning för till aktieägarna

Utan förbehåll bolagsordningeni

Nedsättning aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ingerav
naturligt betänkligheter från borgenärernas synpunkt.sett Därförnog
krävs vid sådan nedsättning full täckning finns för det bundnaatt egna
kapitalet efter nedsättningen. innebärDet nedsättningen skeratt om

inlösen aktier till överkurs, överkursen måste inomgenom av rymmas
bolagets fria kapital. Dessutom får nedsättningsbeslutet inteegna
verkställas tillstånd. tillståndsärendetIrättensutan tillvaratas borge-

intressen pånärernas angivet Rättens tillståndsätt. behövs intenyss om
bolaget samtidigt nyemission tillförs belopp minstettgenom som

nedsättningsbeloppet.motsvarar
Det för kommittén tydligtär aktiebolag måste kunnaatt ett sätta

ned sitt aktiekapital till nivå bästa avkastning aktieägarnaen som ger
investerat kapital. Kravet full täckning för det bundna egna

kapitalet efter nedsättningen bör emellertid finnas kvar liksom före-
skriften nedsättningsbeslutet inte får verkställasatt särskiltom utan
tillstånd. Kommittén föreslår emellertid möjligheterna till nedsätt-att
ning tillstånd vidgas till gälla inte barautan nedsättningenatt när
kombineras med nyemission också med konvertering ellerutan t.ex.
teckning Ävenmed utnyttjande teckningsoption. fondemissionav

överföring till aktiekapitalet belopp från fritt kapital börgenom egetav
befria bolaget från skyldighet söka tillstånd utbetala nedsätt-att att
ningsbeloppet Övermed eventuell överkurs till aktieägarna. huvud

bör det enligt kommitténstaget mening räcka bolaget, nedsätt-näratt
ningsbeslutet och övriga beslut registrerats, uppvisar oförändratett

registrerat aktiekapital ochstort likaledes oförändrat bundetett stort
kapital. Om så fallet bör bolageteget är undgå skyldighet söka till-att

stånd verkställa nedsättningsbeslutet.att
Kommittén vill i det sammanhanget erinra de ändringar iom som

detta avseende nyligen gjorts i bankaktiebolagslagen försäk-och
ringsrörelselagen se 1994/95:70. För bankaktiebolag och för-prop.
säkringsaktiebolag gäller efter dessa ändringar Finansinspektionenatt
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tillstånd förinhämtaskyldigheten rättensfråndispens attmedgekan
åt-vidtarsamtidigtbolagetnedsättningsbeslut,verkställa ett omatt

kapital ellerbundnabolagetsvarkenmedförgärder att egnasom
Kommitténnedsättningsbeslutet.följdtillminskar seraktiekapital av

aktiebolagförordningmotsvarandetillämpahindernågrainte attmot
nedsätt-föreslårochlängre attalltsågår ännu stegallmänhet, etti men

skallalltidaktieägarnatillåterbetalningföraktiekapitaletning av
aktie-kapital ochbundnabolagetstillståndskekunna egnautan om

oförändratåtgärdervidtagna, ärsamtidigtandra,följdtillkapital av
registre-tankemeddispensförfarande ärNågotnedsättningen.efter

nödvändigt.kontroll interingsmyndighetens
återbetalningunderstrykasamtidigtemellertid attvillKommittén en

ske endastkunnaböröverkursen,såvitt sammaöverkurs,med avser
ifrågaikommaintebör attvinst. Detutdelning sam-villkor avsom

formibeloppåterbetala sånedsättning kunna stora avmedband
ellertill bolagetsmed hänsyndelen,i denåterbetalningenöverkurs att
står iövrigtiställningellerlikviditetkonsolideringsbehov,koncernens

uttryckligdärförförslårKommittén attaffärssed.godmedstrid en
iförsiktighetsregeln 12s.k.deninnebördbestämmelse somsammaav

nedsättning.kapitletdetiABLstycketandra2 § tas omkap. nya
myndighetvilkenfrågaiändringocksåföreslårKommittén omen

kommitténsmednedsättningdåfall ävendehandläggaskallsom
Enligttillstånd.särskiltefterförstverkställasskall kunnaförslag

aktiekapitaletnedsättningtillstånd tillfråganskallgällande avrätt om
frågaitidigaregälldeordningMotsvarandedomstol. ombehandlas av

förfarandedärharfusion, ettverkställa ersatts somtillstånd avatt men
registreringsverketochPatent-tillståndsfrågan prövasinnebär att av

borgenärerbolagetsnågonförsttillöverlämnas rättenoch avom
liggerförändringen strävan attBakomtillståndsansökan.bestrider en

uppgiftersådanabortoch föraverksamhetdomstolarnas somrenodla
verksamhet prop.rättsskipandemedsammanhängerellerinte utgör

kommitténenligtkansynpunkterMotsvarandef..991993/94 s.
aktie-nedsättningvidtillståndsprövningeni frågaanföras avom

nedsätt-tilltillståndfrågordärförföreslårKommittén attkapitalet. om
flyttasfusion, överi frågaskettaktiekapitalet, sättning omsomav

registreringsverket.ochtill Patent-
ochaktiebolagenirollkommitténs ägarnasmedenlighetl syn

Aktie-1995:44SOUbetänkandetiförutskickatkommitténvad
styrel-slutligenkommitténföreslår att157organisation s.bolagets

aktieägarnatillåterbetalningförnedsättningvid av-vetorättsens
skaffas.
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Med förbehåll bolagsordningeni

bolagsordningenI kan förbehåll aktiekapitalet kantas nedatt sättas
inlösen aktier. förutsättningEn för detta aktiekapitaletärgenom attav

ändring bolagsordningen kan bestämmasutan till lägre ellerettav
högre belopp. Förbehållet skall ordningen för inlösen och in-ange
lösenbeloppet eller grunderna för dess beräkning. Det möjligt iär att
förbehållet bemyndiga styrelsen besluta inlösen skall ske.att närom
En nedsättning enligt inlösenförbehåll får inte ske så minimi-ett att
kapitalet underskrids. Med tanke borgenärsintressena krävs vidare

full täckning finns för det bundna kapitalet efteratt nedsättning-egna
innebärDet nedsättningen sker inlösenatt aktier tillen. om genom av

överkurs, överkursen måste inom bolagets fria kapital.rymmas egna
Om bolaget har fritt kapital hela inlösenbe-eget motsvararsom

loppet, dvs. såväl det sammanlagda nominella beloppet de inlöstaav
aktierna den överkurs belöper på dessa, har bolaget möjlighetsom som

verkställa beslutet direkt. detta krävsFör bolagetatt samtidigt medatt
nedsättningen överför belopp motsvarande nedsättningsbeloppet frånett
aktiekapitalet till reservfonden. Om emellertid nedsättningen inte kan
ske inom för friadet kapitalet med överföring nedsätt-ramen egna av
ningsbeloppet till reservfonden får nedsättningen inte verkställas utan

tillstånd. tillståndsärendetI tillvaratasrättens då borgenäremas intres-
angivet sätt.sen ovan

det enligtNär förbehåll i bolagsordningen har blivit bestämtett att
vissa aktier skall lösas och belopp motsvarande nedsätt-att ett
ningsbeloppet skall till reservfonden, skallavsättas bolaget genast
anmäla för registrering aktiekapitalet ned med dessa aktiersatt sätts
sammanlagda nominella belopp. Nedsättningsbeslutet kan alltså regi-

först sedan bolaget har beslutatstreras beloppavsättaatt ett som
nedsättningsbeloppet till reservfonden. Enligt kommitténsmotsvarar

mening bör styrelsen kunna fatta beslut sådan avsättning tillom reserv-
fonden med stöd bestämmelse härom i bolagsordningen. Dåav en
behöver inte kalla till och avvaktastämma beslut innanstämmansman
bolaget kan anmälan för registreringgöra nedsättningsbeslutet.av
Några lagbestämmelser härom behövs enligt kommitténs mening inte.

4.8.2.3 Nedsättning för avsättning till fri fond

Lagen behandlar sedan gammalt nedsättning för avsättning till fond att
användas enligt beslut bolagsstämman fri fond förbere-av som en
delse för återbetalning nedsättningsbeloppet till aktieägarna. Beslutav

nedsättning aktiekapitalet för avsättning till fri fond får därförom av
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nedsättningen kom-intetillstånd, såvidaverkställasinte rättensutan
tillståndsärendetbelopp. Iminstnyemissionmedbineras sammaen

Kommitténangivet sätt.intressenborgenäremastillvaratas ovan
beträffandeunder 4.8.2.2föreslagitsändringardeföreslår att ovansom

nedsätt-verkställatillståndsökaskyldigheten attfrånbefrielse att
vidocksåskall gällaaktieägarnatillåterbetalningförningsbeslut

förslagetgällerfond. Detsammatill fri attavsättningförnedsättning
ellerförslagefterendastbeslutasfårnedsättningpåavskaffa kravet att

styrelsen.godkännande av

på obetalda aktiergrundNedsättning4.8.2.4 av

föreslagitaktiekapitaletökning attavsnittetiharKommittén avom
beloppdetöverstigerkapitalökningregistreramöjligheten att somen

konsekvensSombolagettillbetalats utmönstras.faktiskt har ensom
grundaktiekapitaletnedtvångsvisbehovet sättabortfallerdärav att
aktie-registreradei detingåraktierförbetalningbristande somav

kapitalet.

aktierpå innehavgrundNedsättning4.8.2.5 egnaavav

elleraktieförvärvainte tagällandefår enligtaktiebolag rättEtt egen
ellerförvärvahellerintefårdotterföretagEttaktie pant.somegen

pantsättning iellermoderbolaget. Förvärviaktiesåsom emotpant ta
ogiltigt.förbuddettastrid ärmot

dotter-elleraktiebolagförhinderinteförbudetangivna utgörDet
ingår iaktierförvärvaaffärsrörelseÖvertagandevidföretag somatt av

ellermaktmissbrukaktieägaresgrundaktierlösarörelsen, att av
fordran. Enför företagetsharaktier utmättsauktionatt somropa

nedsättningdragitsharintedenskall,aktieförvärvad avgenomom
dockförlust,kan skedet senast treså utanaktiekapitalet, snartavyttras

dotter-inneharmoderbolag ochblivitaktiebolagHarefter förvärvet.år
enligt vadaktierskall dessamoderbolaget, avyttrasaktier iföretaget

sagts.nusom
ogil-förvärvet,frånår ärinomharinteaktie, treavyttratsEn som

be-nominellamed aktiensaktiekapitaletnedskallBolagettig. sätta
denpåframskall läggasnedsättningbesluttillförslagEttlopp. om

Nedsätt-har inträtt.ogiltighetsedanhållsbolagsstämmaförsta som
reservfonden.tillöverförasskallningsbeloppet

utsträckningbolag i högre änföljandedetföreslår iKommittén att
emellertidblirFrihetenaktier.förvärvaskall fånärvarandeför egna
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inte total begränsas krav frittpå kapitalutan vartill, i publikaegetav
bolag, kommer förbud inneha tioett mot att än procent samt-mer av
liga aktier i det bolaget. Reglerna sanktionerade bl.a.är på detegna

aktier innehassättet under längre tid iatt strid bestämmelser-som mot
blir ogiltiga och aktiekapitalet ned.sättsna
Kommittén har hittills uppehållit sig vid den tvångsnedsättning av

aktiekapitalet skall ske vid överträdelse bestämmelsernasom av av
förvärv aktier. Det bör emellertid vid sidan dessa bestäm-av egna av
melser finnas möjlighet för bolaget frivilligt dra förvärvadedeatten
aktierna. Som exempel det praktiska behovet sådan möjlighetav en
vill kommittén anföra följande. En del bolag har aktier i olika serier
noterade börsen. Om aktierna i dessa serier har dålig lik-en av
viditet, kan det motiverat från bolagets synpunkt återköpa demvara att
för döda dem och därigenom skapa ökatatt aktiemark-utrymme
naden för emission aktier i bolaget slag. Etten annatav annatav
exempel kan bolag har röststarka ochett aktierröstsvagavara som
noterade börsen. framstårDet besvärande för bolaget på desom
internationella kapitalmarknadema den praktiska majoriteten liggeratt
i händerna på dem de röststarka aktierna.äger Ett kommasättsom att
till med det problemeträtta kan återköpa de röststarka aktiernaattvara

börsen föröver sedan döda dem. Som ytterligareatt exempel påett
behov kunna döda aktier vill kommitténatt peka denav nyss-
nämnda begränsningen för publika bolag inneha aktieratt änmer egna

10 samtliga aktier.motsvarar För skapaprocentsom attav utrymme
för ytterligare förvärv aktier kan bolaget dra de aktier-av egna egna
na.

När aktiekapitalet ned indragningsätts aktier, kangenom av egna
nedsättningsbeloppet inte omedelbart återbetalas till aktieägarna, utan
bolaget hänvisas till föra nedsättningsbeloppetöver tillatt någon fri
eller bunden fond. Ett nedsättningsbeslut med överföring till fri fond
får emellertid inte verkställas PRV:s eller tillstånd ochutan rättens ett
sådant tillstånd kan inte lämnas hörande bolagets borgenärer.utan av
Kommittén räknar därför med nedsättningsbeloppet flertaletiatt fall
kommer överföras till bunden fond föratt undgå borgenärer-att atten

får möjlighet kräva betalning eller säkerhet föratt sina fordringar.na
Nedsättning aktiekapitalet får enligt artikel 32 i det andra bolags-av

direktivet ske endast bolagets borgenärer får betalning eller säker-om
het för sina fordringar. I artikel 37 bolagsdirektivet föreskrivsav
emellertid aktiekapitalet nedatt sätts indragning aktierom genom av

bolaget har förvärvat med fritt kapital så skall artikel 32 inteegetsom
tillämpas, nedsättningsbeloppet överförs till bunden fond. Kom-om en
mittén föreslår i enlighet härmed bolagen fritt får välja mellanatt att
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fond. Beslutfrinågonreservfonden ellertillnedsättningsbeloppetföra
verkställasfårreservfondentillnedsättningsbeloppetöverföring avom

tillstånd.ellerPRV:s rättensutan

Nedsättningsmetodema4.8.3

stycket ABLtredjekap. l §enligt 6kanaktiekapitaletNedsättning av
genomföras genom

aktier,sammanläggningellerinlösen av
elleråterbetalning,aktierindragning utanav

återbetal-med ellernominella beloppaktiemas utanminskning av
ning.

nedsätt-blandningbetraktandevidUppräkningen närmareutgör aven
bestäm-föreslårKommitténnedsättningsmetoder. attningsändamål och

mening kani sägasvad snävaretillrenodlas varamelsen att somavse
sammanläggningellerindragningnämligennedsättningsmetoder, av

nedsätt-beloppet. Attnominellaaktiemasminskningochaktier av
tillåterbetalningmed ellerskefall kan utandessasamtligainingen

nedsättningsändamålen.tillåtnadeframgåraktieägarna av

Beslutsordningen4.8.4

bolagetförränfattasintegällandeenligtfår rättNedsättningsbeslut
successiv-reglernamedhängerRegelnregistrerat.blivit omsamman

bolagsbild-förreglerföreslårKommitténaktiebolag.bildning nyaav
successivbildningtillmöjligheteninnebärbl.a.vilkaningen, av-att

föreskriverregelbehovetocksåbortfallerDärmedskaffas. somenav
blivit registrerat.bolagetinnannedsättningsbeslutförbud mot

kanStyrelsenbolagsstämman.fattasnedsättningBeslut avom
bolagsordningenförutsättningunderendastnedsättning attbesluta om

förbehål-istyrelsenaktier ochinlösenbestämmelserinnehåller avom
inlösenbeslutabemyndigats närbolagsstämman attellerlet omav

ideordning, liksomdennaföreslårKommitténske.skall att samman-
bestå.skallmajoritetskraven,gällandehanget

tillavsättningeller föraktieägarnatillåterbetalningförNedsättning
efterendastbeslutasgällandeenligtfår rättfondfriellerreservfond

vadordningstyrelsen. Denna motsvarargodkännandeellerförslag av
aktieägar-farhågortillbakagårochvinstutdelning attvidgällersom

hårtkapitalåterbäring såellerutdelning attkravsinadrivaskallna
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företagets fortbestånd och de anställdas sysselsättning Kom-äventyras.
mittén, har rollfördelningen mellan ochägarnasom annanen syn
styrelsen, långsiktigt effektivt resursutnyttjande i närings-att ettanser
livet bäst främjas bolagsstämman, för styrelsen, kanatt vetorättutanav
besluta i vilken utsträckning kapital skall bindas i det enskildaom
bolaget. Bestämmelsen styrelsens bör därförvetorätt utmönstras.om

4.8.5 Nedsättningsbeslutet

Ett nedsättningsbeslut skall enligt gällande nedsättnings-rätt ange
ändamålet och nedsättningsmetoden, det belopp med vilket nedsättning
skall ske återbetalning till aktieägarna skall ske medsamt, ettom
sammanlagt belopp överstiger nedsättningsbeloppet, detsom samman-
lagda, högre beloppet.

Kommittén föreslår väsentlig utvidgning kraven vad etten av
nedsättningsbeslut, och därmed också förslag till sådant beslut, skallett
innehålla. En nyhet i författningstexten uttryckligen läggs fastär att att
nedsättningsbeslutet inte behöver bestämt nedsättningsbeloppettange

kan högsta belopp eller lägsta och högsta belopp förutan ett ettange
nedsättningen. möjlighetDet exempelvis rikta erbjudande tillatt ettger
aktieägarna inlösen storleken nedsättningsbeloppetgöraom men av
beroende hur många aktier begärs inlösta. Redan i dag före-av som
kommer nedsättningsförfaranden i vilka aktieägarna i första fårett steg
anmäla sitt intresse få aktier inlösta och i samband därmedatt ange
begärt inlösenbelopp, varefter bolaget vid bolagsstämma beslutar atten
lösa de aktier för vilka lägst lösenbelopp begärts och det igöraatt
sådan omfattning uppnår det önskade totala nedsättnings-att man
beloppet. Genomförs förfarandet det bolaget för varjesättet att
inlöst aktie betalar och inlösenbelopp, nämligen det högstaett samma
begärda lösenbeloppet för någon de inlösta aktierna brukar för-av
farandet benämnas holländsk auktion. Med kommitténs förslag för-
bättras förutsättningarna för sådana nedsättningsförfaranden.

4.9 Aktiebolags förvärv och överlåtelse av

aktieregna

4.9.1 Bakgrund

Ett svenskt aktiebolag får inte återköpa eller förvärvasättannat
aktier. Förbudet förvärv aktier infördes förstamotegna av egna
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innehållmateriellatill sittharaktiebolagslag ochårsi 1895gången
där-förbudet harförMotivendess.sedanoförändratvarit i stort sett

borge-bolagetsskyddamotivetursprungligavarierat. Det attemot var
reglergångenförstainfördes föraktiebolagslagårs1895Genomnärer.

kringgåendehindraaktiekapitalet. Förnedsättning ettatt avavom
förvärvförbudocksålageni motregler ettdessa egnaavupptogs

kopplingenskötsaktiebolagslagårs1910utarbetandetVidaktier. av
förriskenanfördesställetbakgrunden. Iinedsättningsreglematill
förskäletavgörandedetaktierstödköp iochspekulation somegna

för-lag,till års1944förarbetenaunderanfördesSlutligenförbudet.
efteraktier, änförvärvmotiven, annatnyssnämndade att egnaavutom

berövadesaktieägarnamedförakunnaskullebolagsstämmobeslut, att
nedsättningvidåterbetalasvaddel ilikatillförskyddsitt rätten som

deendastlagårstill 1975förarbetenaaktiekapitalet. I upprepasav
tidigare argumenten.

aktierförvärv äraktiebolagsrörandereglernasvenskaDe egnaav
Kommit-länder.andraflestai dereglermotsvaranderestriktiva änmer

visarlatt samtliga EU-länderandrairättslägetgenomgångténs av
bestämsvillkorpåaktierförvärvtillåterländer avsomegnaavnumera

kvarvarandefyradegällerbolagsdirektiv. Detsamma treandraEG:s av
förvärvkategorisktförbjuderLiechtensteinEndastEFTA-ländema. av

kangrannländemanordiska noterasgäller desärskiltaktier. Vadegna
nyligenFinlandaktier,förvärvtillåtit attalltidDanmark egnaatt av
sådanaförbudsinaupphäva motoch Norge vägupphävt är attatt

deaktier inomförvärvtillåtsförvärv. Förenta ramar1 staterna egnaav
vinstutdelning.regleraktiebolagslagstiftningensföljer omavsom

amerikanskai detframför alltförekommeraktierFörvärv egnaav
1970-taletslutetundergenombrottfick sittFöreteelsennäringslivet. av

italabsolutasåväl iomfattandealltblivitdärefterharoch sommer
aktierförvärvMedanaktieutdelning.traditionelltillrelation egnaav

förvärvsammanlagda beloppdetsvarade för 10 genomprocent somav
ameri-itill aktieägarnabetaladesutdelningeller utaktieregnaav

40årandelen tio procent.1977,årbörsföretagkanska senarevar
förvärv1.500tillkännagavs1984-1989 närmareperiodenUnder av

förvärvetDetbörsföretag.amerikanska störstablandaktieregna
1983-1988periodenunderföretaget Exxon,genomfördes somav

15sammanlagtföraktier närmaremiljoner500nettoköpte drygt egna
återköpthade Exxon än1988årVid utgångenmiljarder USD. merav

iförvärvexempel storaktiestock. Ettsin annatfjärdedel egenaven
periodenunderåterköpteCola. Företagetfrån Cocakan hämtasskala

fjärde-representerandeaktier,miljoner400drygt1984-1992 enegna
till årframbeslutade år 1992ochbolageti attaktiertotalantaletdel av
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2000 återköpa ytterligare miljoner100 aktier.
europeisktI näringsliv har förvärv aktier hittills inte varitav egna

lika vanligt i Förenta företeelsen ökar i omfattning.staterna,som men
Under år har rad uppmärksammade förvärv aktiersenare en av egna
genomförts i bl.a. Storbritannien och Frankrike. I Tyskland har rege-
ringen nyligen lagt fram förslag till lättnader i regelverket för att
möjliggöra sådana förvärv i utsträckning vad i dagstörre än ärsom
fallet. inte obetydligtEtt antal förvärv aktier varje årägerav egna
också i Danmark.rum

4.9.2 Kommitténs överväganden

ljusetI näringslivets och finansiellade marknademas snabba inter-av
nationalisering och i tid den svenska bolagsrätten allmäntnär setten
genomgår anpassning till europeisk standard redan för-sätteren en
hållandena i omvärlden frågetecken för aktiebolagslagens katego-ett
riska förbud förvärv aktier.mot av egna

Frågan svenska aktiebolag skall tillåtas förvärva aktier börom egna
emellertid i första hand i vilken utsträckning sådanavgöras av en
möjlighet skulle till för svenska företag och svenskt närings-vara gagn
liv, inte den internationella utvecklingen. Kommittén har därförav

de i olika sammanhang anförts för företagprövat iargument attsom
vissa situationer bör ha möjlighet återköpa aktier. Kommitténatt egna
har därvid inte beaktat sådana utgångspunkt i deargument tarsom
skattemässiga konsekvenserna för bolagen eller aktieägarna. liggerDet
utanför kommitténs uppdrag diskutera hur förvärv aktieratt av egna
skattemässigt skall behandlas.

Det primära för tillåta svenska aktiebolag för-argumentet att att
aktier enligt kommitténs meningvärva det skulle förbättraär attegna

företagens förutsättningar föra tillbaka överskottsmedel till aktie-att
och det bidra till effektivare utnyttjande före-ägarna sättet ett av

och näringslivets Om kan använda medlentagens påägarnaresurser.
högre avkastning vad företagetsätt kan åstadkommaett änsom ger en

i sin förvaltning, skall medlen inte i företaget åter-stanna utanegen
föras till kan visserligen skeDettaägarna. utdelning bolagetsgenom
aktier, flera skäl kan tala för i stället återköpa del denattmen en av

aktiestocken.egna
Ett skäl till välja återköp framför utdelning återköpatt är att ett ger

signal till och aktiemarknaden utdelning. De allraägarna änen annan
flesta företag eftersträvar långsiktig och stabil utdelningspolitik,en

variationer intjäningsförmåga.i Företagen har stark aversiontrots en
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utdelningshöjningartillledersinvilket iutdelningar, attsänkta turmot
långsiktigtnivånden högreförutsättningunderendastskernormalt att

undersyfteutdelningshöjning i attbestå. Enkunna temporär enantas
därförkanöverlikviditet tillåterföratidsperiod ägarnabegränsad ge en

utdelningspolitik.långsiktigaföretagetsuppfattningfelaktig om
kandenåterköpsmöjlighetenanvända är atttillskälEtt attannat
vadpreferenseraktieägarnas äntillbättre anpassningerbjuda en
kandirektavkastninghögönskarAktieägareutdelning gör. ensom

aktieägaremedanföretaget,tillaktiersäljaerbjudandet attacceptera
frånavstådirektavkastning kanmed låg attinvesteringföredrar ensom

meningenobligatorisk i dendäremot attUtdelningaktier. ärsinasälja
värdetill-föredragithaskulleaktieägaredeträffarden även ensom

växt.
tillförhållandefördelen iockså denharaktieråterköpEtt egnaav

ibarainteunder året,helstdet kanutdelning när sam-görasatt som
bolagsstämma.medband

framhållsaktierför förvärvsärskiltSom argument egnaavett
och iaktieökaduppnå vinstkanibland det sätt attett peratt envara

del inteför sinkanKommitténaktiekurs.högredäravförlängningen en
uttrycka detväsentligtallt sätti är attdetta annatettfinna än attannat
aktieägarna.tillöverlikviditetåterföradvs.första attargumentet,

antaletförutsättningunderendaststiga attaktie kanVinsten antasper
intäkterbortfalldetminskarproportionellt änaktier somsett avmer

tillbetalasmedel ägama.företagetsdel utföljdenblir att avenav
regel börs-ochpublikahandförstagäller isagdahittillsDet som

fåmans-mindre,antaletdetgällersärskiltVadbolag. storanoterade
vidbetydande vikt attargumentetkommitténaktiebolag fästerägda en

ägarskiftenunderlättakunnaskulleaktieråterköpamöjlighet att egna
saknari bolagetkvardedär stannaattsituationer ägarei avsersom
önskareller dedenfrånaktiernaförvärvaekonomiska att somresurser

till återköpmöjlighetskullemotsvarandePå sättbolaget. avlämna en
deägdaföretagägarförändringar iunderlättakunnaaktier avegna

anställda.
kunnaocksåskulleaktieråterköpaaktiebolagenför attEn rätt egna

behovharsmåföretagriskkapitalförsörjningen iunderlätta avsom
placera-institutionellaandraellercapital-bolags.k.kapital från venture

kani frågafmansiärenfrånaktieråterköpamöjlighetGenom attenre.
viafinansieringlångsiktigochtraditionelltillövergång exem-meren

underlättas.aktiemarknadenpelvis
intelikainterad andra,läggas tungakanTill vad mensagts ennu

aktier.återköptillåtaförförsumbara attheltheller argument egnaav
kunnaskulleaktier använ-återköpsådant ärEtt attargument egnaav
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das för underlätta köp och försäljningar företags aktier ochatt ettav
den förbättra aktiensi likviditet,meningen exempelvis i samband med

börsintroduktioner. Ett företagärannat argument att ett attgenom
återköpa aktier skulle kunna skaffa sig potential för företags-egna en

förvärv eller fusioner där betalning helt eller delvis skall erläggas i
form aktier.av egna

Ett i andra länder ofta anfört for tillåta återköpargument att av
aktier företagen återköp skulle kunnaär påverkaatt sinegna genom
aktiekurs. Sett många företag och lång tid förmåröver välegen en

fungerande aktiemarknad korrekt värdera de noterade aktierna,att men
i enskilda företags aktier kan tillfälliga felvärderingar förekomma
under kortare perioder. Genom erbjudande återköp vissett om av en
del aktiestocken till högre kurs marknadskursen skulle före-änav en
tagsledningen, enligt vissa förespråkare för återköpsmöjligheten, kunna
bidra till korrekt värdering kommer till stånd.att en

Kommittén för sin del klart avstånd från fore-tar argumentet att
återköp bör kunna påverka sin aktiekurs.tagen Argu-genom egen

baseras, kommittén felaktig uppfattning roll-mentet menar en om
fördelningen företagenmellan och aktiemarknaden. Företagsledningens

företagets värde skall förmedlas till aktiemarknadensyn genom
information, inte åtgärder innebär företaget självtatt styrgenom som
utbud och efterfrågan på aktien.

Ett ibland anförs för tillåta återköpannat argument attsom av egna
aktier företag sådana förvärv skulleär kunnaatt avvärjagenom
oönskade uppköp eller kontrollägarskiften i företaget. De mest ren-
odlade exemplen förvärv i sådana försvarssyften erbjuder s.k.
riktade återköp där bolaget förvärvar aktier från eller flera ägare,en

byggt visst aktieinnehav i bolaget och tillkännagivit sinettsom upp
avsikt kontroll bolaget. Men generella återköpserbju-överatt ta även
danden, i vilka samtliga erbjuds sälja till bolaget kan fungeraägare att

försvar uppköp. det förstaFör kan redan det förhållandetmotsom att
företaget reducerar sina likvida medel och ökar skuldsättningen göra
företaget mindre intressant forvärvsobjekt. detFör andra kan ettsom
återköp resultera i förskjutning uppåt det pris på bolagets aktier,en av

potentiell köpare och därmedmöter höja kostnaden for ettsom en
uppköp.

Kommitténs principiella uppfattning företagsuppköp ochär att
kontrollägarskiften fyller viktig funktion i övervakningen före-en av

och näringslivets effektivitet och aktiebolagslagstiftningentagens att
bör utformas på sådant denna övervakning inte försvåras.sättett att
För kommitténs vidkommande därför möjligheten motarbetaär att
uppköp och kontrollägarskiften inte for,ett argument utan emotsnarare
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aktier.förvärvförbudetuppmjukning mot egnaavaven
aktieråterköptillåtaSverigeigäller behovetdetNär att egnaavav
aktie-nedsättningregler fördeerinrakommitténvill avnyaom

föreslår.kommitténaktieägarnatillåterbetalningförkapitalet som
i företagensflexibilitetökadmedförakommerdessaRedan att en

tillmöjlighetersyftendedeltillgodoseochkapitalstruktur somaven
skillnaderfinnsdetavsedda Menaktier attåterköp är ge.egnaav

nedsättningexempelvisKlartoch återköp. är attnedsättningmellan en
inlösenförbehåll iförutseddinte ettaktiekapitalet, är genomsomav

ibolagsstämmanbeslutefterendastskekanbolagsordningen, ett av
beslutastyrelsenbemyndigaintekan attfallet. Stämmanenskildadet

inte någonföreslårkommitténochaktiekapitaletnedsättning avom
punkt.dennaändring

kanåterköpoch nämnasnedsättningmellanskillnadEn somannan
intebolagetinnebärnedsättningen nyttattsammanhangeti är att

genomföratillhänvisasaktiernaförvärvade attde utankan enutge
föri bolagetaktierbehovharbolaget avyttranyemission, attavom

företagsköp.betalning ettt.ex. av
möj-fåangelägetutomordentligtnäringsliv attSvenskt är samma
medjämförabrukarländerandraflestai deligheter osssomsom

önske-för dessaförståelseKommittén haraktier.förvärvtill egnaav
harregelomvärldi vårfrånbortseintegårmål. Det attatt somman

nackdel iframståraktier. Detåterköptillmöjlighet som enegnaav
möjlighetharintesvenska bolagkonkurrenseninternationelladen att

användningeffektivuppnåaktierförvärv meraenatt egnaavgenom
betalningsinstrumentsmidigttillfå tillgångochkapitalbolagets ettav

egendom.ochföretagvid förvärv annanav
måste,aktieråterköpförbudetuppmjukning motEn egnaavav

ibestämmelsernaförske inomaktiebolag,publikasåvitt ramenavser
frågaikommaaldrigkan att utanbolagsdirektiv. DetandraEG:s

enligtaktierförvärvabolagenöverlämnareglering att egnanärmare
aktierförvärvbl.a.föreskriverDirektivetgottfinnande. att egnaavom

ochkapitalfriaför bolagetsinomendastfår skedettillåts, egnaramen
tiotill högstfår uppgåaktierinnehavetsammanlagdadet egnaatt av

beslutkravbolaget. Ettaktier i är attsamtliga annat omprocent av
eftereller, stämmansbolagsstämmanfattasaktierförvärv avegnaav

styrelsen.bemyndigande, av
nödvändigarestriktionerdirektivetsmeningkommitténs ärEnligt

fårbaraåterköpkravetnämndadettillräckliga. Utöver attintemen
inteåterköpenföreskrivaskapital börfrittför attinomske egetramen

för vinst-gällerförsiktighetsprincipallmännadenfår strida sommot
utdelning.
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Ett återköp aktier har likheter med de möj-nämntsav egna som
ligheter aktiebolag redan i dag har till nedsättning aktie-som av
kapitalet för återbetalning till aktieägarna. avyttringEn de återköptaav
aktierna kan vidare jämföras med nyemission. Båda institutenen
inrymmer risker för missbruk erfarenheterna den nuvarandemen av
regleringen tyder på riskerna begränsade. Kommittén föreslåräratt
också åtgärder för minska riskerna med nedsättning och nyemissionatt
ytterligare.

framstårDet naturligt beslut förvärv och avyttringarattsom om av
aktier skall följa i rutiner vid minskningstort settegna samma som

och ökning aktiekapitalet. Det innebär bl.a. beslut förvärvattav om av
aktier skall fattas med kvalificerad stämmomajoritet, stämmanegna att

skall ha beslutsunderlag motsvarande vad gäller vid beslutett som om
nedsättning och förslaget till beslut skall tillhandahållas aktieägarnaatt
viss företid minimeraFör risken för utpressningsliknandestämman. att
situationer där publikt bolag eller mindre tvingas återköpaett mer
aktier hotar kontrollägare bolaget s.k.att ta överav en som green-
mail föreslås publika bolag kunna förvärva aktier endastatt egna

erbjudande riktat till samtliga eller samtligaett ägare ägaregenom av
aktier visst slag, eller köp börs eller organiseradettav genom
marknadsplats.

Parallellen mellan avyttring aktier och nyemission innebärav egna
beslut avyttring skall fattas med majoritet beslutatt om samma som
nyemission och aktieägarna skall ha företrädesrätt förvärvaatt attom

aktierna i fråga. Skall aktierna säljas marknaden, så skall samma
beslutsregler iakttas vid riktad nyemission.som en

Tillsammans med vad alltså följer EG:s bolagsdirektiv tordesom av
de behandlade beslutsreglerna i allt väsentligt tillgodose de bolags-nu
rättsliga skyddsintressen måste beaktas vid förvärv och försäljningsom

aktier. Reglerna emellertid inte något effektivtutgör hinderettav egna
företagen förvärv och försäljningmot aktier direktatt genom av egna

påverkar sin aktiekurs skulle kunna leda tillsättett attegen som
allmänheten förlorade förtroendet för aktiemarknaden. En uppmjukning

förbudet förvärv aktier bör därför komma i frågamotav av egna
endast det dessutom införs regler i värdepappers- och börslagstift-om
ningen minimerar risken för sådan kurspåverkan.som

lnsiderlagstiftningen tillämplig på aktiebolags köp och försäljningär
aktier. Vidare har särskild bestämmelse i lagenav egna genom en om

handel med finansiella instrument otillhörlig kurspåverkan nyligen
kriminaliserats. Tillåts aktiebolag förvärva och sälja aktier, kom-egna

sådana förfaranden, i den mån de lederäven till otillbörlig kurspå-mer
Ävenverkan olagliga. med beaktande detta kommit-att vara av anser
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bestämmelsersärskildainföraofrånkomligtemellertiddet atttén vara
möj-minimeraförkaraktärbörsrättsligoch attvärdepappers-av

försäljningochförvärvvid justkurspåverkantillligheterna av egna
aktier.

liknande demregler,behövsdetuppfattningKommitténs är att som
reglerSådanaaktiemarknaderna.brittiskaochamerikanskadegäller

försäljningrespektiveförvärvbolagsinnebärabl.a.bör egnaett avatt
visshögstfårdag,tidperiod,vissunder motsvaraaktier t.ex. enenen

bolagetsiförsäljningsvolymenrespektiveköp-dagligadenandel av
dagar.exempelvis tiotidsperiod,föregåendevissunderaktier en
aktierförsäljningochförvärvinnebäraocksåbörReglerna att egnaav

bestämdkurs,etableradredantillendastskefårmarknaden en
för-ifemminuspluskursintervall procentexempelvis ettsom

föregåendeunder degenomsnittliga kursen närmasttill denhållande
för-ochförvärvböri reglernainslag attEtttio dagarna. annat vara

vid order-detochbörsmedlemendast attfår skesäljning çngenom
för-respektiveköpfrågadetskallsärskilt ärläggning att omanges
allsinteförsäljningar börellerköpSådanaaktier.säljning egnaav

hindrastängning. Förhandelsdagensföre attminuter30inomtillåtas
reglernaböraktierhandel iregelrättbedrivafrånbolagen att egna

skallaktierförsäljningochförvärvinnebäravidare varaatt egnaav
månaderminstdetexempelvisåtskilda, sättet treatttidsmässigt

köpsåvälSlutligen börförsäljning.ochförvärvmellanförflytaskall
tidenunderhelt förbjuden närmastaktierförsäljning varaegnaavsom

delårsbokslut.ellerhel-bolagetsoffentliggörandetföre av
Kommit-slag.lagreglernågra nämntinteföreslårKommittén av nu

clearingverksamhetochbörs-i lagenställetiförslagténs attär om
eftereller,regeringeninnebördbestämmelse attinförs reger-aven

före-meddelafårFinansinspektionen närmarebemyndigande,ingens
marknadsplatsauktoriseradochbörsde reglerangåendeskrifter som

börföreskrifternaaktier.i Ihandelaktiebolagsavseendeskall ha egna
anfört.kommitténvadbeaktaslämpligt sätt ovan

marknadengenomlysninggodkravettillgodosesyftel avatt en
innebördbestämmelsei LHFvidarekommittén tasföreslår att aven

svenskt elleraktier ut-försäljning ettochförvärv somatt egnaav
auktoriseradellersvensk börstillanmälasskallbolagländskt gör

omfatt-i denoffentliggörasnoterade ochaktiernadärmarknadsplats är
bemyndigande,regeringenseftereller,regeringendetochning sätt

lämp-i sinföreskrift börsådanföreskriver. En turFinansinspektionen
tidinomskall skeoffentliggörandeochanmälaninnebäraligen somatt

underavslutfrånminuterfemf.n. inomavslut,efteranmäldaförgäller
öppnandemarknadensföreminuter30ochhandelstid senastannars



SOU 1997:22 Kommitténs överväganden 253

följande handelsdag. Anmälannärmast bör innehålla uppgift närom
köpet eller försäljningen ägde antal aktier köpts eller sålts,rum, som
det pris betalats aktie eller i förekommande fall, det högstasom per
eller lägsta pris betalats aktie.som per

Vad slutligen gäller privata aktiebolag föreslår kommittén för det
första beslut förvärv aktier skall kunna fattas endastatt om av egna av
bolagsstämman. Något behov kunna bemyndiga styrelsenatt attav
fatta sådant beslut finns enligt kommitténs mening inte.ett För stäm-

beslut skall i privata bolag gällaäven krav kvalificeradettmans
majoritet.

l de allra flesta fall torde förvärv aktier i privata bolagav egna
komma ske förhandlad överenskommelse mellan bolagetatt genom en
och eller Kommitténs förslagägare. utesluter emellertid inteetten par

förvärvet i dessa bolag skeräven erbjudandeatt riktat tillettgenom
aktieägarna.

Ett starkt skäl till tillåta privata bolag förvärva aktieratt att äregna
underlätta ägarskiften. dettaFör kan krävas bolagetatt kan förvärvaatt
betydande del de aktierna. begränsningDen till tioen procentav egna
totalantalet aktier för de publika bolagens del följer detav som av

andra bolagsdirektivet bör därför inte gälla för privata bolag. Däremot
skall också i dessa bolag det vederlag lämnas för aktiernasom rymmas
inom bolagets fria kapital och förvärvet förenligt med för-egna vara
siktighetsprincipen.

Beslut överlåtelse aktier bolaget förvärvat skallom av egna som
i privata bolag fattas med iakttagandeäven bestämmelsernaav om

nyemission.

Återköp4.9.3 konvertibler och teckningsoptionerav

Konvertibler och teckningsoptioner till aktier. kon-rätt lnnanger nya
verterings- eller optionsrätten har utnyttjats har konvertibel- ochen
optionsinnehavare emellertid inte någon aktieägares ställning i bolaget

får betraktas bolagets fordringsägare.utan som en
vanligaFör fordringsförhållanden gäller skuldförbindelseatt om en

i behörig ordning kommer i gäldenärens hand så upphör skuldför-
hållandet s.k. konfusion. Ett aktiebolag återköper konverti-genom som
bler eller teckningsoptioner kopplade till skuldförbindelser amorterar
med detta sin skuld och något skuldförhållandesynsätt består inte
längre bolaget blivit till konvertibelnnär eller skuldförbindelsen.ägare
Att konverterings- och optionsrätten samtidigt utsläcks följdriktigtär
med hänsyn till dessa inte kan utnyttjas bolageträtteratt grundav
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villteckna aktier. Om bolagetförbudet nyttta ettmot att egna uppav
i konsekvens härmed beslut i denkonvertibel- eller optionslån krävs

för emission konvertiblerföreskrivs i aktiebolagslagenordning avsom
medutnyttja de inlösta skuldförbindelsemaeller teckningsoptioner. Att

konverti-optionsrätt förbevarad konverterings- eller ett nyttatt ta upp
till-bestämmelseroptionslån med förbigående lagensbel- eller omav

inte tillåtet.skottsemission med detta sättär att se
förekommer bolagemellertid inte inte obestritt. DetSynsättet är att

teckningsoptioner ochkonvertibler ochåterköpta rätts-nytt utger
Kommittén den osäker-i någon mån oklart.läget attmenaranses vara

lagstiftning.undanröjashet råder bör genomnusom
konvertibler och tecknings-först gäller återköpaVad rätten att

synpunkter anläggas. Etti och för sig motstridigaoptioner kan två
tecknings-skuldförbindelser medåterköp konvertibler ellerav egna

godbolagets skuldbörda ochlättaoptioner kan sätt attett envara
Regler begränsaraffär för aktieägarna priset är gynnsamt. somom

Å sidan kan konver-därför inte finnas. andrabolagens återköpsrätt bör
förvärv aktier. talarutnyttjas för Dettibler och teckningsoptioner av

aktier.regler återköpskall ske enligtför återköpatt avsamma som
konverterings-principiella uppfattningen innanKommittén har den att

och skuldförbindelserbör konvertiblereller optionsrätten utnyttjats så
skuldförbindelser.följa reglerna för Detsammateckningsoptionermed
fristående teckningsoptioner.skull gälla ocksåbör för enkelhetens

bestämmelser hur beslutdärför inte någraKommittén föreslår omom
teckningsoptioner skall fattas.konvertibler ochåterköp av

emellertidteckningsoption liggerför konvertibel ellerprisetl en
eller optionsrätten. Konverte-för konverterings-alltid ersättningen

aktie. framgårbehandlas Detteckningsrätten börrings- eller ensom
fristående tecknings-bolaget önskar återköpadet fallet atttarom man

teck-aktiekapitaletförhindra ökningoptioner i syfte att genomaven
återköpMed detta börutnyttande optionsrätt.ning med sätt att seav

fulldet finnsinte tillåtas med mindrefristående teckningsoptionerav
efter återköpet.bundna kapitalet omedelbarttäckning för det egna

konvertibler och tecknings-därför återköpKommittén föreslår att av
föravräkning för ersättningendet efteroptioner får ske endast om

bundnatäckning för detoptionsrätten finns fullkonverterings- eller
kapitalet.egna

konvertibleråterköptahärefter gällerVad rätten utatt nytt ge
konverterings- eller optionsrättbibehållenoch teckningsoptioner med

i konverti-skuldförbindelse ingårkommittén att som enom enmenar
hand,teckningsoption kommit i gäldenärenstillbel eller koppladär en

regler i och för sigenligt allmännafordringsförhållandetså har upp-
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hört. Kommittén vill emellertid i sammanhanget erinra det iattom
1875 års inteckningsförordning fanns bestämmelse möj-en som gav
lighet för fastighetsägaren intecknat skuldebrevatt nytt ut ettge

kommit i hans hand. Det kommitténs uppfattning det i ochär attsom
för sig inte skulle hinder bestämmelser i lag skapamöta att genom
undantag från den allmänna konfusionsregeln i svensk Vadrätt. som
därvid skulle kunna komma frågai föreskrifter gjorde be-vore som
stämmelserna överlåtelse återköpta aktier tillämpliga återköp-om av

konvertibler och teckningsoptioner.ta
kommitténSom det talar emellertid ordningsskäl för åter-attser

köpta konvertibler och teckningsoptioner dödas de kommer inär
bolagets hand. Kommittén föreslår därför uttryckligt förbudett mot
överlåtelse återköpta konvertibler och teckningsoptioner.av

4.10 Inlösen minoritetsaktierav

4.10.1 Förutsättningar för inlösen

4.10.l.l koncernförhållandenInlösenreglernas anknytning till

moderbolagEtt självt eller tillsammans med dotterföretag ägersom
nio tiondelar aktierna med nio tiondelar röstetaletän änmer av mer av

för samtliga aktier i dotterbolag, har de övriga aktieägar-rättett att av
i dotterbolaget lösa återstående aktier. aktierDen kan lösasna vars

har få sina aktier inlösta moderbolaget.rätt att av
förRätten moderbolag begära inlösen har införts förstai handatt

för underlätta fusion moderbolag och dotterbolag. Minoritets-att av
aktieägarnas påkalla inlösen sina aktier däremot motiveradrätt att ärav

de inte kan samla den andel dotterbolagets aktier iattav av som
allmänhet erfordras för utövande minoritetsrättigheter enligt aktie-av
bolagslagen. Så kan minoriteten inte påfordra viss vinstutdelningt.ex.
enligt 12 kap. 3 andra stycket§ ABL, väcka talan likvidationom av
bolaget i fall aktieägares maktmissbruk enligt 13 kap. 3 § ellerABLav
för bolagets räkning föra talan skadestånd styrelsen enligt 15motom
kap. ABL.5 §

sådana fall,I där aktieägare moderbolagän ägeretten annan mer
nio tiondelar aktierna i dotterbolag, saknarän emellertid minori-ettav

möjligheten inlösenvägen komma sin situation. Detteten att utsattaur
härsig situationer, vilkai majoritetsandelenrör innehasom av en

fysisk eller någon juridisk aktiebolag.än ettperson av annan person
Enligt kommitténs mening skulle det innebära inte oväsentlig för-en
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bestämmelsernaaktiebolagslagen,iminoritetsskyddetstärkning omav
fallsamtligatillämpliga igjordesminoritetsaktiertvångsinlösen avom

aktiebolag.majoritetsställning ivissuppnårdär aktieägare ettenen
nuvarandedede rättigheterbibehållsordningsådanGenom somen

minoritets-samtidigtmoderbolag,tillförsäkrareglerna att somavser
ibolag,bli utlöstai dagfler fallimöjlighet ettaktieägare får änatt ur

bestäm-Utformasminoritetsrättigheter.kande inte längrevilka utöva
tillämpningför derasbetydelsedessutomfår detdettamelserna sätt,
utvecklar ikommitténenligt vadaktieägareutländskaförhållande tilli

det följande.
fårmajoriteterforderliguppnåraktieägarevarjeföljdEn att somav

lagbestämmelsersärskildablirtvångsinlösentillskyldighetoch atträtt
sparbanker,bankaktiebolag,förerfordraskommerinte längre attatt

skallföreningarekonomiskaellerförsäkringsbolagforeningsbanker,
i dessaInlösen kommeraktiebolag. ävensvenskaaktier ilösakunna

aktiebolagslagen.ibestämmelsernamed stödskefall kunnaatt av
ochrättigheterdekommittén,föreslåranfördagrund det attPå av

bestämmelsernaenligtmoderbolaggäller föri dagskyldigheter som
uppnåraktieägarevarjeförskall gällaställetitvångsinlösen somom

i bolaget.majoritetsställningvissen

rättsförhållandenInternationella4.10.1.2

Tillämplig lag

moderbo-frånutgårkoncernerföreskrifter attAktiebolagslagens om
och2781975:103aktiebolag prop.svensktlaget prop.är ett s.

svenskaendastföljerHärav288.ochdel llO att1995/96:10 s.s.
minori-och§ ABLkap. 31enligt 14inlösen attpåkallaaktiebolag kan
bolag.sådanainlösenbegärankan riktaendast mottetsaktieägarna om

imedborgareföljer,EG-fördragetistycketförsta attartikel 52Av
medlemsstatssigetableraskall kunnafrittmedlemsstat en annanen

styckeandraartikelsskall enligtEtableringsfrihetenterritorium. samma
bl.a.innefattastycketandra rättartikel att58fördragetsjämförd med

lag-etableringslandetsvillkorföretagoch drivabilda somsamma
artikelenligtgällerVidaremedborgare.förföreskriverstiftning egna

medöverensstämmelseibildatsbolagstycket,första58 enatt som
ellerhuvudkontorsittsittharochlagstiftning säte,medlemsstats som

tillämpningvidgemenskapen,verksamhet inomhuvudsakligasin av
fysiskamedlikställasskalletableringsrätt,bestämmelserfördragets om

anfördadeAvmedlemsstaterna.imedborgareär nusompersoner
hemvist imedbolagför statföljer bl.a.bestämmelserna rätt enen
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verksamhet dotterbolag iinom gemenskapen drivaatt annangenom en
medlemsstat.

fråntvångsinlösen bolagEftersom bestämmelserna inteom ger
svenskarättigheter svenska dotterbolagandra iEU-stater somsamma

bestämmelsernaenligt kommitténs uppfattning,moderbolag, strider,
etableringsfrihet. EG-dom-regler följerEG-rättens Sommot avom

upprätthållas,stolens fasta lagbestämmelsema då barapraxis kan om
karaktär,kan icke-ekonomiska skäl ordre publicde motiveras seav av

fall C-204/9O Bachmann Belgien Saml. 1992 249. NärIt.ex. s.v. -
område någonsåsom fallet den materiella koncemrättenspåär -

kanharmonisering medlemsstaternas lagstiftning inte ägt rum,av
mellanförhållandetmycket komplicerade problem uppstå rörande

jfrlagvalsreglerprimär och den internationella privaträttensEG-rätt
åbe-torde sålunda inte möjligt underJacobsen.Boye Det att,vara

de inrereglerna etableringsfrihet, lagstiftaropande t.ex. omav om
ii aktiebolag underkastat lagstiftningenrättsförhållandena ärett som

emellertidTvångsinlösenbestämmelsemamedlemsstat. rörannanen
rättsförhållandena i berörda moderbolag. hellerinre Inteinte de synes

internationellt privaträtt grundade skälandranågradet föreligga att,
bestämmelser inte rättssubjekt från andradessatillämpningvid geav

svenska rättssubjekt. moderbolagrättigheter AttEU-stater somsamma
möjliggöra fusion mellan moderbolagförbl.a.fått sin inlösenrätt att
gemenskapsrättsliga reglerochdotterbolag gräns-och helägt att om

närvarande saknas, inte anledning tillförfusioneröverskridande ger
omständigheten minoritets-dentordehellerbedömning. Inte attannan

hänvisad utförakaninlösen,talanvill föraaktieägare, attvaraomsom
förhållbart skälnågotmedlemsstat utgöradomstol idenna vid annan

tillämpningvidförpliktatdärförSverigesärbehandling. att,är av
andrarättssubjekt från EU-statertvångsinlösen,bestämmelserna geom

sådana.svenskarättighetersamma som
tilltvångsinlösenreglemautsträckabehovetEmellertid siggör att

frånrättssubjekttillförhållandeiocksåutländska rättssubjekt gällande
minori-förskyddettillhänsynutanför EU-området. Främststater av

deså,utformastvångsinlösenreglema atttetsaktieägare, därförbör
alltid utländska och svenskalikställer ägare.

gällaskalltvångsinlösenföreslår alltså reglernaKommittén att om
svensktimajoritetsställningför varje aktieägare uppnår viss ettsom

tillgodo-tydligtdärmedaktiebolag. lagstiftningen kommerDen attnya
regler-föreslagnaEftersom dekrav etableringsfrihet.EG-rättensse

aktie-svensktirättigheter och skyldigheter för aktieägarerör ettna
ingautgångspunkterbolag, finns internationellt privaträttsligadet från

rättssubjekt.utländskainvändningar låta reglerna omfatta ocksåmot att
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minoritetsaktieägarereglerna alltiddeVäsentligt är även att gernya
utländska majoritetsaktieägare. För-ocksåbegära inlösenrätt att av

i inter-ömsesidiga inlösenrättendärmed denslaget upprätthåller även
förhållanden.nationella

Domsrättsfrågor

bolagsrättsligtbehörigregel inteSvensk domstol prövaär att ettsom
saknar hem-fysisk eller juridiskutländskanspråk mot person somen
domicilieratutländska rättssubjekteti fall detvist i Sverige, ärvart om

Även uttryckliga be-Luganokonventionen ansluteni till stat. omen
skiljeför-rättssubjekts ställning i legalasådanastämmelser saknas om

svensk domsrätt motsvarandedetfaranden, får sättärantas att
lagstifta svensk domsrätt iförfaranden.begränsad vid sådana Att om

svarande i målutländska rättssubjektförhållande till är omsom
legala skiljeförfaranden inteunder hänvisning tilltvångsinlösen, äratt

målvälbetänkt. i sådanakonventionsreglerade mindre Domarsynes
och verkställda riket. Ominte bli erkändaskulle riskera utomatt

förmål tvångsinlösen talaniminoritetsaktieägare mot ut-ett enom
doms-vill underkasta sig svenskinteländsk majoritetsaktieägare, som

föra talandärför hänvisadminoritetsaktieägarenkan motatträtt, vara
hemvistforum. Kommittén räknarvid dennesden utländske ägaren

kommerdomstolar i andra västerländskaemellertid med stateratt
enligt svensk lag.i sakgodta tvisten prövasatt

kanangivna förhållandetdetKommittén medvetenär att nuom
tillotillfredsställande. Vad gäller förhållandetuppfattas rätts-som

förhållandet inter-torde dock detsubjekt från andra EU-stater, att en
medlemsstat Sverige inteinationell tvist får utgöraänprövas annanen

lika med svenskarättssubjekt behandlasneka sådanaskäl attattnog
andra rättssubjekt måsteförhållande till ländersrättssubjekt. Och iäven

föredra framför dagensordningenföreslagnaden rätts-attvaranu
talansaknar laglig föravilket minoritetsaktieägaretillstånd, enligt rätt

utländskt moderbolag.inlösen motom

4.l0.l.3 Majoritetskravet

minoritetenspositiva minoritetsrättigheter bygger påAktiebolagslagens
samtliga aktierkapitalandel, nämligen tiondelinnehav viss en avav en

kapitalandel, befinner den sigminoriteten inte dennai bolaget. Uppnår
syftar till befriatvångsinlösenreglemasituationi den attutsatta som

förinnehar tiondelminoritetenden Att än rösternamer en avur.
ställning, den inte uppnården inte bättrebolagets aktier, en omger
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den erforderliga kapitalandelen. Visserligen kan det tänkas fall, i vilka
minoritet med stöd bolagsordningsbestämmelser, maximalten av som

utnyttjar lagens regler olika röstvärden för aktier, innehar majo-om en
ritet för bolagets aktier, den innehar mindrerösterna trots att änav en
tiondel dessa aktier. sådan minoritetAtt skulle kunna få sinaav en
aktier inlösta har enbart kapitalmajoritet låtägareav en som vara en-
överväldigande sådan kan möjligen sig oskäligt. Avgörande förte-
utformningen majoritetskravet måste emellertid enligt kommitténsav
uppfattning det otillfredsställande minoritetär medatt attvara, en
nuvarande krav både och kapitalmajoritet kan berövasröst- sina
positiva rättigheter ha möjlighet påkalla inlösen sinautan att att av
aktier. Kommittén förslår därför, kravet innehav förrösternaatt av

nio tiondelar aktierna i bolag förutsättningän förettmer av som
tvångsinlösen slopas.

Kommittén däremot, det alltjämt finns skäl likställaatt attanser
moderbolags direkta innehav aktier i dotterbolag med indirektaettav
innehav andra dotterföretag. Eftersom enligt förslaget inte baragenom
moderbolag, varje juridisk kan berättigad påkallautan attperson, vara
inlösen, kan emellertid begreppet dotterföretag inte bestämmas enbart
med utgångspunkt i aktiebolagslagens koncemdefrnition. Frågan ettom
företag aktier i det bolag, aktier skall lösas in, dotter-äger ärsom vars
företag till juridisk påkallar inlösen eller vilkenmoten person, som
inlösen påkallas, får i varje enskilt fall med ledning denavgöras av
lagstiftning, under vilken den juridiska lyder. Härvid kan intepersonen
bara svensk utländsk lagstiftning komma i betraktande.även Harutan

i inlösenförfarandet olika meningar, torde det ankommaparterna
den begär inlösen visa dotterföretagsförhållandepart att att ettsom

grundar till tvångsinlösen föreligger.rättsom
Aktieinnehav dotterföretag bör enligt kommitténs uppfatt-genom

Ärning endast beaktas, majoritetsaktieägaren juridisknär är en person.
majoritetsaktieägaren enskild näringsidkare skall således aktieren som
innehas företag, vilka grund reglerna i kap.1 lagenl §av av a
1980: l 103 årsredovisning i vissa företag dotter-om m.m. anses som
företag till näringsidkaren, inte beaktas det gällernär avgöraatt om
denne når till de för tvångsinlösen erforderliga majoritetsgränser-upp

hellerInte i andra fall skall fysisk indirekta aktieinne-na. en persons
hav i det bolag, aktier skall lösas in, beaktas.vars

Kommittén har frågan bestämmelsernaövervägt tvångsin-om om
lösen borde tillämpliga i sådana fall, där juridiskävenvara en person
enbart har indirekt innehav aktier i det berörda bolaget. littera-Iett av

har exempel sådan situation angivitsturen moder-att ettsom en
bolag har dotterföretag, vilka tillsammans nittiotre äger änmer pro-
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då lotter-aktiebolagSistnämndaaktiebolag. äriaktierna ettcent av
aktie inågondetta intemoderbolaget, ägertilldotterbolag atttrots

minori-situationsådanborde iförfattarevissaEnligtaktiebolaget. en
moder-påkalla inlösenkunnadotterdotterbolagetitetsaktieägama av

i koncernensbolaget topp.
situationerockså iminoritetenmedvetenKommittén är att avom

reglernalåtaposition. Att rättikanangivet slag utsatt omenvaranu
interättssubjektomfattaminoritetsaktier äveninlösapliktoch somatt

kommitténsenligtemellertid,förberörda bolaget,i detaktieräger
direktdotterföretagdehindrar,för långt. Ingetuppfattning, att som

moder-överordnadefleraharifrågavarande bolageti detaktieräger
gälldedetuppkomma,skulleproblemprocessuella när attvarförbolag,
tvångsin-enligtförpliktigatochberättigatbolagvilketavgöra voresom

inlösen-detvikt vidlagtocksåharKommittén attlösenreglema. ovan
minoritetsaktier kanbolag,i detaktieägaresubjektetberättigade är vars

kommit-finneranfördadetgrundPåtvångsinlösen.föremål förbli av
rättssubjektförgällatvångsinlösenreglemalåtaskälintetén somatt

förfarandet.berörsbolagi detaktieägareinte är avsom
uttryckligtlag,gällandemedi likhetalltså,uppställer ettFörslaget

tillskallindirektdirekt eller ägareaktieägarekrav mervaraatt en
skalltvångsinlösenförbolagiaktiernationdelar attnio ettän av

majori-fall, därförekommitskiljemannapraxis harpåkallas. lkunna
kanaktielåns.k. aktielån. Ettgrundatsaktieinnehavtetsaktieägarens

förpliktelsemedförenadaktieröverlåtelsekarakteriseras enavsom en
och be-antalmotsvarandeaktieråterställaför förvärvaren att av

torderegelvilka islag,dettaAffäreröverlåtaren.tillskaffenhet av
förvärvarenofta motiverastordeaktier,marknadsnoterade attavavse

leveransskyldighetfullgöra motför kunnaaktiernabehöver att en
endastaktierna haråterlämnaförpliktelsetredje Förvärvarens attman.

och haröverlåtarenochhonommellanbetydelseobligationsrättslig
sigregistreralåterförvärvarenverkan. Omsakrättsligintealltså som
aktiernade medinskränkninghan utövakanaktierna, utanägare av

ff..2341993:114SOUbefogenhetemaförenade s.
aktielånavtalmedenlighetiaktierförvärvat ettDen avomsom

tillbetraktasakrättsligt ägarealltsåbeskrivet slag attär somovan
stöd för begärantillförhållandetdettordeLikväl att ettaktierna. om

kunnaoftaaktielån,grundasaktieinnehavåberopattvångsinlösen ge
tvångsin-kringgåendetillförsökmisstanketillanledning avom

utnyttjandemedavseddatypisktAktielån attlösenreglerna. är sett av
aktiemarknaden. Atthandelnunderlättakaraktärfungiblaaktiernas

tion-nioaktielån förvärva överpraxisförekommit i genomsom --
efteromedelbartförpliktelsemedbolagi attaktiernadelar ettav
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inlösenförfarandets avslutande återställa dem till överlåtaren ståsynes
i mindre god överensstämmelse såväl med grunderna för tvångs-
inlöseninstitutet med sedvanlig användning aktielån. Det fårsom av
emellertid överlåtas rättstillämpningen med beaktandeatt omstän-av
digheterna i det enskilda fallet i vilka fall aktielånavgöra, ett grun-
dat innehav skall grunda till tvångsinlösen.rätt

Enligt kap. fjärde9 1 § stycket skallABL aktie tillhör ettsom
bolag eller dess dotterföretag inte medräknas för giltighetennär av
visst beslut eller utövande viss befogenhet fordras samtyckeav av

till viss del aktierna i bolaget.ägarna Med hänsyn härtill bör sådanaav
aktier inte beaktas vid beräknandet aktieägare innehar erfor-av om en
derligt antal aktier för tvångsinlösen skall kunna påkallas. Tvångs-att
inlösen kan alltså aktieägareäga nio tiondelarnär äger änrum, en mer

de aktier inte befinner sig i bolagets hand.av som egen
Sammanfattningsvis föreslår kommittén, varje aktieägareatt som

nio tiondelar aktierna i aktiebolag,äger än skall kunnaettmer av
Ärpåkalla inlösen återstående aktier i bolaget. aktieägarenav en

juridisk skall aktieinnehav dotterföretag till den juridis-person, genom
ka likställas med den juridiska aktieinnehav.egetpersonen personens
Minoritetsaktieägare, aktier kan lösas majoritetsaktieägaren,vars av
skall å sin sida ha påkalla inlösen sina aktier.rätt att av

4.l0.1.4 Konvertibler och teckningsoptioner

Aktiebolagslagens bestämmelser tvångsinlösen omfattar inte kon-om
vertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till teckning
eller optionsbevis. Frågan hur sådana värdepapper kunde kommaom

beröras tvångsinlösenförfarande diskuterades inte heller iatt ettav
lagmotiven. doktrinI och skiljemannapraxis har emellertid upp-
märksammats vissa problem, vid tvångsinlösenförfarande kanettsom
uppkomma såväl för innehavare värdepapper ifrågavarande slagav av

för moderbolag påkallar inlösen.ettsom som
Enligt gällande förutsätter tvångsinlösenreglemarätt moder-att ett

bolag direkt eller indirekt innehar nio tiondelar aktierna medänmer av
nio tiondelar för samtliga aktierän i dotterbolag.rösterna ettmer av

Om det finns utestående konvertibler eller teckningsoptioner, när
tvångsinlösen påkallas, kan, problem uppstå både förnämnts,som
innehavarna dessa värdepapper föroch moderbolaget. Efter ettav
fullbordat tvångsinlösenförfarande dotterbolaget helägt moder-är av
bolaget, har möjlighet dotterbolaget medel nedtömma tillattsom
den aktiebolagslagens regler borgenärsskydd.gräns sättssom av om
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moderbolag 90likartadSituationen blir änägernär procentett avmer
konvertering eller aktieteckning kantilldotterbolaget. Rättenaktierna i

situationvärdepapperet kan i dennaInnehavarenbli värdelös.då av
värdekonverterings- eller teckningsrättenssöka tillvarata attatt genom

för konvertering eller teck-tidenifrågavarande Harden rätten.utöva
emissionsvillkoren, saknar han dock dennaenligtning inte inträtt

reducerasbolaget kan kommaanspråkmöjlighet. Innehavarens att
optionsfallet underskuldförbindelsen iföljerfordrantill den som av -

den.alltjämt inneharhanförutsättning att
Även uteståendesynvinkel kanmoderbolagetsinlösandedetur

konverteringproblem.teckningsoptioner vålla Omkonvertibler och
antaletinlösenförfarande inletts, ökarsker, sedaneller teckning ett

iinnehav aktier ochmoderbolagetsochi dotterbolaget rösteraktier av
erford-majoritetsgränserunder dekommadotterbolaget kan att som

utspädningseffekter skallsådana s.k.Huruvidatvångsinlösen.förras
framgårfullfölja inlösenförfarandetmoderbolagetspåverka rätt att

docklagmotiven måstemotiven. Enligtellerlagtextenvarken av
gickaktieinnehavbortfalla, dessinlösenrättmoderbolagets antas om

moder-grundmajoritetsgränsenföreskrivnaunder denned attav
tillminoritetsaktieägaresdetaktier, underavhände sig rättbolaget att

avhändelsemoderbolagetskunde bortfallatvångsinlösen inte genom
doktrinen har1975:103 531. Ioch3501971:15SOU s.prop.s.

anläggasbordemotsvarande betraktelsesätt änhävdats att annanom
dotterbolaget.förvärvade aktier inyemissionmoderbolaget genom

oklart.uppfattningkommitténsRättsläget enligtär
tvångsin-sedannyteckning,ochKonvertering äger ettrumsom

fall där majoritets-i devålla probleminletts, kanlösenförfarande även
omfattninginte klart i vilkennämligeninte påverkas. Det ärgränserna

nyteckning,ellerkonverteringtillkommit sådanaktier, genomsom
aktierantagits,skiljemannapraxis harförfarandet.omfattas l att somav

förhandstillträde enligt kap. 33 § ABL14tillkommit sedan ägt rum,
alltsåaktier måstefråga dessainlösenförfarandet. lomfattasinte omav

naturligen aktiergällerinlösenförfarande påkallas. Detsammanyttett
inlösenförfarandetursprungligasedan dettillkommit först av-som

utestående kon-det finnsföljer,rättstillstånddettaslutats. Av att om
föremål föraktier variti bolag,teckningsoptionervertibler och ett vars

antal ytterligare tvångs-nödvändigt meddet blikantvångsinlösen, ett
samtliga aktierbesittermajoritetsaktieägareninnaninlösenprocesser

utlöst.minoritetenoch är
förslagkommitténspåverkas inteproblemenredovisadeDe avnu

situationer koncern-i andrakunna skeskall äntvångsinlösen ävenatt
förhållanden.
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publika aktiebolag, förekom-fråga konvertiblerI utgessom avom
skuldebrevensbestämmelser i lånevillkoren rörandevisserligenmer

emitterande bolagets aktier skulle bli tvångsinlösta.ställning detom
fråganenligt kommitténs uppfattning tydligttill detDetta är atttrots

konvertibler och teckningsoptioner vidskall ske medvadom som
ihelt oreglerad. Kommittén villsådana förfaranden inte bör lämnas

konvertibler och tecknings-slå fast, uteståendedetta sammanhang att
beräknandet majoritetsaktieägarenskall beaktas vidoptioner inte av om

erfordras för påkallande tvångsinlösen. Såuppnått den gräns avsom
medför ifrågavarandeeller teckning inte skett delänge konvertering

bolagets förvaltning och detdel iinstrumenten inte någon ärrätt att ta
för förvärvalls kommer utnyttjasför övrigt inte säkert de attatt av

framstårgrunda till tvångsinlösen aktieraktier. låta demAtt rätt av
erforderligt.lagstadgande härom intedärför rimligt. Någotinte ärsom

ställningkonvertiblers och teckningsoptionersKommittén attanser
i förstadet emitterande bolagets aktiertvångsinlöseni samband med av

ochemissionsvillkoren, förslagets kap. 8 § 7regleras i 8hand bör se
instru-därvid tillerkänns de ifrågavaranderättigheterlO § De som

ochoch förvärvarenavtalet mellan emittentenföljer direktmenten av
falldeti prissättningen instrumenten. Förtorde återspeglas attav

emellertidsådan reglering, börinte innehåller någonemissionsvillkoren
gälla.vad skalllagen ange som

konvertib-lagregleringför sådan dispositivutgångspunktEn aven
tvångsinlösenförfarandet börteckningsoptioners ställning ilers och

tvångsinlösen intefå till ståndmajoritetsaktieägarens rätt attattvara
följdinträder tillutspädningseffekter, vilkaskall påverkaskunna avav

majoritetsaktie-efter detteckning eller konvertering äger attsom rum
skiljemän. Lag-hänskjutande till prövningbegärt tvistensägaren av

princip.bör uttryck dennatexten ge
utnyttjar sinvidare den aktieägare rättKommittén föreslår att som

lösaskall hai bolag ocksålösa minoritetsaktiema rätt attettatt
Innehavareteckningsoptioner.konvertibler ochbolaget utgivna avav

minoritetsaktieägaresådana instrument skall ha atträtt somsamma
Sedanteckningsoptioner.konvertibler ellerpåkalla sinainlösen av

fårtill skiljemän,hänskjutandetvistensmajoritetsaktieägaren begärt
utnyttjas förlängreinteoch teckningsoptionerbolagets konvertibler

avslutats.inlösenförfarandetförvärv aktier förränav
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Förfarandet4.10.2

skiljemänprövningTvistens4.10.2.1 av

utanför de nordis-utländsköversiktenframgått rätt prövas,Som avav
allmändirektaktier vanligenavseendevärderingsfrågorländerna,ka av

skiljedom ibakgrundhar, bl.a.Kommitténdomstol. attmot nuav
domstol,sak allmänimål kanifrågavarande slag överprövas avav

instans i målförstabibehållasskiljenämnd börövervägt omsomom
värde-väsentligen kantvister,låtatvångsinlösen. Att antas avsesom

ochvälövervägtdockframstårskiljemänringsfrågor, prövas somav
skilje-har ocksåSåvitt käntlagstiftningen.håll iförebild andrahar
grundväl. Påinlösentvister fungeratprocessforrn iförfarandet som

minoritetsaktiertvångsinlösentvisterkommitténhärav att avomanser
instans.förstaskiljemänfortsättningsvis bör prövas treäven somav

gällandemedförslag, i likhetkommitténs rätt,Lagtekniskt innebär
hand-skiljemännensfrågaiskall tillämpasskiljemannalagenatt om

i aktie-föreskrivsintesåvidainlösentvisten,läggning annatav
bolagslagen.

4.10.2.2 Gode mannen

skallbehörighetvilkenuppkommitpraxis har frågorI ansessomom
tredjekap. 32 §god enligt 14tillkomma förordnatsden mansomsom
aktie-frånvarandeuppdrag bevakastycket grund hansABL attav

lagmotivenuppgiftergodegäller denVadägares rätt. angermannens
skallskiljeman,med valbefattningendast sindenne, utöveratt av

aktieägaresamtligasåvida intetvisten,bevaka aktieägarnas irätt
537.1975:103kommer prop.någotöverens annat s.om

medlagstiftningenflera håll iförekommerBegreppet god man
fårgodbehörighet tillkommerskiftande innebörd. Vilken manensom

behörighetenvilkenbestämmas den lag,med tillämpning grun-av
inte dras.kan slutsatserdas. Utifrån god någrasjälva begreppet man

framställa yrkan-behörig1 rättspraxis har gode ansetts attmannen
skilje-klandrastorlekden med avseende lösenbeloppetspå attsamt

I1957NJAdomen och i högrefullfölja talan rätt, t.ex.att s.se
goderörandefrågordoktrinen vissahar Rodhe behandlat mannens

frånvarandeEnligt honom börställning. ff.Rodhe 1977 249 soms.
anmälersjälv till skiljemännenbetraktas varje aktieägare, inte attsom

godeföreträdsSådan aktieägarehan vill delta i skiljeförfarandet. av
vidtar.åtgärder dennedebundenoch Rodhe,blir, enligt avmannen

skiljeför-stadiumiAnmäler minoritetsaktieägare ett avsenareen
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farandet han vill delta i detta kan han, Rodhe, inte längreatt menar
betraktas frånvarande bunden de åtgärder godeärsom men av mannen
dessförinnan vidtagit. aktieägareHar anmält han deltar iatten som
förfarandet från förhandling,uteblivit muntlig bör han, enligt Rodhe,

åtgärderbunden de gode företagit vid denna.vara av som mannen
Praxis utsträckning följt Rodhe.har i stor

talarEnligt kommitténs mening övervägande skäl för tillerkännaatt
gode sådan processuell ställning Rodhe förordat. Attmannen somen

förståsmed frånvarande aktieägare bör sådana, inte anmält tillsom
skiljemännen de själva önskar föra sin talan, innebär praktiskatt en

fråga sådana aktieägare bör godeavgränsning. haI om mannen samma
behörighet utföra processhandlingar aktieägarna skulle ha haftatt som

de själva utfört sin talan. Gode bör alltså i inlösentvistenom mannen
inta ställning förrättegångsombud frånvarandeettanses samma som

aktieägare. han inte rättegångsombud i strikt meningAtt är ett utan en
ställföreträdare, eftersom följerform legal hans uppdrag direktav av

aktiebolagslagen, inte omfattningenpåverkar hans behörighet.av
funnit det lagtekniskt lämpligt förslagetKommittén har likväl i iatt

vissa fall särskilt viss processhandling får företas godenärange, av
återkommer i följandeKommittén det till vilka uppgiftermannen. som

mannen i särskilda fall.bör åligga gode

innehålla4.10.2.3 Bör skiljedomen betalningsförpliktelse fiir
majoritetsaktieägaren

andra stycket framgår, de tvister14 kap. 31 § ABL kanAv att som
skiljemän med stöd bestämmelserna tvângsinlösenprövas äravav om

dels sådana frågan eller skyldighet till inlösen före-rör rättomsom
ligger, dels sådana lösenbeloppet. i kap.Lagtexten 14 33 §rörsom
första stycket talar den situationen det lagakrañägandeattom genom

fördom förklarats inlösenrätt moderbolaget för handenäratt utan att
lösenbeloppet samtidigt fastställts och kap. det fallet14 34 § attom
fastställt lösenbelopp erbjudits aktieägare. Motiven till gällande lagnu
behandlar frågan domen lösenbeloppetinte dom fast-ärom en
ställelse eller fullgörelse. propositionen konstaterar föredragandeI
statsrådet tvisten vanligen gäller lösenbeloppetsendast, storlekatt

skiljemannapraxis rättsläget i allmän-prop. 1975:103 533. Is. synes
het uppfattas så, skiljedomar i tvångsinlösentvister i huvudsakenatt
endast fastställelse, antingenkan gå lösenrätt eller lösen-ut av av
belopp. skiljedomar i tvistervissa vari endast moderbolagetI på-
kallade inlösen, har dock skiljemännen sig yrkande godeansett av
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moderbolagetförpliktaminoritetsaktieägare kunna att utgeochmannen
lösenbelopp.fastställt

avfattninglagtextensframhålla varkendelvill för sinKommittén att
antyderpropositionenuttalanden istatsrådets attföredragandeeller

inne-kunna ha någotskulleIösenbeloppet annatavseendeavgörandet
framgår,stycketförstakap. 35 §14fastställs. Avbeloppethåll än att

endastmedför dessatill aktiernablivitmoderbolagetsedan ägareatt
moderbolagettillöverlämnande brevenför innehavaren att moträtt av

länsstyrelsen få-till§ skettkap. 34enligt 14nedsättningeller om-
förpliktadesmoderbolagetOm utgeattjämteIösenbeloppet ränta.ut

vilkensystematikdenbrytaskulle dettaaktieägarna,till motbelopp
skiljeprocessuellaallmännauttryck. Avreglernaangivnade gernu

frågorandrakanyrkanden intevidare,följerregler att parternas avse
dennaEftersomprövning.skiljemännenstillhänskjutitsdeän som
någragrund häravredanstorlek, kanlösenbeloppetsgällerfråga

§kap. 113Härtill kommer,intefullgörelseyrkanden attprövas. av
huvudregelfullgörelsetalanframgårrättegångsbalken att somomen

prestation. Dettillförfallenförpliktelsesvarandens ärförutsätter att
förfalletemellertidtordemoderbolaget harlösenbelopp utgeatt vara

lagakraftägandefastställtsbeloppetförstbetalningtill när genom
därförtordebeloppetavseendefullgörelseyrkandeNågotskiljedom.

tidpunkt.före dennabifallaskunnalagligeninte
följande frånkommittén i detutgår attanfördadetgrundPå av

gällandeenligttvångsinlösentvisterilösenbeloppavseendeskiljedomar
fastställelsedomar.karaktärkan haendasträtt av

rättslägetbeskrivnaemellertid detmeningkommitténsEnligt är nu
kap. 35 §enligt 14aktieägarnaharVisserligentillfredsställande.inte

överlämnardeIösenbeloppetfå mot attstycket ABLförsta rätt utatt
emellertidpraxis harlänsstyrelsen. Iellermoderbolagettillaktiersina

laga-betalamoderbolagdär utförekommit fall, vägrat att genom
skiljedomEftersomlösenbelopp.fastställdadomkraftvunnen somen

i dessaminoritetsaktieägarnaharexigibel,fastställelse inte ärgår ut
allmänvidvaritavgörandeverkställbart attfå tvungnafall för att ett

måttedettayrkandemedmoderbolaget atttalandomstol väcka mot
Även minoritets-Iösenbeloppet.fastställdadetbetalaförpliktas ut om

från detför tidentillharreglerallmänna räntaenligt rättaktieägarna
sker,betalningtill dessbetalningtillförfaller attIösenbeloppetatt

kostnaderytterligareleda tillordningengällandeden attriskerar nu
aktieägare.för dessaomgångoacceptabeloch en

lagbestämmelseuttryckligdärförföreslårKommittén somen
majoritetsaktieägarenförpliktadomslutet attiskiljemännenålägger att

Iösenbeloppet.fastställdai domenbetala detminoritetsaktieägarnatill
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Denna skyldighet bör åligga skiljemännen yrkandeäven utan part.av
talanDen förs majoritetsaktieägaren förblir fastställelsetalansom av en

och yrkanden i huvudsaken kommer liksom hittillsparternas att avse
lösenbeloppets storlek. Skiljedomen kommer i fortsättningen iäven att
sitt domslut innehålla fastställande lösenbeloppet för minoritets-ett av
aktierna. härutöverMen kommer domslutet innehålla förpliktelseatt en
för majoritetsaktieägaren också det fastställda lösenbeloppet.att utge
Med sådant domslut kommer skiljedomen exekutionstitelett utgöraatt
och kunna ligga till grund för verkställighetsâtgärder enligt 3 kap.
utsökningsbalken.

frågaI den utformningen domslutetnärmare i denna del,om av
torde det ha betydelse förhandstillträde jfr kap.14 33 första§om
stycket ABL eller förhandstillrädeHar inteägt börägtrum rum,
domslutet, det fråga kupongbolag, innehållanär förpliktandeär förom
majoritetsaktieägaren till innehavare aktie, omfattasatt av som av
inlösenförfarandet, det fastställda Iösenbelopp belöperutge som
aktien denne till majoritetsaktieägaren överlämnar aktiebrevetmot att
med påskrift överlåtelse. frågal aktier i avstämningsbolag,om om
skall betalningsförpliktelsen gälla i förhållande till den anteck-ärsom
nad till aktierna i enlighet med bestämmelsernaägare i aktie-som
kontolagen. bör däremotDet inte nödvändigt i domenattvara namnge
den skall betalningsberättigad. Inget hindrar nämligensom attvara
berörda aktier överlåts under den tid inlösenprocessen pågår ellersom
under tiden mellan det domen i inlösenmålet meddelats och denatt
tidpunkt då betalning påfordras eller verkställighet söks. Vad gäller
bolag, inte avstämningsbolag, föreligger det inteär någon skyl-som
dighet för den förvärvar aktier i bolaget låta införa sitt förvärvattsom
i aktieboken, varför det inte möjligt för skiljemännen vid domensär att
meddelande med säkerhet vilka till de aktierärveta ägaresom som

Ävenskall lösas in. i fråga avstämningsbolag kan det förekommaom
aktieboken saknar uppgift aktieägare, inte överlämnatatt sinaom som

aktiebrev för makulering i samband med bolaget övergått till bliatt att
avstämningsbolag.

frågal möjligheten verkställa dom inte denattom en som namnger
berättigad till den i domen angivna fullgörelsen,är vill kommitténsom

anföra följande. Enligt 2 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken
gäller ansökan verkställighet ochnär anspråketgörs grundasatt, om
presentationspapper, skall förutom exekutionstiteln också presentations-

inges. Om verkställighet söks den berätti-papperet än ärav annan som
Ärgad enligt exekutionstiteln, måste sökanden styrka sin exeku-rätt.

tionstiteln grundad löpande skuldebrev varmed aktiebrev i fråga-
bl.a. betalningslegitimationjämställs enligt 3 kap. 6 § ABLom anses-
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legitimationtillräckligskuldebrevetinnehavetdock redan utgöraav
övervägande kommit-därför, enligttalarskäl522.1973:22SOU s.

tillräckligtverkställighetssynpunktdet frånför ärmening, attténs att
förhållandeibetalningsskyldighetåläggsi domenmajoritetsaktieägaren

aktie-anteckningelleraktiebrevinnehavdentill avgenomsom
betalningsberättigad.sigvisarkonto

minoritets-vissa förslagföljande avsnittilämnarKommittén om
förhandstillträde Ibetalningslegitimation, ägtnäraktieägares rum.

majoritets-betalningsskyldighet åläggsdenskallfallsådana som
innehavtill denförhållandegälla idomeniaktieägaren avgenomsom

visar sigavstämningsregisterianteckning kontoellerlösenbevis
lösenbeloppet.uppbäraberättigad att

majoritets-åläggaför skiljemännenskyldighetMotsvarande att
skilje-meddelarföreligga, debörbetalningsförpliktelse näraktieägaren

minoritetsaktieägare.påkallatsdär inlöseni måldom av
iskiljemännenkommittén,föreslåranfördadetgrundPå attav

minoritetsaktier skallvid inlösenlösenbeloppetavseendeskiljedom av
tillmajoritetsaktieägarenförpliktaskiljedomeniskyldiga attattvara

anteck-denlösenbevis ellerminoritetsaktie eller ärinnehavare somav
förlösenbeloppberättigad tillavstämningsregisterikontonad som

aktien.belöperlösenbeloppfastställdadetminoritetsaktie, utge som

Förhandstillträde4.10.2.4

moderbolagetsföreskrivsstycket ABLförstakap. 33 att,l 14 om
mellandom,lagakraftägandefastställdostridig ellerlösenrätt är genom
moderbola-tillsina aktieröverlåtaskyldigaminoritetsaktieägarna attär

godkänd säkerhetordningi vissdetta ställerförutsättningunder attget,
ställts,säkerhetenjämte När ärlösenbeloppkommande ränta.för

till aktierna.stycketförstakap. §enligt 14 35 ägaremoderbolaget
majoritets-förmotivenuppfattningkommitténs ärEnligt att ge

redan innanminoritetsaktiernaförvärvamöjlighetaktieägaren att
jfrbärkraftigaalltjämtfastställtsdessaförlösenbeloppet prop.

sådant s.k.tillmajoritetsaktieägarenförRätten537.1975:103 s.
emellertid skälfinnsdärför bibehållas. Det attförhandstillträde bör

i vissakompletterasbörnuvarande reglernadeöverväga avseen-om
minori-Deldom fråganrubrikenbehandlar underKommitténden. om
fåförhandstillträdemedsambandibör ha uttetsaktieägarna rätt att en

behandlasskall endastlösenbeloppet. Härtillkommandedemdel detav
vilkalösenbeloppet,avseendebetalningslegitimationkringfrågorvissa

förhandstillträde.reglernagrunduppkommer omav
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kap. förstaAv l4 33 § stycket framgår bl.a. moderbolagetsatt om
lösenrätt fastställd, minoritetsaktieägarna skyldigaär tillär moder-att
bolaget överlåta sina aktiebrev med påskrift överlåtelse eller, närom
fråga aktier i avstämningsbolag, låta registreraär moderbolagetattom

Över-till aktierna enligt bestämmelserna i aktiekontolagen.ägaresom
lämnas inte aktiebreven till moderbolaget, följer l4 kap. första35 §av
stycket aktiebreven därefter endast medför för innehavarenatt rätt att

överlämnande dem till moderbolaget eller länsstyrelsen fåmot utav
fastställt lösenbelopp jämte frågal aktier i avstämningsbolagränta. om
gäller dessa, moderbolaget grund förhandstillträdenär blivitatt av

till aktierna, begäran moderbolagetägare skall registreras medav
detta kap.14 35 § tredje stycket.ägare,som se

förhandstillträdeHar kommer alltså moderbolagetägt enligtattrum,
bestämmelserna i aktiekontolagen bli registrerat till samtligaägaresom
minoritetsaktier i dotterbolag avstämningsbolag. kupongbolaglärsom
kommer moderbolaget, minoritetsaktieägarna kunnat nås ochom

lojalt, inneha samtliga aktiebrev i bolaget. Frågan bliruppträtt dåatt
vilket minoritetsaktieägare därefter skall styrka sinsätt rätt atten
uppbära det lösenbelopp kommer fastställas. Den betal-attsom
ningslegitimation följer innehav aktiebrev eller anteckningsom av av

aktiekonto har han inte längre. Lagtexten inget härom ochsäger
inte heller behandlas frågan i lagmotiven.

Kommittén föreslår det införs lagbestämmelser skyldighetatt nu om
för majoritetsaktieägare, grund förhandstillträde blir ägaresom av
till minoritetsaktier, antingen utställa bevis till minoritetsaktieägarnaatt

deras till blivande lösenbelopp lösenbevis eller förrätt minori-attom
tetsaktieägares räkning registrera motsvarande konto irätt avstäm-
ningsregister. kupongbolagl skall Iösenbeviset det utställtsattange av
majoritetsaktieägaren och det överlämnande tillrättatt att motger
majoritetsaktieägaren erhålla lösenbelopp för aktier. bevisetAv skall
vidare framgå den överlåtande aktieägarens det antal aktiersamtnamn

visst slag, för vilka han berättigad lyfta lösenbelopp.är attav
Beträffande avstämningsbolag bör i 9 kap. aktiekontolagenl §

aktieägares enligt aktiebolagslagen till lösenbelopp föratt rättanges,
inlösta minoritetsaktier begäran skall kunna registreras i avstäm-
ningsregister. Registrering skall ske på konto i aktieägarensrättenav

Behörig lyfta betalning bör den Värdepap-attnamn. vara som av
fastställdperscentralen avstämningsdag antecknad konto iär av-

stämningsregistret berättigad uppbära lösenbeloppet. Något skälattsom
hindra omsättning ifrågavarande föreligger nämligen inte.att rätterav

Att till lösenbeloppet inte kan jämställasrätten med löpande skuld-en
förbindelse, torde inte ha någon betydelse jfr l993/94 2232 8.prop. s.
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Deldom4.10.2.5

meddelas ikunnadeldom börfråganharKommittén övervägt om
möjlighetinföra sådanförskällösenbeloppet. Somtvister att enom

torderegelminoritetenochmajoritetsaktieägarenanförts,har att som
majoritet-detåtminstoneskall haminoritetenöverens att avomvara

låtamöjligtborde dåbeloppet. Deterbjudna attaktieägaren vara
ostridigadettadeldomstödmedminoritetsaktieägarna utenav

avgjord.lösenfrågantvistigadenredan innan ärlösenbelopp
33 §i 14 kap.med bestämmelsernasambandiProblematiken står

finns någotinteEftersom detförhandstillträde.ABLoch 35 § om
till-moderbolagetkanförhandstillträde sker,lösenbelopp,fastställt när

minoritetsaktie-inlösenförfarandet,fördelarnasiggodogöra attutanav
Moderbolagetmotprestation.erhåller någontidpunktdennavidägarna

förhoppninginlösenförfarandet idra attdärför frestaskan utatt
tillfredstäl-för dem mindremedskallminoritetsaktieägarna en

möjligheternaskäldärförfinns övervägauppgörelse. Detlande att nu
för-samband mediersättning redanerhålla vissminoritetenlåtaatt

handstillträdet.
enligtberättigat till 14moderbolagförhandstillträde ärDet ettsom

förhandstillträde enligt 5kvalificeratpåminnerABLkap. 33 § ettom
kunde1972:719. Detexpropriationslagenstycketförsta§kap. l7

liknandetillerkändesminoritetsaktieägarnarimligt,därför sig att ente
lösenbeloppettillkommandedemdettill förskott en ex-rätt som

okomplice-inte heltemellertidordningsådanåtnjuter. En ärpropriat
låta förskottetvisserligenkundeutgångspunktrimlig attrad. En vara,

erbjudit. Ommajoritetsaktieägarenlösenbeloppdet manmotsvara som
dockskulle detförskott,återbetalningtvistervill undvika varaavom

fick be-intelösenbeloppetslutligadetföreskriva,nödvändigt attatt
dåskulleMajoritetsaktieägarenförskottet.belopptill lägre änstämmas

lägre lösen-erbjudaförskott bestämts,sedanmöjlighet ettsakna att,
majori-skullesig häremot,garderaursprungliga. Fördetbelopp attän

lösenbelopp.mycket lågtbjudaföranledaskunnatetsaktieägaren ettatt
vilket lägstastyrande förförskottetavseendeavgörandetSkall vara
nämndatydligtdet vidarefastställas,kanlösenbelopp är att av-som

för tvistRiskensärskilt.överklagasgörande kunnamåste att omen
dåitillutvecklar sig ärstorlekförskottets uppen-processenprocessen

skulleförskottbestämmelser göratänkas,kan vidarebar. Det att om
Aktieägareuppköpserbjudanden.för offentligafåsvåraredet acceptatt

förlitanbudet iavböjafrestaskunnanämligenskullemålbolageti att
erhållaskulleinlösenprocesstid irelativt kort ettde inomatt en

det ibli lägrefall kundeintei änlösenbeloppetförskott vartsom
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erbjudandet angivna priset för aktierna. Pâ grund det anförda före-av
slår kommittén inte några regler förskott lösenbeloppet.om

4.l0.2.6 Mellandom

Eftersom frågan eller skyldighet till inlösenrätt prejudiciell iärom
förhållande till frågan lösenbeloppet, får enligt kap.14 33 § förstaom
stycket ABL mellandom denna fråga.över Enligt vad föredragandeges
statsrådet under hänvisning till 19 § skiljemannalagen uttalade i propo-
sitionen skulle skiljemännen inte behöriga meddela sådanattvara
mellandom samtycke båda prop.utan 1975:103 538.parter Lag-av s.
rådet anförde emellertid skiljemännen vadatt gälldeoavsett som en--
ligt skiljemannalagen ägde meddela mellandom avseende lösenrätten-
a. 778. Föredragande statsrådet kommenterade inte lagrådetsprop. s.
uttalande a. 789. Enligt kommitténs mening det därför iärprop. s.
viss mån osäkert skiljemännen får meddela mellandom ifrågava-om av
rande slag bestridande jfr dockmot partens 1983/842184ena prop. s.
11.

Skiljedomsutredningen har föreslagit skiljemännen skall kunnaatt
meddela mellandom även sig det SOUmotsätterpartenom ena
1994:81 164. kanDet vidare anmärkas, allmän domstolatts. numera
får meddela mellandom enligt kap.17 5 § rättegångsbalken oberoende

inställning. Enligt kommitténs uppfattningparternas kan mellan-av en
dom avseende lösenrätten ha sådana processekonomiska fördelar att .skiljemännen bör kunna meddela den bestridande.även Detmot parts

sig å andra sidan i denna tvisterter rimligt också förutsättatyp attav
begäran för mellandom skall meddelas. Kommitténpart attav attanser
det anförda bör komma till uttryck i lagtexten låt behovetnu attvara-

särskild bestämmelse i aktiebolagslagen beroendeärav en av om
skiljedomsutredningens förslag genomförs.

På grund det anförda föreslår kommittén skiljemännenattav
yrkande skall ha mellandomrätt fråganpart majori-att överav ge om
tetsaktieägaren har eller skyldighet till inlösen.rätt

Återkallelse4.10.2.7 talanav

Aktiebolagslagen innehåller inga bestämmelser för det fall att part, som
påkallat tvångsinlösen, återkallar sin talan. hellerInte skiljemannalagen

några regler vad skallupptar gälla påkallatpart,om som om som
skiljedom, återtar sin begäran härom. Enligt kommitténs mening torde
gällande innebära, denrätt påkallat inlösentvistensatt hän-part som
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ellersin talan,återkallakanskiljemän motpartentill attskjutande utan
Om122.jfr 1964skiljedom NJApåfordrahar rätt att s.motparterna

minoritets-tillblivitförhandstillträdegrund ägarepåmoderbolagett av
eftersomtalan,återkalla sinkunnainte längredocktorde detaktierna,
för sinabetalninganspråkhartidpunktdennaefterminoriteten

tvistenskiljemannapraxisinnebäråterkallelse attHar ägtaktier. rum,
ursprungligentill denhandläggning. Envidarefrån motpartavskrivs

ändåinlösenönskarhansituation,i dennahar attpåkallande parten om
inlösen-inledasjälvmöjlighet ettingen än attskall äga annanrum,

förfarande.
prövningtillhänskjutit tvistenmoderbolagetdetOm avär som

aktie-bolagetsuppkommasituationmotsvarandekanskiljemän, om
fördetunderstigakommitgånginlösenförfarandetsunder attinnehav

sin in-fåttmoderbolagettillMed hänsynerforderliga. attinlösen
helägtochmoderbolagetmellanfusionmöjliggörasyfteilösenrätt att

dettaiinlösenrättförlora sinbolagetnämligenfårdotterbolag, antas
Även skiljemanna-fallangivnai531.1975:103fall prop. synesnus.

handläggning.vidarefrånavskrivstvisteninnebärapraxis att
tillåtaskullebestämmelser attingaAktiebolagslagen upptar som

skiljeförfarande.förinominlösenanspråk handladesflera sammaramen
kumulationskiljemannalagenibestämmelserallmännaNågra avom

föregåendei detharKommitténheller.finns inteskiljeförfaranden
kanendastlösenbeloppet,gällerinlösentvisten, såvitt denantagit, att

kandärför barayrkandenstorlek ochbeloppets avseatt parternasröra
dessinlösen,påkallatmoderbolagetdetfråga. Närdenna är avsersom

därför förtalarSkälbolaget. att,iåterstående aktiersamtligatalan om
inlösenanspråkframställerräkningförminoritetsaktieägare egen

anspråkskall derasmoderbolaget,skiljeforfarande påkallatsnär ett av
avvisasrättegångsbalken6 §kap.tillämpning 13analogiskmed av

inte,nämligenkanMinoritetsaktieägarenpendens.grund litis genomav
fördelaktigarehonomföruppnåskiljeförfarande,påkalla ettsjälv ettatt

förinomvad han kan göralösenbeloppetfråga änresultat i ramenom
ff.. DetEkelöf 172IIIförfarandetpåkallademoderbolagetdet s.av

uttrycktvångsinlösenbestämmelsernadanskadeanmärkas,kan att ger
skiljemanna-149. lThomsenochSneholtliknandeför synsätt s.ett

minoritets-situationi dennaovanligt,dock intedet attpraxis är
moderbolagetdessvilande tillförklarasinlösenanspråk attaktieägarnas

minoritetsaktierna.tillblivit ägare
iföruppfattning,kommitténsenligt parterattskäl talar,Starka

svarande irättsskyddtillerkännasbörtvångsinlösentvister somsamma
stycketförstakap. § rätte-grund 13 5åtnjuterrättegångordinär av

skäl.processekonomiskaminsttalar inteHärförgångsbalken.
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Redan hänvisning till kap.13 första5 § stycket rättegångsbalkenen
skulle långt i riktning lösa det behandlade problemet.mot att nu
Emellertid kommittén det lämpligare föreslå uttryckligaattanser
bestämmelser vad skall gälla vid återkallelse. börDet därförom som
föreskrivas majoritetsaktieägare, hänskjutit inlösentvistenatt om som
till skiljemän, återkallar sin talan, skall han ändå skyldig attvara
yrkande fullfölja förfarandet. Ett sådant yrkande bör kunna framställas

såväl gode minoritetsaktieägare för sinav mannen som av som egen
talan. Rätten begära förfarandet fullföljs bör dock förutsättaatt att att
den framställer yrkandet har gått i svaromål i sak, dvs. sig iyttratsom
fråga till inlösen eller inlösenbeloppet.rätten Kommittén harom om

föreslå yrkandet skulleövervägt bindande för deatt att ävenvara
minoritetsaktieägare inte själva framställt något yrkande attsom om
inlösenförfarandet skall fullföljas. Eftersom minoritetens intresse i
förevarande fall typiskt få sina aktier inlösta, kundeär detsett att
finnas skäl med avseende yrkandets rättsverkan låta det råda s.k.att
speciell processgemenskap mellan minoritetsaktieägama Ekelöf s.
181 ff.. Emellertid kan det råda olika uppfattningar bland dessa i
frågan inlösen bör Vissa minoritetsaktieägare kanäga t.ex.om rum.
tänkas bestrida majoritetsaktieägarens aktieinnehav sådant,att attvar
han hade påkalla inlösen. På grund härav föreslår kommittén,rätt att

majoritetsaktieägarens skyldighet fullfölja förfarandet endastatt att
skall föreligga i förhållande till den framställer yrkande därom.som
Framställs yrkandet gode företräder denne, i enlighet medav mannen,
vad angivits, samtliga minoritetsaktieägare inte själva försom som
talan.

Gode och minoritetsaktieägares yrka inlösen-rätt att attmannens
förfarandet skall fullföljas bör föreligga, majoritetsaktieägarenäven om
begär målets avskrivande hänvisningunder till han inte längreatt äger
det för inlösen erforderliga antalet aktier. Att till inlösen enligträtten
gällande lag bortfaller i denna situation torde nämligen syfta till att
skydda minoriteten. godeAtt eller minoritetsaktieägarege mannen
möjlighet påfordra, inlösenförfarandet fullföljs också i detta fallatt att
kan därför inte olämpligt. skyddsintresseDet sådan regelanses som en
syftar till tillgodose kan dock bara föreligga i förhållande tillatt anses

de aktier minoritetsaktierägare inlösentvisten inleddes.närav som var
Att förvärvat aktier majoritetsaktieägaren sedanpersoner, som av
tvisten hänskjutits till skiljemän, skulle kunna påfordra sinaatt
aktier inlösta inte stå i god överensstämmelse med inlösen-synes
reglernas syfte.

Kommittén har i det föregående antagit, majoritetsaktieägareatt en
grund förhandstillträde blivit till minoritetens aktierägaresom av
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börhäromuttrycklig lagregelsin talan. Enåterkallakaninte därefter
införas.

börinlösenåterkallad talanprövningpåfordraRätten att omav en
hänskjutit in-minoritetsaktieägaredetföreligga äräven när somen

Återkallar minoritetsaktieägarenskiljemän.prövningtilllösentvisten av
hamajoritetsaktieägarenbörhänskjutande skett, rätt attsedansin talan,

återkallelsen.hinderinlösenfråganyrka prövas utanatt avom
alltidminoritetsaktieägareföljer,förslagenangivnadeAv attnu
inletthonomfullföljermajoritetsaktieägarenpåfordrakan ettatt av

falli dettaminoritetsaktieägareförbehovNågotinlösenförfarande. att
majoritets-föreligga. Hardärför intekanpåkalla inlösensjälv anses

börskiljemän,till prövninginlösentvistenhänskjutitaktieägaren av
begäranframställdatidpunktefter dennaminoritetsaktieägares om

pendens.till litishänvisningunderavvisashänskjutande

skiljedomKlander4.l0.2.8 av

miss-gäller,stycket ABL ärandra§Enligt kap. 31 att part,14 som
sextiodomstol inomtalan vidväckaharskiljedomen,nöjd med rätt att

eller be-huvudskriftskiljedomen ifick delhanfrån detdagar att av
avskrift.styrkt

1975:103ianfördesdet,meningkommitténsEnligt är s.prop.som
skiljedomarklandramateriell grundmöjlighet påtydligt532, attatt en

inlösenforfarandet drarförinnebär risk utinlösentvisteri atten
tvistendomstolen, kanprövningstillstånd i HögstaErhållertiden. part

Europakommis-tillMed hänsyninstanser.i fyrakomma prövasatt
enligtEuropakonventionen, vilkeniartikel 6.1tolkningsionens av

materielltillkanhär i riket,laggäller rätten1994:1219lagen som
skulleuppfattningkommitténsEnligtavskaffas.återöverprövning inte

lagstiftningeneftersomönskvärt,helleravskaffande intesådantett vara
frivilligaskiljemän. Dettvistenlåta prövasålägger attparterna av

avtalkännetecknardomstols prövning,från ettavstående som
möj-varförtvister,i dessaföreligger inteskiljeförfarande,grundat en

sig skälig.överprövningmaterielltilllighet ter
bibehållas,Även överprövning börmaterielltillsåledes rättenom

instanskedjan.förkortamöjligtdet börkommittén attatt varaanser
skyldighetersrättigheters ochcivilakravEuropakonventionens

allmäninnefatta kravtorde intedomstolallmän attprövning av
materielltskall kunnatvistemål omprövasavgörandedomstols ettav

därför,Kommittén125.1995:124jfr SOUinstanshögre ansers.av
förasbörskiljedomarifrågavarande slagklandertalan motatt avnu
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direkt i hovrätt. Genom sådan reglering tillgodoses kraveten mate-
riell överprövning skiljedomen samtidigt antalet möjliga in-av som

reduceras till Kommittén harstanser föreskriva,tre. övervägt att att
klandertalan skall föras i den hovrätt i domkrets målbolaget harvars
sitt Det emellertid angelägetsäte. enhetlig praxis utvecklasattsynes en
i förevarande slag mål, vilka inte sällan komplicerad karaktär.ärav av
Kommittén föreslår därför Svea hovrätt skall behörigatt attvara ensam

första instans klandertalan ifrågavarande slag. frågaIupptasom av om
rättegången i hovrätten blir kap.53 §1 rättegångsbalken tillämpa.att

Kommittén medveten Hovrättsprocessutredningenär i sittattom
betänkande SOU 1995:124 föreslagit ordning, enligt vilken det ien
allmänhet skall fordras prövningstillstånd för talan skall fullföljasatt
från tingsrätt till hovrätt. syftenaEtt med denna refomi för-är attav
skjuta tyngdpunkten i rättsskipningen till tingsrättema. Kommitténs
förslag kan tyckas strida denna principiella inriktning. Kommitténmot

emellertid uppfattningen,är det angeläget såväl kortaäratt attav
instanskedjan tillgodose behovet kvalificerad materiellattsom av en
överprövning i tvångsinlösentvister. hänsynDessa enligt kom-väger
mitténs mening det principiella önskemåletän tvister skalltyngre att

tingsrätt med möjlighetprövas till överprövning endast pröv-av om
ningstillstånd meddelas. sammanhangetI kan anmärkas, hovrättensatt
prövning i allmänhet också torde bli den enda domstolsprövningen av
inlösentvisten. Om något prövningstillstånd lär det inte kunna bli fråga,
eftersom det i strikt mening inte fråga överklagande,är ett utanom om

direkt i hovrätten väcka talan skiljenämndens avgörande.att mot
Som tidigare den gode inämnts, rättspraxis behöriganses mannen
klandra skiljedomen. förhållandeDetta bör komma tillatt uttryck i

lagtexten.
På grund det anförda föreslår kommittén eller godatt partav man,

vill klandra skiljedom i tvångsinlösentvist, skall väcka talansom en en
i Svea hovrätt.

Av kap.54 9 § första stycket RB följer, prövningstillstånd inteatt
krävs för Högsta domstolen skall hovrättens avgörandeatt pröva i ett
mål väckts direkt i hovrätten. Denna ordning motiveradärsom attav

böra ha till omprövning i åtminstone instans.part rätt före-Ianses en
varande fall sig dock detta motiv integör gällande,sättsamma
eftersom hovrättens prövning i sak innebär omprövning skilje-en av
domen. Prövningstillstånd bör därför fordras för skallHDatt pröva
hovrättens avgörande i inlösenmål.ett
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Rättegångskostnader4.10.2.9

förkostnadernaframgår,stycket ABLandra§ attkap. 3114Av
bärasskallminoritetsaktierinlöseni tvisterskiljeforfarandet avavom

någonåläggersärskilda skälskiljemännenintemoderbolaget, om
kostnader. Bestäm-for dessadelvishelt elleraktieägare att svaraannan

årsenligt 1944gälldemed vadsaki överensstämmermelsen, somsom
jfrlagmotivenikommenteratsinte nämnareaktiebolagslag, har prop.

dock ingåskiljeforfarandetforkostnaderna534. I1975:103 ansess.
Ävenutredningskostnader.ochombuds-minoritetsaktieägamasäven

kostnadskiljemannapraxisigodeersättningen vara enansesmannen
skiljeforfarandet.for

bestämmelser rätte-ingaAktiebolagslagen upptar om
dom-allmäninlösentvistenfall prövasfor detgångskostnadema att av

reglernafallsådantskiljedomen. Iklanderefterstol omansesav
jfrgällarättegångsbalkenkap.i 18rättegångskostnader prop.

överrättspraxis vidanmärkas,dockkanDet att11.1983/842184 s.
bestämmelseninnebar,aktiebolagårs1944 atttillämpning omav

skiljeför-förbaragälla inteansågskostnadsansvarmoderbolags
for Nedre Norr-Hovrättensinstanser,samtligaifarandet, t.ex.utan se

45.1983-12-23, DTdom,land
kostnader.oftadrarifrågavarande slag storaSkiljeforfaranden av

sakkunnigaanlitadehonomochgodeersättningenRedan avmannen
ersättningentillkommerHärutöverbelopp.betydandetilluppgåbrukar

till dessaErsättningentalan.försjälvaminoritetsaktieägare,till som
förekom-inhämtatkommitténvadEnligtproblem.särskildavållakan

aktie-mindreköperenskildasällanintenämligendet att personermer
huvudsak-itvångsinlösen,forföremålaktiervilkasi bolag, ärposter
betydandeaktieinvesteringentillförhållandeifåkunnasyfteligt att en

stycketförstakap. 8 §Enligt 18rättegångskostnader.forersättning
rättegångs-forersättningtillvisserligengäller rätträttegångsbalken att

tillvara-påkallad förskäligenvaritkostnadenförutsätterkostnader att
Även framgåruttryckligenintedettagande rätt. avpartens omav

motsvarandekunnaskiljemännentorde göraaktiebolagslagen, en
särskildaomfattning,sådanemellertid ha attProblemetprövning. synes

påkallade.lagbestämmelser är
godfinnsalltiddetomständighetendenEnbart att sommanen

kommitténsenligttvisten kan,iaktieägaresfrånvarande rättbevakar
minoritetsaktieägareforprincipielladenpåverka rättenmening, inte

rättegångskostnader. Denforersättningerhållatalansjälv for attsom
betydelsehaemellertid kunnaböraktivitet igode processenmannens

utrednings-forersättningtillminoritetsaktieägares rättså sätt att
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kostnader bör kunna relateras till han tillfört någotom processen
vad gode gjort. bedömningDenna börutöver skiljemännenmannen

kunna inom för sin prövning kostnadengöra varit skä-ramen av om
ligen påkallad för tillvara minoritetsaktieägarens En erinranatt ta rätt.

rättegångsbalkens regel i detta hänseende gäller i skiljeför-att ävenom
farandet bör i lagtexten.tas

Det vidare, inte minst med hänsyn till den mängd minoritets-synes
aktieägare i vissa slag bolag kan tänkas föra talan, rimligt attsom av

likartat i kap.18 8 § rättegångsbalken uppställasätt visstettsom a
krav på tvisteföremålets värde för ersättning för rättegångskostnaderatt
överhuvudtaget skall kunna utgå. sistnämndaAv paragraf framgår, att
i dispositiva mål, där värdet vad yrkas uppenbart inte över-av som
stiger halvt basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäk-ett om
ring, kan endast i begränsadmycket utsträckning erhålla ersättningpart
för rättegångskostnad. Syftet med bestämmelsen bl.a. i målär att om
mindre värden skapa balans mellan tvisteföremålets värde ochen
processkostnadema. Kommittén likartat kansynsättatt ettanser an-
läggas åtminstone i fråga skiljeförfaranden i aktiemarknadsbolag,om
vilka typiskt har spritt ägande. Värdet tvisteföremålet börsett ett av
dock i förevarande sammanhang kunna bestämmas till högre beloppett

enligt rättegångsbalken. föreslårKommittén därför,än minoritets-att
aktieägare i aktiemarknadsbolag själv för talan skall ha tillrättsom

förersättning rättegångskostnader endast värdet hans aktierom av
överstiger basbelopp enligt lagen allmän försäkring. Detta värdeett om
bör bestämmas utifrån den börskurs eller värdeannat noterat som
gällde för aktierna, tvisten hänsköts till skiljemän.när

Vad gäller reglerna rättegångskostnader i allmän domstol,om synes
dessa kunna vålla vissa svårigheter, framförallt det gäller godenär

ersättning. Enligt kommitténs uppfattning, det inteärmannens uppen-
bart majoritetsaktieägarens kostnadsansvar bör begränsat iatt vara mer
klanderprocess själva skiljeförfarandet.i Eftersom majoritets-än
aktieägaren typiskt den starkare det inte orimligtärsett parten, synes

föreskriva särskild reglering avseende rättegångskostnademaatt en
i klanderprocessen. införaAttäven motsvarande regleringen som

gäller enligt kap. expropriationslagen7 3 § sig lämpligter som en
lösning. Såväl gode minoritetsaktieägare, själv formannen som som
talan, får härigenom, med de begränsningar följer 18 kap. 6som av
och 8 § rättegångsbalken, ersättning för sina kostnader för rättegången,

majoritetsaktieägaren klandrat skiljedomen.när förDe sinasvarar
kostnader, endast de själva klandrat skiljedomen och målet.tappatom
Kommitténs förslag har utformats i enlighet hänned.
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Värderingsfrågor10.3

Bakgrund4.l0.3.1

lösen-det rådde tvistskulle,aktiebolagslagårsEnligt 1944 omom
motsvaradeså detdetta bestämmasminoritetsaktiema,förbeloppet att

vadLagmotiven intevärde.verkliga närmareaktiemas somangav
1941:9 692värdet, jfr SOUverkligamed detavsågs s.

aktierdeuttalade domstolen,Högsta1957 lrättsfallet NJAI atts.
minori-till devärderas hänsynskullelösasskulle attutan varsom

värderingeni fråga vidkunde kommametodertetsaktier. De avsom
grundas förekomnaicke böravärderingen ansågsdåaktierna var -

förräntnings-värdets metod ochmatematiskadetförsäljningar -
företrädesvis i fall, däranvändesmetodenförstnämndametoden. Den

aktieägar-form för denrepresenteradeaktiebolaget yttrenärmast aven
huvudsakligenvinsteneller därförrnögenhetsmassaninnehavdana

ordning, under detutdelning i vanlig attänsättannatuttogs genom
övriga fall.itillämpasbordeförräntningsmetoden

skallfall lösenbeloppetvisst hurförendastgällande lagI ettanges
isina aktierdelenförvärvatmoderbolag större ettberäknas. Har ett av

moder-tillvidare kretstillinbjudangrunddotterbolag attenav
skall sålunda lösen-vederlag,visstaktiersådanaöverlåtabolaget mot

vederlaget,stycket ABLtredje§enligt kap. 3114 motsvarabeloppet
förmotiven dennaAngåendeföranledersärskilda skälinte annat.om
följande istatsrådetföredragandeanfördesärregeln,s.k.regel, den

lagregeln den,medavsågssituation ettattpropositionen. Den varsom
förbolagaktier iköpaerbjudandeoffentliggjort annatbolag ettattett

aktie-så mångahadeerbjudandedettapris ochvisst accepterats avett
aktier-fått 90budetlämnatbolag ändet procentägare att avmersom

egendom-då sigkundebolaget. Detberördaerbjudandetdet teina av
möj-skulle haerbjudandetinteaktieägareligt, de accepteratatt som

aktier.pris för sinahögreinlösningsförfarandelighet i ettutatt ett
nybliv-detutpressningslagsnämligenmöjliggjorde gentemotDetta ett

dessadärför förförordadestatsrådetFöredragandemoderbolaget.na
prisetgodtagnaaktieägareövrigainnebörd, detregelfall att avaven

föranleddesärskilda skälintevärdeaktiensskulle utgöra omanses
i fall dågälla bararegeln bordesamtidigtunderströkHan attannat.

antaldvs.vidare krets,tillerbjudandet riktats störreett personeren
moder-delenfordras,bordeVidareallmänheten. störrebland att av

erbjudandet. Somgrundförvärvatsaktieinnehav ettbolagets av
erbjudandet,grunderladesprisifrån detskälsärskilt att avsom

moder-fråntid förflutitlängrestatsrådetföredragande att enangav
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bolagets aktieförvärv på grund erbjudandet till dess inlösenför-attav
farandet inleddes. särskilt skäl kunde informations-Ett annat attvara
underlaget varit ofullständigt eller viktiga omständigheteratt nya
tillkommit prop. 1975:103 533.s.

fråga lösenbeloppets bestämmande övriga fall,I i anfördeom
föredragande statsrådet följande. självklart skiljemännen,Det attvar
vid tvist lösenbeloppet, skulle söka fastställa verkligt ekono-ettom
miskt värde aktierna och inte något formellt, aktiensrent t.ex.som

Eftersomnominella belopp. bestämmelsen i års aktiebolagslag1944
angående lösenbeloppets bestämmande intetsägande därföräven attvar
den i övrigt knappast någon ledning för lösenbeloppets bestäm-gav

den inte tagits i förslaget till Principemamande, hade lag. förupp ny
lösenbeloppets bestämmande borde lämpligen överlämnas till doktrin
och rättspraxis. Under hänvisning till rättsfallet framhöllNJA 1957 1s.
dock föredragande statsrådet, aktiemas värdering skulle skeatt utan
hänsyn till deras egenskap minoritetsaktier prop. 1975: 103 533.av s.

gäller metoder för värdering minoritetsaktier, harNär det skilje-av
nämndspraxis varit varierande. Enligt Flodhammar genomförden av
undersökning skiljedomar, meddelats under tiden 1948-1976,somav

uppfattning bland skiljemännen, lösenbeloppetförhärskande attvar en
värdet det bolag, aktier skulle lösas in,skulle bygga på ochav vars

det högsta avkastnings- och likvidationsvärdet.därvid anses vara av
utfördFlodhammar 202. och Hellner under-1980 En Bergmans. av

sökning skiljedomar, vilka meddelats under åren 1987-1990,48av
utvisar den s.k. särregeln tillämpades direkt i 21 fall och analogt i 9att
fall. skiljedomama grundades värderingen i fallde övriga 18 påI tre

fall avkastningsvärdet eller substansvärdet ellerbörskursen, i 14 en
kombination dessa och i fall på likvidationsvärdet. Bergman ochettav
Hellner 76.s.

domstolen har i rättsfallet det s.k. Balken-Högsta NJA 1996 293,s.
målet, ställning till hur minoritetsaktier skall värderas vidtagit tvångs-
inlösen. Enligt domstolen skall vid tvångsinlösen minoritets-Högsta av
aktier värde förståsaktiemas verkliga Med verkliga värdetersättas. att

marknadsprisetvärderingen skall grundas aktien noterad påärom
förbörs eller föremål liknande notering och i fall bolagetsannat

avkastningsförmåga.förmögenhetsställning och lösenbeloppet skallOm
grundas börskursen eller liknande notering, emellertid kursenspå måste
värde måttstock innebär inte hela det bolag,Detprövas. attsom vars

Oftaaktier skall lösas in, alltid måste värderas. kan det, enligt Högsta
domstolen, räcka med konstatera den aktuella kursen nära över-att att

med det pris moderbolaget har betalat för sina aktier iensstämmer
offentligt uppköpserbjudande eller inämnda bolag grund ettav

erbjudande.anslutning till sådantett
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lagstiftning4.10.3.2 Behovet av

fastställandetaktiebolagslag måstegällandeförarbetena tillEnligt av
ochtill doktrinbestämmande överlämnaslösenbeloppetsförgrunderna

innebär ocksåi Balkenmåletdomstolens domrättspraxis. Högsta att
skalllösenbeloppetriktlinjer för hurerhållit tydligarättstillämpningen

konstitutionella spörsmål hartill bl.a. vissahänsynAvbestämmas.
ilagstiftningbehovetfunnit skälemellertidkommittén övervägaatt av

frågan.
sådananämligen tvångsinlösenharmeningEnligt kommitténs

lagstiftningen tvångs-förfoganden,expropriativamedlikheter att om
regerings-uppställs i 2 kap. 18 §de kravuppfyllamåsteinlösen som

närings-strukturrationaliseringar inomsyften främstdeforrnen. Att -
sådana angelägnatvångsinlösenbestämmelsemauppbär ärlivet som-

klart.stå Avregeringsforrnenintressenallmänna avser synessom
tillminoritetsaktieägamasemellertid också,följer rättparagrafen att

skallersättningengrundlagsskyddad ochaktierför sinaersättning är att
hänseendesistnämndai lag. Ienligt grunderbestämmas angessom

regeringsformensintetvångsinlösenbestämmelsematorde motsvara
metod försärregeln någonendast den s.k.eftersom attkrav, anger

nöd-därförskall lösas in. Detaktiervärdet de ärbestämma som
övriga inlösen-förlagbestämmelsertillskapa ävenvändigt att som

skall bestämmas.lösenbeloppetgrunder för hursituationer anger
aktiebolags-i detkommittén,föreslåranfördadetgrundPå attav

lösen-beräkninggrunderna förbestämmelserinförslagen avom
minoritetsaktier.inlösenvidbeloppet av

beloppet4.10.3.3 Lösen

hurdebatt förtsomfattandeföregående, hari detSom antytts omen
principiellaskall bestämmas. Denminoritetsaktierförlösenbeloppet

värderingenviddemmellankandebattenskiljelinjen i sägas som
aktienförordarförsäljningspris och demaktiensfrån attvill utgå som

skallvärdedvs. aktiensbolaget,andel ivärderasskall attensom
företagsvärdering.grundvalpåbestämmas av en

tillskall liggabolagetandel ivärdeaktiensstöd förTill att som
börsnoteradebestämmande i frågalösenbeloppetsför ävengrund om

Företagsvärdetföljande.huvudsakianföras representerarbrukaraktier
helasäljareellerupplyst köpareförståndig ochprisdet avensom

iantalet aktierBörsvärdetberedd utgörsföretaget är acceptera.att av
endastuttryckerBörskursenbörskursen.medmultipliceratbolaget

dock ingen-Noteringenviss dag.aktierbörspost sägerpriset enen
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ting säkert till vilket pris affär skulle kunna Börskursengöras.om en
uttrycker endast priset marginell aktie, minoritetsaktie. Omen en
detta pris skulle sammanfalla med priset kontrollpost eller priseten

samtliga aktier i bolaget, beror detta tillfällighet. Börs-av en ren
kursen bestäms många andra faktoreräven företagsvärdet.än lav vart
fall vid s.k. take over-erbjudanden företagsvärdet alltid högreär än
börsvärdet och detta övervärde bör komma aktieägarna tillgodo, sär-
skilt de kan ha haft välgrundad uppfattning de skullesom atten om
kunna realisera detta värde. Flodhammar 1991 ff.21s.

frågaI värderingsprinciper har Högsta domstolen i Balkenmålet,om
under hänvisning till expropriationslagstiftningen, uttalat tvångs-att en
inlösen så långt möjligt skall ekonomiska resultatge samma som en
frivillig försäljning aktierna. denI mån det finns substansvärde iettav
bolaget överstiger det gällande marknadspriset bolagets aktier,som
kan skillnaden komma aktieägarna tillgodo endast i samband med
bolagets upplösning. Minoritetsaktieägarna kan dock i allmänhet inte
genomdriva sådan åtgärd; för dem aktierna endast finansiellären en
tillgång. Detta talar starkt det finns marknadnär föremot att en-
aktier bestämma lösenbeloppet med hänsyn till det för minori-taget-
tetsaktieägarna oåtkomliga övervärdet. Börskursen sådan finnsom en-

bör regel kunna godtas korrekt värdemätare. Noteradesom som en-
kurser godtas i utsträckning värdemätare såväl istor lag-som annan
stiftning i affárssammanhang. Att generella grunder avvisasom
börskursen värdemätare vid tvångsinlösen låter sig därför intesom

Däremot måste i varje fallgöras. börskursens värde måttstocksom
Har börskurs grundat offentligtprövas. erbjudandeett köpaatt

aktier aktieägare i bolag, vilkaaccepterats samtidigtstora ett ärav
insiktsfulla och professionella aktörer på aktiemarknaden, måste,
framhåller Högsta domstolen, mycket speciella omständigheter före-
ligga för inte skall det aktieägarnaatt accepterade budetman anse av

representativt för aktiens verkliga värde.som
Av tvångsinlösensreglernas karaktär expropriativt förfarandeav

följer, enligt kommitténs mening, ersättningen för minoritetsaktiernaatt
bör bestämmas med utgångspunkt i grundläggande princip församma
värdeersättning sedan länge gäller inom expropriationsrätten.som
Minoritetsaktieägarens förmögenhetsställning bör alltså efter tvångs-
inlösen densamma någon inlösen inte hade Jfrägtvara som om rum.
Bouvin-Stark l60 och SOU 1969:50 148. När det härefters. s.
gäller metoderna för värdering minoritetsaktierna, har kommitténav
inte funnit anledning frångå den ståndpunkt Högsta domstolenatt som
på utförliga skäl intagit i sin dom i Balkenmålet, Lösenbeloppet skall
alltså bestämmas efter det värde aktierna har i aktieägarens hand. Detta
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ellernoterad börsaktienmarknadspriset, ärvärde skall motsvara om
noteringarregelbundnahandel medmarknadsmässigföremål föreljest

undervidpåräknaskandet prisgrundasfalloch i enannat som
aktieronoteradeBeträffandeförsäljning.skeddförhållandennormala

för-fastställas,kunnaofta intemarknadspris ettutantorde något
ställ-resultat ellerbolagetsgrundvalberäknasfårsäljningspris av

ning.
marknadsmässigteljesteller omsattabörsnoteradePrincipen att

naturligen intemarknadspris kansitttillvärderasskallaktier upp-
Balkenmålet,uttalat idomstolenSom Högstaundantagslöst.rätthållas

skilje-Förmåttstock kunnavärde prövas. attbörskursensmåste som
detdock krävasbör detvärde, attfå bestämmaskall annatettmännen

kursenskäl kansådantdet.skäl för Ett attsärskildaföreligger vara
straffbelagdaförfarandensådana ärmanipulerats somsomgenom

kurspåver-otillbörligellerbrottsbalken§enligt kap. 9svindleri 9 som
föreligger,brottnågotkursen,Har§ LHF.enligt kap. l utan attkan 7

någonellerfrån bolagetinformationvilseledandepåverkats annanav
be-inteskälocksågivetvisdetkan attmarknaden, ettaktör vara

lämnandeMedkursen.noteradeefter denaktievärdet avstämma
infor-lämnaunderlåtenhetjämställasiblanduppgifter kan attoriktiga

inregistreringskontraktmed börsensstridbolaget imation, t.ex. om
bortskäligeninformationväsentligsådanunderlåtit lämna somatt

aktienoteradtänkas,kan detUndantagsvis attmarknaden.lämnas en
kanintenoterade kursendensällansåför avslutföremålblir attpass

iuttömmandevärde.aktiens Attmåttriktigt angeutgöra ettanses
inteemellertidfrångåskankursennoteradefall denvilka varasynes

praxis närdoktrin och avgöra,ankomma attfårmöjligt. Det ytterst
omständighetendenEnbartavvikelse. attsådanförfinns skäldet en

marknadsprisetaktievärdehögretill änlederföretagsvärdering ett
noteradeefter denaktiernavärderainteskälemellertid inte attutgör

kursen.
frångåskälsärskildaskall attutgöraomständigheterDe ansessom
intedennamedför ärsådanaalltså attnoterade kursenden är som

Kommitténvärderingstidpunkten.värde vidaktiensrepresentativ för
utsträckningi vilkenfråganavsnitt 4.l0.4.4.underbehandlar om

in-införaktiernavärdetminska ettägnadevilkaåtgärder, är att
lösenbeloppetbestämmandetvidbeaktasbör kunnalösenförfarande, av

värderingstidpunkten.tidigareläggning avengenom
tredje§kap. 31särregeln i 14s.k.denmotiv förhuvudsakligtEtt

inteminoritetsaktieägareförhindra,stycket ABL att accep-är att som
inlösenför-imöjlighetuppköpserbjudande får ettoffentligt attterat ett

andraantaldetlösenbelopphögre än stortuppnå ettfarande ett som
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aktieägare godtagit. Offentliga uppköpserbjudanden det slagav som
med särregeln torde bara förekomma beträffande bolag, vilkasavses

aktier föremål för marknadsmässigär notering. När kommitténnu
föreslår för sådana bolag inlösenprisetatt skall lika medsättas den
noterade kursen, inte särskilda skäl föranleder kunde be-om annat,
hovet särregeln bortfalla. Under den tidav synas som upp-
köpserbjudandet gäller sammanfaller regelmässigt börskursen med det
erbjudna priset aktierna. Om erbjudandet leder till majoritets-att
aktieägaren uppnår nittioän aktierna i målbolaget ochprocentmer av
majoritetsaktieägaren omedelbart när ellergränsen vidsenastpasseras
utgången den tid uppköpserbjudandet gäller påkallar tvångsin-av som
lösen resterande aktier, torde börskursen påkallandedagen oftaav
överensstämma med det erbjudna priset. Det kunde därför hävdas, att
något behov särregel för denna situation inte föreligger.av en

Enligt kommitténs mening den omständighetenutgör att ett upp-
köpserbjudande antagits till mycketägare antal aktierett såstortav en
stark indikation det erbjudna priset riktigtatt måttutgör påett
aktiens värde, det bör frångås endast underatt särskilda omstän-

Ävendigheter. majoritetsaktieägaren har möjlighetom att ettgenom
snabbt påkallande inlösen åstadkomma det erbjudna priset ocksåattav
blir inlösenpris, det lämpligare med särskild värderingsregelsynes en
för erbjudandesituationer. Vad gäller den utformningennärmare av
denna regel, har kommittén önskat avvika från den nuvarande sär-
regelns konstruktion. förutsätterDenna för sin tillämplighet, moder-att
bolaget förvärvat delen sina aktierstörre i målbolaget grundav av
erbjudandet. följdEn regelns utformning blir därför, den aldrigav att
kan bli direkt tillämplig, då budgivaren redan hälften elleräger mer av
aktierna i bolaget, han lämnar budet.när Kommittén detattmenar -efter den engelskamönster lagstiftningen riktigare införaärav att en-
särregel kan bli tillämplig varje gång budgivaren erbjuder sigsom att
förvärva de aktier i bolaget inte redan honom.ägs Härigenomsom av
blir den särskilda värderingsregeln tillämplig budgivarenäven när
redan andeläger aktiernastörre i bolag och lägger budett påen ettav
återstående aktier.

Kommittén första förutsättning föratt denanser sär-som en nya
regelns tillämplighet bör gälla, uppköpserbjudandetatt samtligaavsett
aktier i bolaget inte redan den lämnarägs budet. Vidaresom av som
bör det krävas, uppköpserbjudandetatt till såaccepterats ägareav
många aktier, budgivaren omedelbart blir berättigadatt till inlösen. För

särregeln skall bli tillämplig böratt slutligen också fordras, erbju-att
dandet till nioägare tiondelaraccepterats än de aktierav mer av som

Ägeravsågs med erbjudandet. budgivaren inga aktier i bolaget, hannär
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tiondelarniotillföljaktligen samt-måste överbudet ägarelämnar av
godta budet.i bolagetaktierliga

uppköpserbjudandefall, därförekommanaturligtviskan ettDet
mångainte till såantal aktier atttillgodtas ägare ett stort menav

förfall kommerdessationdelsgränsen. Iniouppnårbudgivaren -
påkallandedagen utgörakursennoteradeden attbolagnoterade -

begränsadsåaktienhandeln ilett till är attbudetinlösenkurs. Har att
verkligaför aktiensrepresentativinte kannoterade kursenden anses
från deniskälsärskilt attdet, nämnts,värde ettutgör ovansom

värderingen.vidkursennoterade
från-kunnavärderingsregeln måsteÄven särskildaangivnaden nu

sådanahandförstatorde idet. Härföranlederskälsärskildagås, om
frånmotiveraanförda kandetenligt avstegskäl,särskilda ovansom

vilseledandesprittbudgivarenfråga. Harikommabörskursen, t.ex.
budet,viljaaktieägarnaspåverkatha att accepterakaninformation som

värderingsregeln. lsärskildadenifrånskälkunnadetbör utgöra att
för-tidlångomständighetennaturligtvis den attfall kanförevarande

ocksåpåkallatsinlösentill desserbjudandetförfrån tiden attflutit
vidLiksomlösenbelopp.budprisetväljainteskälutgöra attett som

denenbartdock omstän-gällerbörskurs,frånavvikelse attifrågasatt
budkursenpristill högreleder änföretagsvärdering ettdigheten att en

frångå denna.skälinte utgör att
innebördregelkommitténföreslår attanfördagrund detPå avenav

uppköpserbjudandeoffentligtföregåttsinlösenförfarande ettett avom
erbjudandetmedtiondelar deniotill minstägare avaccepterats avsom
vederlaget,erbjudnadetlösenbeloppetskallaktierna, motsvaraavsedda

föranlederskälsärskildainte annat.om

Värderingstidpunkten4.10.3.4

lösen-uttalat,8721992NJArättsfallet atthar idomstolenHögsta s.
vidvärdeefter aktiernasfastställasskalltvångsinlösenvidbeloppet

påkallan-s.k.denskiljemän,prövningtvistensför begärantiden avom
aktievärderingenvidframhöll,domstolen attdedagen. Högsta man

beroddeaktievärdetifluktuationersådanafrånborde bortse som
idotterbolaget. Att överens-påverkandirektamoderbolagets

fördagentillvärderingstidpunktenförläggalagmotivenmedstämmelse
värde-sådanelimineravälskiljeförfarande ägnat attpåkallande varav

värderingstidpunkttidigföljakundenackdelpåverkan. Den av ensom
avkastningersättning fördomstolen,enligt Högstabalanserades, attav

prövningdomstolens rättdag. Högstanyssnämndafrånutgick av



SOU 1997:22 Kommitténs överväganden 285

värderingstidpunkt avsåg dock endast fall, i vilka den s.k. särregeln
inte tillämplig.var

Frågan värderingstidpunkt fårrätt så viktig, regelom attanses en
denna bör framgå lagtexten. När det gäller inlösenförfarandenom av
inte föregåtts offentliga uppköpserbjudanden, delar kommitténsom av

den uppfattning kommer till uttryck i Högsta domstolens dom,som
nämligen den värderingstidpunkten bör bestämmas så, åatt att ena
sidan majoritetsaktieägarens möjlighet åtgärder med bolagetatt genom
under inlösenförfarandets gång påverka lösenbeloppets storlek mini-

och å andra sidan minoritetsaktieägarna inte får dra fördelmeras av
värdehöjande åtgärder majoritetsaktieägaren företar under dennasom
tid. Som domstolenHögsta funnit, tillgodoses detta intresse attgenom
dagen för begäran inlösentvistens hänskjutande till skiljemän fårom

den relevanta tidpunkten för värderingutgöra minoritetsaktierna.av
undantagslöstAtt låta påkallandedagen värderingstid-utgöra rätt

punkt framstår emellertid inte lämpligt. Kommittén har i detsom
föregående, det gäller noterade aktier, antagitnär skiljemännen kanatt
bestämma inlösenpris den noterade kursen,än denna inteett annat om
kan representativ för aktiens verkliga värde värderingsdagen.anses
Emellertid kan det förekomma, majoritetsaktieägare utnyttjar sinatt en
ställning till inför förestående inlösenförfarande avhändaatt ett t.ex.
bolaget värdefulla tillgångar till underpris till honom närståendeett
bolag. En sådan åtgärd lär medföra värdet aktierna i det bolagatt

Åtgärdenberörs inlösenförfarandet sjunker. likväl inteutgörsom av ett
särskilt skäl för skiljemännen frångå den noterade kursen aktier-att

sådan finns eftersom denna torde representativ förna om en vara- -
aktiernas verkliga värde, inlösentvisten hänskjuts tillnär skiljemän.
Enligt kommitténs uppfattning det sig rimligt, skiljemännenter att ge
möjlighet vid bestämmande lösenbeloppet hänsyn tillatt även taav
sådana åtgärder majoritetsaktieägaren kort före inlösenförfarandetsom
vidtar med det berörda bolaget. beaktandeEtt sådana åtgärder måsteav
dock förutsätta, de framstår otillbörliga.att som

Lagtekniskt kan möjlighet angivet slag lämpligen införasen av nu
skiljemännen får bestämma aktiens försäljningspris vidattgenom en

tidigare tidpunkt påkallandedagen. fårDet ankommaän rättstillämp-
ningen hur långt tillbaka i tiden skiljemännenavgöra kanatt gå vid
valet värderingstidpunkt. syftetAv med bestämmelsen följer emel-av
lertid, det endast kan sig förhållandevis kortaatt röra tidsrymder.om

Kommittén har inte förbisett, de förfaranden kan motiveraatt som
värderingstidpunkt påkallandedagenän sådana kanären annan som

ådra majoritetsaktieägaren skadeståndsskyldighet bolaget. Minori-mot
saknar dock, förutsättningar för inlösen föreligger,teten när rätt att
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enskild aktieägaresräkning ochför bolagetsskadeståndstalanföra en
ifrågavarandeskadaindirektförskadestånderhållamöjlighet att aven

likhetsprin-stredförfarandetvisahan kan motförutsätterslag attatt
litaenbart248. Attjfr 1995:44generalklausulen, SOUellercipen s.

situationerförevarande slagikorrektivskadeståndsreglernatill avsom
tillräckligt.därför inteframstår som

offentligtsådantföregåttsinlösen,gällerVad ett upp-avsom
skälfunnitintekommitténhari förslaget,köpserbjudande avsessom

skall nämligenfallvärderingstidpunkt. dessallagfästföreslå någonatt
Skulle vederlagetvederlaget.erbjudnadetlösenbeloppet motsvara

veder-värderingentordeaktier,kontanter,än t.ex. avutgöras annatav
särskild föres-löptid. Någonuppköpserbjudandetshänföras tillfålaget

erforderlig.har intekrift härom ansetts
värderingenkommittén,föreslåranfördadetgrund attPå avav

offentligtföregåttsintetvångsinlösen,vid ettminoritetsaktierna avsom
fårintedagförhållandenaskall ske efteruppköpserbjudande, somen

skulle hän-inlösentvistenbegärdedåden attinfalla än partsenare
skiljemän.tillskjutas

på lösenbeloppet4.10.3.5 Ränta

skäligtillaktieägareharstycket ABL rättandra§kap. 3314Enligt
lösen-ställts till desssäkerhetdetfrånför tidenlösenbeloppetränta

betalning.tillförfallerbeloppet
dettatid innanförlösenbeloppetfrågadet räntaEftersom är om

meningkommitténsenligtbetalning, börtillförfallitellerbestämts
avkastningmarknadsmässigdenså,bestämmas motsvararatträntan en

märka,räntenivån,gällerVadtid. ärdenna attunderlösenbeloppet
vilketförbelopp,beräknasifrågavarande fall ettiräntanatt nu

godkänddomstolellerskiljemännenställtmajoritetsaktieägaren av
till denanknytatill hands räntandärförligger attsäkerhet. Det nära

normalt brukarvilkastatsobligationer,förgäller enanses somsom
fallförevarandeiavkastningsräntanlåta motsvaraplacering. Attriskfri

lösning.lämpligdärförframstårstatslåneräntan ensom
för-lösenbeloppettidpunktvilkeninte vidi dagLagtexten anger
kanlösenbeloppetavseendeskiljedomenEftersombetalning.tillfaller
tillförfallerlösenbeloppetfår detgrund,materiellklandras attanses

kraft. Dettavunnit lagabeloppetavseendedomendådagbetalning den
majoritets-Betalari lagtexten.uttrycktillkommaförhållande bör

förminoritetenharförfallodagen,lösenbeloppetinteaktieägaren
desstilldröjsmålsräntatillreglerallmännaenligt rättdäreftertiden
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Iösenbeloppet betalas jfr 1975:103 778.prop. s.
Något lagstöd finns inte för den skiljemannapraxis innebär attsom

avkastningsränta utgår redan från den dag tvisten hänsköts till skilje-
Denna praxis torde hamän. sin grund i överväganden s.k.om process-
dvs. borgenär interänta, bör lida förlustatt en attgenom en process

drar tiden. förevarandeI fall skulleut avkastningsersättningen
kompensationnärmast förutgöra minoritetsaktieägaren underatten

inlösenprocessens gång inte kan placera Iösenbeloppet sätt.annat
Ett ytterligare och kanske starkare skäl för låta sådan ersättningatt

hindrautgå torde majoritetsaktieägaren kanatt minoritets-vara, att
aktieägarna får någon utdelning sina aktier under inlösenprocessen.
Kommittén dessa skäl tillräckliga förär lagfastaatt denattanser nu
praxis tillerkänner minoritetsaktieägarna till ersättning förrättsom
avkastning Iösenbeloppet redan från värderingstidpunkten.

På grund det anförda föreslår kommittén aktieägare skall haatt,av
till avkastningsräntarätt från den dag hänsköt tvisten till skiljemänpart

till dess domen avseende Iösenbeloppet vinner laga kraft.att

4.11 Erbjudandeplikt på den svenska
aktiemarknaden

kommitténsI uppdrag ingår införandetöverväga s.k. erbju-att av en
dandeplikt den svenska aktiemarknaden. Det fråga inteär ien som
första hand aktiebolagsrätt, aktiemarknadensrör funktions-utan snarare

Kommittén har därförsätt. valt behandla den i särskiltatt avsnittett
och i sammanhang redovisa såväl den faktamässigaatt ett bakgrunden

kommitténs överväganden och slutsatser.som

4.11.1 Bakgrund

Aktierna i aktiemarknadsbolag föremål för fortlöpandeett är ägar-
skiñen. skifienDessa resulterar ibland i kontrollen bolaget gåratt över

från elleröver tillägare ägargrupp Sådana kontroll-en en annan.
ägarskiñen berör övriga aktieägare i bolaget.även denKan kon-nye
trollägaren förväntas påverka företaget i positiv riktning, kommer

Ärvärdet på övriga aktier stiga. förväntningarnaägares deatt motsatta,
kommer värdet deras aktier minska och kontrollägarskiftetatt att
upplevas någonting negativt. Denna upplevelse förstärks desom om
övriga dessutom kan konstateraägarna de sålt sina aktier tillatt som



1997:22SOUövervägandenKommitténs288

marknads-för dessapris änhögreerhållitkontrollägaren ettden nye
kursen.

dettakontrollägarskifte sättbetydelsedentillhänvisning ettMed
införtStorbritannieniharövriga enbolagets ägare,förhakan man

aktie-kontrollerandeuppnården ettinnebärordning att somsom
förvärvasigerbjudaskyldig attaktiemarknadsbolag är attiinnehav ett
kontroll-villkorprincipii bolagetaktier somresterande samma

posten.
reglerlikartadeförförebildtjänatharregleringenbrittiskaDen som

heltländerocksåemellertidfinnsDetländer.europeiska somflerai
tillhänvisningmedSverige harerbjudandeplikt. Itankenavvisat en

erbjudandepliktframförtskravregleringenbrittiskadenalltframför
kontrollposter.förvärvvid av

CodeCityTheförebilden:brittiska4.11.2 Den on

and MergersTake-Overs

kon-ochuppköpserbjudandenoffentligaregleringenbrittiskaDen av
Detand Mergers.Take-OversCodeCityi Thefinnstrollägarskiften on

institutionersammanslutninguppförandekod ut avenär avgessomen
Take-PanelThekalladvärdepappersmarknadenbrittiska onden

där-har1968. DengångenförstaKoden utand Mergers.Overs gavs
kompletterats.ochrevideratstillfällenvid fleraefter

kontroll-ochuppköpserbjudandenoffentligagällerTakeover-koden
hemmahörandecompaniespubliconoteradeochnoteradeägarskiften i
förutsättningarvissaUnderIrland.RepublikenellerStorbritannieni

iaktierförvärverbjudandenvidtillämpasockså avdenskall om
nationalitetförvärvarenshartillämpningkodenscompanies. Förprivate
förvärvarenrollnågonspelar dethellerbetydelse. lnte omnågoninte

juridiskellerfysisk person.är en
ochrättvisaktieägareallasyfte garanteraTakeover-kodens är att en
delsinnehållerKodenföretagsuppköp.medsambandibehandlinglika

vadföruttryckkanvilka sägasprinciper, somnärmastgenerella getio
reglerdetaljeradefyrtiotaldelsföretagsuppköp, ettvidsedgod merär

hurkodenreglerarhuvudsaklprinciperna.generelladepreciserarsom
uppköpserbjudande,lämnarhaninnan ettskallbudgivare ageraen

försvaramöjlighetermålföretagets attinnehålluppköpsprospektets samt
uppköpserbjudande.oönskatsig ettmot

aktie-uppnåroch ettåläggerregelngrundläggande somDen envar
bolagiröstetalet ettminst 30motsvarande procent sominnehav av
resterandeförvärvaerbjuda sigtakeover-koden, attattomfattas av
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aktier i bolaget.
Erbjudandeplikten gäller oberoende på vilket aktieinnehavetsättav

uppnåtts. Det spelar ingen roll trettioprocentsgränsenom passeras
köp aktierna, konvertering andra värdepapper tillgenom av genom av

aktier eller något Det har inte hellersätt. någon betydelseannat
huruvida innehavet uppnås enda transaktion ellergenom en genom
successiva förvärv mindre aktieposter. Det också betydelselöstärav

förvärvet sker eller utanför aktiemarknaden. I sammanhangetom
skall dock Takeover-panelen i vissa förvärvssituationer kannoteras att
meddela dispens från erbjudandeplikten.

Erbjudandeplikten utlöses inte endast någon trettiopro-om passerar
också någon inneharcentsgränsen, mellan 30 ochutan ,50om som

röstetalet i bolag inom tolvmånadersperiod ökar sittprocent ettav en
innehav med minst procentenhet.en

Vid beräkning röstande skall till innehavägares ägarens egetav en
läggas aktier innehas andra handlar i samförstånd medsom av som
honom. Syftet förhindra någon döljerär storleken sitt aktie-att att
innehav i bolag förvärva aktier i förening med ellerett attgenom en
flera andra fysiska eller juridiska personer.

Erbjudandet till övriga aktieägare måste lämnas förut-under den
sättningen förvärvaren därigenom innehavuppnår sammanlagtatt ett

50 det totala röstetalet i Brister dennaän bolaget.procentom mer av
förutsättning kan budgivaren välja mellan aktierförvärva deatt som
erbjuds honom eller vid sitt Oberoen-ursprungliga innehav.att stanna
de vilket alternativ han väljer, får han inte under den närmastav
därefter följande tolvmånadersperioden iförvärva aktier i bolaget sådan
utsträckning erbjudandeplikten ånyo villkoras vidutlöses. Budet kanatt

lägre, inte högre andel erbjudande-50 Utlösesän procent.en men en
plikten till följd förvärvaren initialt 50uppnått änatt procentav mer

röstetalet skall erbjudandet huvudregeltill resterande ägareav som
ovillkorat.vara

Erbjudandet måste kontant kon-betalning innehållaeller ettavse
tantalternativ i vilket det erbjudna priset inte högsta prislägre detär än

förvärvaren betalat för någon aktie under denslagsom av samma
föregående tolvmånadersperioden.närmast

Takeover-koden utslag självreglering, formelltnågotär ett utanav
sanktionssystem. hindrar emellertid inte bestämmelser iDet kodensatt
mycket utsträckning respekteras. Skulle så inte ske riskerar destor
inblandade bara sittinte renommé, ocksåparterna attutan genom
åtgärder från de olika institutionemas sida berövas sina fortsatta möj-
ligheter den brittiska värdepappersmarknaden. Det tordeatt agera
däremot inte möjligt for Takeover-panelen vända sigatt attvara genom
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Saken harbestämmelser.kodensiakttaganågondomstol tvingatill att
sinställts påaldrig spets.ännu

europeiska länderandraiRättsläget4.11.3

uppköpserbjudanden intogoffentligaröranderegleringenbrittiskaDen
europeiska länderna. Ingetbland desärställning annatlänge europe-en

offentligaerfarenhetdjupgåendelikahadelandiskt upp-aven
hel-likatillskapatland hadeoch ingetköpserbjudanden ettannat
detSuccessivt harStorbritannien.områdetregelverktäckande som

börsregleruppförandekoder,vuxit framländeri andraemellertid också
flerauppköpserbjudanden. Ioffentligarörandelagstiftningoch av
formuppköpsreglema någonialla, ingårinte iländer,dessa avmen

kontrollägarskiften.samband mederbjudandeplikt i

erbjudandepliktreglerhar4.11.3.1 Länder omsom

påerbjudandepliktinförteuropeiska länderBland de större ensom
innebär iregelnfranskaFrankrike. Denförstmärksaktiemarknaden

aktiemarknaden uppnår änförvärvdenkorthet meratt genomsom
aktie-fransktröstetalet ielleraktiekapitalet etttredjedel aven
bola-aktier iresterandebudläggaskyldigmarknadsbolag ettär att

tredjedel ochmellaninneharnågonfalletDetsamma är enget. om
och inombolagsådantröstetalet ielleraktiekapitalet etthälften av

ellerprocentenhetertvåmed minstinnehavetökarårloppet ettav
elleraktiernamajoritet rösterna.uppnår aven

erbjudandepliktformmed någonländereuropeiskaandraBland av
ochSchweizItalien,allt Belgien,framförmärksaktiemarknadenpå

Spanien.
grannländema.nordiskai deocksåfinnserbjudandepliktRegler om

Köpenhamnsvidbörsetiska reglernas.k.i deDanmarkI upptogs
deninnebördbestämmelse1979 attårredanfondbörs somaven

börsbolag skullekontrolluppnåddeaktier över ettförvärv avgenom
i bolaget.aktierresterandeförvärvaidentiska villkorsigerbjuda att

danska börs-denreformeringgenomfördnyligenmedsambandI aven
tagitserbjudandepliktenharvärdepappershandelslagstiftningenoch
utforrn-delvisoch fåttvärdepappershandellagenden nyenomnya

uppräkningmedharkontrollbegreppet ersattsning. Det avenvaga
bolagsrättsligai detfinnsmotsvarande demkontrollkriterier som

hälftenexempelvis uppnår änochVarkoncembegreppet. mersomen
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röstetalet i börsbolag alltsåett är läggaav budtvungen påatt ett
resterande aktier i bolaget.

I Norge föreskrivs i lagen handel med värdepapper denom att som
aktieförvärv uppnår röstande 45genom det totalaprocenten av

röstetalet i börsbolag skall riktaett uppköpserbjudande tillett ägarna
resterande aktier i bolaget.av
l Finland slutligen gäller enligt bestämmelser i värdepappersmark-

nadslagen den förvärvat aktieratt merrepresenterande tvåsom än
tredjedelar röstetalet i börsbolag skyldig erbjudaett är sigav att att
lösa resterande aktier.

4.11.3.2 Länder inte har regler erbjudandepliktsom om

Bland de europeiska länder i vilka det inte råder någon generell er-
bjudandeplikt på aktiemarknaden märks, förutom Sverige, framför allt
Tyskland och Nederländerna.

I Tyskland offentliga uppköpserbjudandenär mycket sällsynta.
Lagregler i saknas och näringslivetämnet har starkt sig EG-motsatt
kommissionens förslag till harmoniseringsdirektiv området se
4.11.5 nedan. Företrädare för näringslivet och aktiemarknaden utarbe-
tade redan i slutet 1970-talet vissa allmänt hållna riktlinjer förav
offentliga uppköpserbjudanden, dessa hade i praktiken mycketmen en
begränsad betydelse och innehöll inte något krav den för-att som

viss andelvärvat bolagets aktier skulle lägga buden ettav resteran-
de aktier.

I samband med nyligen genomförd revideringen av upp-
köpsriktlinjema har dessa visserligen kompletterats med erbjudande-en
plikt utlöses vid 50 röstetalet i aktiemarknadsbolag,procentsom ettav

alltjämt i princip varjeavgör enskild aktör aktiemarknadenmen
själv riktlinjerna skall iakttas ellerom

I Nederländerna finns vissa regler kontrollskiften i den fusions-om
kod utarbetades det s.k. Sociala och Ekonomiska Rådet isom av
början 1970-talet. Koden inte några bestämmelserupptar erbju-av om
dandeplikt.

4.11.4 Rättsläget i Förenta staterna

Den omfattande uppköpsaktiviteten i det amerikanska näringslivet
under 1980-talet skapade lagstiftaren i delstatemaen press att

ändringar och tillägg i aktiebolagslagen försvåra s.k. fientligagenom
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infördedelstaterflestade allrablevResulatetföretagsuppköp. att en
skydda företagensyftestatutes medanti-takeoverflera moteller att

Pennsylvania, komMaine ochdelstater,uppköpsförsök. tvåIoönskade
utlösesMaineerbjudandeplikt. Iinnefattalagstiftningdenna att en

Pennsylvania vidiröstetalet ochviderbjudandeplikten 25 procent av
erbjudandeplikt.inte någonfinnsdelstaterövrigaI20 procent.

till aktie-ivärdepappersområdet,Lagstiftningen motsatssom
Securities Actförsta handifederal,bolagslagstiftningen utgörsär av

början 1930-tillkom ivilka bådaExchangeand Act,och Securities av
tillsyftarbestämmelserradlång atttalet. Lagama upptar somen

värdepappersmarknadema,handelvidallmänhetenskydda men
erbjudandeplikt.bestämmelserinte någrainnehåller om

trettondeförslag tillEG-kommissionens1.54.1

bolagsdirektiv

aktiemarknademaeuropeiskadeaktivitetenökade1980-taletUnder
offentligaantaletdel däravochkraftigt ävenmycket upp-som en

traditio-företagsövertagandenländer därfleralltköpserbjudanden. I
ledning,företagetsochköparenmellanförhandlingarnellt baserats

aktieägarna.tilldirektriktasuppköpserbjudandenkom att
antalstigandeframför alltochförvärvsaktivitetenökade ettDen

offentligalandfrånföretagdärgränsöverskridande förvärv ett genom
andraföretag ikontrollskaffa sigförsökte överuppköpserbjudanden

iföretagsförvärvförvillkorenbred debattutlösteländer, omen
Europa.

iEG-kommissionenskallbakgrunddenna attDet är mot seman
bolags-trettondetillförslagpresenteradeslutskededecenniets ett

syfte skulleövergripande1864l6-SYN90direktiv KOM varavars
aktie-förminimiskyddmedlemsstaterallaiskapa gemensamtettatt

brittis-Med denuppköpserbjudanden.offentligamedsambandiägare
bestämmelserdirektivförslagetförebildtakeover-kodenka upptogsom

informa-budgivarensutformning,uppköpserbjudandetsrörande bl.a.
direktiv-budperioden. Tillunderagerandemålföretagetstionsplikt och

forskyldighethörde ocksåbestämmelsercentralaförslagets mest en
aktiemarknaden. Varerbjudandepliktinföramedlemsstaterna att en

aktiemarknads-iröstetalettredjedeluppnåddeoch ettavensomen
aktierresterandeförvärvaerbjuda sigskyldigbolag skulle attattvara

i bolaget.
diskussionomfattandeföremål förblevDirektivförslaget avse-en

iochkritikenbeaktandeMeddetaljfrågor.princip-såvälende avsom
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ljuset subsidiaritetsprincipen presenterade Kommissionen iden s.k.av
februari version direktivförslaget1996 helt omarbetad KOMaven

bestående huvudsakligen antal generella principer,95 655, ettav
medlemsstaterna skall i detaljerade nationella regleromsättasom mer

rörande offentliga uppköpserbjudanden. viktig skillnad i förhållandeEn
till det tidigare direktivförslaget också dessa principer skallär att
kunna implementeras i medlemsstaterna inte bara lagstiftninggenom

frivilligt tillskapade uppförandekoder eller liknande.ocksåutan genom
förslaget frångått absoluta kravetKommissionen har i det detnya

erbjudandeplikt i medlemsstaterna. stället föreskrivs medlems-I att
för fall fysisk eller juridiskskall till detstaterna att person upp-se en

minoriteten skyddas ettderanår kontroll börsbolag,över ett av
väljererbjudandeplikt. medlemsstattvå EnDetsätt. sättet är somena

tillskall till kontrollägaren i fråga lämnar buddet alternativet ettattse
aktie-avseende hela eller väsentlig del derasövriga aktieägare aven

syftet intressen.pris tillgodoser skydda derasinnehav till attett som
lämpliga ochför medlemsstaterna erbjuda andraandraDet ärsättet att

minoritetsaktieägare. Direk-för skyddaåtminstone likvärdiga sätt att
skallbesked vad i sammanhangettivet lämnar inget om som anses som

likvärdigt. diskussioner föregått detlämpligt och De nyasom
Kommissionens kortfattade motiv vid handenförslaget och att manger

erkänna tyska ståndpunktenframför allt velat denpå denna punkt att
erbjuder fullgott skydd för minoritets-koncernrättsreglemade tyska ett

direktivförslagetkontrollägarskiften, formuleringen ividägarna men
minoritetsskyddssystem.utesluter inte andra

förslag till bolagsdirektiv hartrettondeKommissionens över-nya
beredning.Rådet för fortsattlämnats till

svenska debattenErbjudandeplikt i den4.11.6

aktie-förvärvsaktiviteten den svenskaUnder 1980-talet ökade
och beteendenmarknaden till aktörerrekordhög nivå. Nya nyaen

uppköpserbjudandengjorde radsig gällande ochmarknaden en
falloch i vissautvecklades till kamp mellan olika ägarintressenöppen

föranledde flera riks-mellan och företagsledning. Utvecklingenägare
efterlysa spelregler för aktiemarknaden, bl.a. idagsledamöter att nya

aktieförvärv. Sålunda motionera-form erbjudandeplikt vid störreav en
förde Silfverstrand m.fl. 1986 lagstiftningsâtgärderBengt s år attom

komma till de uppenbara missförhållanden i dag imedrätta som
svenska aktiemarknaden. de åt-alltför hög grad präglar den En av

förordade lagstadgad skyldighet förgärder motionärerna ensom var
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företagden övertagit aktierna i köpa övriga30 procent ett attavsom
pris.aktier tillägares samma

Lagutskottet remitterade förslaget till rad myndigheter ochen
emellertidorganisationer i näringslivet, vilka till övervägande del

Bland de instanser helt avvisade förslagetsig detsamma.motsatte som
först Industriförbundet och bl.a. pekademärks SAF, attsom en

för kontrollpostförvärverbjudandeplikt skulle öka kostnadema och
därigenom dynamiken i ägandet. likartad uppfattning redo-minska En

erbjudandepliktvisade Bankföreningen menade dels skulleattsom en
strukturrationaliseringar i näringslivet, dels skulleöka kostnaderna för

antagligen försvann från aktiemarknaden.leda till åtskilliga bolagatt
AdvokatsamfundetHelt avvisande också påpekade antaletattsomvar

erbjudandeplikt in-övertagandebud sannolikt skulle minska om en
till fördel för Fond-fördes detta inte skulle aktieägarna.och att vara

avvisade tanken erbjudandeplikt vid trettiopro-handlarföreningen en
finnas skäl för budplikt vidmenade det kundecentsnivån, att enmen

koncemförhållande etablerats. Styrelsen fördådvs.50 procent, ett
fördelarna erbju-framhöll i sitt medStockholms fondbörs att ensvar

för oönskad fastlåsning vidriskendandeplikt måste vägas mot en
efterlyste ytterligare underlag.strukturmönster ochrådande ochägar-

lagstifta i saken och Aktie-Aktiefrämjandet det inte möjligtansåg att
huvud inte frågan erbju-riksförbund övertog taget upp omspararnas

svar sig tillenda remissinstans uttaladedandeplikt i sitt Den som
Bankinspektionen, ocksåförmån för förslagmotionäremas var men

konsekvenserdärifrån efterfrågades genomlysning systemetsen av
genomfördesinnan det

sedermera motionen, bl.a. med motiveringenLagutskottet avstyrkte
ställningstaganden tillriksdagen inte borde föregripa regeringensatt

Ägarutred-förslag ochden s.k. LEO-kommissionens resultatet av
arbete/l den proposition regeringen i februari ladeningens 1987l som

LED-kommissionensfram grundval förslag berördes emellertidav
Ägarutredningenserbjudandeplikt5inte frågan och ställningstagan-om

Motion l985/86:L240.
2 förställning erbjudandeplikt denAktiesparama kom att tasenare en

aktiemarknaden och begärde hösten Aktiebolagskommitténsvenska 1990 att
med förtur, skrivelse från Aktiespararna till Aktie-skulle behandla frågan se

oktoberbolagskommittén den 1990.
3 redovisade i Lagutskottets betänkande 1986/87 BilagaRemissyttrandena
4 betänkande 1986/87:5 30Lagutskottets s.
5 l986/87:76.Prop.



överväganden 295KommitténsSOU 1997:22

år.skulle dröja ytterligarede i frågan ett par
blev fråganLEO-propositionen lades fram, 1987,Samma år som

då delsför behandling i lagutskottetföremålerbjudandeplikt återom
fp7fp,‘ m.fl. motione-dels Christer Eirefeltm.fl.WesterbergBengt

miss-för småsparamahänvisning till riskeni saken. Med attrat
i båda motionernauppköpserbjudanden, krävdesvidgynnas attstörre

i bolag, skulleröstetalet30 avägare ettprocent varasom passeraren
resterandeerbjuda sig förvärvamotsvarande villkor atttvungen att

motio-emellertid denna gångavstyrkteaktier i bolaget. Utskottet även
Värde-inomtill det pågående arbetethänvisningmednerna, nu

pappersmarknadskommittén.
betänkandefram sittlade år 1989Värdepappersmarknadskommittén
hänvisningkommittén medi framtiden, variVärdepappersmarknaden

önskvärdamånga kanskeriskerna för ägar-bl.a. till att annars
riskeradestånd köparenskulle komma tillförändringar aldrig attom

tilli bolaget, komdelen aktiernasamtliga ellerbehöva lösa större av
införandettalarskäl för närvarandeövervägandeslutsatsen motatt av

erbjudandeplikt.°lagstadgaden
Ägarutredningen, avgivna betän-frågan i detbehandlade 1990som

heller frånnäringsliv, fann det intei svensktFöretagsförvärvkandet
erbjudandeplikt,införapåkallat i Sverigeutgångspunktersina att en

för kontroll-kostnadernaskulle höjasådan ordningeftersom en
utvecklingnäringslivetsminska det förochägarskiften i företagen

fömyelse.°omvandling ochtillnödvändiga incitamentet
1991,"motiontill frågan im.fl. fp återkomWesterbergBengt en

bifall till motionen. Ut-lagutskottetavstyrktedenna gångävenmen
Aktiebolagskommitténfrågan låg hosskottet kunde konstatera att nu

riksdagensinitiativ frånpåkallat med någotoch fann det därför inte
sida.

° anförts iyrkandena åberopas vadTill stöd förMotion 1986/87:L205. ensom
överlämnadeNäringutskottetmotion 1986/87:N344.i näringsutskottet väckt

erbjudandeplikt till lagutskottet.yrkandet om
7 erbju-överlämnade yrkandetNäringsutskottetMotion 1986/87:N169. om
dandeplikt till lagutskottet.
8 betänkande 1986/87:27 13.Lagutskottets s.
° framtiden SOU 1989:72, 246Värdepappersmarknadeni s.
° 1990:1, 152.svenskt näringsliv SOUFöretagsförvärv i s.
" Motion 1990/91:L3ll.
‘Z betänkande l991/92:LU10 15.Lagutskottets s.
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övervägandenKommitténs4.1 1.7

ellerde förslag till lagstadgadVid granskningnärmare av enen
kanerbjudandeplikt i debatten,tvingandesätt presenteratsannat som

alla aktieägare skall be-urskiljas, nämligenhuvudargument gtre
alla aktieägarekontrollägarskifte,handlas lika i samband med gett

skallkontrollpremie och alla aktieägareeventuellskall ha del i gen
kontrollägarskiñe.bolaget vid oönskatha lämnarätt ettatt

på aktieägarnalikabehandling4.11.7.1 Kravet av

aktie-ibland allaerbjudandeplikt åberopasTill stöd för kravet att
hänvisningsällan då ocksåbehandlas lika.måste Inte görsägare en en
gäller detlikabehandlingsprincipen. Häraktiebolagsrättsligatill den

principer.mellan tvåemellertid skiljaatt
bolags-likabehandlingsprincipen kräverbolagsrättsligaDen att

aktier medlika. Finns det i bolagetalla aktieägarebehandlarorganen
lika.slag behandlastill aktierskallolika i bolaget, ägarerätt av samma

och desssida bolagetmellan årelationenPrincipen handlar enaom
relationenhandlar inteandra sidan bolagets Denoch å ägare. omorgan

ochmellan dessarelationenmellan ellerbolagets ägareägare enom
i bolaget.presumtiv ägare

råderavseendenden i vissalikabehandlingsprincipEn är somannan
uppköpserbjudan-offentligai samband medaktiemarknaden, t.ex.

aktörernasamspel mellanvuxit fram iden. principDet är etten som
ochoch olika övervakningsorganmarknadsplatsemamarknaden,
förförtroendeallmänhetensförsta syftar till upprätthållai hand attsom

prin-land till kommeraktiemarknaden. Varierande från ett ett annat
ochuppförandekoder, i börsregleruttryck i frivilligtcipen till antagna

lagstiftning.utsträckning ii viss även
likabehandling aktiemarkna-manifesteras principen påSverigeI om

uppköpserbju-rekommendationer rörande offentligabl.a. i NBK:sden
iden-alla innehavare aktier medmedför bl.a.Principendanden. att av

aktie. haridentiskt lika vederlagerbjudas NBKskalltiska villkor per
likabehandlingsprincipen kräva erbjudande-emellertid inte attansett en

kontroll aktiebolaguppnårför dengällaplikt skall över ett utansom
Rekommendationema intebolaget.aktier isamtligaförvärva upptaratt

erbjudandeplikt.bestämmelsenågon om

aktieförvärv3 offentligt erbjudanderöranderekommendationNBK:s om
1988 II:5.
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likabehandlingKravet åberopas till stöd för erbjudande-som en
plikt bygger enligt kommitténs uppfattning missuppfattningen av
den bolagsrättsliga likabehandlingsprincipens innebörd.

på4.11.7.2 Kravet andel i kontrollpremie

Ett för erbjudandeplikt förknippat med kravetärargument närasom
likabehandling aktieägarna alla aktieägare i bolag blirär att ettav som
föremål för kontrollägarskifte i förekommande fall skall ha del iett en
erlagd kontrollpremie. Resonemanget knyter till föråld-an en numera
rad och starkt ifrågasatt teori i den amerikanska juridiska doktrinen,
nämligen besluta hur bolags skall utnyttjasrättenatt att ettom resurser

tillgång tillhör bolaget och därmed alla dess iär ägareen som propor-
tion till aktieinnehavet The Corporate Theory.Asset Den uppnårsom
kontroll bolag förvärva mindre samtliga aktieröver änett attgenom
och betalar för kontrollen köpa aktierna till överkurs, skallattgenom
därför till resterande aktier motsvarandeägarnaatttvungenvara ge
erbjudande. skall detta tillförsäkrasDe sin del i kontrollvärdet.sätt
Teorin lanserades i iFörenta början 1930-talet, slogstaterna av men
aldrig igenom i domstolspraxis eller lagstiftning.

heller i harInte Europa teorin kontroll tillgångom som en som
tillhör bolaget vunnit något allmänt stöd. Tyskland har fråganI om
samtliga aktieägares till andel i s.k. Paketzuschlag diskuteratsrätt
med anknytning till aktieägarnas lojalitetsplikt. tyska domstolarnaDe
har emellertid inte lojalitetsplikten kräva den förvärvaransett att som

kontrollpost i aktiebolag riktar motsvarande erbjudande tilletten
övriga för det delaktigadem i kontrollpremien.ägare sättet göraatt

heller i NederländernaInte har domstolarna kontroll-accepterat att
värdet i aktiepost skall delas lika mellan bolagets FrankrikeIägare.en
och Belgien kom visserligen det börsrättsliga regelverket förhållandevis
tidigt kontrollpremier i samband med överlåtelseratt motreagera av

aktieposter, reglerna inte uttryck för någon allmänstörre är acceptmen
The Theory.Corporate Asset Detsamma bestäm-trotsav synes,

melserna erbjudandeplikt i takeover-koden, fallet i Stor-om vara
britannien.

I Sverige har teorin kontroll tillgång tillhör bolagetom som en som
mycket begränsad uppmärksamhet och inte alls anförtsrönt en som

för erbjudandeplikt. Kommittén tillmäter den därför inteargument
någon betydelse.
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vid oönskadepå bolagetlämnakunna4.11.7.3 Kravet att
kontrollägarskiften

bolagetserbjudandepliktförgrundläggande är attDet argumentet en
möjlighet draskall hakontrollägarskiftesamband medi attägare ett

opportunityshould have theKvarvarande getsig bolaget. toägareur
skriverhappenedwhat haslikethey doof the notout company

takeover-koden.itill bestämmelseni kommentarTakeover-panelen en
bolagetsvärdetsänkariskerarkontrollägarskifte,Ett attman,menar

lämnamöjligheterbjudasskallmissnöjdaaktier, varför attägare en
till kon-aktiersålt sinadevillkorbolaget ägare somsomsamma

trollägaren.
frånför utgåkritiseratsflera hållfrånhar ettattResonemanget

skulletypisktkontrollägarskiftenantagandeogrundat settatt varaom
omständig-under alladetochövrigaför bolagetstill skada ägare att

erbjudandepliktkontrollaktieägarenåläggaologisktheter är att en
sammanhangetuppkommit. Isådan skadanågondet visatsinnan att

sidani åkonsekvensenbristandedenpekatshar också att ena
skaffarbolaget någonmöjlighet lämnaaktieägare attgarantera omen

tillmotsvarandenågonbolaget, medan rättkontrolleffektivsig över
kontroll-fallför detminoritetentillerkännstraditionellt inteutträde en

betydelsefulla nivåerbeslutshänseendeiuppnårägare ex-sommer
bola-röstetalet ifjärdelartredjedelar ellerhälften, tvåempelvis tre av

kritiken.sig till denansluterKommitténget.
kontroll-oönskadevidlämna bolagetmöjlighetKravet atten

skyldighetdeni ljusetockså diskuteratsdoktrinenägarskiften har i av
underkoncernmoderbolag iförföreligger attvissa länderi ett ensom

deldotterbolag. Eniminoritetsaktieägarelösaförutsättningarvissa ut
utvidgningellervarianterbjudandeplikt ärnärmast avatt enenmenar

inträdertypisktskyldighetemellertid dennaskyldighet. Då settdenna
i dotter-aktiernaeller 95uppnår 90moderbolagetförst procent avom

minoritetsrättigheter,utsläcker olikaoftadärmedbolaget och typer av
erbjudandepliktinväntsmedhar rätta attresonemanget sommot en

väsentligtröstetalet gårtredjedelexempelvisvidutlöses redan aven
påkallat.perspektivet kandetvad ilängre än ansessom
kvarvarande aktieägareförbeläggempirisktdå någotFinns det att

samtligabolagetsomfattarkontrollägarskifte inteförlorar ett som
studierbelystsforskningenekonomiskahar i denaktier Frågan genom

Resultatenägarskiften.tillanslutningaktiekursreaktioner i störreav
dennasigstudiersvenskautländska använtsåvälfrån avsomsom

förlustertillkontrollägarskiften lederantagandetintemetod stöder att
där-aktieposter,Förvärvövriga störreför tvärtom.ägare, avsnarare
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ibland kontrollposter, leder genomsnittligt till stigande aktiekurser.sett
I svensk studie aktiekursernas förändring i anslutning tillen av

samtliga blocktransaktioner 104 transaktioner minst tio procentom av
röstetalet i de svenska aktiemarknadsföretagen under perioden 1984-
1988, konstateras det inte finns något stöd för hypotesen kon-att att
trollen i företagen förvärvas för något övriga aktie-att sätt utsuga

Det kan naturligtvisägare finnas enstaka undantag, imen genom-
snitt får aktieägarna högre förmögenhet. Sandström 24en s.

4.l1.7.4 De svenska aktiemarknadsbolagens ägarstruktur

Ägar-Tanken erbjudandeplikt har sitt i Storbritannien.en ursprung
strukturen i de brittiska storföretagen kännetecknas i förhållandeav en
till andra europeiska länder låg koncentrationsgrad. Strukturen på-
minner förhållandena i amerikanska i kontinentaleuropeiskaänmer om
och svenska företag. Den i takeover-koden fastlagda för erbju-gränsen
dandepliktens utlösande 30 röstetalet försök frånprocent är ettav
Panelens sida med utgångspunkt ijust den brittiska ägarstrukturenatt

hur aktieinnehav krävs för typiskt effek-stort uppnåattange settsom
tiv kontroll" i brittiskt aktiemarknadsbolag. andra länderlett ser
ägarstrukturen annorlunda ut.

De svenska aktiemarknadsföretagens ägarstruktur mycket kon-är
centrerad. Den andel röstetalet uppgår istörsta ägarens genomsnittav
till 49 och de fem sammanlagdastörsta andel iprocent ägarnas genom-
snitt till 74 röstetalet i företagen. omkring fjärdedelarlprocent treav

samtliga svenska aktiemarknadsföretag finns det i dag ellerägareav en
innehar röstandelägargrupp den London-större änsom en som

börsen utlöser erbjudandeplikt. jämförelseEn tiden dess-överen ger
vid handen koncentrationen fortlöpande ökar.utom att

högaDen koncentrationen i ägarstrukturen återspeglas också i den
bolagsstämmanpå representerade röstandelen, vilket i sin påverkartur

hur röstandel nödvändig för uppnå effektivstor är kontroll.attsom
undersökningEn situationen i samtliga bolag med aktier noteradeav

på Stockholms Fondbörs A-lista vid ingången I993 exklusiveav
bolag där det antal varje harröster bolags-ägare rätt attsom avge

begränsas grund bestämmelserstämman i lag eller bolagsord-av
ning vid handen i genomsnitt 78 röstetaletatt procentger av var
företrätt vid ordinarie våren 1992. för effektivstämma Den kontroll
nödvändiga röstandelen uppgick i dessa bolag sålunda till i genomsnitt
39 femtedell företagenprocent. 90 ellerprocenten av var mer av
röstetalet företrätt vid och för effektivstämman kontrollgränsen
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eller högre.följaktligen 45 procent
utsträckningbetydandeockså det ivisarundersökningarFlera att

svenska aktiemarknads-i demed aktieposterhandelförekommer stora
identifieras förkommitténs uppdragutfördstudieföretagen. l en

för-förvärv medfördesammanlagt 180perioden 1985-1990 attsom
tredjedel röstetaletminstaktieinnehavuppnåddevärvaren ett avom en

innehav 51förvärven tillgenomsnitt leddebolaget.i l procentett om
vid denstannade köparenförvärventredjedelartvåröstetalet. l avav

småning-fallen såi tredjedelmedan hanröstandelen,uppnådda aven
aktier.resterandeerbjudande förvärvoffentligtlämnade ett om avom

slutsatserKommitténs1.84.1

svenska aktie-införas denbörerbjudandepliktFrågan om en
principer. Vadrättsligaledningmedintemarknaden kan avgöras av

påverkansidan denmellan åavvägningsaken gäller är enenaen
och å andrai företagenägarfunktionenskulle haerbjudandeplikt

övrigaskadar bolagetskontrollägarskiften ägare.försidan risken att
grundläggandenäringslivetresursutnyttjande i äreffektivtEtt av

fort-detta krävsoch välfärd. Förtillväxtekonomiskbetydelse för en
välutnyttjas sådelsnäringslivetsövervakninglöpande att resurserav

produk-ochtill de företagdelstillfälle,vid varjemöjligt styrssom
efterfrågan.enlighet mediproducerartionsenheter som

Vinst-funktion.viktigfyller företagensdenna ägareI enprocess
potentiellaochexisterandehos ägareincitamentskapar attutsikten

försökaochmöjligheterframtidaföretagensinformation attsöka om
viainformationvärdet denna.ekonomiska attrealisera det genomav

verksamhet.påverka företagensbolagsstämman
företagsvilketmellanoenighet sättRåder det ägarna ettom

kontrollerar bola-denutnyttjas, endastbäst kan ägareär somresurser
i praktisksin bedömningkunnamöjlighetengaranterad omsättaattget

informationen.den insamladevärdetsigtillgodogörahandling och av
högreekonomiskt värdedärförharaktier ärKontrollposter ett somav

Aktie-sig iaktie förpå varjevärdet post.än sammaavsumman
tillöverförasammanhangetuppgift i detmarknadens attär resurserna

kontrollägarskiftemöjliggöradvs.högst,värderar demden ettattsom
i bolaget.

förförutsättningarskaparlösningarefterKommittén strävar ensom
exempelviskommitténbetänkande hartidigareägarfunktion.stark I ett

möjligheternaytterligare begränsaavskaffa elleravvisat tanken att
föreslagitocholika röstvärdenaktier med attför företagen utatt ge
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den nuvarande regeln ingen får för 20rösta änatt procentom mer av
de på företrädda aktierna avskaffas, allt i syfte bevara ochstämman att
förstärka ägarfunktionen i företagen.

förDet kommittén tydligt erbjudandeplikt skulle fördyraär att en
och i vissa fall helt omöjliggöra såväl successiv uppbyggnaden av
kontrollposter direkta kontrollpostförvärv. lag skulleAntag attsom en
ålägga den förvärvat aktier representerande tredjedel röste-som en av
talet i aktiebolag erbjuda sig förvärva återstående aktier iett att att
bolaget. i gällande ordningDen skulle beredd betalaattsom nu vara

visst pris för denna aktiepost, skulle då kalkyleraett tvungen attvara
dels med möjligheten behöva betala kanske gånger högtsåatt ett tre
pris, dels med den ökade risk följer med mycket koncentreratettsom
aktieinnehav.

En erbjudandeplikt skulle också ha negativa effekter för den som
önskade sälja sina aktier bolag, föri kanske investera i bolagett att ett
med bättre framtidsutsikter. erbjudandeplikt skulleEn reducera antalet
potentiella köpare skulle kunna vilja köpa hel kontrollpostochsom en

den skulle också förgång. Men påverka marknaden alla aktier.en
i det nyssnämnda exemplet förvärvat tredjedelDen understraxsom en

aktierna skulle inte kunnai bolag, köpa ytterligare aktierett postav en
och erbjudandepliktdärigenom utlösa han inte hade möjligheten som
eller fullgöra. erbjudandeplikt därför försvåra förvilja En skulleatt

också aktieposter finnainte bara mindreägare större utan attav av
köpare till sina aktier.

för erbjudandepliktstarkaste motivet denDet är atten anses ge
minoriteten och särskilt då småspararna möjlighet kommaatt etten ur

ägarskiftebolag efter de ogillar. Kommittén har den uppfatt-ett som
ningen starkt minoritetsskydd behövs bl.a. för upprätthållaettatt att
allmänhetens förtroende för aktier sparform. Kommittén har isom
tidigare betänkanden föreslagit höjda majoritetskrav och andra traditio-

föreslårnella aktiebolagsrättsliga åtgärder i detta syfte och ytterligare
sådana åtgärder i förevarande betänkande.

Vid prövning nämnda traditionella aktiebolagsrättsligaen av om nu
åtgärder till skydd för minoriteten skall kompletteras med regler om
erbjudandeplikt det, vad anförts ägarfunktionenär utöver som ovan om
och risken petriñeringför svenskt näringslivs ägarstruktur,en av av
intresse följande.också Småspararnas direkta aktieägandevägaatt

endast för marginell andel i storlekordningen 10-15 procentsvarar en
riskkapitalet i de svenska aktiemarknadsbolagen och erbjudande-av en

plikt kan inte tänkas ändra den saken. Till detta kommeratt att
kontrollägarskiften långt ifrån alltid missgynnar övriga aktieägare.
Såväl svenska utländska studier pekar skiftensådana tvärt-attsom
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dem.typiskt settom gynnar
Föreslår kommittén inte lagfästgrund det anförda någonPå av

erbjudandeplikt den svenska aktiemarknaden.
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Författningskommentar

Förslaget till

Lag ändring i aktiebolagslagen 1975:1385om

1 kap. Inledande bestämmelser

Privata och publika aktiebolag

§1
Paragrafen kap.l 2 § Kommittén föreslårABL. endastmotsvarar en
mindre redaktionell ändring.

Aktiekapital

2 §
Paragrafen kap.l 3 § ABL.motsvarar

Aktieägarnas betalningsansvar

3 §
Paragrafen l kap. 1 § ABL. Kommittén föreslår i be-motsvarar att
stämmelsen erinras det personliga betalningsansvar kanom som upp-
komma enligt förslagets kap.19 2 Kommittén föreslår också vissa
redaktionella ändringar.

Förbud sprida aktiebolag aktierprivata utgivnaatt av m. m.

4 §
Paragrafen kap.1 4 § ABL. Kommittén föreslår endast vissamotsvarar
mindre redaktionella ändringar.

Koncern

§5
Paragrafen kap.1 § ABL.5motsvarar

6 §
Paragrafen kap. 6 §l ABL.motsvarar
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bildandeAktiebolags2 kap.

Bolagsbildning

§1
bolagsbildningsprocessen.ihuvuddragenparagrafdennaI ges

helstkanmotiveringenallmänna tai denutvecklasSom somvem
hanförutsättningunderaktiebolagstifta attbildatillinitiativ ettatt

initia-f.n.liksomkanSjälvklartprocesshabilitet.ochvanlighar parts-
tillsammans.flerativet tas personerav

stif-skallstiftarna upprättapunkten 1stycketFörsta att enanger
grundläggande dokumen-debolagsordning. Det ärochtelseurkund en

i §§.2-5innehållaskallVad debolagsbildningsprocessen.i angesten
framgåri bolaget. Detför aktiersigtecknastiftare måsteVarje av

bolaget.aktier isamtligatecknastiftarnaskallTillsammanspunkten
teckningslistasärskildNågonstiftelseurkunden.iskerAktieteckningen

sketeckningensjälvfallet kanförekomma,alltså inteskall enmen
måstebildasskall kunnabolagetstiftelseurkunden. Förtillbilaga att

aktietilldelningen.stiftarna omensevara
§.teckningskursen 2uppgiftskall finnasstiftelseurkundenl om

betalningstidenuppgifternågrainnehållaintedenbehöverDäremot om
stiftelse-betaldafullotill närförutsättsaktiersamtligaeftersom vara

bolagetBildas änpunkten 3.undertecknasurkunden enav mer
skall ske. Enbetalningenkommit närde hastiftare bör överens om

bindande.emellertid intebetalningstidöverenskommelse ärsådan om
stycket.andrarnotsatsvisföljerDet av

bankräkning.insättning påerläggasskallbetalningKontant genom
sådantskall ske sätt attapportegendommed ettBetalning egen-

borgenärer.aktietecknarensfrånanspråkfredadblirdomen mot
den kon-dettabeslutbolagetbildasgällandel rätt omgenom

för-det intekanregistreratsharbolagetlnnanstituerande stämman.
ABL. Dettakap. 13 §skyldigheter 2ikläda sigellerrättighetervärva

förvärvatsharegendomvidareinteemellertidmedför att avutan som
styrelse-för aktieägares,anspråkikanregistreringenförebolaget tas

detstårvarje fallskulder. lbolagsföreträdaresandraellerledamöters
föreredanaktier,tecknadeförlikvidegendom,klart utgöratt som

bolags-olikafrån deanspråkskyddadregistrering motbolagets är
Med kom-1984 595.Se NJAfordringsägare.intressenternas s.egna
beslutetstiftelseurkundundertecknandetförslagmitténs ersätter av

oförändrad.övrigtiordningenmedan ärkonstituerandeden stämman
sittfullgörstiftaresamtligainteföljerstycketandraAv att om

stiftelseurkunden, fråganundertecknar attochbetalningsâtagande om
förfaller.bolagetbilda
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bolagsbildningsärendetI måste kontrolleras bolaget tillförtsatt
aktiekapital motsvarande åtminstone lägsta tillåtna belopp enligt aktie-
bolagslagen. Vidare måste kontrolleras bundet kapital den omfatt-iatt
ning stiftelseurkundeni inbetalts till bolaget. kontrollenDensom anges
sker i dag med hjälp intyg från bank beträffande kontant betalningav
och från revisor beträffande betalning med apportegendom eller eljest
med vissa särskilda villkor.

denI ordning föreslås försvinner de särskilda intygen frånsom nu
banker och revisorer och öppningsbalansräkningersätts av en som
skall granskas auktoriserad eller godkänd revisor punkten 4.av en

varje aktiebolagAtt skall öppningsbalans följer §11upprätta en av
tredje stycket bokföringslagen 1976:125 föreskriver närattsom
bokföringsskyldighet inträder, balansräkning dröjsmål skallutan upp-

och i årsbok. gällandeI torde den konstitueranderättas tas rätt
den avgörande tidpunkten, vilket i föreslagnastämman denvara nu

ordningen undertecknandet stiftelseurkunden. Inärmast motsvarar av
det följande föreslås öppningsbalansen skall betalningsåatt göras snart
för samtliga aktier erlagts. Då föreligger nämligen förutsättningar för

fullfölja bolagsbildningen och kan räkna med i praktikenatt attman
öppningsbalansen och stiftelseurkunden kommer färdigställas iatt ett
sammanhang.

Som framgår följandedet skall revisorn vid sin granskningav av
öppningsbalansen särskilt huruvida bolaget tillförts bundetpröva
kapital i den omfattning i stiftelseurkunden uttala sigsamtsom anges

betydelsen sådana särskilda villkor för bolagsbildningenom av som
innebär framtida förpliktelser för bolaget.

När enligt auktoriserad eller godkänd granskad ochrevisoren av
godkänd öppningsbalans bolaget tillförts hela kapitaldet bundna som

i stiftelseurkunden, stiftama bolagsbildningen.kan fullfölja Detanges
sker stiftarestiftelseurkunden undertecknas samtligaattgenom av
punkten Stiftelseurkunden bolaget5. eftersomskall dagtecknadvara

bildat denna dag bolaget blir registrerat.anses om
När stiftelseurkunden får beloppundertecknats stiftaresamtligaav

bankräkning aktier lyftaspå tecknadebetalning forsattssom avsom
bolagets firmatecknare Motsvarandeenligt urkund, 2samma se
gäller apportegendom finns förvar tredjei hossom man.en

Om revisorns granskning vid handenöppningsbalansen attav ger
värdet på apportegendom lägre angivits i stiftelseur-t.ex. är än som

kunden, kan stiftama justera denna till medöverensstämmelse öpp-
ningsbalansen fullföljaoch bolagsbildningen under förutsättning natur-
ligtvis bolaget enligt balansräkningen tillförts aktiekapitalatt mot-
svarande minst det lägsta belopp lagen tillåter. På motsvarandesom
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fullgjortsin aktieteckning sedan hanstiftare återkallarkan,sätt om en
hansöppningsbalans övriga stiftareochsin betalning övertaupprättats,

och fullföljaför vad han betalat för aktiernaaktier, honomersätta
bolagsbildningen.

Över under-stiftelseurkunden innan dengällerhuvud taget att
i lag-framgår ordet färdigställautkast.tecknats bara Detär ett av

justera innehålletstiftama har fria händerinnebärDet atttexten. att
Är bereddaöppningsbalansen. deföljermed de begränsningar avsom

företa omfattandeöppningsbalans kan de ännuupprättaatt meraen ny
bolagsbildningsförfarandet från början.ändringar och därmed börja om

ansöka bola-bolagsbildningsprocessensista iDet är attsteget om
punktenregistrering hos 6.PRVgets

blir bindande förföreskrivs teckning aktierandra stycketI att av
stiftelseurkunden under-aktierna ochaktietecknaren han betalatnär

stiftelseurkunden undertecknatstecknats stiftare.samtliga Innan avav
Möj-återkalla sin aktieteckning.samtliga varje stiftarestiftare kan

kan emellertid inte ståligheten aktieteckningåterkalla öppenatt en
stiftamatill de övrigaunder hela bolagsbildningsprocessen. Hänsynen

stiftelseurkunden det inteundertecknattalar för samtliga stiftarenäratt
denna tid-längre återkalla aktieteckning.bör möjligt Föratt envara

lyftapunkt från och med denna dag hartalar också bolaget rätt attatt
förslagbetalningen har utformat sittför bolaget. Kommitténaktierna i

i enlighet härmed.
stiftelserkundenbildatsEnligt tredje bolaget hastycket näranses
naturligtvisundertecknats förutsättningstiftare undersamtliga attav

mindrePRV bifaller registrering.ansökan bolagets Det är enom
skillnad bildas besluti förhållande gällande där bolagettill rätt genom

konstituerande stämma.
Genom aktiekapitaletbolaget fastställsPRV:s beslut registreraatt

till det belopp stiftelseurkunden och detangivits i motsvararsomsom
sammanlagda tecknade och betalda aktierna.nominella värdet deav

Stiftelseurkundens innehåll

2 §
Första stycket första stycket Enligtkap. 3 § l ABL.2motsvarar
stycket skall teckningskursen i stiftelseurkunden.alltid anges

Varje stiftare skall aktier i det bolag skall bildas.teckna sig för som
Tillsammans skall stiftama samtliga aktier i bolaget. Teck-teckna
ningen sker i stiftelseurkunden. förening medAktieteckningama i upp-
giften teckningskursen och bolagsordningens uppgift aktiemasom om
nominella belopp det möjligt exakt bestämma hur aktie-gör att stort
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kapital och hur överkursfond bolaget kommer hastor det bildas.näratt
l andra styckets första finns detmening grundläggade förbud mot

underkurs i dag finns i kap.2 2 § andra meningen ABL. Förbudetsom
gäller såväl vid kontant betalning vid betalning sätt.annatsom
Efterlevnaden förbudet kontrolleras revisorn i samband medav av
granskningen öppningsbalansen. Skulle granskningen vid handenav ge

apportegendom lämnas stiftareatt t.ex. betalning försom av en som
aktier inte har det i stiftelseurkunden angivna värdet, kan stiftaren, i

till vad gäller enligt kap.2 2 § andramotsats stycket ABL intesom
förpliktas betala skillnaden kontant. I sådan situation följer §len av

valet står mellan stiftaren frivilligt betalaratt vad fattas,att som
stiftelseurkunden justeras till överensstämmelse med öppningsbalansen
eller frågan bolagets bildande förfaller.om

I 2 kap. 2 § finnsABL utförlig reglering betalning meden av
apportegendom. Skall aktie kunna tecknas med eller plikträtt att mot
aktien tillskjuta någon egendom eller medän ellerrättannan pengar
plikt för bolaget egendomöverta vederlag aktieratt änmot annat

fårapport, värdet apportegendomen inte högre det verk-sättas än
liga värdet för bolaget. föreskriftDenna täcks det universella för-av
budet underkurs. detta förbudAtt respekteras skall enligtmot kom-
mitténs förslag liksom för närvarande kontrolleras i registreringsären-
det. Det sker emellertid inte särskilda revisorsintyg attgenom om
apportegendom inte i stiftelseurkunden åsatts högre värde detett än
verkliga värdet för bolaget. ställetI skall den revisor granskarsom
öppningsbalansen på balansräkningen teckna förklaring mot-en av
svarande innebörd, han sig kunna godkänna innehållet.om anser
Denna ordning förbudet underkurs i samband medgaranterar att mot

respekteras. Någon motsvarighet till deapport nyssnämnda bestäm-
melserna i 2 kap. 2 § har därförABL inte upptagits.

I sistnämnda paragraf föreskrivs dessutom endast sådan egendomatt
eller kan bli till förär bolagets verksamhet kanantas nytta utgörasom

apportegendom. Emellertid framgår det föregående kommitténattav
föreslår revisorns godkännande öppningsbalansenatt skall skeav

förklaring innebörd apportegendom inte i stiftelse-attgenom en av
urkunden åsatts högre värde det verkliga värdet förän bolaget.ett Det

osannolikt auktoriseradär eller godkänd revisor tillmäteratt en egen-
dom lämnas betalning för aktier något verkligt värde försom som
bolaget med mindre egendomen kan bli till för bolagetsantas nytta
verksamhet. Kommittén har därför för intestannat att uppta motsvaran-
de bestämmelse i sitt förslag.

Andra stycket andra innehåller förbudmeningen betalaett mot att
aktier med åtagande utföra arbete eller tillhandahålla tjänst.att Bestäm-
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meningensistastycketförstakap. 2 §motsvarighet i 2sinmelsen har
ABL.

för betalningbestämmelserinnehåller sättetstycketTredje avom
sinbetalning harkontantBestämmelserna mot-aktier.tecknade om

föreskriftenmedanstycket ABLförsta§kap. 12svarighet i 2 om
skallfall,förstnämndaiaktierna,Kravetapportegendom attär ny.

i för-bankinstitut harsvenskthoskontoinsättningbetalas genom
Sverige.bank ihoskontobetalningkravslaget ett enersatts av

irevisorernakontrollerasföreskriveterlagts sättbetalningenAtt av
öppningsbalansen.granskningensamband med av

stycketfjärdeenligtskallförfallitbildandebolagetsfråganHar om
ochaktiertecknadeförbetalatsbeloppdeåterbetalastiftama som

redak-vissmedBestämmelsenavkastning. motsvararuppkommen
ABL.meningensistastycketandra§kap. 12ändring 2tionell

förbetalningbestämmelsei dagfinnsaktiebolagslagen attI en
betalasskallbeloppdethelaförstbolagetförlyftas närfåraktier som

styrelseochbankkontotÖppnadeändamåletfördetpåi sattspengar
behövsbolagsbildningsförfarandetillförslagkommitténsMedvalts.

bestämmelse.sådaninte någon

3 §
styckena ABL.tredjeochandrakap. 3 §2Paragrafen motsvarar

andratill 2 §kap. 2 § ABLfrån 2överförtsharDefinitionen apport
3 §i förslagetsoch 2punkterna 1tillhänvisarförslagetistycket som

åsyftats.inteharändringarsakligaNågrastycket.första

§4
fårBestämmelsenstycket ABL.fjärdekap. 3 §2Paragrafen motsvarar

Genomöppningsbalansen.granskningrevisornsförbetydelsesin av
rörelseförresultaträkningarochbalans-årstvåbl.a.kraven som

för sinunderlagrevisorntillförsäkrasapportegendom, gottettutgör
i sakensliggafår attvärde. Det naturegendomensprövning ansesav

skallperioderkortareförresultaträkningar accepterasochbalans- om
två år.tidkortareexisterat änrörelsen

vadbestämmelserfinnsstycket ABLfemtekap. 3 §2I somom
innehållet.föreskrivnahar detintestiftelseurkundenfallför detgäller

redovisatsredovisats ellerintebestämmelse ettfall densål är som
bestäm-motsvarandeNågonbolaget.verkanmissvisande motsätt utan

påankommafårförslag. Detkommitténsiupptagitshar intemelse
tillöppningsbalansengranskningenmedsambandirevisorn seatt av

hänvisas tillövrigtmaterialet. lföreskrivnai lagendethan haratt
nedan.under 6 §framställningen



Fdtfattningskommentar 309SOU 1997:22

innehållBolagsordningens

§5
till stiftelse-bolagsordning skall fogasStiftarna skall upprätta en som

för-inte frågaskillnad gällande deturkunden. Till rätt är ettmot om
slutlig produkt, låt den kanslag till bolagsordning attutan varaen

därförunder handläggningen hos PRVjusteraskomma attt.ex.att
Paragrafengodtas myndigheten.firma inte kanstiftarnas val avav

Uppräkningenbolagsordningens innehåll.minimikravlagensanger
exempelvis finnas eller kunnaSkall det i bolagetinte uttömmande.är

bolagsordningen.skall framgåolika slag, dettaaktierut avges av
förstai allt väsentligt kap. §stycket 2 4och andraFörsta motsvarar

gjorts redak-ändringar harstycket De tvåoch andra ABL. är rentsom
definitionen på nomi-den nuvarandetionella. första innebärDen att

första stycket punkten Denfinns inella beloppet i kap. 2 § ABL2
behandlar antal styrel-nuvarande punkten 6denandra innebär att som

punkter,mandattid delas i tvåoch derasseledamöter och revisorer upp
för revisorerna.för styrelsen och 76

bolagsordningenkrav detstycket har upptagitstredjeI ett att av
delvis harbolaget helt ellerförekommande fall skall framgåi ettatt

Bestämmelsenvinst.syfte bereda aktieägarnaän motsvararannat att
andra stycket ABL.12 kap. 1 §närmast

tredje stycketmed 2 kap. 4 § ABL.stycketFjärde överensstämmer

med villkorAktieteckning

6 §
vad händer lagensfinns bestämmelserkap.I 2 ABL omom som

ellerinnehåll sidanstiftelseurkundensbestämmelser sätts omom
stiftelseurkunden. Dessastrideraktie tecknas med villkor motsom

i förlitanallt allmänhetenbestämmelser skall skydda framför som,
redovisarfullständigt och korrektstiftelseurkundens uppgifteratt

bolaget. den kom-tecknar aktier i Ivillkoren för bolagsbildningen, av
själva hardet aktietecknamamittén föreslagna ordningen är som

Bestämmelsemai stiftelseurkunden kanstiftelseurkunden.undertecknat
i enighet under-tvång innan stiftamadessutom inte genomdrivas med

för regleringen harförutsättningarnatecknat handlingen. Det gör att
framgått det föregåendegrundläggande avseenden. Somändrats i av

någonföljdriktigt funnit det påkallathar kommittén inte att ta upp
eller kap. femte styckettill kap. andra stycket 2 3 §motsvarighet 2 2 §

i sitt förslag.ABL
kap. andra stycket ABL ochstycket 2 5 §Första nännastmotsvarar

stiftare uppställt villkor inteinnebär stämmer överensettatt somav en
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stiftelseurkunden inte kan gällande. Om exempelvismed göras en av
stiftama teckning aktier, muntligen eller i brev till de övrigavid sin av

teckning gäller endast under den förutsätt-stiftama, förklarar hansatt
får teckna visst avtal medföretag hanningen äger ettatt ett som

blivit registrerat, kan detta villkor inte åberopasbolaget detta harnär
framgång förakan inte med utsikt tillstiftaren i fråga. Han enav

yrkande bolaget skall förpliktasbolaget medfullgörelsetalan attmot
med sitt förbehåll.ingå det avtal han avsågsom

reglerarkap. sista stycketAndra stycket 2 5 § ABL,motsvarar som
stiftelseurkunden inte uppfyllts. Om, förvillkor isituationen när att ta

förbehåll stiftelseurkundenstiftare genomdrivit iexempel, ettett omen
avtal med bolaget efter registreringenskall sluta vissthans företagatt

tilldetta, leder denna intebolaget sedan vägranvägrar göra attattmen
tillteckning. kan stiftaren istiftaren blir fri från sin Däremot motsats

fullgörelsetalannyssnämnda exempletvad fallet i det genomsom var
förpliktelse stiftelseurkunden.fullgöra sin enligttvinga bolaget att

vid tidpunkt då allakan inte tillämpasParagrafen änannat en
för sina aktier. praktiskaerlagt full betalning Denstiftare redan har

därför inte överdrivas.paragrafen skallbetydelsen av

stiftelseurkundenuppgifterVissa i

§7
skall konstituerandefjärde stycketEnligt kap. 8 § ABL2 stämma

sammanträdanyvalda styrelsen måsterevisorer.väljas styrelse och Den
uppgift bolagetsmed hänsyn tillkan registrerasinnan bolaget att om

skall lämnas i registrerings-verkställande direktörochfirmatecknare
uppgifterna bolags-nämndastycket ABF. Deärendet första 32 § om

stiftel-förslag i stället lämnas ienligt kommitténsfunktionärerna skall
i förevarandedetta har upptagitsBestämmelserseurkunden. para-om

graf.

ippningsbalansrakningenGranskning av

8 §
granskninguppgifter vid denrevisornsparagrafen preciserasl av

första stycketföreskrivs i l §öppningsbalansen som
kap. andra.stycket 2 9 §iförstaBestämmelserna närmastmotsvarar

revisorndet ankommernyhetstycket prövaABL. En är attatt om
bankräkning. Detverkligen betalatsaktierbetalning förkontant

ellerfrån bankenkontokurantmed hjälpkan revisorn avgöra av
ocksåRevisorn skalllämpligt.finner prövahansättannat omsom

avskiltsbetalning för aktierskall sättapportegendom utgöra ettsom
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skyddar egendomen anspråk från aktietecknares borgenärer.motsom
revisorn skall inte bara kontrolleraMen full betalning för teck-att

nade aktier kommit in. skall också kontrolleraHan förbudetatt mot
underkurs respekterats och alltså apportegendom inte övervärderatsatt
i stiftelseurkunden. förslagetnyhet i revisorn särskilt skallEn är att

stiftelseurkundenuppmärksamma bestämmelser i ålägger bolagetsom
förpliktelser framtiden. framtidai Sådana förpliktelser bör möjligtom
åsättas värde så det går bedöma bolagets aktiekapital ärett att att om

fullotill täckt det kapitalet. detGår inte något värdeattav egna ange
bör förpliktelsen i öppningsbalansen redovisas inom linjen.

Över granskningen skall revisorn, enligt andra stycket, ytt-avge
rande tecknas på öppningsbalansen eller särskilt. Isättssom upp
sistnämnda fall skall revisorn balansräkningen teckna hänvisning till
yttrandet, jfr kap. 9 §10 ABL.

tredje stycketDet med kap. 9 andra stycket2 §överensstämmer
tredje och fjärde meningarna ABL.

Balansräkningen och revisorns yttrande skall i registrerings-ges
ärendet och ingå i beslutsunderlag.PRV:s

Registreringskrav

9 §
Paragrafen 2 kap. första, andra och fjärde9 §närmastmotsvarar
stycket ABL.

förstaFörsta stycket 2 kap. 9 stycket§ ABL.motsvarar
Andra stycket innehåller allmän erinranDet PRV:sär nytt. en om

skyldighet vid anmälan registrering bestämmelserna iprövaatt attom
aktiebolagslagen andra författningaroch betydelse i sammanhangetav
iakttagits.

Tredje stycket inleds med uppräkning vilka handlingaren somav
skall ligga förtill grund prövning, nämligen stiftelseurkunden,PRV:s
bolagsordningen, öppningsbalansen och revisorsyttrandet.

första förutsättning förEn bolaget skall registreras äratt att
bolagets aktiekapital står i överensstämmelse vad föreskrivssom om
detta i bolagsordningen. Bolagsordningens bestämmelser i måsteämnet
naturligtvis i sin förenliga med aktiebolagslagens bestäm-tur vara
melser.

Bolagets aktiekapital produkten antalet tecknade aktier ochär av
aktiernas nominella belopp. Några aktier förverkas grundsom av
bristande betalning finns inte i den föreslagna ordningen. Punkten 1
har därför kunnat förenklas något jämfört med gällande rätt.

Punkten sammanfattar2 2 kap. 9 § andra stycket 2-4 ABL. Kravet
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för-ochbestämmelsernasyftarbetalninggodtagbar apportom
apportegendomyttranderevisornsunderkurs. Visarbudet attmot som

angivits ivärd det beloppför aktier intebetalninglämnats är somsom
fulldeninte godtagbarbetalningenstiftelseurkunden ärävenär om

stiftelseurkunden.enligt
fjärde stycket ABLnuvarande kap. §2 9stycketFjärde motsvarar

ändringar.redaktionellamed vissa

Överkurs

10 §
med kap. 12 § ABL.2Paragrafen överensstämmer a

bolagetsföreföretagits registreringRättshandlingar som

§11
ändringar.viktigamed vissakap. 13 § ABLParagrafen 2motsvarar

rättigheterförvärvaaktiebolag inte kaninnebärstycketFörsta att ett
bildatBolagetdet registrerats.förpliktelser innaneller ådra sig anses

stiftare. Stiftamasamtligaundertecknatsstiftelseurkundenden dag av
rättshandlingar påvidtagit andraavtal ochkan undantagsvis ha ingått

stycketandraundertecknats.stiftelseurkunden Ibolagets innanvägnar
däromeller beslutdeltagit i sådan åtgärdslås fast deatt svararsom

övergårFörpliktelsemaförpliktelsen.solidariskt för fullgörande av
iförpliktelsenförutsättning delsunderemellertid bolaget att anges

stycketandraPRVstiftelseurkunden, bolaget registreratsdels att av
andra meningen.

de istiftare kansamtligaundertecknatsSedan stiftelseurkunden av
bolagetstiftelseurkunden bindafirmatecknama rätts-angivna genom

handlingar företas bolagetsoch andra åtgärder vägnar.som
mellan under-tanken tidsspannetKommitténs förslag bygger på att

kanbolagettecknandet registreringenstiftelseurkunden och görasavav
för betalningmycket bestämma dagenkort. självaStiftama kan av

till betalningenanslutningaktierna, revisorn ividtala granskandeden
och hand-färdigställaoch föreliggerså revisorsyttrandetsnart ge

lingama till PRV.
stycketkap. tredjemotsvarighet i 2 13 §Tredje stycket har sin

ABL.

Uppskjuten apport

12 §
2 kap. 9 § ABL.Bestämmelsen närmastmotsvarar a
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13 §
Bestämmelsen kap.2 9 b § ABL.närmastmotsvarar

14 §
Bestämmelsen kap.2 9 § ABL.närmastmotsvarar c

3 kap. överlåtbarhetAktieslag och aktiers

I kap.3 ABL behandlas aktier, aktiebrev och aktiebok. Dessam.m.
bestämmelser kommittén bör delas kapitel aktie-treanser upp om
slag och aktiers överlåtbarhet kap.,3 aktiebok 4 kap. aktiebrevsamt
5 kap..

Likhetsprincipen

1 §
Paragrafen med vissa redaktionella ändringar kap.3motsvarar l §
första stycket ABL.

Aktieslag

2 §
Paragrafen med vissa redaktionella ändringar kap.3motsvarar l §
andra stycket forsta meningen och andra meningen punkten 1 och 2
ABL. Den också uttryck for EG:s andra bolagsdirektivär artikelett

kräver det i medlemsstaternas lagstiftning finns bestämmelserattsom
ifrågavarande slag.av
I praxis godtasPRV:s i dag bolagsordningsbestämmelser inne-av

börd exempelvis i bolaget skall finnas eller kunna A-aktieratt utges
representerande l-99 totalantalet aktier och B-aktierprocent av repre-
senterande 1-99 totalantalet aktier. Uppenbarligen såprocent av ger en
utformad bolagsordningsbestämmelse betydande forett utrymme
manipulationer nyemissioner inte sker i proportion till detgenom som
antal aktier olika slag finns omedelbart fore emissionen. Kom-av som
mittén har stärka minoritetens ställningövervägt vid framför alltatt
riktade emissioner begränsning i i bolagsordningenrätten attgenom en

varierande antal eller varierande andel respektive slag.ettange en av
Med hänsyn till det föreskrivs kvalificerad majoritet foratt numera
riktade emissioner, har emellertid behovet sådan åtgärd i alltav en
väsentligt bortfallit.
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vid emissionöreträdesrättF

§3
§kap. 1ändringar 3redaktionellavissamedParagrafen motsvarar

meningentredjeoch3punktenmeningenandrastycketandra samma
paragraf ABL.styckettredjestycke samt samma

Röstvärdesskillnader

§4
§kap. 1ändringar 3redaktionellamed vissaParagrafen motsvarar

ABL.stycketfemte

aktierOmvandlingsbara

§5
§kap. l3ändringarredaktionellamed vissaParagrafen motsvarar

omvand-innebäraomvandlingsförbehåll kan attEttstycket ABL.sista
innebäraocksåkan attaktieägare,påkallaskunnaskallling menav

bolagsordningen.föreskrift imedenlighetiskall skeomvandling

överlåtbarhetFri

6 §
kap. 2 §ändringar 3redaktionellavissamedParagrafen motsvarar

tidigarefår liksomaktieförvärvaochöverlåtafrittRättenABL. att
kom-enligtfårhembudsforbehåll 18 §. Dessutominskränkas genom

ioch,§förköpsförbehåll 13skeinskränkningförslagmitténs genom
ibegränsningarandraNågrasamtyckesförbehåll 7 §.bolag,privata
iintefåraktierbolagetsförvärva taselleröverlåtafritträtten att

bolagsordningen.

Sun1Iyckc.§firbel1z7/ I

7 §
bolagsordningenimöjlighet etttaParagrafen Den öppnar attär ny.

bolagetsmedendasttillöverlåtaslår ägareaktielör-behåll att en ny
samtyekesförbehåll.kallas i lagenförbehållsådantsamtycke. lätt

samtyekes-motiveringen fårallmännai denutvecklatsskillAv som
avfr.sIaframgåraktiebolag. Detprivataendast ilörekommalörbehåll

förslu.stycket meningen.
samtyckebestämmelsevidareframgårmeningenförsta attAv om

Förbolaget.giltig attförbolagsordningen moti attmåste tas vara
innehållabestämmelsenmåsteregistrerasskallbolagsordningen
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samtliga uppgifter föreskrivs i de följande åtta punkterna. Detsom
framgår ordet skall i andra meningen. Ingenting hindrarav ävenatt
andra frågor regleras i förbehållet.

För införa samtyckesförbehållatt avseende redanett utgivna aktier
föreslår kommittén majoritetskrav skall gällaatt vid in-samma som
förande hembudsförbehåll enligt gällande framgårDeträtt.av av
förslagets 12 kap. 15

Ett samtyckesförbehåll innebär aktie får överlåtas tillatt ägareny
endast med bolagets samtycke. Med ordet överlåta markeras att ett
samtyekesförbehåll bara kan gälla rättshandlingar varigenom aktie-en

låter äganderättenägare till sina aktier övergå till någon annan genom
köp, byte eller gåva eller tillskott till juridiskgenom person.

Att kommittén valt begränsa samtyckesförbehållensatt tillämp-
ningsområde till överlåtelser beror kommittén önskat bolagenatt ge

möjlighet skapa ordning i vilken den aktieägareatt önskaren en som
sälja, byta bort eller bort sina aktier, skall vända sig till bolagetge
med begäran Ägande-samtycke till åtgärden innan den vidtas.en om

till aktierätten kan övergå till någon många andra sätt änen annan
överlåtelse. Utmärkande för flertalet de andragenom sätten är attav

det knappast praktiskt möjligt eller lämpligtär inhämta bolagetsatt
samtycke till övergången i efterhand. Det föränannat är att ta ett
exempel svårt tänka sig bolagets tillstånd inhämtasatt i förvägatt
beträffande aktier enligt lag skall övergå någon närsom annan
aktieägaren dör. När det inte fråga överlåtelseär univer-utan t.ex.om
salsuccession bodelning, bolagsskifte eller fusion,testamente,som arv,
bör enligt kommitténs mening saken lämpligen regleras med hem-ett
budsförbehåll innebär förvärvaren, sedan övergångenatt ägtsom rum,
skall erbjuda aktierna till inlösen.

Under begreppet överlåtelse faller försäljning aktie ochutmättav
aktie ingår i konkursbo. Om samtyckesförbehåll skulle gällaettsom
också sådana försäljningar, skulle emellertid aktierna utmät-vara
ningsfria och därmed också otjänliga säkerhet för lån. Frågansom om

samtyckeslörbehåll skall kunna gälla vidett utmätning och konkurs har
kommittén därför besvarat nekande, nedan under punktense

litt samtyekeslörbehåll kan inte pantsiittniiig eller någonavse :innan
upplåtelse begränsad sakråitt i aktien.av en

Fråga samtycke skall styrelsen eller bolagsstiimiiiziiiprövasom av
punkten l. Det inte tillåtet för styrelsenär uppdraatt t.ex. en
delegation inom styrelsen eller styrelsens ordförande frågorprövaatt

samtycke. lnte eller det tillåtet delegera frågorär samtyckeom att om
till verkställande direktören eller någon tjänsteman i bolagetannan
eller lägga prövningen skiljemanatt eller någont.ex. en annan
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bolaget.utanför
skallsamtycke avgörasfråganföreskrivs6 avpunkten attl om

måsteTvåmånadersfristenansökan.frånmånadertvåinombolaget
styrelsenellerbolagsstämmanfrågantillställningbeaktas när tas om

aktie-medhållasbolagsstämmaSkallsamtycke.frågaskall pröva om
svårtdetombud, kanellerpersonligennärvarande varagenomägarna

detOmbolagsstämma.tillsamtyckesprövningenförläggaoch dyrt att
någrakancapsulamhållskan stämmansidanandraå attantas per

blir detanföras stämmanintebetänkligheter att sommot organsådana
samtyckesfrågor.prövar

begränsadmycketoftaaktieägarkretsenaktiebolagprivata ärsmål
styrelseledamotdet kanmedräkna sommåsteoch att envaraman

Skulle såförsäljning.planeradtillsamtyckebolagetsansökt enom
beslutstyrelsensi närdeltarhanintedethindrar sam-fallet attvara

ankommaprövningenSkulleABL.§kap. 108tyckesfrågan avgörs, se
aktiersinaföroförhindrad röstaocksåhan attbolagsstämman, är

ABL.3 §kap.9samtycke avgörs,frågannär seom
överlåtelservilkasamtyckesförbehålliskallpunkten 2Enligt anges

baragällaklausulenlåtamöjligt t.ex.samtycke. Det är attkräversom
och byte.köp

medaktieägareutnyttjasskulle kunnasamtyckesförbehållEtt av
tillbetalningföranspråkiaktiernahindraförekonomi tasattattsvag

skulleenmansbolagibolagsordningenl ettborgenärer.aktieägarens
försäljasfåraktie inte utanföreskrivas utmättexempelvis kunna att

aktiernautmätninghindertordeDärmed motsamtycke. avbolagets
eller kommerlämnatbolaget attframgårdetmindremed attföreligga

Kommittén696.1989jfr NJAförsäljning,tillsamtyckesittlämna s.
for-gällaskall kunnasamtyckesförbehåll intedärförföreslår att ett

Undantagetkonkursbo.iingåraktieelleraktiesäljning utmätt somav
underförsäljningauktionexekutivförsäljningsåvälskall somavse

hand.
samtyckes-följerEG-fördrageti ettdiskrimineringsförbudet attAv

rättssubjekt hemma-diskriminerardetutformas såfårförbehåll inte att
EU-stat.någoninomhörande annan

till någonöverlåtasskallaktiepostfall därtänkas somkanDet en
sittbolagetochi bolagetaktiertidigare sam-redan geräger som, om

bl.a.Med tankebolaget.iställningdominerandeskulle fåtycke, en
habolagsordningenilegitimtdetkansituationer att ensådana vara

tillsamtyckesitt över-möjlighetbolaget attbestämmelse gegersom
bolagetimaktbalansensåaktiernadel attendastlåtelse avenav

punktenupptagits ihardettabestämmelsebevaras. En om
friaaktiesprincipenfrånutgåharKommittén övervägt att om
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överlåtbarhet och reglera endast vad skall hända ansökannärsom en
samtycke avslås. Emellertid måste räkna med fall därom man en

aktieäganninoritet, har goda skäl sig visstmotsättaatt att ettsom
rättssubjekt inträder aktieägare bolageti och till förstöd sinsom
inställning kan åberopa innehållet i bolagets samtyckesförbehåll, får
uppleva bolaget sin styrelse eller bolagsstämma ändåatt genom
lämnar samtycke till aktieöverlåtelsen. sådan situationl bör det ståen

förmöjlighet minoriteten samtycketöppet överprövatatten av
domstol eller skiljemän. Det denna bakgrund formuleringen iär mot
punkten ge eller3 samtycke skall Bolagsordningen kanvägra ses.
alltså utformas antingen så alla överlåtelser kräver samtyckeatt utom
de slags överlåtelser utryckligen undantagits, eller så baraattsom
överlåtelser visst angivet slag faller under samtyckesförbehållet.av

samtyckesförbehållEtt kan utnyttjas för förtrycka aktieägar-att en
minoritet. Kommittén har därför möjligheten ålägga bola-övervägt att

skyldighet vid lämna samtycke, lösa aktierna.vägranget att att
Kommittén har emellertid för försöka komma till medrättastannat att
problemet bestämmelse ålägger bolaget vid vägran,attgenom en som
anvisa köpare till aktierna överlåtaren begär det. föreskriftEnom om
detta har upptagits i punkten

bolagsordningen skall såledesl bestämmelse vilkatas en om som
skall erbjudas aktierna, samtycke med uppgiftövertaatt vägras,om om
den ordning i vilken erbjudandet skall lämnas till dessa in-personer
bördes, jfr kap. första stycket3 3 § torde ofta2 ABL. Det ställa sig
naturligt föreskriva erbjudandet i första hand skall riktas till dematt att

redan tidigare införda i aktieboken såsom till aktierär ägaresom av
visst slag, det också möjligt föreskriva vissär att att t.ex.men person
i första hand skall erbjudande.sådant

bolagsordningen skall också hur villkoren förl övertagandetanges
skall bestämmas punkten Bestämmelsen aktieägarna fria5. händerger

föreskriva aktierna skall till marknadsvärdet ellerövertasatt t.ex. att
substansvärdet. kan också förekriva ordinarieDe bolagsstämmaatt
årligen skall bestämma villkoren för Övertagande aktier sker undersom
tiden fram till nästföljande ordinarie Som ytterligare exempelstämma.
kan föreskrift beloppet skall nominella värdetnämnas att motsvaraom
eller den aktien belöpande andelen bolagets behållna tillgångarav
beräknade enligt reglerna kontrollbalansräkning. Om den valdaom
värderingsmetoden skulle bereda någon otillbörlig fördel eller nackdel,
kan enligt andra stycket jämkning ske.

Det angeläget frågan samtycke inte hålls underär öppenatt om
längre tid. bolagsordningenAv bör framgå vilken tid står tillsom
bolagets förfogande för bereda och ärendet. Vad fram-avgöraatt som
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villigeftersökandet någontid övertaför allt kan kräva ärär attsom
medmåste räknabetalningsformåga. Manharochaktierna attsom
aktiernaerbjuda seriebolaget kan tvingas övertaattav personeren

få överstigadock inteTiden böröverenskommelse kan nås.innan en
punkteninkom till bolagetdag ansökanfrån denmånader räknattvå

Är dag ansökanräknas från denofullständig bör fristenansökan6.
kompletterats.

. givitellermissnöjd med bolagetaktieägare vägratEn är attsom
han bereddställning tillmöjligtsamtycke bör så är atttasnart omsom

fore-härmednöja. enlighetlåter sig leller hani saken omprocessa
tid,framgå densamtyckesförbehållet skallskrivs i punkten 7 att av

dag bolageträknat från denfyra veckoroch högst säntminst två
talanvilken sådansitt beslut, inomaktieägarenunderrättelse till enom

skall väckas.
skilje-hembud skalltvistföreskrivs prövasgällandel rätt att avom

skiljeavgöran-ordningskäl för dennakap. ABL. Ett är3 3 § attmän
överklagasdomstol inte kanallmänavgörandetilldet i ettmotsats av

därför normaltavgörandetslutligaoch detgrundermateriella att
hembudsförbehåll före-ställasdetta skallsnabbare.kommer Mot att

forkostnadernaaktiebolag ochframför allt i privatakommer ettatt
uppfattning lagenkommitténsavsevärda.skiljeförfarande Det är attär

skiljeförfarade lämna detpreferens för öppetbör någoninte utanange
all-skallsamtyckeförköp ochhembud, prövastvisthuruvida avom

bolagsord-regleras ii ställetSaken börskiljemän.domstol ellermän
ningen.

slut.till sitt lsamtyckestvist snabbt bringasangelägetDet är att en
skalli bolagsordningenpunktenföreskrivs i 8härmedenlighet att

skall erläggas,aktiervederlag förtid inom vilkenden övertagnaanges
tidpunkt dåfrån denmånad räknatöverstigavilken tid inte får en

första stycketjfr kap. 3 4 ABL.3 §blev bestämt,lösenbeloppet
andramotsvarighet till kap. 3 §3upptagitsstycket harandral en

det falletBestämmelsen sikteandra meningen ABL.stycket atttar
framstårÖvertagande enligt punkten 4förvillkorentillämpning aven

förbehåll föreskriveranförasexempel kanotillbörlig. Som ett somsom
priseller visstnominella beloppettillskallaktierna ettövertasatt som

förändringpenningvärdetshänsyn tilljusterats medlänge harinte
frågakomma ijämkning kan ocksåutveckling. Menoch bolagets om
tillämpasaktiernavärderingenbolagsordningenbestämmelsen i avom

bolaget föreslårexempelvis över-otillbörligt attsätt, attett genom
skall fortsättalikvidationsvärdet bolagettilltagande skall ske atttrots

utgångs-detta förhållandevärde medbolagetsverksamhet ochsin som
likvidations-betydligt högreberäkningen kan änpunkt för antas vara

värdet.
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3 §
Paragrafen är ny.

Kommittens förslag utgår från frågan samtycke skallatt prövasom
bolaget innan överlåtelsen sker. enlighetI härmed föreskrivs i förstaav

meningen ansökan samtycke till överlåtelse aktie skallatt görasom av
skriftligen hos bolagets styrelse. kanDet lämpligt överlåtarenattvara
sänder ansökan med mottagningsbevis eftersom tidsfristen för sam-
tyckesprövningen löper från den dag behörig ansökan inkommit till
bolaget första7 § stycket 6.

Ansökningshandlingen skall undertecknad överlåtaren ochvara av
innehålla uppgift den tilltänkte förvärvaren. uppgiftAtt för-om om

skall lämnas motiverasvärvaren i de små privata aktiebolagattav som
det normalt fråga aktieägarens personligaär kvalitéer vanligen ärom,

betydelse vid samtyckesprövningen.av
I ansökan skall alltid huruvida aktieägaren önskar bolagetattanges

erbjuder aktierna någon för falldet samtycke till överlåtelsenannan
Uttrycker han inte någon sådanvägras. önskan, bör han ha rätt näratt

helst återkalla sin ansökan ha ådragit sig någon betal-utan attsom
ningsskyldighet fir de kostnader bolaget kan ha haft fort.ex.som
sammankallande bolagsstämma för prövning hans ansökan.av av
Anmäler han återigen han önskar aktierna någonatt övertasatt av

samtycke inte kan den honom föreslagne för-annan, om ges av
kan han inte återkalla sinvärvaren, ansökan. Hithörande frågor kan,

det lämpligt, regleras i bolagsordningen. Några uttryckligaom anses
bestämmelser i lag kommittén inte påkallade.anser vara

Om aktieägaren önskar aktierna någonatt övertas av annan, om
samtycke inte kan den honom föreslagne förvärvaren, skallges av

framgåansökan samtliga villkor för överlåtelsen. Skulle överlåtarenav
förtiga något ekonomiskt åtagande förvärvaren gjort, riskerar hansom

aktierna någon på deövertas uppgivna villkorenatt varvidav annan
åtagandet faller bort.

9 §
Paragrafen är ny.

Ett samtyckesförbehåll kan missbrukas. hänsynslösEn majoritets-
aktieägare kan genomdriva bolaget samtycke tillt.ex. vägraratt en
överlåtelse för så tvinga minoritetsaktieägaresätt säljaatt atten
aktierna för billigt pris till majoritetsaktieägaren eller någonett som
han anvisar. kanDet också inträffa majoriteten i styrelsen elleratt
bolagsstämman, i strid med föreskrift i bolagsordningen närom sam-
tycke fár lämnar samtycke till aktieöverlåtelse. För för-attges, en
hindra chikanös tillämpning samtyckesförbehåll föreskrivs ietten av
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skallsamtyckei frågabeslutbolagetsmeningenförsta varaatt om
avslags-föranföraskanskälexempel ettmotiverade. Som ett som

verksamhetdriveraktieförvärvarentilltänktedenkanbeslut nämnas att
medlämnas,samtyckehan,ochbolagetsmedkonkurrerar att omsom

affärs-vissafå delkanstycket ABLsista12 §kap.stöd 9 avav
hemligheter.

bolags-iskyldighetföreskriva attharKommittén övervägt att en
ellerföråberopafårbolagetskäl attvilkaordningen gesomange

minoritetensökauppenbarligen rätts-skullesamtycke. Detvägra
utformningenvidsvårigheterkommitténförutserEmellertidsäkerhet.

skallbestämmelsenbolagsordningsbestämmelse. För attsådanenav
förskälenmåsterättssäkerhetendärmed attochförutsebarhetenöka ge

konkretion. Engradhögförhållandevissamtycke haeller vägra aven
skälsakligainteskall lämnas,samtyckebestämmelse säger att omsom

ihämtaredan finnsledning attinte ändäremot,talar sommerager
någonföreslåför intedärförharKommittén attstannatlagtexten.

skyldighet.sådan
bolagetskälvilkafråganemellertidhindrarIngenting att somom

Sombolagsordningen.ireglerasfrivilligtsamtyckesfrågorianförafår
till bolags-anknyteromständigheterskäl kanlegitima t.ex. somanges

harellerverksamhetsföremåletbestämmelserordningens somom
sammansättning,aktieägarkretsensochbolagsorganensmedsamband

punkten 7stycketförsta§kundkrets. Av 7ellerkonkurrenterbolagets
samtyckes-utformatsåtillämpningenfrågan ettföljer att avom

talanskiljemändomstol ellerallmänförbehåll kan överprövas avav
någonelleraktiersinaöverlåtavillden annanantingen avsomav

i bolaget.aktieägare
erbjuderbolagetönskarangivit hanansökan attiöverlåtaren attHar

överlåtelsentillsamtycke vägras,falldetförnågonaktierna annan
aktierdevillig övertaanvisa någon är attbolaget avsesmåste somsom

aktierna.förbetalningengod förkanochmed ansökan antas varasom
två-angivnastycket 6förstai §den 7utgångenvidbolagetHar av

aktierna, äranvisa någon övertarförmåttintemånadersfristen som
samtycke§meddelande enligt lO attsändaskyldigtbolaget att om

lämnats.

10 §
Paragrafen är ny.

förstaenligtskallsamtyckeansökangjortaktieägareDen omsom
brev.rekommenderatutgångenunderrättasalltidmeningen genomom

samtligaharbolagsstämmasamtycke har prövatsfråganOm avom
samtyckes-kännedomfåtttillkallelsen stämmanaktieägare omgenom
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frågan. intresseradDen utgången får delta iär ellerstämmansom av
på själv reda på samtycke lämnatssätt ellerannat ta om

frågaPrövas samtycke styrelsen det inte säkert aktie-är attom av
känner till saken. Med hänsyn tillägarna risken för rättsförlusten om

styrelsen lämnar samtycke i strid med bolagsordningen, föreskrivs i
andra meningen samtycke har lämnats styrelsen, kopiaatt om av en av
beslutet skall sändas till samtliga i aktieboken införda aktieägare med
känd postadress. Aktieägama skall underrättas samtidigt densom som
gjort ansökan samtycke. Genom underrättelsen bereds aktieägarnaom
tillfälle väcka talan i första7 § stycket Någon under-att som avses
rättelse till aktieägarna behövs inte styrelsen samtycke.vägratom

ll §
Paragrafen är ny.

Ett samtycke bolaget har lämnat under vissa förutsättningar börsom
inte gälla för all framtid och inte heller förutsättningarna förändrasom
väsentligt. förevarandeI paragraf tidsbegränsas bolagets samtycke till

månader räknat från den dag underrättelse enligt 10 § avsändes tillsex
aktieägaren. Tiden har betydelse bolaget har givit sitt samtyckenär
blanco, dvs. någon viss förvärvare har angivits ochutan att utan att
några villkor för överlåtelsen har föreskrivits.

Har bolaget lämnat samtycke till överlåtelse till viss angiven person,
kan aktieägaren inte sänka priset eller sälja aktierna i annat avseen-
de villkor han uppgivit för bolaget.sämre motiverasän Det attav en
aktieägare skulle kunna pris det omöjligt förett görannars uppge som
bolaget finna någon köpare och så fria händeratt sätt attannan
sälja aktierna till han vill. kanHan inte heller begränsa för-vem
säljningen till dedel aktier omfattas samtycket.en av som av

12 §
Paragrafen är ny.

Fråga samtycke förutsätts bli prövad på ansökan denom av som
överlåta aktier i bolagetöverväger och alltså normalt vidatt tid-en

punkt långt innan den ansöker bli införd i aktie-ägaren attnye om
boken. Undantagsvis kan det emellertid hända saken inte kommeratt
under bolagets prövning förrän aktieöverlåtelse redan har skett. Omen
bolaget då samtycke, frågan vilkavägrar rättsverkningarär ärsom
nödvändiga för upprätthålla respekten för samtyckesförbehållet.att

Kommittén har för överlåtelse bolagets samtyckestannat att utanen
ogiltig. En bestämmelse detta harär upptagits i förevarandeom para-

graf. innebärDen någon överlåter samtyckespliktiga aktier ochatt om
underlåter begära bolagets samtycke till överlåtelsen, såatt är över-
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efterhandibolagetläkaskanOgiltighetenogiltig.låtelsen attgenom
kommakan sakensamtyckebolagetsamtycke. Omsitt vägrarger

dennaLederskiljemän.domstol eller rätts-allmänprövningunder av
ogil-naturligtviskvarstårsamtycke lämnas,tillprövning inteliga att

vidare-ogiltighetenläkamöjligtintetigheten. Det attär genom
godtrosför-Någoti godtill någonaktierna äröverlåtelse tro.somav
samtyckes-tillmed hänsyntänkbartregel knappast attvärv är som

stycket 5.förstakap. 3 §aktiebrevet 5framgåförbehållet skall av
reglerallmännaogiltig följeraktieöverlåtelse attNär är aven

detillbaka vadskall lämnadvs.åter,skall gåprestationerna parterna
ställetiskallbehåll,inte iegendomen utgemottagit. Finns parten

värde.för dessersättning

ehål IförbörkápsF

13 §
bestämmelsernamednäraParagrafen, överensstämmerär omny,som

finnsstycket 1förstatill §motsvarighet 7Någonisamtycke 7
skäl inte.naturligaemellertid av

slagsallaomfattaförköpsförbehåll kanskillnadEn är att ettannan
ingår iaktieaktie ochöverlåtelseöverlåtelser, utmättäven somav

skulleutmätningssituationiaktieEnpunktenkonkursbo, ensom
saknapraktikenskulle isamtyckemed bolagetsförsäljas endastkunna

för-underkastadaktieintegäller däremot ärkreditvärde. Det somen
köpsrätt.

stycketförsta7 §Punkten 2 motsvarar
ochförköpsrättskall havilkaskallförköpsförbehålletI somanges

punktenerbjudas förköp,skallinbördesdevilkeniordningden
skallturordning,förköpsberättigade i visserbjudas deaktiernaSkall

erbjudas tvåsamtidigtaktiernaSkallförbehållet.framgådettaalltså av
led detbestämmelsens sistainnebärförköpsberättigade atteller flera av

mellan demfördelasskallaktiernaframgå hurskallförbehållet som
sin förköpsrätt.önskar utöva

skall bestäm-för förköpvillkorenhurskallbolagsordningenI anges
därvidhand priseti första ärnaturligtvispunkten 4. Det är sommas

fall kommeri flertaletmedräknar attKommitténintresse. att manav
Medgodtar.säljarenprisskall ske tillförköpföreskriva ett enatt som
storlekrörande köpesummanstvistaldrig blidetföreskrift kansådan

jämkning blirstycketi andrabestämmelsernaochpunkten 6jfr om
säljaönskaraktieägarepriset. Denfrågatillämpliga ialdrig somom

de för-Vill ingenpris.sittochbolagettillanmäler detta avuppger
medsina aktieraktieägarenbehåller rättdetta attbetalaköpsberättigade
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under månader sälja dem till han vill för minst prissex vem samma
han uppgivit i sin förköpsanmälan. Detta ordningsom är näraen som

överensstämmer med vad i dag föreskrivs i många aktieägaravtal.som
Som angivits i kommentaren till punkten 5 7 § det emellertidärav

möjligt sedanatt sätt gammalt gäller beträffandesamma som-
hembud föreskriva aktierna skall förköpas tillatt visstett sätt-
bestämt pris. bolagsordningenI kan för exempel ordinarieatt ta ett att

årligen skallstämma bestämma till vilket pris förköp skall ske av
aktier fram till nästföljande ordinarie Som ytterligarestämma. exempel
kan föreskriftnämnas priset skall nominellaatt värdetmotsvaraom
eller den aktien belöpande andelen bolagets behållna tillgångarav
beräknade enligt reglerna kontrollbalansräkning. Med sådanom en
föreskrift i bolagsordningen kan tvist uppstå priset. Den kan ocksåom
föranleda säljaren eller den förköpsberättigade påkalla jämkningatt
enligt andra stycket.

Tidsfristema i punkten och5 skiljer6 sig från motsvarande bestäm-
melser i första7 § stycket 6 och En aktieägare önskar överlåtasom
förköpspliktiga aktier skall anmäla detta till bolagets styrelse 14 §.
Styrelsen skall vidarebefordra anmälan till demgenast enligtsom
bolagsordningen har förköpsrätt 15 §. förköpsberättigadeDe skall,

de önskar sin förköpsrätt,utöva anmäla detta till bolagets styrelseom
inom viss tid prekluderas förköpsrätten. tidDen står demannars som
till buds skall framgå bolagsordningen. Förköpsförbehållet får inteav
innebära förköpsberättigadede har så begränsadatt tid till sitten
förfogande de i praktiken inte kan sinatt gällande. Tidengöra börrätt
å andra sidan inte så lång den vållar olägenheter för aktie-attvara

och den hanägaren önskar överlåta aktierna till. I punkten har fristen5
till lägst och högst två månadersatts räknat från den dag anmälanen

möjlighet förköp gjordes hosutöva bolagets styrelse.attom
Om kommer överlåtelseparterna överens aktierna till denom av

förköpsberättigade krävs inte några särskilda åtgärder dem. kanDetav
emellertid lämpligt köparen anmäler sitt förvärv för införingattvara

aktierna i aktieboken. kanDet bli komplikationer han iav närannars
sin vill sälja aktierna och förköpsförfarandetur skallett nytt äga rum.

Kommer återigen inte huruvidaparterna förköpsrättöverens om
föreligger eller köpesummans storlek måste den förköpsberättigadeom
väcka talan eller påkalla skiljeförfarande för förhindra hansatt att
förköpsrätt prekluderas. Den tid står honom till buds för attsom an-
hängiggöra denna talan skall framgå bolagsordningen. I punkten 6av
har fristen till minst och högst tvåsatts månader räknat från denen
dag förköpsanspråket framställdes hos bolaget.

förköpsförbehålletAv skall framgå huruvida tvist förbehålletom
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detdomstol. Harallmänellerskiljemänskall senareprövas avav
föreliggafalliavgörandetslutligadetkan extremavalts,alternativet

intekanskiljemänavgörandeEtti instanser.prövningetterförst tre av
snabbare.normaltalltsåochgrunderformella ärklandras änannat
väljersällanintetappande attemellertidvisar partErfarenheten att

domstol undervid allmändenklandraskiljedomangripa attgenomen
talan tillsådanförekommit. Upptasrättegångsfelpåstående grovt enatt

slutligadetOavsetttiden.på närdraavgörandetkanprövning ut
punkten 7enligtköpesummanemellertidskallfalleravgörandet er-

far intetidbolagsordningen. Dennaiskalltidinomläggas angessom
blevköpesummandåtidpunktdenfrånräknatmånadöverstiga en

innebärBestämmelsenstycket ABL.4första§jfr kap. 3bestämd 3
för-köpesummanexempelvisföreskrivaskanbolagsordningen attiatt

domellermeddelasskiljedom näromedelbartbetalning närtillfaller
kraft.lagadomstol vinnerallmänmeddelas avsom

14 §
Paragrafen är ny.

framgårunder Sombeskrivits 13harAnmälningsförfarandet av
sinaöverlåtaaktieägareskall den ämnarparagrafförevarande som

tillanmälanskriftligförköptillaktiernaerbjudaaktier engenom
deti 13 §tidsfristema ärde kortatillhänsynMedstyrelse.bolagets

förköp.förvillkorsinaanmälaniredanaktieägarenviktigt angeratt
stånd.tillkommerinteförköpbetydelsefåkanVillkoren även om

§15
Paragrafen är ny.

säljaönskaraktieägareskallunder l4 §redovisatsSom somen
skallStyrelsenstyrelse.bolagetstilldettaanmälaaktierförköpspliktiga

aktie-iför dennadagenochanmälanantecknastycketförstaenligt
vidarebefordrasskallAnmälananmärkningskolumnen. genastboken

förköpsbe-Deförköpsrätt.harbolagsordningenenligttill dem som
tillanmäla dettaförköpsrätt,sinönskardeskall, utövarättigade om

andraenligtocksåstyrelsenskallanmälanSådanstyrelse.bolagets
Tidsuppgifternaanmälan.fördagenuppgiftmedantecknastycket om

prekluderats.förköpsrättenhuruvidatvistvidbetydelsehar en
väcktstycket 6första§enligt 13skall denstyckettredjeEnligt som
bola-hosanmäla dettaskriftligenskiljeförfarandepåkallatellertalan

handetta. Försummaranteckning attskallstyrelse, göra omgets som
medaktiernaomtvistadedesäljeraktieägarenhanriskeraranmäla att

kännedomtill bolagetsavgjord kommerblivittvistenstöd l6 Attav
aktieboken.iinföringbegäraktiernatillmedsambandi ägareatt nyen
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blivitbolaget anmäla tvistenNågon särskild plikt till slutligtatt att
föreskrivs därför inte.avgjord

anteckningar får praktisk betydelse för den befrielseStyrelsens
under begränsad tid från förköpsförbehållet i 16 Fören som anges

föreskrivs i fjärde stycketunderlätta aktieomsättningen skyl-att en
dighet för aktieägaren utfärdastyrelsen till den berörde intygatt av
vilket framgår huruvida aktieägaren behörig enligt 16 fritt§är att
överlåta sina aktier. Vad krävs för den köpt förköps-attsom som
pliktiga aktier med stöd skall bli införd i aktieboken behandlas16 §av
i kommentaren till den paragrafen.

16 §
Paragrafen Beträffande skälen för bestämmelsen hänvisas tillär ny.
framställningen under innehåller motsvarande bestäm-ll § som en
melse för samtyckesförbehåll.

aktieägarens befrielse från förköpsförbehålletandra meningen harI
för beräkningentidsbegränsats till månader. Utgångspunktensex av

förekommer under förfarandet.denna tidsfrist påverkas vad somav
förköpsberättigad till styrelsen löper aktie-Anmäler sig inte någon

förstafrån den tid stycketfrist utgången 13 §ägarens av som avses
förköpåterigen förköpsberättigad, kommerAnmäler sig någon men

sexmånadersfristeninte till börjar löpa vid utgången den tidstånd, av
stycket slutligen förköpsfrågan drasi första Om13 §som avses

börjar fristen löpa från den daginför domstol eller skiljemän, ett
föreligger, jfr vad detta underlagakraftvunnet avgörande sagtssom om

första13 stycket§
anmälningarföreskrivits styrelsen skall anteckna i§ harI 15 att

förköp. grundval dessa anteck-samband med erbjudande Påom av
utfärda intyg framgår huruvidaningar skall styrelsen begäran varav

föranlett förköps-föranlett eller inte någoterbjudande förköpett om
förköpsanspråk framställts skall iunderanspråk anmälningstiden. Har

framgå huruvida anmälan skettförekommande fall intyget attomav
tid.talan anhängiggjorts föreskriveninom

aktieägare önskar utnyttjaMed stöd sådant intyg kanettav som en
förköpsförbehåll sin behörighetbefrielse enligt från styrka16 § attett

fråga aktier iöverlåta sina aktier. Och förvärvaren kan, det ärom om
införd aktiebokenavstämningsbolag, sin bli istyrka rättett att genom

förete och intyget. kupongbolag behöveröverlåtelsehandlingen Iatt
förvärvaren styrka sin bli införd i aktieboken intyginte rätt att genom
eftersom i vilken uppgifterna finns antecknade försaktieboken av
bolaget.
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17 §
Paragrafen är ny.

skäl anförts under beträffandeAv 12 § samtycke ärsamma som en
överlåtelse i strid med förköpsförbehâll ogiltig.ett

Hembud

Bestämmelserna hembud bygger kap.3 3 § RegleringenABL.om
har byggtsemellertid och givits utformning nära över-ut en som

föreslårmed vad kommittén beträffande samtyckes- ochensstämmer
framför allt förköpsförbehåll.

18 §
Paragrafen med bestämmelserna förköp iöverensstämmer nära om

Beträffande motiven till paragrafen13 hänvisas därför till framställ-
ningen i föregående. skalldet Här endast påpekas ordet "övergått"att
i första stycket innebär hembudsförbehållen har vidare tillämp-att ett
ningsområde samtyckes- och förköpsförbehållen, endast ärän som
tillämpliga "överlåtelser". tempusvalet framgår också detAv att
skall fråga aktieövergång redan har ägtsomvara om en rum.

förstaPunkten delvis 3 kap. 3 § stycket1 1 ABL. lmotsvarar
föreslås beträffande förköplikhet med vad kan hembudsför-ettsom

förvärvbehåll omfatta också aktie och aktie ingår iutmättav som
konkursbo.

andra första meningenPunkten 3 kap. 3 § stycket2 motsvarar
ABL.

förstaPunkten 3 kap. § stycket och 2 ABL.3 3 lmotsvarar
Beträffande motiven till bestämmelsen hänvisasPunkten 4 är ny.

framställningen under första styckettill 7 §
första stycketPunkten kap. 3 § 3 ABL.5 3motsvarar
kap. fjärde stycketPunkten 3 3 § ABL.6 närmastmotsvarar
första stycketPunkten 3 kap. 3 § 4 ABL.7 motsvarar

har förvärvaren hem-femte stycketEnligt kap. 3 § ABL3 av en
begränsade möjlighetertill börja medbudspliktig aktie utövaattatt en

intedet visar sig lösningsrättenaktieägares i bolaget. lnnanrätt att
vilken aktie övergått inte någonbegagnas, kan den till utöva avannan

till vinstutdelning ochbolagetaktien liärflytande än rätträtt gentemot
teckningaktie vid nyemission eller tilltill teckningföreträdesrätt av ny

skyldigheterRättigheter ochi kap. ABL.andel i lån 5som avsesav
sig lös-till den begagnarteckning övergårgrund sådan som avav

ningsrätten.
innebär bl.a. såfemte stycket ABLBestämmelserna i 3 kap. 3 § att
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förvärvare hembudspliktigalösen stårlänge frågan öppen, avom en
heller den tidigareaktier kan på bolagsstämma.inte Inte ägarenrösta

vidRöstningsförbudet inträder omedelbartför aktierna.kan rösta
detantingen lösts elleraktieövergången och består till dess aktierna

förtsske och den aktieägarenblivit klart så inte kommer attatt nye
i aktieboken.

olägenheter, något väl demonstrerasordning har mångaDenna som
kani rättsfallet för aktierna inte1978 214. AttNJA rösträtten utövass.

förvärvaren inte införd i aktiebokenbolagsstämma så länge är som
kan leda till beslutanderättentill de ifrågavarande aktiernaägare att

bolaget lamslås.övergår minoriteten och verksamheten i Kom-att
mittén föreslår därför det bolagsordningen skall framgåatt vem somav

för aktierna under tiden från aktieövergången ochskall utöva rösträtten
till dess införd i aktieboken. bestämmelseden Enärägaren omnye

upptagits i punktendetta har
får följa aktieägare enligt bolags-punktenAv 8 attanses en ny som

för fråganaktiernaordningen har utöva rösträtträtt att trots att om
blivit slutligt avgjord, har bli införd iinte harlösningsrätten rätt att

aktieboken.
begränsningen i punktenskall påpekas 8sammanhangetl att genom

bolagsordningen interimistisktmöjligt iinte blirdetrösträtten,till att
hembudspliktig aktieöverlåtelseverkningarna närreglera av enav en

fastighet elleri bolagetsbostadtill rättägarenaktien rättt.ex. ger
Med denstyrelse.ordförande i bolagetsdirekthonomför t.ex.utseatt

förvärvaredenbeträffandei 21 § rättföreslåsutformning som ensom
ideltadenkan rättstår attlösningsfrågan öppen,har medan ny-

preklude-stårlösningsfråganmedan öppenkanaktienemission gesom
underteckningsrättenutnyttjarintedennämligen ägarenOm nyeras.

intekanDettamiste rätten.slutligedenteckningstiden, går ägaren om
punkten 8såbolagsordningenföreskrift iheller förhindras somgenom

har utformats.

19 §
tillhänvisasbestämmelsenförParagrafen motivenBeträffandeär ny.

14

20 §
Paragrafen §kap. 3med vissa redaktionella ändringar 3motsvarar
tredje stycket ABL och har utformats i överensstämmelse med 15

21 §
Paragrafen vissamed redaktionella ändringar 3 kap. 3 §motsvarar
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stycketfemte ABL.
femte stycket ABLenligt kap. 3 §under har 3anförts 18 §Som en

begränsadebörja medhembudspliktig aktie till attägare av enny
visar sigdeti bolaget. Innanaktieägaresmöjligheter rättutövaatt en

denaktie övergåttden till vilkenbegagnas, kanintelösningsrättenatt
härflytandeaktieninte någon rättägaren utövatemporäre annan av

till teck-företrädesrättvinstutdelning ochtillbolaget rättängentemot
andel i lånteckningnyemission eller tillvidaktiening somavnyav

sådangrundoch skyldigheterRättigheteri kap. ABL.5 avavses
slutligelösningsrätten denutnyttjardentillteckning övergår som

ägaren.
beslutadbolagsstämmanlyftakandenAtt temporäre ägaren av
skulde-i 24 §bestämmelsernakonsekvensutdelning torde avenvara

utdelningskuponginnehardenföreskriverbrevslagen att ensomsom
lyfta utdelningenkupongenöverlämnande ävenhar rätt motatt omav

böra gällaharMotsvarande ordningaktieägare.intehan ansettsär
samtligareglering förfå enhetligföravstämningsbolagockså i att en

med stödskyldighet för denbestämmelseraktiebolag. Några somom
överlämnaaktiehembudspliktigutdelning pålyftlagrummet attav

inte.inlöst finnsaktien blirslutligatill denbeloppet ägaren senareom
lösenbeloppetsamband medregleras ipraktikentorde iSaken att

bestäms.
ellerför aktierteckna sigocksåkanDen temporäre ägaren nya

företrädes-torde motiveraskap. ABL. Detskuldebrev enligt 5 attav
mycket begrän-undergällandekanteckning endasttill görasrätten en

skulleslutligestycket ABL. Denförsta 5jfr kap. § ägarensad tid 4 5
inte kundeden görarättsförlust ägarendärför riskera temporäreom

aktien.hembudspliktigamed denföljerföreträdesrättgällande den som
fondemission med hänsynvidföreligger interiskermotsvarandeNågra

jfr kap.mycket längre 4fondaktiepreskriptiontiden för ärtill att av
ABL.17 §

kan beslutabolagsstämmankansammanhanget attI nämnas att
emissionsbevis vidfungeraskallvisstmedkupong ny-somnummer

stycket Detkap. första ABL.fondemission, jfr 3 §4ochemission
i utbyte kupongendenemellertid inteinnebär temporäre ägaren motatt

underförstått,nämligenfondaktier. Det attkan kvittera ärut t.ex.
legitima-fordraskyldighetochfall hari dessastyrelsen rätt att samma
styrelsenhärmed skallenligheti aktieboken. Iinföringförtion som

jfr Rodhe 1995fondaktiema,aktiebrev påden temporäre ägarenvägra
155.s. -

skuldebrevaktier ellersig förtecknatdenOm temporäre ägaren nya
skuldebrevaktiebrev ellerteckningsbevis,skyldig överlämnahanär att
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till den slutlige då i förekommandeägaren fall betal-övertarsom
ningsskyldigheten för tecknade aktier eller skuldebrev.

Kommittén har funnit den beskrivna ordningen ändamålsenlig och
föreslår därför inga sakliga ändringar. Som utvecklats under 18 §
punkten 8 föreslår kommittén dock bolagsordningen skall innehållaatt
föreskrift skall utöva förrösträtten aktierna under tidenom vem som
från aktieövergången och till dess den infördägaren i aktie-ärnye
boken. Detta har kommit till uttryck i lagtexten.

4 kap. Aktiebok

Förevarande kapitel innehåller bestämmelser aktiebok. l avstäm-om
ningsbolag förs aktieboken Värdepapperscentralen VPC, medanav
aktieboken i kupongbolag förs bolagets styrelse. l avstämningsbolagav
förs aktieboken alltid med hjälp dator medan aktieboken i övrigaav
bolag också kan föras i bunden bok eller lösblads- eller kort-etten

I sammanhanget skallsystem. också inämnas avstämningsbolag får,att
till skillnad från vad gäller för övriga bolag, aktiebrev intesom ut-
färdas, något bör beaktas också bestämmelsernanär aktieboksom om
utformas. De angivna skillnaderna så betydandeär de enligtnu att
kommitténs mening bör komma till uttryck i kapitlets disposition.
Kommittén föreslår därför vissa bestämmelser aktieboken,att om som
skall gälla i alla bolag, först i kapitlet undertas rubriken Gemen-upp

bestämmelser för kupongbolag och avstämningsbolag.samma Härefter
följer två avsnitt under rubrikerna Kupongbolag respektive Av-
stämningsbolag.

Gemensamma bestämmelser för kupongbolag och
avstämningsbolag

1 §
Paragrafen kap.3närmast 7 § förstamotsvarar stycket ABL. Den
lägger fast skyldigheten för alla aktiebolag föra bok sina aktieratt över
och aktieägare. Vem ansvarig förär aktieboken förs och hurattsom
den skall föras i kapitlet.anges senare

I aktieboken antecknas liksom enligt gällande aktiernasrätt, inte-aktiebrevens Numren behövs bl.a. förkommetnär aktie-nummer. ett-
brev skall dödas.

I gällande föreskrivsrätt aktieägarna skall antecknasatt med an-
givande yrke eller titel. Denna uppgift saknar praktisk betydelseav
sedan det har blivit vanligt för identifieringsändamålatt använda person-
eller organisationsnummer. I avstämningsbolag innehåller aktieboken

inte några uppgifter yrke eller titel i ställetutan upptarom personnum-
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aktie-föreslårKommittén attidentifieringsnummer.eller annatmer
dettaskall föras sätt.bolagi allaboken

aktie-detgällandetillFörhållande rätt är attiändring avEn annan
förköps-samtyckes-,underkastadaktiehuruvida ärframgåskallboken

bolags-bestämmelse ienligtaktieellerhembudsförbeltålleller om
föremål förbliaktie ellertillomvandlasskall kunnaordningen annan

inlösen.

2 §
§14kap.3ändringarredaktionellavissamedParagrafen motsvarar

ABL.stycketsistaochförsta
regel äraktiebokeniinföring enfastslår somstycket attFörsta

iaktieägares rättskall utövaaktieägareförförutsättning att en
bolaget.

uppträdaaktieägarnamåste enflera, genomaktieOm ägs aven
skall utövadeeller närbolagsstämmaföreträdare annarsgemensam

iupptagitshardettabestämmelseEni bolaget.aktienden omrätt ger
ABL.styckettredje§14kap.3stycketandra motsvararsom

i avstäm-aktieägares rättbestämmelseupptagitshar§I omen
ningsbolag.

bolags-haraktieboken röstainförd i rätt attdenEndast ärsom
Inteskallröstlängden upprättas.därförbehövs närAktiebokenstämma.

bolags-tillföranmälanföreskriftbolagsordningeninnehållersällan om
röstlängdtillförslagmöjlighet upprättastyrelsen attför attstämma ge

dagarnågraellernågonbehövasdåkanAktiebokenföre stämman.
medbolagidatorhjälpmed ettaktiebokenFörsföre stämman. av

bokenutskriftnödvändigt göradetkan attaktieägare avmånga envara
skullenågontingmarginalhaföri förvägvecka att omän enenmer

därförföreskrivsstycketandra att§kap. l33gällandefel. l rätt
databehandling,automatisk ut-med hjälpförsaktieboken enavom

bolagsstäm-företio dagarförhållandenaavseendebokenhelaskrift av
Motsvarandevidför aktieägarna stämman.tillgänglighållasskallma,
harKommittén övervägt.styckettredjeiupptagitsharbestämmelse

utskriftendagvilkenregleralageninödvändigtdetfunnitinte attmen
vardag.inteföre ärtionde dagenfall stämmanför detskall enavse

kortamåstedåbolageti sakenskommittén, attnaturligger,Det menar
vardag.påföljandevidoch närmasttiden gränsensätta

3 §
l5 §3 kap.ändringarredaktionellavissamedParagrafen motsvarar

ABL.
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4 §
Paragrafen 3 kap. 16 § ABL medmotsvarar undantag för vad där sägs

aktiebrev.om
En motsvarande bestämmelse aktiebrevets utformning harom

upptagits i förslagets kap.5 3 § andra stycket.

K upongbolag

Beträffande uttrycket "kupongbolag hänvisas till vad anförtssom
under kapitelrubriken.

5 §
Paragrafen kap.3närmast 7 § förstamotsvarar stycket första och
andra meningarna ABL.

Kommittén föreslår aktier i bolag under bildandeatt skallett teck-
i stiftelseurkunden. Så samtliga stiftare undertecknatsnart dennanas

skall uppgifterna i stiftelseurkunden aktieteckningarnaom genom
styrelsens försorg föras till aktieboken.över Det nämligen styrelsenär

för aktieboken förs, bevarasatt och hålls tillgänglig.som svarar
Kommittén föreslår skyldigheten föra, bevaraatt och hållaatt

aktieboken tillgänglig för liksom för närvarande skallenvar vara
straffsanktionerad. Kommittén förutsätter bolagets revisorer iatt sam-
band med sin årliga granskning förvissar sig aktieboken finns iattom
behåll och styrelsen i övrigt fullgöratt även sina skyldigheter enligt
denna paragraf.

6 §
Paragrafen kap.3 7 § andramotsvarar närmast stycket ABL.

Kommittén har föreskrivaövervägt aktieboken alltidatt skallatt
föras med hjälp dator. Emellertid finns många aktiebolag medav ett
mycket litet antal aktier. framstårDet opåkallat föreskrivaattsom en
plikt använda dator i dessa bolag.att Kommittén har därför avstått från

användningengöra dator obligatorisk.att av
En aktiebok förs med hjälp dator pcrsonregister iutgörsom ettav

datalagens 1973:289 mening. Ett sådant register får inrättas och föras
endast den har anmält sig hos Datainspektionen och lätt bevisav som

detta inspektionen licens.om av

7§
Paragrafen 3 kap.närmast 7 tredjemotsvarar § och ljåirde styckena
ABL.

l paragrafen används ordet införa någon i aktiebokennär upptas
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beträffandeanvändsantecknamedanmotsvarande,ellerägaresom
förhållanden.övriga

aktiebokenföransvarigstyrelsendet är attkupongbolagl är som
samtliganödvändigtemellertid inte attriktigt Det ärförs sätt.ett

i aktie-anteckningellerinföringvarjetillmedverkarstyrelseledamöter
dem.någonuppdrar görastyrelsenräcker attboken. Det att

kupongbolag. Iiaktieröverlåtelsebehandlasstycket ettförstaI av
tillaktiebokeninförd i ägareöverlåtarenfalletenklastedet är som

undertecknarhan över-dåskeröverlåtelse attaktierna. En engenom
denangivande ägaren.medaktiebrevetlåtelseförklaring nyeav

bola-tillvända sigi handenaktiebrevetmeddärefterkanFörvärvaren
aktieboken.iinfördbli ägareoch krävastyrelse genastatt somgets

ochaktiebokeniinförtsden ägareförekommerDet att somsom
överlåtelseför-tecknaaktiersinaöverlåter attaktiebrevet engenom

överlåtelsentillsamtidigtaktiebrevetpåklaring attutan vemange
denförmöjligtdetblancoinöverlåtelse görsådan nyesker. En

överlåtelseförklaringnågonaktiernavidareöverlåta utan egenägaren att
förfalleraktienavkastningochUtdelningaktiebrevet. somannan

tillhörkupongeravlämnandelyftaskanbetalningtill sommot av
nöjerförvaltningi bolagetsdeltavill utaninteDenaktiebrevet. som

således intebehöverkapitalplaceringaktiernaha ageramedsig att som
bolags-villaktieägare röstaaktieboken. Omiinfördbliför enatt

för-hanHaraktieboken.införd iemellertidhanmåstestämma vara
styrka helaintehanblanco behöverinöverlåtitsaktiervärvat som

hanräckersig själv. Dettill attinförde ägarefrånfångeskedjan senast
varefter hanaktiebrevetöverlåtelseförklaringenisittifyller namn

skallAktiebrevetaktieboken.iinfördbli ägarehar rätt att nysom
angivenvissi aktiebokeninförtsaktieägarenpåskriftmedförses attom

i kap.Övriga finns 5aktiebrevbestämmelserdag. om
styrelsenåläggerbestämmelseupptagitsharstycketandraI somen
ändradeantecknaaktiebokenipliktensjälvklarasigoch för attiden

byttaktieägaresigexempelviskan röraförhållanden. Det somenom
aktieboken,iantecknasdåskall genast omefternamn. Det namnetnya

det.begäraktieägaren
skeranteckningelleraktiebokeniförsaktieägare omNär enen
anteck-ellerinföringenstyckettredjeenligtskallförhållandenändrade

ocksåoftakanhärför. Dettidpunktenuppgiftmedförsesningen om
densigneraruppgiftendenskriverdenlämpligt att nyasomvara

intedockbehövsdagUppgiftinitialer.sinaeller ommed sitt omnamn
exempelvismaterial. Omtillgängligt ettframgårtidpunkten annatav

bolags-förbehåll iellerbolagsstämmobeslutgrundaktierslags av
slag,aktiertillomvandlats annathar ettdagvissordningen aven
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framstår det överflödigt vid varje berörd aktie anteckna denatt attsom
omvandlats och förse denna anteckning med uppgift den gjor-närom
des.

3 §
Paragrafen 3 kap. första13 §närmast och sista stycketmotsvarar
ABL.

Första stycket innehåller den viktiga regeln bolaget sinatt genom
styrelse jfr 5 § skyldigtovan tillhandahålla aktiebokenär för denatt

begär det. Rätten del innehållet i aktieboken såledesatt ta ärsom av
inte begränsad till aktieägarna eller till med anknytning tillpersoner
bolaget. Med stöd bestämmelsen kan bl.a. journalister ochav personer

köpa aktier i bolaget elleröverväger låna tillatt attsom ut pengar
detta få kännedom vilka står införda aktieägare. Bestäm-om som som
melsen så viktig den har straffsanktioneratsär kap.19 §1 1 ABL.att

Förs aktieboken med hjälp automatisk databehandling skallav en
utskrift inte får äldre månader alltid hållas tillgängligänsom vara sex
hos bolaget. Utskriften skall aktieägarna i alfabetisk ordning. 1uppta

till vad gäller i avstämningsbolag se 18 skallmotsats § utskriftensom
innehålla uppgift också aktieägare med 500 eller färre aktier.om

Kommittén frånutgår den aktiebok alltid skall finnasatt som
bolagets ordinarie hålls tillgänglig för allmänhetenstämma under den
följande sexmånadersperioden. ingaHar eller endast små förändringar
skett i aktieboken under denna tid kan styrelsen anteckna förhållandet
med uppgift förändringarna utskriften varefterom en ny sex-
månadersperiod börja löpa. Större förändringar innebär att ut-som
skriften inte längre överskådlig bör alltid föranledaär utskrift.en ny

Andra stycket allmänheten få aktuell utskrifträtt helaattger en av
eller delar aktieboken till bolagets självkostnadspris.av

Avstämningsbolag

Bestämmelserna avstämningsbolag har disponerats följande sätt.om
Först definition avstämningsbolag 9 §. behandlasl 10 §ges en
aktieboken bolag med avstämningsförbehållnär bildas, följdett av
11-13 gäller§§ införande avstämningsförbehåll i gammalsom av en
bolagsordning. Därefter följer de praktiskt viktiga paragraferna för-om
valtarregistrering 14 § och den särskilda förteckningen över upp-
dragstagare, panthavare m.fl. 15 §. l 16 § behandlas borttagande av
avstämningsförbehåll. Avsnittet avslutas med paragrafer in-tre om
föring i aktieboken 17 §, tillhandahållande utskrift aktiebokenav av
18 § och arkivering aktieboken 19 Dispositionen§. skiljer sigav
något från bestämmelserna kupongbolag.om
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9 §
avstämningsbolag,definition motsva-innehållerParagrafen, ensom

Kommitténmeningen ABL.förstastycketförsta8 §sak kap.i 3rar
bolagsordningsbestämmelsenaktuelladensålagtextenhar justerat att

avstämningsbolag.skallBolagetformuleras:kan vara

10 §
iförasskallaktieboken avstäm-hurstycket, ärFörsta nytt, angersom
kupong-bestämmelsernatillämpasDåbildande.underningsbolag om

och 6 §§.under 5utvecklatsharInnebörden häravbolag.
förhuvudsakligadetövergår ansvaretregistreratsbolagetNär

framgårVärdepapperscentralen. Dettillstyrelsenfrånaktieboken av
styckettredjekap. 8 §i 3motsvarighetsinharstycketandra som

boktill dentörs dåaktiebokentidigare överdeniUppgifternaABL.
kupongbolagför närsätt ettVärdepapperscentralen somsamma

framgårbolagsordning. Deti sinavstämningsförbehållinför avett
stycket.meningen iandraioch l9ll-l3tillhänvisningen

intepreskriptiontillutvidgats6 harpunktenstycket attAndra avse
visatsinteaktiebrevfondaktie, ävenendast upputan somouttagenav

aktiekontolageninförande1989:828lagen§enligt 5 avom
det klartsåförtydligatsdessutomhar attBestämmelsen1989:827.

preskriptions-bestämmerbolaget ettdetframgår är omatt som
skall inledas.förfarande

tredjestycketförstakap. 10 §3stycketTredje närmastmotsvarar
ABL.meningen

meningenandrastycketförsta§kap. 103stycketFjärde motsvarar
ABL.

§ll
§kap. lländringar 3redaktionellavissamedParagrafen motsvarar

första stycket ABL.

12 §
§kap. 14ändringar 3redaktionellavissamedParagrafen motsvarar

stycketandra ABL.

13 §
kap. §3ändringarredaktionellamed vissaParagrafen motsvarar

stycket ABL.andra
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14 §
I paragrafen behandlas s.k. förvaltarregistrering. Bestämmelserna

3 kap. 10 § andra-fjärde styckenamotsvarar ABL.

§15
Paragrafen med vissa redaktionella ändringarmotsvarar 3 kap. 12 §
ABL.

16 §
Paragrafen 3 kap. fjärde8 § stycketmotsvarar ABL. En nyhet är att
kretsen panthavare preciseras till dem viss avstämningsdagav som

uppförd i den särskilda förteckningär enligt § skall föras15 översom
uppdragstagare, panthavare m.fl.

§17
Paragrafen vad i fråga avstämningsbolagmotsvarar gällersom om
enligt kap.3 7 § tredje stycket ABL. Hänvisningen till fjärde7 §
stycket innebär införingen regel skall dagtecknas.att som

18 §
Paragrafen 3 kap. 13 § ABL. Den har justeratsmotsvarar något till
överensstämmelse med vad kommittén föreslår i 8 § beträffande
kupongbolag.

§19
Paragrafen kap.3 11 § tredje stycket ABL.motsvarar

5 kap. Aktiebrev

Kapitlet uppdelat i två avsnitt behandlarär kupongbolag respek-som
tive avstämningsbolag. Eftersom aktiebrev inte får utfärdas i avstäm-
ningsbolag kapitlet uteslutandeägnas kupongbolagen.nästan

Kupongbolag

1 §
Paragrafen har ingen direkt motsvarighet i ABL.

I kupongbolag det vanligt bevisär någon aktieägareatt att ärom
utfärdas i form särskilda aktiebrev. Om bolaget enda ellerägsav av en

fåtal inte sig ha behovett aktiebrev, behöverpersoner som anser av
bolaget inte utfärda några sådana. Om emellertid någon aktieägare
begär det skall enligt förevarande paragraf bolaget utfärda aktiebrev
beträffande dennes aktier i bolaget.
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2 §
§ ABL.3 kap. 5Paragrafen motsvarar

3 §
andrakap. 4 §ändringar 3mindrevissamedParagrafen motsvarar

och 16 § ABL.stycket
bolags-ochorganisationsnummerbolagetsSkyldigheten att ange

gäller aktieägarensDesammastycket 1kategori första är person-ny.
stycket 2. Där-förstafödelsedatumellerorganisationsnummereller

beloppnominellaaktiensskydighetennuvarandehar den attemot ange
aktie-nedsättninggenomföradet lättarebort.tagits Det gör att aven

kap.jfr 6nominella beloppaktiemasminskningkapitalet avgenom
lämnasbehöverdå inteaktiebreveneftersomstycket ABLtredje 3l §

nominella beloppet.detpåteckningförbolagettill nyaav
överlåt-aktiemasinskränkerförbehållangivnaVissa i lagen som

denförintressesärskilt attbarhet eller är avseromannars avsom
tidigareliksomgälleraktiebrevet. Detskallaktierköpa anges

Tillinlösen.ochomvandlingförbehållhembudsförbehåll samt om
förköpsförbehåll.ochsamtyckes-fogatslista hardenna

kap.under 4vadtillstycket hänvisasandra sagtsBeträffande som
4§.

4§
och andraförstastycketandra4 §3 kap.stycketFörsta motsvarar

bankbarainteinnebärgjortsändring attABL. Denmeningarna som
undertecknafårbankintevärdepappersinstitut ärocksåutan som

aktiebrev.
ABL.femte stycketkap. 4 §3stycketAndra motsvarar

5 §
kap. 4 §ändringar 3redaktionellamed vissaParagrafen motsvarar

stycket ABL.första -

6 §
§ändringar kap. 7redaktionella 3vissamedParagrafen motsvarar

meningen ABL.andrastycketfjärde

§7
styckettredje ABL.§kap. 43Paragrafen motsvarar

nominella beloppetföreslagitföregåendei dethar attKommittén
har dehärmedkonsekvensaktiebrev. lskalllängreinte anges

samband mediaktiebrevpåskriftbestämmelsernanuvarande om
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nedsättning aktiekapitalet minskning aktiemas nominellaav genom av
belopp utmönstrats.

8 §
Paragrafen med vissa redaktionella ändringar kap.3motsvarar 4 §
fjärde stycket ABL.

9 §
Paragrafen med vissa redaktionella ändringar 3 kap.motsvarar 6 §
ABL.

§10
Paragrafen med vissa redaktionella ändringar kap.3motsvarar 17 §
ABL.

Avstämningsbolag

§l1
Paragrafen 3 kap. 8 § andra stycket andra meningen ABL.motsvarar

§12
motsvarighet isaknar gällandeBestämmelsen Den har utformatsrätt.

interimsbevis.förebild i 2 §efter om
aktualiseras såväl vid nyemissionkan konverte-Bestämmelsen som

stöd teckningsoption. På aktiemarknadenmedteckningring och av
konverteringfallet,i medaninterimsaktier vidi dagtalar manomman

med stöd teckningsoptionnyemission ochmedsambandteckning i av
tecknad och tilldelad aktie.betald,BTAbeteckningenofta använder

skulle kunna bestå.språkbruketdetinga hinderKommittén attmotser
lagtexten.ibeteckningendentrots gemensamma

Ökning vissaupptagande6 kap. ochaktiekapitalet avav
penninglån

Fondemission och tillskottsemission

1 §
Paragrafen har och kap.viss 5motsvarighet stycketi kap. första4 1 §
l § första stycket första meningen ABL.

Kommittén använder begreppsparet tillskotts-fondemission och
emission för beteckna emissioner där respek-bolaget inte erhålleratt
tive erhåller vederlag för de aktierna.nya

Vid fondemission ökas aktiekapitalet överföring öknings-genom av
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kapital ellerövrigaunder bolagetsolikabeloppet från poster egna
Ökningenanläggningstillgångar.värdetuppskrivning avavgenom

nomi-antingen i höjningtill uttryckkommaaktiekapitalet måste aven
aktier.emissionellertidigare aktierpånella beloppet nyaen avgenom

nämligenemission,formerinrymmerillskottsemissionT tre av
tecknings-emissionkonvertibler ochemissionnyemission, avav

emissionsformerför dessa äroptioner. Den nämnarengemensamma
kapital.tillförsbolagettillskottsemissionordetframgår nyttattavsom
aktier-betalning för deomedelbarnyemissionvidskerDet nyagenom

skuld tillkonverteringkonvertibleremissionvid enavgenomavna,
betalning iteckningsoptionervid emissionaktiekapital och genomav

optionen.utnyttjandesamband med av
kap. medanupptagits ifondemission har 7Bestämmelserna om

konvertibel och teck-kap.behandlas i 8 Begreppentillskottsemission
definieras i 8 kap.ningsoption

Beslutsordning

§2
och kap.stycket 5andramotsvarighet i kap. 1 §viss 4Paragrafen har

meningenstycket första ABL.tredje§1
be-bolagsstämmangäller i dag detvadlikhet medI är somsom

emel-Styrelsen fårstycket.aktiekapitalet förstaökningslutar avom
bolagsstäm-förutsättningundertillskottsemissionbeslutalertid avom

föregåen-stödeller medgodkännandeefterföljande stämmansavmans
meningen.bemyndigande andrade

aktiekapitalet påökaförbud sättstycket finnsandra ettI mot attett
innebärBestämmelsenbolagsordningen.medförenligt attinte ärsom

medi bolagkan fattasnyemission intefondemission ochbeslut ettom
bolag medförst ändras. Ibolagsordningenfast aktiekapital, ettutan att

fondemission elleraktiekapital får besluthögstalägsta och ettett om
detöverskrids. Finnsmaximikapitaletinnebäranyemission inte att mer

till detinte ledasådant beslutbolaget, f°araktieslag i attettän ett
fårvisst slagandelen aktierhögstaeller denhögsta antalet somav

överskrids.bolagsordningenenligtfinnas
konvertibler ochemissionsikteocksåAndra stycket tar av

utfärdas endastskuldförbindelser färSådanateckningsoptioner. av
Därvid gälleraktiekapital.och högstalägstabolag med attettett

full konver-vidförbindelserutfärda fler sådanainte fårbolaget än som
bolags-inomoptionsrättemamaximalt utnyttjandetering eller rymsav

antal elleroch högstaaktiekapitalbestämmelser högstaordningens om
bestämmelseuttryckligfinnsslag. I ABLandel aktier visst omenav
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detta i kap.5 1 § tredje förstastycket meningen. Med det be-nya
tillskottsemission behövs inte någon sådan särbestämmelse.greppet

förtjänarDet bolaget vid beräkningennämnas detatt att utrym-av
finns för fond- eller tillskottsemission måste hänsyn tillme som taen

de konvertibler eller teckningsoptioner står En emission fårute.som
inte leda till äldre konverterings- eller optionsrätter inte längre kanatt
utnyttjas.

Definitioner

3 §
Paragrafen definierar begreppen fondaktierätt, teckningsrätt desamt
därtill knutna begreppen fondaktierättsbevis och teckningsrättsbevis.

fondaktierättMed aktieägares enligt kap.7 2 § tillrättavses ny
aktie vid fondemission. I ABL talas företrädesrätt till fondaktier.om
Det enligt kommitténs mening missvisandeär tenninologi. Viden
fondemission har aktieägarna ovillkorlig till de aktiernarätten nya
fondaktierna. tillfallerDe aktieägarna särskild teckning. Dennautan
skillnad mellan fond- och tillskottsemission kommer till uttryck i 7
kap. 2 talar till fondaktier medan 8 kap.rätt 3 § behandlarsom om
företrädesrätt vid tillskottsemission. Denna tenninologi används också
i förevarande kapitel.

I gällande betecknas aktieägares till fondaktierätt delrätt.rätt Det är
beteckning innebörd oklar och inte några associa-ären vars som ger

tioner fondemission.till Kommittén föreslår därför den medersättsatt
beteckningen fondaktierätt. aktieägaresFör företrädesrätt tecknaatt nya
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner bör däremot den nuvarande
beteckningen teckningsrätt behållas. Som konsekvens dettaen av
språkbruk föreslås beteckningarna fondaktierättsbevis respektive teck-
ningsrättsbevis de emissionsbevis förekommer i kupongbolag.som

Emissionsbevis

§4
Paragrafens första och styckeandra kap.4 3 första§ ochmotsvarar
andra styckena kap.5 10 § ABL. Paragrafen handlar barasamt om
kupongbolag. Avstämningsbolag behandlas i 5

förstaI stycket slås det fast aktieägare med fondaktierätt elleratt
teckningsrätt har erhålla emissionsbevis bolageträtt i sambandatt av
med fond- respektive tillskottsemission. Det aktieägare med över-ger
skjutande fondaktie- eller teckningsrätter möjlighet exempelvis köpaatt
till udda så helt antal aktierrätter kan erhållas eller tecknas.att ett Av
andra stycket framgår bolaget i stället för särskilt emissionsbevisatt ett
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användskupongtill aktiebreven. Omhörkuponganvändakan låta som
inteaktiebrevetanteckningarbehöver någraemissionsbevis,som

ske.
tecknings-konvertibler ochinnehavareförekommerDet att av

delta i till-haroptionsvillkoreneller rättenligt låne-optioner att
utnyttjandeteckning medellerkonverteringskottsemission avsom om

åläggstredje stycket,hade I ärredanoptionsrätten nytt,ägt somrum.
tecknings-konvertibel- elleremissionsbevis såutfärdabolaget attatt

fallsåutnyttja sin teckningsrätt. Ienkelt kanoptionsinnehavama
konvertibeln eller teck-uppvisandeemissionsbevisutlämnas mot av

företrädes-dokumentetför anteckningningsoptionsbeviset attom
utnyttjats.harrätten

5 §
avstämningsbolag.handlarParagrafen om

§kap. 10tredje stycket 5kap.4 3 §stycket samtFörsta motsvarar
ABL.

grundasteckningsrättinnebärstycket DetAndra är attnytt. som
teckningsoptionerellerkonvertibleremissionmedsambandvillkor i av

registrerasskallaktiekontolagenenligtadministreras sammasom
grundas aktier.teckningsrättsätt somsom

och teckningsrätterfondaktierätteruddaFörsäljning av

§6
Tillämpningsområdet harkap. § ABL.3Paragrafen 4motsvarar a

jfrteckningsoptioner, 5konvertibler ochomfatta ocksåutvidgats till att
lag.§hänvisning till kap. 34saknarkap. § ABL10 sammaasom

Är paragrafens tillämp-skall vidförvaltare,registreradeaktier
aktieägare.behandlasning förvaltaren som en

aktiepåtill utdelningRätt ny

§7
kap.meningen, 4sistastycketkap. l2 femte4 §Paragrafen motsvarar

kap. l5 §5meningarnatredjeandra ochstycketfemte samtl6 §
möjligheternabegränsninginnebärmeningen attAndraABL. aven

Bestämmelsen harframtiden.utdelningrätteninträdetskjuta av
förslagkommitténsföljd utmönstratillfrämstförenklas, attkunnat av

bolag registreraifinnsgällandeenligt störremöjlighet rättden attsom
ikopplingbetalad. Denfullotilldennyemission innan är somen

betal-för aktiernastidpunktentilllydelse finnsnuvarandeparagrafens
registreringen.tillkopplingmeddärmed kunnatning har ersättas en
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Det förekommer bolag betalar utdelning redan innan nyemis-att ut
sionen, konverteringen eller ökningen aktiekapitalet grundav av
teckning med utnyttjande teckningsoptioner registrerats hos PRV,av

risken registrering grund något fel förfarandet.itrots vägrasatt av
Kommittén föreslår uttryckligt förbud utbetalning utdelningett mot av
innan kapitalökningen har registrerats. Bestämmelsen hindrar inte att
utdelningen beräknas innan kapitalökningen registrerats, utbetalasmen
först därefter.

E nzissionsprospekt

3 §
På skäl redovisats i kommitténs allmänna överväganden föreslåssom

bestämmelserna emissionsprospekt samlas i lagen 1991:980att om
handel med finansiella instrument och lagen 1992:543 börs-om om

och clearingverksamhet. erinranEn dessa bestämmelser harom upp-
tagits i denna paragraf.

Kapitalandelslån och vinstandelslån

9 §
Paragrafen kap.7 3 § andra stycket På skälABL.motsvarar som
anförts i kommitténs allmänna överväganden föreslås kapitalandels-att
lån åter bli tillåtna i svensk Beslut upptagande sådana lånrätt. om av
skall fattas i ordning föreskrivs för upptagande vinst-samma som av
andelslån.

7 kap. Fondemission

Ökningsbeloppet

1 §
Paragrafen kap.4 § tredje stycketl andra meningen ABL.motsvarar

Vid fondemission sker överföring belopp från olika posteren av
under bolagets övriga kapital till aktiekapitalet. Alternativt skrivsegna
värdet anläggningstillgångar samtidigt aktiekapitalet ökasupp som
med uppskrivningsbeloppet. framgårDetta första3 § stycketav

Rätt till fondaktier

2 §
Paragrafen kap. fjärde3 l § stycket och 4 kap.närmast 2 §motsvarar
första stycket ABL.

Kommittén skiljer mellan till fondaktier företrädesrättoch tillrätt
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till 6 kap. 3kommentarentillskottsemission,vidteckning se
intei realitetenbokföringsmässig åtgärdfondemissionEn är somen

ellerfler aktierfördelas påkapitalbolagetsinnebär än egetattannat
aktier skallhöjs. Omvärdet på aktierna ärutnominelladet gesatt nya

gamla aktieägarna. I 3tillfalla deskalldessasjälvklartdärfördet att
tillmedföra likainte skallaktiernaföreskrivs rättkap. 1 § ABL att om

skall ha olikaaktiernaellereller vinsttillgångarandel i bolagets om
nyemissionvidaktieägarnatillkommerskall denröstvärde, rätt som

olikaFöreskriftbolagsordningen.i rättreglerasfondemissionoch om
skallaktiernamellanskillnadernameddelas endastfår av nuvaraom

slag.angivet
medbolagvarit låtaavsikten harframgårförarbetena attAv att

aktieslagen vidröstvärdesskillnader mellanskillnader ellerekonomiska
vidföreträdesrättbestämmelserbolagsordningensutformningen omav

mellan bolagsordningsbestämmelsesidanåväljanyemission enena
och å andrakapitalandelefteraktieägarnaföreträdesrättinnebärsom
aktieägarnainnebärbolagsordningsbestämmelsesidan attsomen

subsi-slag ochaktiertillföreträdesrättprimärtillförsäkras sammaav
kapitalandelefter seaktieröverblivnatillföreträdesrättdiär prop.

fondemission återigenfrågaf.. l1091993/94:l96 synes av-oms.
två bolags-valfrihet mellanbolagenvarithasikten inte att ge

vill införabolagsordningeniEtt bolagordningsmodeller. ensom
i frågaskiljer sig endastaktieri frågaföreskrift rätt omsomomom

med delsdennaförenaskyldigtsåledesröstvärdet bör att envara
emitterasaktier skallfondemissionvidbestämmelse att avnyaenom

slagantal aktiertill detförhållandeiaktieslagvarje samma somav
gamla aktiernadebestämmelsedelsochtidigarefinns sedan attomen

till denförhållandeaktieslag iaktiertillskall rätt sammaavnyage
fram-representerar. ll3. Deta.a.deaktiekapitaletandel s.somav

bolags-mellan tvåskillnaddennatveksamtemellertidstår omsom
vid fond-modellendastnyemissionvidordningsmodeller mot en

ochbehandlasuttryck i lagtexten. Tvärtomtillkommitemission ny-
i lagen.fondemission sättsamma

föreslåförkommitténanförda hardetgrundPå stannat att nyaav
emissionproportionellregelnföreslårKommitténbestämmelser. att om

med aktieslagbolagfondemission ividaktieslagvarjemed inomrätt
framstårlagfasts.röstvärdet Deti frågaendastsigskiljer nuomsom

bolags-bestämmelse ibolagentvingaonödigt att taatt ensom
Till skill-påverka.själva kande inteinnehållmedordningen ett som

möjligtdet intetillskottsemissiongäller vid ärfrån vad attnad som
fondaktiertillavvika från denbolagsstämma rättbeslut somgenom

kom-utformning lagtextendenMedaktieägarna.lagen somavger
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mittén föreslår föreskriftenkommer proportionell emission medom
inom aktieslag träffavarje också bolag har aktieslagrätt att som som

skiljer sig inte i ekonomiskt hänseende,åt, i fråga rättent.ex.men om
styrelseledamöter.att utse

föreskrivsI enlighet härmed i första stycket huvudregel attsom
aktieägarna till fondaktier efter kapitalandel.har gällerDet i allarätt
bolag med aktiebolag.bara ett

Om bolag har aktier slag, skiljer sig i frågaänett ettmerav som
ekonomiska rättigheter i bolaget skall enligt andra stycket, i bo-om

lagsordningen finnas bestämmelser reglerar till fondaktier.rättensom
bestämmelser kan innebära till fondaktierDessa efter kapital-rätt nya

andel eller proportionell emission och inom varje aktieslag ellerrätt
bara för aktieslag, Friheten utforma bolagsordningenrätt ett etc. att är

i dessa situationer Oavsett bolagsordningen har den ellerstor. om ena
andra utformningen binder den bolagsstämman. Till skillnad från vad

.
gäller vid tillskottsemission det inte tillåtetär stämmo-attsom genom

beslut avvika från aktieägamas till fondaktier enligt bolags-rätt nya
ordningen.

Tredje stycket reglerar till fondaktier i bolag med andrarätten än
ekonomiska skillnader mellan aktieslagen. kan exempelvisDet sigröra

aktier med olika röstvärde. Om det i sådant bolag redan harettom
givits aktier olika slag och bolaget fondemitteraut att mot-av avser

skall aktiersvarande aktieslag, respektive slag emitteras för-iav
hållande till aktierdet antal slag finns sedan tidigareav samma som
och tillvarje gammal aktie aktier slag i för-rättge nya av samma
hållande till andelen i aktiekapitalet. Bestämmelsen inte någotutgör

bolaget fondaktierhinder emitterar endast de tidigaremot att ettav av
utgivna aktieslagen eller helt slag. gamla aktieägarna harDeett nyttav
i sådant fall till de efter kapitalandel.aktierna gällerDetsammarätt nya

bolaget i sin bolagsordning bestämmelserhar det möjligtgörom som
exempelvis emittera aktier med röstvärde haränatt ett annat som
givits tidigare bestämmelserna inte har utnyttjats. Då står detut men
bolaget fritt emittera fondaktier det slaget varvid de gamlaatt av nya
aktieägarna har till fondaktiemade efter kapitalandel.rätt nya

Förslag till beslut

3 §
Beslut fondemission fattas bolagsstämman. Paragrafenom av anger
vad förslag till sådant stämmobeslut skall innehålla. Förslaget skallett

fullständigt. Utrymmet för bolagsstämman ändra eller lägga tillattvara
Ärbestämmelser begränsat. förslaget ofullständigt kan aktieägarnaär
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förslag tilldär fullständigtbolagsstämmahållatvingas ettatt nyen
fram ochbeslut läggs prövas.

styrelsennämligen detfrån normalfallet,utgår ärLagtexten att som
initiativet från aktieägarefondemission. Kommerfråganväcker enom

ochstyrelsenutarbeta förslaget,skallprincip dennedet iär mensom
de uppgiftertillhandahållaskyldigafårrevisorerna att somvaraanses

till emissionsbeslut.fullständigt förslagbehövs för ett
alltidemissionsbeloppetföreskrivsstycket punkten 1förstaI att

styck-kap. tredjebestämmelse finns i 4 16 §Motsvarandeskall anges.
ABL.et

skeförsta stycket ABLkap. §ondemission kan enligt 4 1F genom
förslagetnominella belopp höjs. Ieller aktiemasaktier utatt nya ges

skallmetodvilkenpunkten använ-skall enligt 2till beslut somanges
das.

uppgift hurinnehållerfondemissionflesta beslutallraDe omom
ordningaktie.gammal Dennavarjebelöperaktiermånga somnya

ingenBestämmelsen harpunktenbli lagfást,föreslår kommittén
motsvarighet i ABL.

fondemissionvidfondemissionochSkillnaden mellan är attny-
kap. 16 §aktierna. 4för devederlagbolaget inte någottillförs nya

aktie-överföring tillfondemissioninnebär vidstycketförsta ABL att
kap.enligt 12delaskanantingen beloppskall skekapitalet utsomav

reservfond elleruppskrivningsfond,ellerstycket ABLförsta2 § av
värdeanläggningstillgångsuppskrivningöverkursfond eller avgenom
fond-Förslaget tillåtgärder.dessakombinationeller aven

eller vilkavilketpunkten påskall enligt 4emissionsbeslut avange
emissionsbe-genomföras. Skallskallfondemissionendessa sätt som

och överkurs,kapitalfrittfrånaktiekapitalettillförasloppet egett.ex.
förslaget.fördelningen framgåbeloppsmässigaalltså denskallså av

före-aktier.utdelning Därtillbehandlaskap. §I 6 7 rätten nya
sådanfår innebärafondemission inte rättbeslutskrivs bl.a. attatt om

emissio-vilketefter det år underräkenskapsåretförinträder änsenare
frånpunktenskall enligt 5till beslutförslagetregistrerats. I angesnen

utdelning.medföra till För-skallaktiernadetidpunkt rättvilken nya
föreskriften kap. Mot-i 6 7tillmed hänsynfir utfonnasslaget

stycketfemte ABL.i kap. 16 §bestämmelse fmns 4svarande
andra stycket.bakgrund kap. 2 §6skall läsasPunkten 6 mot av

skullemaximikapitalaktiekapital ellerfastbolaget harOm ettett som
fondemissionenföreslagnadenöverskridaskomma att genom-om

förutsätterförslagetemissionsbesluttillfördes, skall förslaget attange
innebärförslagetgällerbolagsordningen. Detsammaändring omaven

skulle kommavisst slagaktierandelenantalet eller atthögstaatt av
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överskridas.
I kap.3 1 § det kan finnas eller aktier med olikaatt utanges ges

Äri bolaget. detta fallet, skallrätt det förslaget till beslut framgåav
till vilket aktieslag de aktierna skall höra, punkten Motsvarandenya
bestämmelse finns i kap.4 16 § tredje stycket ABL.

Om förbehåll omvandling, förköp, hembud, inlösen eller, iom
privat aktiebolag, samtycke skall gälla beträffande de aktierna,nya
skall enligt punkten 8 detta i förslaget till beslut. Bestämmelsenanges
har ingen motsvarighet i ABL.

Av kap. andra7 4 § stycket följer till aktiebrev hörande kupongatt
får användas fondaktierättsbevis vid fondemission i kupongbolag.som
Skall detta ske, skall det enligt punkten 9 i förslaget till beslut.anges
Bestämmelsen har ingen motsvarighet i ABL.

Av kap.7 6 § följer överskjutande fondaktierätter kan säljasatt
bolagets försorg. så fallI skall det enligt punkten 10 igenom anges

förslaget till beslut. Motsvarande bestämmelse finns i 4 kap. 16 §
tredje stycket ABL.

I avstämningsbolag måste avstämningsdag fastställas, punktenen
11. De dennapå dag införda i aktieboken ellerär i förvaltar-som
förteckningen behöriga fondaktie, jfrär kap.3 8 § förstaatt ta emot
stycket ABL. Motsvarande bestämmelse finns i kap.4 16 § tredje
stycket ABL.

För aktieägare tid bli införda i aktieboken eller för-att attge nya
teckningen måste avstämningsdagen ligga i tiden efter det beslutetatt

fondemission har kungjorts. Kommittén föreslår i andra stycketom att
avstämningsdagen inte får tidigare vecka frånsättas detän atten
beslutet kungjorts. Den förhållandevis korta tiden skall bak-motses
grund kommitténs tidigare framlagda förslag SOU 1995:44 attav
kallelse till bolagsstämma skall utfärdas veckor föresenast tre stäm-

innebärDet aktieägarna kommer ha minst veckor plusatt att treman.
tiden från själva stämmobeslutet till avstämningsdagen sig för in-
föring i aktieboken eller förvaltarförteckningen.

Kompletterande information

4 §
Paragrafen kap.4 16 § andra stycket jämförd med kap.motsvarar 4

första4 § stycket ABL.
Paragrafen förutsätter beslut fondemission kan fattasatt extraom

Det möjligt fondemissionenstämma. skerär överföringom genom av
belopp från bolagets övriga kapital till aktiekapitalet. Skall emis-egna
sionen ske uppskrivning värdet på anläggningstillgångargenom utanav
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uppskrivningsfondtillöverförsförstuppskrivningsbeloppet enatt
harbolagsstämmaordinariefattasemissionsbeslutet sommåste en

balansräkningen.fastställaatt
lämnaspunkten 2iredogörelsedenvanligtDet att avsesär som

förlämnatharbolagetdelårsrapporterdetillhänvisning somgenom
perioden.aktuelladen

besluttillförslagTillhandahållande m. m.av

§5
kap.medjämförd 4stycketandra§16kap.4Paragrafen motsvarar

tvåtillfrånutsträcktsdockharTidenstycket ABL. enförsta4§
beträffandeföreslagitkommitténvadmedöverensstämmelseiveckor

1995:44.SOUinförårsredovisning stämmatillhandahållande av
särskildanågrainnehållerinteABLpåpekasförtjänar attDet att
frågaskall prövabolagsstämmatillkallelse ombestämmelser somom

bestämmelsernågrahellerföreslår inteKommittén omfondemission.
skallärendetemellertidföljerbestämmelser attallmännadetta. Av

kallelsen.ianges

Kungörelse

6 §
4närmastavstämningsbolag, motsvararendastParagrafen, rörsom

första§med kap. 7jämförd 4meningentredjestyckettredjekap. 16 §
stycket ABL.

ochautomatisktmindreelleraktieägarnatillfallerFondaktier mer
kupong-tio år. lefterförst närmarepreskriberasfondaktierättderas

beslutkungörelsesärskildnågonintedärför ombehövsbolag om
defondaktiernatillfalleråterigenavstämningsbolagfondemission. l

avstämningsdagen.aktiebokeniantecknadefinnsaktieägare som
bestäm-behövsaktiebokeniinfördablitillfälledemFör attatt ge

kun-skallavstämningsbolagifondemissionbeslutmelser att omom
göras.

ochkallelse Post-utfärdabolagpublikaförSkyldigheten att genom
dagstidning överensrikstäckande stämmerochTidningarInrikes en

bolagsstämmakallelse tillbeträffandeföreslagitkommitténvadmed
1995:44.SOU

Rcgislrcring m. m.

§7
ABL.stycketfjärde16 §kap.4styckeFrr.s&#39;Ia motsvarar
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Beslutet fondemission skall självfallet innehålla de uppgifterom
föreskrivs i 3som

Andra och tredje styckena kap.4 16 femte§ stycketmotsvarar
ABL. Texten har modifierats med hänsyn till fondemissionen kanatt
ha genomförts ökning aktiernas nominella belopp.genom av

Preskription fondaktieav

3 §
Paragrafen 4 kap. l7 § ABL.motsvarar

Skyldigheten för publika bolag utfärda kallelse Post- ochatt genom
Inrikes Tidningar och rikstäckande dagstidning överensstämmeren
med vad kommittén föreslagit beträffande kallelse till bolagsstämma,
jfr 6även

8 kap. Tillskottsemission

Definitioner

1 §
l 6 kap. l § tillskottsemission kan nyemission, emissionattanges vara

konvertibler eller emission teckningsoptioner. Definitionernaav av av
dessa begrepp i detta kapitel i anslutning till de materiella bestäm-ges
melserna nyemission, konvertibler och teckningsoptioner.om

Termen har behållits förnyemission sådana emissioner där bolaget
aktier tecknas direkt. Skillnadenut mellan nyemissionger nya som en

å sidan och emission konvertibler eller teckningsoptioner åena en av
den andra det vid nyemissionär klartatt inteär emis-atten om-
sionen förfaller helt det blir ökning aktiekapitalet. Vid emis-en av—
sion konvertibler och teckningsoptioner det fullt möjligtärav att
emissionen inte leder till någon ökning aktiekapitalet eftersomav
innehavarna konvertiblerna eller teckningsoptionerna inte skyl-ärav
diga konvertera till eller teckna aktier.att nya

Beslut nyemission skall med kommitténs förslag anmälas förom
registrering månader från beslutet. Därvidsenast skall full ochsex
godtagbar betalning ha erlagts för de aktierna. De nuvarandenya
reglerna i 4 kap. l3 § ABL nyemission i bolag med registre-störreom
ring i två omgångar ökningsbcloppet har inte tagits med i kom-av
mitténs förslag. Däremot innehåller förslaget den nyheten registre-att
ring inom sexmånadersperioden kan ske i omgångar, 26 femte§se
stycket.

Konvertibla skuldebrev skall enligt innehålla utfästelseABL frånen
bolaget borgenären har helt eller delvis byta sin fordranatt rätt att ut
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harKommitténbolaget.aktier i övervägt attskuldebrevenenligt mot
fordrings-skuldförbindelsekonvertibelbeskriva som gersom enen

betalningaktiertecknadelvisellerhelt mothavaren genomrätt att nya
aktie-aktieteckningengrundfordranbolagets motkvittning avav

fallförekommandeskuldförbindelsen, ienligtfordrantecknarens
behandlasskulle dåKonvertiblerbetalning.kontantmedtillsammans

kon-skall betalasinteemellertidteckningsoptionerslagsett somsom
visstkvittningdeltillåtminstonehelheti sin utan genomtant en

vinstertextekonomiskavissaskulleterminologisådanEnsätt. ge
tala medförteckning/nyteckning/bytebestämmelserna atteftersom om

tillskottsemissioner.för allaenhetligaskulle kunnadå görasABL
språk-hittillsvarandedetbrytaemellertidskulleTerminologin mot

terminologimed denförenligmindreoch dessutombruket somvara
finansmarknaderna.används

defini-nuvarandebehålla denfördärförharKommittén attstannat
miss-tillledakan knappastförenklingar. Deteftertionen strävatmen

utfästelse från bo-för talaställetilagtextenförstånd att om enom
fordransindelvis bytaellerheltharborgenär utlaget rätt attattom

konvertibelbolaget definieraraktier iskuldebrevenenligt sommot en
skuldförbindelseutgivenvederlagmotaktiebolag som geretten av

skuldförbindelsendelvis bytahelt eller motfordringshavaren rätt att
ett utbytekonverteringterminologi blirMed dennabolaget.iaktier

konvertibel-ärjugällerVad sakenaktier.konvertibel attmot nyaav
bolagettillförhållandeställning ikonvertering bytervidinnehavaren
honomskuld tillaktiebolagetsvarvidaktieägaretillfrån borgenär

överkursfonden.vid överkurs,och,aktiekapitalettillöverförs
iskall hai dagliksombolagen rättföreslår attKommittén att

teckningsoptioner,emitteralån,upptagandemedsamband gersomav
betalning.kontanti bolagetaktiertecknabegäran moträtt att nya

förenadefastteckningsoptionerskall sådanagällandeEnligt rätt vara
sådantilleller knutna sättskuldförbindelsemed ett gersomenen

skuldförbindelsen.frånoptionsrättenskiljafordringhavarna rätt att
teckningsoptionerskall kunnabolagenföreslårKommittén utatt ge

bolaginnebärlån. Detupptagandesamband med att ettäven utan av
anställdasinaexempelvistillteckningsoptionerutfärdakunnaskall

kanTeckningsoptionerbolaget.tilllåndessakrav på attutan ger
rekonstruk-samband medianvändbart instrument t.ex.vidare ettvara

bolag.tion ettav
betalning.ellergratisemitterasbör kunnaTeckningsoptioner mot

räknasintedärvid erläggsvadfårbetalning,emitterasOm de mot som
options-utnyttjandemedtecknasför aktierbetalningenpå avsomav

skallteckningsoptionutnyttjandemedtecknasAktierrätten. avsom
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nämligen alltid betalas kontant. framgårDet definitionen i dennaav
paragraf.

Kommittén har reglera den tidövervägt under vilken teck-att en
ningsoption skall utnyttjas, inte funnit tillräckliga skäl till någramen
begränsningar. Ett bolag kan med kommitténs förslag utfärda teck-
ningsoptioner omedelbar teckna aktier ochrätt dennaattsom ger nya

kan bestå till dess bolageträtt upphör.
Betalningen för aktier tecknas med utnyttjande tecknings-som av

option skall erläggas kontant. Några möjligheter betala medatt
apportegendom finns inte. Det beror teckningsoptionen kan gällaatt
under i princip obegränsad tid. Det omöjligt i beslutär att ett om
emission teckningsoptioner någon teckningskurs vederlagetav ange om
skall egendom värde vidutgöras tiden för utnyttjandetav vars av
teckningsoptionen helt okänt.är

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med tecknings-
optioner skall i dag löpande. Det motiveras med konverteringattvara
eller teckning skall kunna ske djupare efterforskningar från bo-utan
lagets sida innehavarens behörighet påkalla konvertering ellerattom
teckna aktier. Utformas konvertibel eller skuldebrev med teck-etten
ningsoption enkelt skuldebrev, får emissionen enligt inteett ABLsom
registreras. Kommittén har i det föregående förutsatt friståendeatt
teckningsoptioner kan komma till användning i samband medt.ex.
företagsrekonstruktioner. Uppenbarligen det inte lämpligtär att en
detta tillkommen teckningsoptionsätt måste behandlas enligt bestäm-
melserna löpande skuldebrev. På grund härav och då det iävenom
andra situationer föreligger praktiskt behov kunna knytaett attav
konvertibler och teckningsoptioner till förbindelser följer reglernasom

enkla skuldebrev innehåller kommitténs förslag inte något kravom
sådana utfastelser måste ställda till innehavarenatt eller vissvara man

eller order. Det framgår såvitt gäller konvertibler konvertibelattav en
enligt den uppställda definitionen skuldförbindelseär en som ger
fordringshavaren till konvertering. Avsaknadenrätt föreskrifterav om

konvertibler skall ställas till innehavaren eller vissatt eller orderman
det klart konvertibelgör kan ställas till viss och därmedatt en man

följa reglerna enkla skuldebrev. En teckningsoption Litfastelseärom en
teckna aktier i bolageträtt kontant betalning.att Denmotsom ger nya

kan med kommitténs förslag emitteras fristående instrument,ettsom
också knytas till löpande eller enkel skuldlörbindelse. Tilläggasmen en

kan konvertibler och teckningsoptioner, hanterasatt enligt aktie-som
kontolagen, inte förenade med skuldebrev.är
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underkursFörbud mot m.m.

2 §
meningen,första 5tredje stycketkap. l §4stycketFörsta motsvarar

stycketförstakap. 14 §meningen 5andrastycketandrakap. §l samt
nyemission har sinvidunderkursFörbudetABL.meningentredje mot

andrabolagsbildning kap. 3 §2bestämmelsernaimotsvarighet om
stycket.

innebärkonvertibler. DetocksågällerunderkursFörbudet attmot
beloppnominellaaktiernasunderfårintekonverteringskursen sättas

innebärKonverteringmed detta.räcker intedetandra stycket. Men
beloppskuldförbindelsensvarvidaktier,konvertibeln byts motatt

emitterats tillkonvertiblernaOmkonverteringskursen.avräknas mot
påkallas.konverteringkomplikationertillleda närkan detunderkurs

nomi-med aktiemaskonverteringskursen överensstämmerAntag att
fallunderkurs. såtill Iemitteratskonvertiblernabelopp ochnella att

aktierinnebäraskulleutbyteeftersomkonvertering attskall vägras ett
tillförts vederlaginteBolaget harunderkurs. mot-emitteras till

konvertibler tillemissionbelopp. Enskuldförbindelsenssvarande av
konverterings-lämplighjälpasemellertidkanunderkurs genom enupp

emit-krvärde 100nominelltmedkonvertiblerkurs. Antag ettatt av
belopp 100nominellaAktiernas ärkontant.50 krunderkursentillteras

bytskonvertiblertvåkr, dvs.200konverteringskursen motärkr. Om
kr kontantkonvertibelemissionen 100tillförs bolagetaktie, genomen

teck-lämpligadet medinnebärgodtagbart. Detvilketaktie, attärper
konvertibla s.k.emitteramöjligtkonverteringskurseroch ärnings- att

därförochlöperobligationer räntadvs.nollkupongare, utan somsom
underkurs.tillemitteras

medlöperkonvertiblerochnollkupongarefrågakan iDet somom
förmån fördenifrågasättasmarknadsräntanunderstigerränta omsom

skuldförbindelse kanräntebilligellerräntefrimedföljerbolaget ensom
vederlagtillförtshakanbolaget mot-såvärde sägas ettåsättas attett

emitteratskonvertiblernabeloppskuldförbindelsenssvarande atttrots
utfärdaharrevisorhand deni förstaunderkurs. Det atttill viss är som

till detta.ställningmåsteregistreringsärendetföretes i taintyg att som
ök-iföreskrivs ABLsituationersådana atttanke bl.a.Med en

medregistrerasfårkonvertering inteaktiekapitaletning genomav
god-auktoriserad ellerfrånyttrandeföretekanbolagetmindre ett en

Värdepapperscentralenfrånavstämningsbolag,irevisor eller,känd av
vederlagtillförtsemissionengrundbolagetframgårvilket det att av
beloppetnominellasammanlagdadetminstmotsvarandevärdetill ett

stycket ABL.förstakap. 14 §utbyteutgivits i 5aktierde somav
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I tredje stycket föreskrivs därför teckningskursen för kon-att en
vertibel inte får understiga konvertibelns nominella belopp såvida inte
konverteringskursen bestämts så bolaget vid konvertering kommeratt

ha tillförts vederlag till värde minstatt detett motsvararsom samman-
lagda nominella beloppet de aktier lämnas i utbyte.av som

Motsvarande problem inte förenade medär teckningsoptioner
eftersom de teckna aktier kontanträtt betalning.att motger

Som framgått det möjligt emitteraär konvertibler till underkurs.att
Redovisningstekniskt gestaltar sig underkursemission följandeen

Antag konvertibler medsätt. nominellt beloppatt 100 kr emit-ett om
till underkursen kr50 kontant. Aktiernasteras nominella belopp 100är

kr och konverteringskursen kr,200 dvs. konvertiblertvå kan bytas mot
aktie. Lånet förfaller i sin helhet till betalning 10 frånår emis-en

sionen, inte konvertering dessförinnan har påkallats. Den nominellaom
noll. Lånevillkorenräntan är implicit effektivmotsvarar räntaen

7,2 % och underkursen bör fördelas tioårsperioden såöver att en
konstant fmansieringskostnad erhålls löptiden jfröver Bok-
föringsnämndens uttalande BFN U 92:3 Redovisning nollkupongs-av
obligationer. innebärDet bolaget år för varje1 konvertibel redo-att
visar År50 kr tillgångar och kr50 konvertibellån. 2 redo-som som
visas räntekostnad på 3,60 kr och det bokförda värdet kon-en

Årvertibellånet skrivs till 53,60 kr. redovisas3 3,85 krupp som
räntekostnad och konvertibellånet till 57,45 kr Konverteras tvåetc.
konvertibler år 3 till aktie minskas konvertibellån medpostenen
114,90 kr samtidigt aktiekapitalet ökas med 100 kr ochsom reserv-
fonden med 14,90 kr.

Det angivna, inte helt realistiska exemplet, bygger förut-på
sättningen konvertibeln emitterats till kursatt normalmotsvararen som
marknadsränta för tioårig nollkupongare. Konvertibellån löper docken
i allmänhet med lägre marknadsräntanränta är eftersomänen som
konverteringsrätten ha visst värde. Redovisningsrådet har iettanses en
rekommendation behandlatRR3 redovisningen konvertibel- ochav
optionslån. Rådet låneskuldens storlek bör redovisas basisattanser

marknadsränta och skillnaden mellan det detta beräk-attav en sätt
nade lånebeloppet och det uppburna beloppet skall föras till reserv-
fonden såsom överkurs de aktier kan komma utfärdasattsom

Den redovisade låneskulden uppräknas då successivt undersenare.
länets löptid med så det redovisade skuldbeloppetränta vidatten
förfallodagen med det nominellaöverensstämmer lånebeloppet.

finnsI ABL möjlighet för bolag med aktier noterade vid börsen en
eller auktoriserad marknadsplats företa nyemission till underkurs.att

fårDå aktier tecknas betalning lägre belopp det nominella,mot änav
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för debetalasskallvadskillnaden mellanförutsättningunder att som
aktie-tillförsbeloppnominellasammanlagdaderasochaktiernanya

ellerövrigtkapital ifrån bolagetsöverföringkapitalet egetgenom
Möjligheternaanläggningstillgångar.värdetuppskrivning avavgenom

kommit-utnyttjats ochaldrigsåvitt käntharunderkurstillemitteraatt
dessabehovpraktisktfinns någotlängreintedettén avattmenar

bestämmelsernanämndatill demotsvarighetNågonbestämmelser. nu
förslag.kommitténsidärför intefinnsunderkurstillemissionom

teckningsoptionerochkonvertibleraktier,tillFöreträdesrätt nya

3 §
2 §kap.4ändringarredaktionellamed vissaParagrafen motsvarar

stycket ABL.första§och kap. 25första stycket
aktier,tillföreträdesrättaktieägarnasbehandlasparagrafenl nya

tillföreträdesrättenuttrycksABLteckningsoptioner. lochkonvertibler
emissionVidföljande sätt.teckningsoptionerochkonvertibler av

företrädesrättaktieägarna attharivederlagskuldebrev mot pengar
gällde deemissionensåsomskuldebrevför förvärvteckna sig omav

nyteck-ellerskuldebrevenförställetträda ikan kommaaktier attsom
tillskottsemissionbegreppetMed detoptionsrätt.grundpå nyaavnas

förenklas.kunnathar lagtexten

företrädesrättenfrånAvvikelse

4 §
sistakap. 2 §ochsista stycket 5kap. 2 §Paragrafen 4motsvarar

stycket ABL.
kontantemissionenligt 3 § 3Beslut bolagsstämman somomav

endastgiltigtföreträdesrättaktieägarnasfrån ärinnebär avvikelse om
avgivnadetredjedelar såvälmed tvåaktieägaredet biträtts avav

kvalificeradeaktierna. Sammaföreträddade vid stämmanrösterna som
kon-godkännande beslutbeslutgiltigtkrävs förmajoritet omavom

styrel-fattatsföreträdesrätten,frånavvikelsetantemission med avsom
beslutliksom förgodkännandeunder förutsättning stämmansavsen

sådan emission,beslutastyrelsenbemyndigande för att seomom
till och 33 §§.kommentaren 29

lill bes/ulFörslag

§5
motsvarighet i ABL.direktParagrafen saknar
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Lagtexten utgår från normalfallet, nämligen det styrelsenäratt som
väcker frågan nyemission, jfr kap.8 3om

Nyemission

6 §
Paragrafen kap.4 5 §närmast ABL.motsvarar

I paragrafen uttömmande uppräkning vad förslag tillettges en av
beslut nyemission, skall innehålla. Uppräkningen inleds med åttaom
punkter med uppgifter alltid skall lämnas i förslag till emis-ettsom
sionsbeslut. Därefter följer åtta punkter föreskriver uppgifts-som
skyldighet för det fall nyemissionen sker på vissa villkor. Upp-
räkningen följer så långt möjligt paragrafföljden i kapitlet.

Första stycket inleds med föreskrift ökningsbeloppet alltidatten om
skall punkten 1. Det vanligt villkor förär emissionattanges som en
föreskriva visst belopp tecknas. Det förekommeratt ett också att ett
högsta belopp inte sällan i kombination med föreskriftanges, etten om
lägsta belopp. Däremot det inte tillåtet baraär lägsta be-att ettange
lopp eftersom det skulle kunna leda till högsta tillåtna aktiekapitalatt
enligt bolagsordningen överskreds. Villkor rörande ökningsbeloppet
skall framgå förslaget till emissionsbeslut. Motsvarande bestäm-av
melse finns i kap.4 första5 § stycket 1 ABL. Om visst ellerett ett
lägsta belopp uppställts villkor, förfaller emissionen beloppetsom om
inte uppnås, 20

Enligt punkten 2 skall aktiemas nominella belopp alltid anges.
Motsvarande bestämmelse finns i 4 kap. första5 § stycket 8 ABL.
Ökningsbeloppet dividerat med nominella beloppet antalet aktierger

emitteras.som
punkten förskrivsI 3 teckningskursen skall Motsvarandeatt anges.

bestämmelse finns i kap. första4 5 § stycket 8 ABL.
Frågan vilka företrädesrättskall ha teckna aktieratt ärom som nya

central i varje nyemission. Uppgift detta skall enligt punkten 4om
alltid lämnas. Skall aktiemas tecknas företrädesrätt, skall det iutan
stället bestämmelse finns i kap.Motsvarande 4 § första5anges.
stycket 3 ABL.

När visst eller lägsta belopp har bestämts för nyemissionenett ett
förfaller emissionen, eller minimibeloppetbeloppet inte tecknasom
inom teckningstiden 20 Frågan sådan emission kan§. om en genom-
föras eller får enligt inte stå under hela registrerings-ABL öppen
fristen teckningstid alltidskall i emissionsbeslutet,utan 4en anges se
kap. första5 § stycket 4 ABL. baraNär högsta belopp för emis-ett
sionen har angivits behöver däremot teckningstiden inte Kom-anges.
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nyemissiontillförslagsjälvklartdet att ettmittén närmastvaraanser
aktiernadeunder vilkentiduppgifi deninnehållaskallalltid nyaom

punktenupptagits ihardettabestämmelseskall tecknas. En om
inomden tidocksåförslagkommitténsiTeckningstiden utgör

enlighetföreträdesrätt. Iutnyttja sinharaktieägarnavilken rätt att
föreskriftennuvarandeden attkommitténhärmed har utmönstrat om

särskilt.skallutnyttjasskallföreträdesrättenvilkentid inomden anges
sinskall kunnaföreträdesberättigade aktieägarna utövadeFör att

föreslårKommitténför kort.teckningstiden intefårföreträdesrätt vara
minimitiden i 4nuvarandetill denskall uppgåteckningstiden minstatt

dvs.företrädesrätten,utnyttjandeförstycket 5 ABLförstakap. 5 § av
stycket.tredjeupptagits ihardettabestämmelseveckor. Entvå om

kon-innehavareförekommerdetanmärkasParentetiskt kan attatt av
tillskotts-delta itillförsäkrasteckningsoptioner rätt attvertibler och

utnyttjandemedteckningellerkonverteringemissioner avomsom
påkallatdethar inte tyngaKommittén attskett.redan ansettoptionen
teckningsoptions-ellerkonvertibel-tillreferensermedlagtexten

tidsfristdenånjutandeide kommereftersominnehavare garan-somav
stycket.tredjeiaktieägarnateras

tilllockaförofta lågtteckningskursen attnyemissionVid sätts
kantecknasaktierflervanligt än utdåteckning. Det att gesär som

bestämts.haremissionenförbelopphögstaför detinom somramen
skall för-aktiernatillgängligadefråga hurkänsligkanDet envara

Kommitténföreträdesrätt.medtecknatsinteaktiernadelas, menarom
grundervilkaefterframgåbörstämmobesluttillförslagetdetatt av

överlämnatillåtetlängrebör inte attskall ske. Detfördelningen vara
härmedenlighetfinner bäst. Ivad denefterstyrelsenfördelningen
fördel-vilkenuppgiftinnehållaskallbesluttillförslagetföreslås omatt

medtecknasintebeträffande aktiergällaskallningsgrund somsom
i kap. §finns 4 5bestämmelseMotsvarandepunktenföreträdesrätt,

stycket 7 ABL.första
förverkade förförklarasaktiernakanaktiertecknadeBetalas inte

aktiernaobetaldadelåtastyrelsenkanAlternativtaktietecknaren.
bestämmelser,under 24 Dessanedannågonövertas seannan,av

föranmälasskallnyemissioni §bestämmelserna 26liksom att enom
uppgift betal-varvidbeslutet,frånmånaderinomregistrering omsex

tillförslagetförutsätterskall lämnas,aktiertecknade attförningen
Skallpunktenbetalningstid,uppgiftinnehålleremissionsbeslut om

sammanfallerbetalningstidenvarvidbetalning,sketeckning genom
finns ibestämmelseMotsvarandeskall detteckningstiden,med anges.

stycket 6 ABL.förstakap. §4 5
bolagsordningenenligtbolagetidenaktierna rättDe somgernya
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tillkommer aktier ifrågavarande slag inklusive till utdelning.rättav
Beroende på nyemissionen genomförs under räkenskapsåret,när bola-

ekonomiska ställning och andra omständigheter kan detgets vara
olämpligt utdelningsrätten inträder omedelbart. Det emellertidatt är
inte tillåtet emittera aktier villkor de till utdel-att rättattnya ger
ning först i avlägsen framtid. Nya aktier skall utdelning senasten ge
för räkenskapsåret efter det år under vilket emissionen registreras 6
kap. 7 §. förslaget tillI emissionsbeslut skall alltid utdel-näranges
ningsrätten inträder, punkten Motsvarande bestämmelse finns i 4
kap. 12 § sista stycket ABL.

Om aktiekapitalet i bolagsordningen till visst belopp, kanettanges
nyemission inte ske föregående ändring bolagsordningen.utan en av
Detsamma gäller maximikapitalet enligt bolagsordningent.ex. om
skulle komma överskridas föreslagen nyemission. Skallatt genom en
de aktierna slag inte finns angivet i bolags-ettnya vara av som
ordningen, måste denna också först ändras, jfr kap.6 2 andra§ styck-

Det får lämpligt detta framgår förslaget till emis-et. attanses av
sionsbeslut. bestämmelseEn detta har upptagits i punktenom

Om finnsdet eller kan aktier olika slag, skall förslaget tillutges av
emissionsbeslut innehålla uppgift vilket slag skall vidutom som ges
emissionen, punkten 10. Motsättningsvis behöver uppgift detta inteom
lämnas, det enligt bolagsordningen bara får finnas slags aktier.ettom
Motsvarande bestämmelse finns i 4 kap. första5 § stycket 2 ABL.

Förbehåll omvandling, förköp, hembud, inlösen eller, i privatom
bolag, samtycke intresse för denär tecknastort överväger attav som

aktier. Skall de aktierna eller del dem förenadenya nya en av vara
med sådana förbehåll, skall det därför framgå förslaget till emis-av
sionsbeslut, punkten 11. Motsvarande bestämmelse finns i kap.4 5 §
andra stycket ABL.

kupongbolagI det vanligt de kuponger hör tillär aktie-att som
breven används i stället för särskilda emissionsbevis, jfr kap.6 4 §
andra stycket. Uppgift detta skall lämnas i förslaget till emis-om
sionsbeslut, punkten 12. Motsvarande bestämmelse finns i kap.4 5 §
fjärde stycket ABL.

I avstämningsbolag kan överskjutande teckningsrätter säljas genom
bolagets försorg, jfr 6 kap. 6 Förslag detta skall i förekommandeom
fall i förslaget till emissionsbeslut, punkten 13. Motsvarandetas upp
bestämmelse finns i kap. första4 5 § stycket 9 ABL.

Som framgått framställningen bolagsbildning innebär be-av om
stämmelser och andra villkor i 2 kap. 3 § särskil-apportom som avses
da problem. enlighetI härmed skall förslaget till emissionsbeslut
innehålla uppgift aktie skall tecknas med eller pliktatt rätt attom
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skallaktieegendomnågontillskjuta änaktienmot pengar,annan
någonegendombolagetplikt förellermed överta mottecknas atträtt

med andratecknasskall kunnaaktieaktier,ersättning änannan
ellersärskilda rättigheterskall fånågoneller sättvillkor, 4. annat

punkten 14.följerbolaget. Detförmåner avav
motkvittningbetalasinteaktiebolagsbildning kanVid genom

betalasmåsteeftersom aktiernahos bolagetfordranaktietecknarens
vidinteföreliggerhinderMotsvarandebildas.kanbolagetinnan ny-

medförenatemellertidför aktierbetalningKvittning äremission. som
skallaktienedan. Omunder 23 §utvecklasnågotrisker,särskilda som

ienligt punkten 14därförskall detkvittningsrättmedfå tecknas anges
punkten 14iBestämmelseremissionsbeslut.tillförslaget som avses

emissionsbeslut.tilli förslagethelheti sinskall återges
fastställdpådeninnebär bl.a.avstämningsförbehåll attEtt som

behörigskallaktiebokeninförd i attavstämningsdag är anses vara
iaktieägarnanyemission. Omvidföreträdesrätt ettaktieägaresutöva

måsteemissionendelta iföreträdesrättskall haavstämningsbolag att
punktenemissionsbeslut,tillförslagetidärföravstämningsdagen anges
införda iblitidf°ar skäligaktieägarnasåmåste attDagen15. sättas att

veckaminsttillbestämtstidenstycket harfjärdeaktieboken. l en
till 7jfr kommentarenemissionsbeslutet,kungörelsenfrånräknat om

stycket.sistakap. §3
kap. 4 §motsvarighet i 5visshar dockDen16Punkten är ny.

tillsammansskall läsasPunktenockså § 10.jfr 7stycket ABL,fjärde
stycket.femtemed

meningenfemtestycketförstakap. §44stycketAndra motsvarar
ABL.

stycketmed förstasambandihar kommenteratsstycketTredje
stycket ABL.första 5§i kap. 5finns 4bestämmelseMotsvarande

konvertiblerEmission av

§7
innehållaskallemissionsbesluttillförslagetvadbehandlarParagrafen

kon-emissionbolagetlånfråga deti tar avgenom enuppsomom
skallaktierdefrågainnehålla iskallförslagetvertibler. Vad somom

iregleras 8konverteringerhållaskunna genom
iuttrycket lånanvändasig kunnaharKommittén samman-ansett

grund isinha änskuldförhållandet kan annathanget, enatttrots
hindernågotinteförfattningstexten motOrdvalet i utgörförsträckning.

situationer.dessakonvertibelbestämmelsema ävenanvändaatt
motsvarandemedpunkter närai 12 överensstämmerUppräkningen
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uppräkning i skall jämföras med kap. och6 Den 5 4 5 ABL.
Punkten kap.5 § ABL. talas emis-1 4 1 l I ABLmotsvarar st om

sionens belopp. Kommittén föreslår i detstället belopp bolagetsom
skall låna. innebär ingen i sak.Det ändring

Punkten har viss motsvarighet i kap. första stycket2 5 4 § 5 ABL.
föreskrivs uppgift skall lämnas skuldebrevens nominellaDär att om

belopp, emissionskurs räntefot.och Kommittén aktie-attmenar
bolagslagen bör behandla aktiebolagsrättsliga frågor medan frågor av
allmän obligationsrättslig karaktär hör hemma i lagstiftning.annan
Med denna inställning ifrågasätter kommittén behovet föreskrifter iav
aktiebolagslagen lånevillkor vilken skall gälla.räntat.ex.om rena som

visserligen det räntefoten teckningskursenDet påverkarär sättet att
för konvertiblerna och aktieägarna kan uppgifterbehöva ränte-att om

föreslagnafoten för kunna bedöma den kursen. tecknings-Menatt
kursen påverkas många andra saker i dag inte regleras i ABL.av som
Om konvertiblerna skall förlagsbevis måste exempelvisut somges
kursen lägre de inte skall efterställda bolagets Övrigasättas än om vara
skulder. Uppgift lånet förfaller till betalning konverteringnärom om
inte har dessförinnanskett uppgift betydelse för teck-är en annan av
ningskursen. Huruvida lånet skall efterställt eller förfallodagenvara
och lånevillkor har inte tidigareandra för aktieägarnaansetts vara

uppgifternödvändiga de skall fråga emission konver-när pröva om av
tibler. Kommittén delar denna bedömning föreslåroch inte någon
föreskrift räntefoten skallattom anges.

Enligt punkten skall förslaget innehålla uppgift3 till vilken kursom
konvertiblerna skall tecknas teckningskursen. kap. § förstal 4 4
stycket talas emissionskurs6 ABL medan kommittén föreslår detom
belopp skall betalas för varje konvertibel. innebär ingenDetsom
ändring i sak.

Punkten handlar företrädesrätten och kap.4 5 4 §motsvararom
första stycket talas deltaga2 ABL. I ABL i emissionenattom
medan kommittén föreslår teckna konvertibler. innebär ingenDet
ändring i sak. skäl har redovisatsAv i kommentaren till första6 §som
stycket och har kommittén föreskriften4 5 särskildutmönstrat om en

förtid företrädesrätt,utnyttjande jfr kap. första5 4 § stycket 4av
ABL.

Punkten behandlar teckningstiden och5 kap.5närmastmotsvarar
första4 § stycket Beträffande skälen för den regleringen hän-nya

visas till kommentaren under 6 första stycket§ Punkten skall läsas
tillsammans med tredje stycket.

Punkten handlar vad6 skall ske vid överteckning. Bestäm-om som
melsen kap. första5 4 § stycket 6 andra ledet ABL. I ABLmotsvarar
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bestämmastyrelsen skallkan meddelasföreskrift attatt omanges
styrel-fördelningsgrunddenföreslårKommitténfördelningen. att som

intekonvertiblerbeträffandeskall tillämpaöverteckningvid somsen
gåremissionsbeslutet.i Detföreträdesrätt skallmedtecknas anges

förtill styrelsenfördelningenöverlämnainte längre attalltså att av-
första styckettilljfr kommentaren 6 §bäst,den finnerefter vadgöras

första stycket 6kap. §4betalningstiden 5Punkten 7 motsvararom
konvertibler skallteckningBestämmelsenledetförsta ABL. att avom

betalningskekunna är ny.genom
inne-följande punkterochobligatoriska medan 8Punkterna l-7 är

omständigheternade angivnaendast i den månuppgiftsskyldighetbär
för handen.är

uppgiftnyemissionfrågaföreskrivs iförsta stycket 9l 6 § omom
bolagsordningen. Mot-ändringförutsätteremissionsbeslutetatt av

upptagits i 8 § 7konvertiblerfrågahar ibestämmelsesvarande om
kon-storlek efteraktiekapitaletsmedhängereftersom saken samman

vertering.
konvertibelemis-emissionsbevis vidkupongerPunkten 8 somom

föreskrivsförsta stycket 12§motsvarighet i ABL. l 6har ingension
nyemission.till beslutuppgift i förslagsådanemellertid omen

Även överskjutande teckningsrätterförsäljningpunkten 9 avom
skallmed vadi ABLmotsvarighet överensstämmersaknar sommen

första stycketkap. §nyemission enligt 7 3ochfondemissiongälla vid
stycket 13.6 förstarespektive kap. §810

§jämförd med kap. 6 §4kap.5 5Punkten 10 apport motsvararom
uppgiftskall innehållaförekommande fallförslaget i attABL. Att om

fall påapportegendom eller ibetalas medskallkonvertibel annat
kon-ellerstycket och 5första l-3i kap. 3 §2villkor attsom avses

förstajfr 6 §naturligt,med kvittningsrättvertibel skall tecknas är
stycket 14.

tredjekap. 4 §avstämningsdagen 5Punkten 11 motsvararom
skall bestämmasavstämningsdagenhurBestämmelserstycket ABL. om

paragraf.förevarandestycketi fjärdehar upptagits av
styrelsen inomdenför styrelsen ellerbemyndigandePunkten 12 om

§5 kap. 4emissionsvillkorvissabestämmasig motsvararutser att
fjärde stycketmedskall läsas tillsammansPunktenfjärde stycket ABL.

innebär bolagsstämmanBestämmelsernaparagraf.förevarande attav
styrelsenstyrelseledamotstyrelsen eller denbemyndigakan utsersom

belopplånebelopp, detbeslutapåbörjasteckninginnanatt somom
kon-konverteringskursen. lkonvertibelvarjeskall betalas för samt

be-räntefoten har någraanförtssekvens med vad omovansom
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denna punkt. och medinte upptagits i Istämmelser räntanränta attom
får bolagsstämman frittfrån paragrafen det ståutmönstrats attanses

denna i samband med kon-överlämna styrelsen bestämma attatt
Bemyndigande enligt denna punkt får meddelasvertiblema emitteras.

föremål för handelkonvertiblema skall bli vid svensk ellerbara enom
auktoriserad marknadsplats eller regle-utländsk någonbörs, annanen

Enligt gällande skall i fråga avstämningsbolagrad marknad. rätt om
skall bestämmasiakttas nämnda villkor på avstäm-senastatt
ha företrädesrätt delta i emissionen.ningsdagen, aktieägare skall attom

annorlundahar formulerat detta något NågonKommittén sätt.ett
saklig ändring inte avsedd.är

3 §
i första hand vad emissionsbeslutet skall inne-Paragrafen behandlar

för konvertering, konvertibelinnehavar-hålla fråga tid och villkori om
händelser i bolaget innan konvertering skerrättigheter vid vissanas

vilka konvertering skall kunna ske.de aktier tillsamt
förstaaktiekapitalets ökning kap. 4 §Punkten 51 motsvararom

förslag ökad flexibilitet såstycket Kommitténs innebär9 ABL. sätt
ocksåtill visst beloppökningsbeloppet kan inte endast utanatt anges
skallkonvertibellånbelopp. berortill högsta Det att ettett om

kanaktierdet högsta antalkunna inom visstas somen ram,upp
varierakommakomma tecknas grund lån kan attatt av samma

beroende hur många konvertibler tecknas.på som
motsvarighet iaktiemas nominella belopp har ingenPunkten 2 om

aktier-jfr kap. första stycket siktegällande 4 5 § ABL. Denrätt, tar
nominella belopp i det ögonblick konvertiblema Denut. avsergesnas

sedermerahinder i för det nominella beloppetinte lägga vägen attatt
nedsättning aktiekapitalet.ändras exempelvis en avgenom

kap. 4 §konverteringskursen 5Punkten 3 närmastmotsvararom
Konverteringskursen gällandekan enligtstycket rättförsta 7 ABL.

fårkonvertiblerföreskrift eller flerabestämmas attom engenom en
bestäm-emellertid opraktiskaktier.flera Detbytas eller ärmot enen
det slageftersom åtgärder bolagetutbytesförhållandetning av avav
omräk-punkten framtvingartill 6nedan i kommentarennämnssom

uttryckas iofta måstevarvid resultatetutbytesförhållandet,ningar av
därför i lag-Kommittén harochkonverteringskurs i kronor ören.en

konverte-antydakonverteringskurs förordet attattanvänttexten en
ringskurs i lämpligaste.detärpengar

betalningstidenkonverteringstidenPunkten 4 närmastmotsvararom
har kom-till l §kommentarenvid nyemission. skäl anförts iAv som

den tidbegränsningarmittén inte det påkallat med någraansett av
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Konverteringsrätten kan sålunda,konvertering kan ske.inom vilken
emissionsbeslutet, inträda omedel-har bestämts iberoende vadpå som

bolaget kan också regleradess bolaget upphör.bart och gälla till Men
antalpåkallas först efter visst årkonvertering f°arsaken så ettattt.ex.

tidpunkt.vid visseller senast en
aktierna inträderutdelningsrätten för dePunkten 5 när nyaom

första stycket6 §motsvarar
och vissaåtgärder vidtas bolagetbehandlarPunkten 6 avsom

emitterats innaninträffar sedan konvertiblemahändelser mensom
första stycket 8 ABLPunkten kap. 4 §skett. 5konvertering motsvarar

denförhand regleraskyldighet för bolagetföreskriveroch rättatt
konvertibel.innehavaretillkommadå skall avsom

bordeifrågasätts inte lagendebattenden allmännahar iDet om
beslutarställning för det fall aktieägarnakonvertibelhavamasreglera

tillgångarbolagetssamtliga ellerförsäljning merparten avavom en
förminskar intressetinkråmsförsäljning och därigenom avsevärt att

problematik gällerlikartadkonverteringssrätten.utnyttja En extra-
debatterad frågaoftatill aktieägarna. Enutdelningar ärordinära annan

för tvångs-aktier blir föremålställning bolagetskonvertibelhavares när
redan isituationeroch liknandeovanligt dessainteinlösen. Det är att
bolag.börsnoteradesärskilt ikonvertibelvillkor,idag storatas upp

helt förlita sigmöjligt häremellertid intedetKommittén attvaraanser
de åtgärderi listan påutvecklad praxis, harheltintepå utanännuen
i konverti-behandlasomständigheter måsteövrigabolaget och somav

utdelningar littera e. Nyextraordinärainkluderat bl.a.belvillkoren
tillägg tillaktualiserakan kommafissionerlagstiftning attt.ex. om

villKommitténkapitalmarknaden likaså.utvecklingenvillkorslistan,
detta inteochminimistandardförslag säkramed sitt attmenaren

bättreändrade villkorellerutvecklingenhindrakommer att somav nya
för-intressenoch låntagamaslångivamastillgodoser närdagensän

hållandena ändras.
motsvarig-bolagsordningen saknar direktändringPunkten 8 avom

tredje stycketkap. §indirekt 5 1framgåri gällandehet rätt avmen
bolagetsikte den situationenframför alltBestämmelsenABL. atttar

detmaximikapital ligger såelleraktiekapitalfast närahar ettett som
maximikapi-leda tillkonvertering kanaktiekapitaletregistrerade attatt

konverti-ändras innanbolagsordningenfall måstesåtalet överskrids. I
stycketoch förstatredje meningen 6 §jfremitteras, 2 §blema

första stycket 10 ABLkap. 4 §aktieslag 5Punkten 9 motsvararom
förstanyemission, 6 §gäller vidmed vadoch överensstämmer sesom

stycket 10.
hembud,omvandling, förköp,förbehållbeträffandePunkten 10 om
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inlösen och, i privat bolag, samtycke har viss motsvarighet i kap.5 4 §
andra stycket ABL. Kommittén det självklart attanser ettvara om
sådant förbehåll skall gälla för de aktier skall lämnas i utbyte motsom
konvertibler, så skall det i likhet med vad gäller i dag framgåsom
redan förslaget till emissionsbeslut.av

Emission teckningsoptionerav

9 §
Som anförts i kommentaren till § kan1 teckningsoptioner medutges
eller koppling till någon skuldförbindelse.utan

Kommittén har i kommentaren till 7 § uttryckt uppfattningen iatt
aktiebolagslagen bör regleras förhållanden aktiebolagsrättslig naturav
medan allmänna lånevillkor får behandlas i lagstiftning. linjelannan
med denna uppfattning kommittén inte någon anledning med-ser att
dela föreskrifter lån till vilka kopplas teckningsoptioner. Låne-om
villkoren saknar betydelse för den teckning aktier sker medav som
utnyttjande optionsrätten eftersom aktierna skall betalas kontant. Detav
finns därför inte skäl föreskriva bestämmelserna iatt §7 vissaatt om
uppgifter beträffande konvertibellån skall ha motsvarande tillämpning

optionslån.
Vissa bestämmelserna i 7 § emellertid betydelseär också vidav av

emission teckningsoptioner. Det gäller företrädesrätten till deav nya
teckningsoptionerna, tiden för utnyttjande företrädesrättenav genom
teckning och fördelningsgrunden vid överteckning. Vissa emis-
sionstekniska regler också intresse,är nämligen i kupongbolagav
emissionsbevisens utformning och i avstämningsbolag avstämnings-
dagen. försäljningEn udda företrädesrätter kan också bli aktuell vidav

emission teckningsoptioner. Slutligen kan det tecknings-en närav
optioner emitteras tillsammans med lån finnas behov bemyn-ett ettav
digande för styrelsen eller den styrelsen inom sig förordnar innanatt
teckning påbörjas bestämma teckningskursen för de aktier skallsom
kunna tecknas med utnyttjande teckningsoptionema.av

På grund det anförda har bestämmelser motsvarande 7 § förstaav
stycket 4-6, 11 och 12 andra-femte styckenasamt upptagits i
förevarande paragraf. För kommentar hänvisas till vad anförtsen som
i anslutning till 7 Här skall endast påpekas i punkten 4att öppnats
möjlighet teckningsoptioneratt vederlag liksomut utange mot annat
vederlag än pengar.

10 §
Oavsett teckningsoptioner emitteras fristående eller kopplade tillom en
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finnasemissionsbesluttillförslagetdet imåsteskuldförbindelse upp-
teck-utnyttjandemedtecknasskall kunnaaktierde avgifter somom
skallaktierdei §föreskrifterna 8Därvid kanningsoptionerna. somom

förebild. Förevaran-tjänakonvertibleri utbyteerhållas motkunna som
skillnadenenda ärmed 8 Den attidentiskparagrafde näraär nog

ochkonverteringsrättkonverteringkurs,konvertibler,vad där sägs om
teckningsoptionerparagraf har byttsförevarande motikonvertering,

kommentarteckningsoptioner. Förtillanknytningmedoch entermer
till 8hänvisas

bestämmelserGemensamma

Redovisningshandlingar

§11
kapital. Det ärbolagetsökaför egetföretastillskottsemission attEn
bolagsstämmapåbelysesställningekonomiskabolagetsnaturligt att

emissionenBehandlasemission.sådanfrågahar prövaatt enomsom
årsredovis-fastställaskallsamtidigtbolagsstämmaordinarie som

Är åter-detinformationsunderlag.fullgottaktieägarnaharningen, ett
bolagsstämmaordinarieellerbolagsstämmafrågaigen extra enenom

infor-kompletterandekrävsårsredovisningen,behandlaskallintesom
paragraf.förevarandeiupptagitshardettaBestämmelsermation. om
sistastycketförsta§kap. 4i 4finnsbestämmelse me-Motsvarande

ABL.meningenandra§kap. 3och 5ningen

Apport

§12
stycket 10.förstaoch §7stycket 14förstatill §6anknyterParagrafen

motsvarighet i 4sinharmeningentredjeochstycket förstaFörsta
från 14hämtatsmeningenandramedanstycket ABLandra§6kap.
Beträf-bolagsdirektiv.EG:stillbakagåroch§ ABLkap. 6 ytterst

till kommentarenhänvisasoch 43till kap.2hänvisningenfande
paragrafer.till dessa

stycket ABL.första2 §kap.förebild i 2sinharstycketAndra

Revisorsgranskning

13 §
kap.och 5styckettredje6 §i kap.motsvarighet 4sinParagrafen har
8 §till kap.2hänvisningenBeträffandeABL.meningenandra3

paragrafen.dentilltill kommentarenhänvisas
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Tillhandahållande förslag till beslutav m. m.

14 §
Paragrafen kap.4 första4 § stycketnärmast och kap.motsvarar 5 3 §
första stycket andra meningen ABL. Den överensstämmer med 7nära
kap. 5

Kallelsens innehåll

§15
Paragrafen har sin motsvarighet i kap.4 4 § andra och tredje styckena

5 kap. 3 § andra meningen ABL.samt

Kungörelse och underrättelse

16 §
Paragrafen kap.4 7 § och kap.närmast 5 6motsvarar § ABL. Författ-
ningstexten har kunnat förenklas beteckningen kupongbolag.genom
Vidare har bestämmelserna befrielse från kungörandeplikten brutitsom

till särskilt fjärde stycke,ut också utvidgatsett till gälla ävenattsom
avstämningsbolag.

Paragrafen syftar till aktieägarna information skallatt görage som
det möjligt för dem de vill utnyttja sin företrädesrättatt avgöra attom
delta i emissionen. Det således fråga informationär innan teckningom
sker. Beträffande information skall lämnas hänvisas tillsom senare
34

Teckning

§17
Paragrafen har sin motsvarighet i kap.4 första8 § och andra styckena
ABL. Tillämpningsområdet har emellertid utvidgats till ocksåatt
omfatta teckning konvertibler och teckningsoptioner. Den gällerav
också sådan teckning sker med utnyttjande teckningsoption.som av

förekommerDet aktiemarknaden den vill tecknaatt som exem-
pelvis aktier lämnar funktionär det värdepappersinstitut fören som
bolagets räkning administrerar emissionen fullmakt för hans räkningatt
verkställa teckningen. På teckningslistan kommer då bara återfinnasatt
funktionärens namnteckning. föreskrifterLagens viss informa-attom
tion skall fogad till teckningslistan framstår då näravara som nog
meningslös. Kommittén har emellertid inte funnit det möjligt lättaatt

formkraven beträffande teckningslistorna samtidigt före-utan att
skriva någon form förhandsgranskning den information iav av som
stället skall lämnas till tecknarna. Kommittén avstår därför från att
lagfästa den beskrivna praktiken.nu
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Felaktig teckning

18 §
kap.medjämfört 2styckettredjekap. 8 §4stycketFörsta motsvarar

ABL.meningenandrastycketförsta§5
stycketfjärdekap. 8 §4styckenatredjeochAndra motsvarar

styckena ABL.tredjeochandrakap. 5 §medjämfört 2
tillutvidgatshartillämpningsområde ävenattParagrafens avse

teckningsoptioner.ochkonvertiblerteckning av

Tilldelning

19 §
harTillämpningsområdetABL. ut-kap. 9 §4Paragrafen motsvarar

teckningsoptioner.ochkonvertiblertillvidgats ävenatt avse

Underteckn ing

20 §
kap. § ABL.och 7§ 5kap. 104Paragrafen motsvarar

Betalningssätt

21 §
dagABL. Istycketandra12 §kap.4stycket närmastFörsta motsvarar
inteellermilj. krkapital lbundetmedbolaggäller eget merettatt

bank-särskilttecknade aktierför överbetalningen ettslussabehöver
Kommitténordning.i någonbetalningenkankonto emotta annanutan
bolagen.publikatill deknytasskallställetfrihet idennaföreslår att

bestämmelsernaimotsvarighetsinharDetstycketAndra är nytt.
stycket 2.förstakap. 8 §bolagsbildning 2om

Överkurs

22 §
§ ABL.kap. 134Paragrafen motsvarar a

aktieteckninggrundskuld påKvittning avav

23 §
ändringDenkap. § ABL.i llmotsvarighet 4sinParagrafen har som

redaktionell.gjortshar är rent
bolags-medmotiveraskvittningtillinställningen attrestriktivaDen

ford-andraframförskallinteaktiertecknatborgenärer gynnassom
valtharKommitténinsolvent.sig attvisarbolagetringsägare, varaom
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behandla konvertibler skuldförbindelser och inte aktier innansom som
konvertering skett. Paragrafen har därför inte gjorts tillämplig
konvertibler. Kommittén har inte heller funnit skäl dengöraatt
tillämplig på teckningsoptioner.

Överlåtelse fordran på grund aktieteckningav av

24 §
Paragrafen har sin motsvarighet i 4 kap. §jämfördl l med kap.2 lO §
andra och tredje styckena ABL.

Enligt gällande det förbjudet för bolaget överlåtarätt är elleratt
fordran på betalning för aktie. Bestämmelsen finns ipantsätta 2 kap.

10 § enligt kap.ABL, 4 § ABL skall tillämpas också vidsom
nyemission. Bestämmelsen har grund hänvisningen i kap.5 7 §av
andra stycket tillämpning också vid emission konvertibler ochav
skuldebrev förenade med optionsrätt till teckning. Förbudet vid bolags-
bildning och nyemission överlåtelse och pantsättning motiverasmot
med ordning skulle innebära möjligheter för bolagetsatt en annan
borgenärer få bolagets fordran på grund aktieteckningatt utmätt.av
Kommittén inte detta har någon bärkraft detatt närargumentanser
gäller bolagets fordran grund teckning konvertibler och harav av
därför inte upptagit motsvarande bestämmelse i förevarande paragraf.

behandlarABL i nuvarande lydelse också den situationen att en
aktietecknare överlåtit aktie för vilken han inte har erlagt full betal-
ning. Bestämmelsen innebär förvärvaren, sedan han anmält sig föratt
införing i aktieboken, ansvarig för betalningen tillsammansär med

Ävenöverlåtaren. denna bestämmelse har grund hänvisningen iav
kap.5 § andra stycket tillämpning7 vid emission konvertibler. Medav

hänsyn bl.a. till någon införing i aktiebok konvertiblerna inteatt av
föreslås, har kommittén inte funnit skäl motsvarande bestäm-att ta upp
melse i förevarande paragraf.

Kommittén har inte funnit skäl låta paragrafen gälla tecknings-att
optioner.

örverkandeF aktierättav

§25
Paragrafen har sin motsvarighet i kap.4 l l §jämförd med 2 kap. l l §
ABL.
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Registrering

26 §
ochstycketandraförsta ochkap. 12 §4Paragrafen närmastmotsvarar

stycket ABL.tredjekap. 7 §5
teckningenföreskrivsstycket ABL närtredje att§kap. 7l 5 av

anmälaregistreringförbolagetskallavslutats, genastskuldebreven
tecknats,lånetnominella beloppoch detemissionbeslutet somavom

kanRegistreringunderteckning.grundförfallitbeslutet inte avom
detde iför allaerlagtsregistretenligtbetalningfullendastske om

aktierna.ingåendeaktiekapitaletregistreradeförut
registreringföreskriftmedpåkallatdetKommittén omenvaraanser

Teck-emissionsbeslutet.fördagenfrånskall räknastidvissinom som
enlighetregistreringstiden. Itillmed hänsynfår bestämmasningstiden

sexmånadersfrist. Det över-stycketförstaiföreskrivshärmed en
nyemission.fördag gällerivadmedensstämmer som

öknings-definitionfinnsABLstycket 2förstakap. 12 §4I aven
sammanlagdadetÖkningen aktiekapitalet motsvarabeloppet. angesav

avdragefteraktiertilldeladeochtecknadebeloppetnominella nyaav
någonövertagitsochförverkadeförklaratsaktierför annan.avsom

i 27finnsdefinitionMotsvarande
regist-bolagetskräver ABLregistreringförutsättning för attSåsom

kanbolaghindrarbetalt. Detfullo störretillaktiekapitalrerade somär
betalatshartill fulloaktierna attinnankapitalökningregistrera en

registre-slutligtförstadennyemission innan ärytterligareregistrera en
skallaktierallakravetmotiveraemellertid svårt attrad. Det attär

bolagen,skeskallregistrering närbetalda förfullotill attvara
skyldighethabetalda, kanfullotill attaktiertidigarealla äroavsett om

teck-ochkonvertiblerinnehavaretillaktierfortlöpande ut avnyage
optionsrätter.ellerkonverterings-sinautnyttjarningsoptioner som

lagen.kravdettadärför utmönstrasföreslårKommittén att ur
emis-föreliggafortfarandeskallregistreringHinder ommot
punk-stycketTredjeunderteckning.grundförfallitsionsbeslutet av

beslutatbolagsstämmansituationen attdenbl.a.sikte att1 tarten
där-bolagetförutsättningundergenomföras attskallnyemissionen
ellerbeloppvisstmedkapitaleller lånataktiekapitaltillförsigenom

emis-fårbristerförutsättningdennabelopp. Omlägstavisstmed ett
detuttrycketanvändai punktenDetregistreras.intesionen samman-
innebär ingenkonvertiblema"elleraktiernadelagda beloppet nyaav

skall inteaktiernaTill degällandetillförhållande rätt.skillnad i nya
någonövertagitsoch inteförverkadeförklaratsaktierräknas avsom

regi-blir ogiltigastycketandraenligt 27 §deeftersom genomannan
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streringen.
gällandeI krävs full och godtagbar betalningrätt erlagts för deatt

aktierna innnan nyemission registreras. Motsvarande krav ställsnya en
inte för emission konvertibler eller skuldebrev med options-att en av

skall få registreras. Kommittén deträtt självklart betal-attanser vara
ningskravet vid vanlig nyemission behålls punkten 2. Däremot detär
tveksamt kravet bör utsträckas till gälla också konvertibler ochattom
teckningsoptioner. berorDet det inte föreligger någon skyldighetatt

utnyttja konvertera respektive teckna aktier ochatt rätten det vidatt att
tiden för registreringen emission konvertibler eller tecknings-av en av
optioner alltså fråga i vad mån aktiekapitaletär öppen kommer atten
öka på grund emissionen.av

För krav betalning för tecknade konvertibler talar ford-ett att
ringarna enligt konvertiblema avsedda användas betalningär att som
för aktier. motiveringenI till har2 § kommittén utvecklat svårig-nya
heterna kontrollera förbudet underkurs inte överträds vidatt att mot
emission konvertibler. Problemen särskilt tydliga i frågaärav om
emission konvertibler skall betalas med apportegendom. daglav som
skall revisor i samband med konverteringen registreras sigatt yttraen

värdet den apportegendom lämnades många år tidigareom av som
såsom betalning för konvertiblema. framstårDet omöjligsom en
uppgift kanske tiotals år efter emissionen kontrolleraatt att apport-
egendomens värde motsvarade konvertiblemas nominella värde. Och
kommer han till uppfattningen apportegendomen inte hade värdeatt ett

motsvarade nominella beloppet de ifrågavarande konvertiblemasom av
har emissionen skett till underkurs och då skall konvertering vägras
och registreringsansökan avslås, inte konverteringskursen harom
bestämts så bolaget ändå har tillförts vederlag motsvarande detatt
nominella beloppet de aktier lämnas i utbyte. konverte-Vägrasav som
ring kan konvertibelhavama tvingas lösa fordringsbeloppet, något

kan ekonomiskt ofördelaktigt aktiekursen överstigersom vara om
konvertiblemas nominella belopp. sammanhangetI skall påpekas att
konvertiblema kan ha köpts kapitalmarknaden till pris harett som
bestämts förutsättningunder konverteringsrätt förelåg. Kommitténatt
har därför för kräva bevis full och godtagbar betalningstannat att om
för konvertibler i samband med emissionen registreras och inteatt när
ökningen aktiekapitalet på grund konvertering anmäls för regist-av av
rering. Med tanke detpå tillåtet emittera konvertiblerär tillatt att
underkurs har i punkten 3 tagits erinran bestämmelserna i 2 §en om
andra stycket. Det ankommer bolagetpå i registreringsärendet visaatt

konverteringskursen så konvertering kan komma skeatt satts att att
underkursen.trots
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Betal-annorlunda.sakensigställerteckningsoptionerBeträffande
koppladeellerfriståendedeantingenteckningsoptioner, ärforningen

för debetalasskallalls vadpåverkar inteskuldförbindelse,till somen
därförfinnsDetoptionsrätten.utnyttjandemedtecknasaktier avsom

betalatsharteckningsoptionemabeviskrävaskäl attinte några att om
registreras.emissionennär

bolagochbolagsmåmellanskillnadgällande varsgörsl rätt en
miljon kronorminsttilluppgåremissionenförekapitalbundna enegna

kontant-itecknasaktierförbetalningstidengällersåvitt ensom
innebärförslag. Detkommitténs attiupphävsskillnademission. Denna

i §föreskrivs 21ordningi deninbetalatsskall habeloppethela som
registreras.skall fåemissionenför att

och 3punkten 2ikravet attinnebärapportemissionBeträffande
registre-underkurstill utgörgodtagbarskall apportbetalningen attvara

ringshinder.
skallemissionenkravnågotfinns inte att varaparagrafenl

kon-PRVemellertidkansakenbolagsordningen. Denmedförenlig
hinderdetSjälvklart motutgör ettbolaget.hjälpsjälvtrollera utan av

teckningsoptionerellerkonvertibleremissionregistrering avom en
andelenellerantaleteller högstamaximikapitalettillledaskulle att

överskridas.kommakunnaskulleslagvisst attaktier av
bolagetupptagitsregistreringsförutsättning atthar såsomABLl en
revisor.godkändauktoriserad ellerfrånyttrandeochbankintygföreter

apportegendomallinte baraframgåskallyttrande attrevisornsAv
värdehögreåsattsinteapportegendomenocksåbolagettillförts attutan

kanelleregendomenoch ärbolagetförvärdet attverkligadetän
Sistnämnda omstän-verksamhet.bolagetsförtillbli nyttaantagas

emis-tillförslagettillrevisornsredanframgåskalldigheter av
iskalldettatillMed hänsynyttrande. attfogadesionsbeslut ges

registrerings-uttryckligsåsomskälintefinnsregistreringsärendet att en
lagen. Iföreskrifter i denangivnaABL:sförutsättning nyauppta nu

bestämmelseupptagits attstycketfjärdeiharhärmedenlighet omen
styrkaskallrevisorgodkändellerauktoriseradintygmedbolaget enav

uttala sigskallrevisornerlagts. Attbetalninggodtagbarfull ochatt
bankräk-insättningerlagtsbetalningbeträffandeockså genomsom
med vadtill ABL överensstämmerförhållandeinyhetning är menen

bolagsbildning.medsambandgälla iföreslagitsharsom
tillskotts-registreramöjlighetföreslår öppnas attKommittén enatt

harDetsexmånadersfristen.angivnadeninomsuccessivtemission
med före-sambandibl.a.dettabehovpraktisktsig finnasvisat ett av

inledsköpsådantaktier. Ettformutgår ibetalningdärtagsköp egnaav
ikontrollpostförvärvaraktiebolagköpandemedsällaninte enatt ett
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målföretaget betalning i form aktier tillskapasmot av som genom en
riktad emission från köparbolaget till säljaren. det köpande bolagetFör
kan det praktiskt låta beslutet nyemission inrymmaatt samt-vara om
liga aktier kan behövas för förvärva hela målföretaget. Detattsom
finns emellertid behov låta säljaren kontrollposten sinaett attav av
aktier så möjligt affären till handlingarna.så kan läggassnart attsom
Med tanke sådana situationer föreslår kommittén i femte stycket en
bestämmelse det del tillskotts-möjligt registreragör attsom en av en
emission. förutsättning emissionen gjorts beroen-En givetvisär att om
de belopp har uppnåttsvisst lägsta belopp tecknas, dettaatt ettav

i paragrafinnan delregistrering får bestämmelserna dennasker. övrigtI
tillämpas också delregistreringar.

innehålla de uppgifterskall självfalletBeslutet tillskottsemissionom
föreskrivs respektive och 10 §§.i och 97 8som

Registrering m. m.

27 §
tredje och femte stycke-i kap. 12 §Paragrafen motsvarighet 4har sin

ABL.na
konvertiblerkommittén ochföregåendeSom anförts i det attanser

skuldförbindelser såvitt gällerbehandlasskallteckningsoptioner som
underlåtenhet betala.grundförverkandemöjligheterna till attav

Registreringsvägran m. m.

28 §
kap. fjärdei l2 § stycketmotsvarighet 4 ABL.Paragrafen har sin

bestämmelser beslutframgått emissionsaknarABL attom omsom
optionsrätt skallmed registrerasskuldebrev inomellerkonvertiblerav

Kommittén har i första26 § stycketbeslutet. före-räknat frånviss tid
registrering emissionsbeslut.sexmånadersfrist för l kon-slagit aven

förevarande paragrafföreskrivs i emissionsbeslutethärmedsekvens att
registreringsfristen.försitterbolaget Sammaförfaller rättsverk-om

avskriver registreringsanmälanPRVinträder ellerningar vägrarom
då skyldigt återbetalaBolaget vadregistrering. harär erlagtsatt som

konvertiblemaaktierna, ellertecknade teckningsoptionema.deför

beslutTillskottsemission styrelsengenom av

bestämmelserfinns styrelsenABL kompetensI beslutaattsom ger om
förutsättningundernyemission bolagsstämmans efterföljande god-av

kännande kap.4 14 § ABL respektive enligt bolagsstämmans före-
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fyllerkap. § Bestämmelsernabemyndigande 4 15 ABL.gående ett
emissionföretagsköp ellersamband medbehov.praktiskt I ettstort en

nödvändigtsällankapitalmarknaden det inteinternationelladen är
användas tillaktier kanemissionbeslutsnabbtmed ett nya somavom
liknande fallochskall köpas. sådanaldet företagbetalning somav

ifrågavarandeofta inte avvaktas. ABL:sbeslutkan bolagsstämmans nu
änd-lagen någratill dendärför överförtsharbestämmelser utannya

i sak.ringar

boIags.scimmans godkännandeunder förutsättningStyrelsebeslut av

29 §
första stycket och kap.§ 5 förstakap. 14 8 §Paragrafen 4motsvarar

stycket ABL.
tillskottsemission bör habeslut innehållStyrelsens om samma som

bolagsstämma. Förevarandebeslutmotsvarande paragraf innebär attav
uppgifterinnehålla deskall föreskrivsstyrelsebeslutet i 6-10 §§.som

skall fogas denstyrelsebeslutetTill årsredovisningen, kom-senaste
informationenligt Att bolagetspletterad ekonomiska ställ-om

i samband medskall lämnas styrelsensning beslut och inte i samband
bolagsstämma skallmed den godkänna emissionen berorsom att

påbörjasteckningen kan så styrelsens beslut kungjortssnart och i-
underrättelsekupongbolag beslutet lämnats till aktieägare medom-

framgårföreträdesrätt. Som 30 § andra stycket jämförd med §17av
skallteckningenske listor innehåller beslutet emission ochsom om

information, bl.a. handlingar Aktie-iVISS annan 11som avses
tecknarna skall ha tillgång till ekonomisk information bolaget. Detom
får de styrelsebeslutetatt aktualiseraddettagenom innehållersätt en
årsredovisning.

Om styrelsens beslut bestämmelsetillskottsemission innehållerom
ellerapport bestämmelse stycketom första 14i 6 §annan avsessom

elle 7 § första förstycket redogörelse deinnehålla10 skall det en
omständigheter bedömandet bestäm-kan vidbetydelsesom avvara av
melsen 12-13 §§. Dennarevisorsyttrande bestämmelsensamt ett över
redogörelse jim-andra stycketskall i 30 §hänvisningengrund av
förd tecknings-biläggasmed ochbeslut17 § fogas styrelsenstill
listorna.

styrelsebeslutBolagsstämmans efterhandigodkännande ett somav
beslutsådantinnebär företrädesrätt äraktieägamas ettavvikelse från

såledesbeslutetskallgiltigtenligt i 4 För3 § 3 att varaavsessom
avgivnasåväl detredjedelar röster-ha med tvåbiträtts aktieägare avav

aktierna.företräddade vid stämmanna som



SOU 1997:22 Fárfattningskoznmetztur 371

30 §
Paragrafen kap. första4 14 § stycket andranärmastmotsvarar me-
ningen och kap. första5 8 § stycket andra meningen ABL.

kupongbolagI skall enligt första stycket särskild underrättelse om
styrelsens emissionsbeslut lämnas till aktieägare med företrädesrätt. l
avstämningsbolag skall styrelsens beslut kungöras. Bestämmelserna i
16 § femte stycket simultanteckning i blirstämmoprotokoll aldrigom
aktuella vid styrelsebeslut.

Teckning aktier, konvertibler och teckningsoptioner kanav nya
påbörjas så aktieägarna avstämningsbolag.underrättats eller, isnart
styrelsens emissionsbeslut godkännandehar kungjorts. Bolagsstämmans
behöver alltså inte tillämpningavvaktas. Teckning sker med av samma
regler vid gäller tilldelningen.stämmobeslut och detsamma Densom
enda förränskillnaden får i aktiebokenaktier inteär att tas uppnya
bolagsstämman sålämnat till emissionen. Mensitt godkännande snan

sådant och tillgodkännande skall styrelsenföreliggerett attagera se
aktierna i boken.genast tas upp

förfaller.beslutetAv andra stycket jämfört följermed 20 § att om
för emis-beloppstyrelsen föreskrivit eller lägstavisst belopp ettett

får gällasionen och tecknas. Detsammadetta belopp sedan inte anses
förklarastyrelsen tvingatsminimibeloppet visserligen tecknatsom men

grundförverkadeaktier, konvertibler teckningsoptionereller av
inte Lippnås.minimibeloppetbristande betalning omfattningi sådan att

fråga god-blir bolagsstämmaDet då låtainte aktuellt prövaatt om
kännande emissionen.av

Även konvertibler ochaktier.tilldeladeförfrågai betalningenom
regler vidstyckettredjeteckningsoptioner enligtgäller samma som

stämmobeslut.

31 §
andra stycket första§ och14kap.Paragrafen 4närmastmotsvarar

och andra meningarnaförsta ABL.8 §andra kap.meningarna 5samt
skall frågabolagsstämmafråga till prövaI kallelse som omom

tillskottsemission ochstyrelsebeslutgodkännande sättetett om omav
beslutsunderlag aktieägarna vid sådanför tillhandahållande enav

bestämmelserparagrafen bolags-gäller enligt närstämma samma som
tillskottsemissioit.beslutsjälv fattarstämman om

32 §
kap. sistal4 §4 stycketParagrafen ABL.närmastmotsvarar

tillskottsemission får inteStyrelsens beslut anmälas för registre-om
sittlämnat godkännande.ring förrän skallbolagsstämman Anmälan
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förfallerbeslutsdagen,frånräknatårinomalltid skedock ett annars
tecknadeförbetalningenskallförsuttits,anmälningstidenHarbeslutet.

återbetalats. Detteckningsoptionerellerkonvertibler genastaktier,
hänvisarsinstycket iandratill 30 § turhänvisningenframgår somav

till 20
aktuelltintedetunderteckninggrund ärförfallitbeslutetHar av

be-anmälamindrebeslutet,godkänna än attbolagsstämmanlåtaatt
paragrafen.upptagits idetta harerinranregistrering. Enförslutet om

verk-ochregistreringförÖvrigtiförutsättningarnaBeträffande om
andra-fjärdei 26 §reglernavanligadegällerregistreringningarna av

och 28 §§.27styckena samt

bemyndigandebolagsstämmansenligtStyrelsebeslut

33 §
stycketförsta§kap. 154stycke närmastförstaParagrafens motsvarar

kap.4stycketandraDetstycket ABL. motsvararförstakap. 9 §och 5
tredjekap. 9 §5meningarnafemtefjärde och samtstycketandra15

stycket ABL.
får beslutastyrelseninnebärbemyndigandebeslut att omEtt som

enligt §beslut 3sådantföreträdesrätt äraktieägamas ettfrånavvikelse
biträttshasåledesskall beslutetgiltigtFöri 43 att varaavsessom

deavgivnasåväl de rösternatredjedelarmed tvåaktieägare somavav
aktierna.företräddavid stämman

§34
första-stycketandra15 §i kap.motsvarighet 4har sinParagrafen

stycket ABL.andrakap. 9 §5meningarnatredje samt
årsredo-förutsätts1121973:93 atttill ABL prop.förarbetenal s.

stycketförstakap.enligt 4aktualiseradförekommande fallivisningen,
harbolagsstämmabeslutsunderlagtjänaskalll-3 ABL, somsom

Kommitténemission.beslutabemyndigandefråga attpröva omatt om
bemyndigandetmed stödfattarstyrelsenbeslutdetföreslår avatt som

bolagsstämman.det fattatsutformas sättskall avomsomsamma
årsredo-aktuellfogasskallbeslutstyrelsenstillinnebärDet enatt

till teck-underbilagadärigenom utgörakommervisning. Denna att en
aktietecknarnatillförsäkramed dettaAvsikten är attningslistorna.

ställning.ekonomiskaaktuellabolagetsinformation om
förskyldighetföreskrivapåkallatfunnit dethar inteKommittén att

i tvåårsredovisningenaktualiserafallförekommandeibolaget att
i anslut-ochbolagsstämmananledningmedomgångar, annanenaven

därförKommittén harstyrelsebeslutet. stan-efterföljandetill detning
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för slopa årsredovisning i samband medkravet bemyn-nat att
digandebeslut.

35 §
Paragrafen har sin motsvarighet i kap. sista stycket och kap.4 15 § 5
9 § sista stycket ABL.

simultanteckningBestämmelserna i 16 femte stycket i§ stäm-om
moprotokoll blir aldrig aktuella vid styrelsebeslut.

för får inte bolagsordningenBemyndigande styrelsen längre än
tillåter, ändring i bolagsordningen33 Bestämmelserna i 2 §se om
blir därför aldrig tillämpliga.

Konvertering

36 §
Paragrafen kap. Definitionen5 § första stycket ABL.11motsvarar
konvertering finns i 1

37 §
Paragrafen kap. första stycket5 14 § ABL.motsvarar

§38
Enligt kap. andra registre-5 14 § stycket föreligger hinderABL mot
ring inte yttrande företes godkänd revisorfrån auktoriserad ellerom en
eller, i avstämningsbolag, från framgårVärdepapperscentralen vilketav

bolaget grund värdepå emissionen tillförts vederlag tillatt ettav
minst det utgivitsmotsvarande sammanlagda beloppet aktierde somav

Bestämmelsen behandlari utbyte. skall bakgrund ABLmot attses av
konvertibler hurobligationer. bestämmelserLagen saknarsom om
teckning, tilldelning skall ske.och betalning sådana instrumentav

kontroll bolaget nominellaNågon tillförs vederlag motsvarandeattav
beloppet konvertibler inte vid emissionsbeslutettiden förgörs utan
först i samband med konverteringen, kanske många år senare.

Kommittén föreslår ordning innebär vid apport-att t.ex.en som
emission konvertibler värdet granskasapportegendomenav enav

ellerauktoriserad godkänd revisor för förhindra factoaktierna deatt att
emitteras till underkurs. Denna granskning får för god konver-närtas
tering sker, inte särskilda skäl talar däremot. registre-I ärendetom om
ring de aktierna bör enligt kommitténs mening ändå krävas ettav nya
särskilt intyg bolaget tillförts vederlag demotsvarandeattom nya
aktiemas belopp.nominella Det beror bl.a. det behövs kon-att en
troll konverteringskursen inte på grund mellankommandeattav av
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nomi-aktiernasunderstigakommitochräknatsomständigheter attom
nella belopp.

optionsrättutnyttjandemedAktieteckning m.m.av

tilldelningTeckning och

39 §
stycket ABL.andra§kap. 115Paragrafen närmastmotsvarar

ordningi denskeroptionsrättutnyttjandeTeckning med somav
konvertibleraktier,teckningallgäller förochi §föreskrivs 17 avsom

medellerordningnågonteckning iSkerteckningsoptioner.och annan
summariskblir närTilldelningengäller 18förbehållotillåtet mera

i19 §optionsrätt ärutnyttjandeteckning medfrågadet är menavom
Även vanligaföljeraktiertecknadeförbetalningentillämplig.princip

tillämpliga.principidvs.regler, 21-25 är

Anmälan för registrering

40 §
Jämför ocksåstycket ABL.förstakap. §14Paragrafen 5motsvarar

37

41 §
ocksåJämförstycket ABL.andrakap. 14 §Paragrafen 5motsvarar

38
påinteteckningskursenkontrollerasbörregistreringsärendetl att

kommitochräknatsomständighetermellankommande attgrund omav
till 26belopp, jfr kommentarennominellaaktiernasunderstiga

42 §
styckettredje ABL.§kap. 145Paragrafen motsvarar

emis-enligtvinstutdelningtillmedföraktierna rättDe nya
in-utdelningsrätteninnebäradock intefårBeslutet attsionsbeslutet.

registre-då emissionendet årefterräkenskapsåretförträder änsenare
kap. § ABL.jfr 5 15och §108 § 5stycketförsta§6rats

Övriga bestämmelser

och teckningsoptionerkonvertiblerRegistrering av

43 §
förut-Förslagetstycket ABL.sjätte§kap. 15Paragrafen motsvarar

aktiekontolagen.iändringsätter
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9 kap. Särskilda bestämmelser vissa riktade emissionerom m.m.

1 §
Paragrafen LEO-lagen.l §närmastmotsvarar

I paragrafen i vilka fall bestämmelserna i förevarande kapitelanges
skall tillämpas. bolag omfattasDe kapitlet publika aktie-ärsom av
bolag och dotterbolag till sådana bolag. dotterbolag harBegreppet

betydelse i lagen i övrigt och omfattar såväl privatasamma som som
publika aktiebolag. framgår motivenSom till 6 utgår den före-§av
slagna regleringen från berörda koncerner i allmänhet har pub-att ett
likt aktiebolag moderbolag i koncernens topp. Skulle emellertidsom

koncern uppbyggd med privat aktiebolagett ytterstavaraen som
moderbolag falleri koncernen, detta bolag utanför de föreslagna be-
stämmelsema.

i paragrafenTerminologin har till kommitténs förslaganpassats om
tillskottsemission. finansiella instrument omfattas kapitletsDe som av
bestämmelser följaktligen aktier, konvertibler och teckningsoptioner.är
Emissioner omfattasteckningsoptioner optionema emit-oavsettav om

fristående eller knutna till skuldförbindelser.teras

2 §
Paragrafen § LEO-lagen.4närmastmotsvarar

förutsättning för paragrafen skall tillämpligEn aktie-äratt attvara
skall ha företrädesrätt tillinte teckning i förhållande till deägarna

aktier de förut eller enligt vad föreskrivs i bolagsordningen.äger som
Regeln gäller apportemissioner. lagrummets tillämpningFöräven

riktas tillfordras vidare emissionen någon i där1-6. Denatt som avses
heltuppräknade kretsen med LEO-lagen.4 § 1-6 Näröverensstämmer

i skalldet punkten 6 talas någon bestämmande in-utövaatt ettom
flytande juridisk hänned han på avgörandeöver att etten person avses

kan påverka den juridiska förfogande sina ekono-sätt överpersonens
miska medel. sådant bestämmande inflytande kan tänkas följaEtt bl.a.

delägarskap dominerande ägarposition eller avtal.av som ger en av
får rättstillämpningendet ankomma i det enskilda falletYtterst att

sådan ställning förhållandeintagit i tillavgöra om en person en en
juridisk härperson som avses.

likhet enligtI med vad gäller LEO-lagen skall det avgörandesom
inflytandet ifrågavarande riktadvid slag emission tillkomma bolags-av

möjligt bemyndigaalltså inte styrelsen fattaDetstämman. är att att
beslut emissionen. under förutsättningEmission bolagsstämmansom av
efterföljande tillåten. framgårgodkännande däremot 6 §Avär att
bolagsstämmans efterhandbeslut emissionen eller i godkännaattom
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tiondelarmed niodet biträtts aktieägaredensamma giltigt,är avavom
aktier.företräddasåväl avgivna stämmanröster som

genomförabemyndigandeinte kan erhållastyrelsenAtt att en
uppdrarinte bolagsstämmanemission ifrågavarande slag hindrar attav

materiella innehållemissionsbeslut,verkställastyrelsen ettatt vars
i detta hän-Paragrafenfastställts bolagsstämman. överensstämmerav

LEO-lagen.seende helt med §4
blirstrid med paragrafen,emissionsbeslut ifattarOm styrelsen ett
ochgodainträder tredjebeslutet Ogiltighetenogiltigt. trooavsett mans

klanderfrist.begränsas inte någonav

3 §
LEO-lagen.Paragrafen §5motsvarar

publika aktie-dotterbolag tillgäller förparagrafenPå grund av
ocksåi § 1-6,till någon 2bolag, emission riktasatt som avsessomen
giltigförmoderbolagetbolagsstämman imåste godkännas att varaav
iaktieägarnaförhindraSyftet härmedförsta stycket. ettär attatt

i dotter-placeradetillgångar,avhändspublikt aktiebolag är ettsom
fått ställ-aktiebolagetpublikai detbolagsstämmanbolag, tautan att

antingenlämnasgodkännande kanModerbolagetsning till emissionen.
emissionsbeslut.dotterbolagetsföre eller efter

skallmoderbolagibolagsstämmanKommittén ettatt somanser
besluts-till detbör tillgångdotterbolag haemission igodkänna etten

emitterandefram detskall läggaskap. 14 §enligt 8underlag som
upptagits idetta harbestämmelseuttryckligbolagets Enstämma. om

god-moderbolagetsgällerBestämmelsenstycket.andra även om
dotterbolagetsförelämnaskännande skall stämma.

fattasskallbolagsstämmobeslutenmajoritetmed vilkenAngående
tillmoderbolag hänvisas 6begreppetoch innebörden av

4 §
LEO-lagen.6 §efterutformatsParagrafen har mönster av

kringgåsoch 3bestämmelserna i 2hindraParagrafen skall att
aktiebolagemission tillriktardotterbolaget ett annatatt engenom

konvertiblernaöverlåter aktierna,i sinkoncern,inom tursomsamma
i 2 § l-6. Förtill någon över-teckningsoptionemaeller attavsessom

den beslutasförsta stycketfordras enligtgiltigskall blilåtelsen att av
Är bolagetöverlåtandedetöverlåtande bolaget.i detbolagsstämman

överlåtelsenfordras dessutomdotterbolag i koncernen, attett annat
moderbolaget.ibolagsstämmangodkänns av

från kravet påundantagupptagitsharandra stycket attI ett en
be-överlåtande bolagets Avdetskall beslutas stämma.överlåtelse av
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stämmelsen följer moderbolag erhållitatt ett exempelvis aktiersom
från dotterbolag sådan emissionett i paragrafen,genom en som avses
behöver bolagsstämmans godkännande överlåtelse aktiernaav en av
endast dessa överlåts till den företagsledningen, företagsled-om egna
ningen i moderbolag, något sådant finns, ellerett sådan befatt-om
ningshavare närstående. Den krets till vilken överlåtelse inte får ske

beslut i detta fallstämmans densammautan är i 5 Genomsom
förevarande bestämmelse blir avyttringsbestämmelserna i 5 § tillämp-
liga aktier, konvertibleräven eller teckningsoptioner i dotter-ett
bolag det överlåtande bolaget erhållit från detta riktadsom genom en
emission. avyttring,En inte kräver beslut det överlåtandesom av
bolagets fordrar naturligenstämma, inget godkännande det över-av
låtande bolagets moderbolag.

Angående med vilken majoritet bolagsstämmobesluten skall fattas
och innebörden begreppet moderbolag hänvisas till 6av

§5
syfteI hindra kringgåendeförfaranden reglerasatt i paragrafen vissa

fall där publikt aktiebolag eller dotterbolagett till sådant bolagett ett
överlåter aktier, konvertibler eller teckningsoptioner utgivits ettsom av

Överlåtelsendotterbolag. behöver inte ha föregåtts någon till detav
överlåtande bolaget riktad emission.

Hittillsvarande bestämmelser i 7 § LEO-lagen medför en om-
fattande formell omgång i de fall där aktiemarknadsbolag säljerett ut
aktier i dotterbolag eller dotterdotterbolag till dess företagsledningett
eller andra anställda. Ett behov sådana utförsäljningar kan uppståav

för dotterbolaget går med förlustt.ex. eller föratt moderbolaget iatt
samband med förvärv företagsgrupp tillförts företag medävenav en
för den koncernen artfrämmande verksamhet. syfteI under-egna att
lätta bl.a. aktieförsäljningar angivet slag, föreskrivs i förevarandeav nu
paragraf bolagsstämmans samtycke till Överlåtelsenatt endast behöver
inhämtas i vissa angivna fall.

Som allmän förutsättning för Överlåtelsen skall fordra bolags-att
samtycke gäller,stämmans den sker till någon ingår i företags-att som

ledningen för publikt aktiebolag eller på visstett närståendesätt är
Ärsådan befattningshavare. det överlåtande bolaget publikt och sker

Överlåtelsen till den företagsledningen eller dess närstående, krävsegna
alltså godkännande bolagsstämman. Om det överlåtande publikaav
bolaget dotterbolag till publiktär aktiebolag, fordras dessutomett
samtycke bolagsstämman i moderbolaget. Sker överlåtelse frånav
dotterbolaget till företagsledningen eller dess närstående i det publika
moderbolaget likaledes samtycke båda bolagensär nöd-stämmorav
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aktie-privatemellertidkanparagrafen ettframgårvändigt. Som av
företagsledning ellertill sindotterbolagiaktieröverlåtabolag ett egen

sittellersingodkännandeinhämtanärstående egendess att avutan
Överlåtelser dotterbolagiaktier ettmoderbolagspublika stämma. av

omfattasdotterbolag,ibefattningshavaretill ettmoderbolagfrån ett
inte dessasåvidabestämmelser,paragrafensintehuvud tagetöver av

för detföretagsledningeni över-ingårdessutombefattningshavare
moderbolag.dessellerbolagetlåtande

föregåendetillämpningsområde änfåttparagrafen snävareAtt ett
för överlåtelser iökad risknågotvisserligeninnebärparagrafer en

dennamening emellertidkommitténsEnligt uppvägssyfte.otillbörligt
moderbolaget lättarekoncernförinnebärdetfördelarde attrisk enav

företagsledningar eller andra anställ-derastilldotterbolagkan avyttra
da.

och inne-bolagsstämmans beslutmajoritet förAngående krav
hänvisas till 6moderbolagbegreppetbörden av

6 §
kommitténövervägandenframgår kommitténs allmännaSom anserav

förfarorinnebär sådanaslagifrågavarandeemissionerriktadeatt av nu
för bolags-majoritetkvalificeradininoritetsaktieägarna, kravetatt

gällerhögreböremission änbeslut sådan sättasstämmas somom en
därför,föreskrivsparagrafen attvid riktade emissioner i allmänhet. l
godkännaellerbeslutaskallenligt någon 2-5bolagsstämmanär av

biträdasgiltigtförskall beslutetöverlåtelse,elleremission att varaen
deavgivnasåväl de rösternanio tiondelarmedaktieägare somavav

företrädda aktierna.stämman
emitteraaktiebolagpublikttill attdotterbolagbeslutEtt ettettav

regel god-paragraferföregåendeenligtskallaktieröverlåtaeller som
giltigt. Harbliför ettbolagsstämmamoderbolagets attkännas av

godkännandetstycketandraenligtskallmoderbolag,fleradotterbolag
denmoderbolag i störstaaktiebolagpublika ärdetlämnas somav

i detbolagsstämmanlämnasskall alltsåGodkännandetkoncernen. av
föreskrivatopp. Attfinns i koncernensaktiebolagpublika som

detöverordnataktiebolagpublika närmastärdetgodkännande somav
kringgående-skullebolagetöverlåtande öppnaelleremitterande

skulle kunnai sinbolag ett,sådanteftersom turmöjligheter, varaett
Regleringenaktiebolag.publikttilldotterbolaghelägt, annatkanske ett

fleraingårvilkenikoncernfråga ärvidareinnebär näratt, enom
detlämnaskommerregelgodkännandet attaktiebolagpublika avsom

allmänheten. Detblandspriddafaktisktaktier ärmoderbolag, vars
i sinbolagsådanaförekommaundantagsvisendast attnämligentorde

spridning.sådanharinteaktiervilkasmoderbolag,hartur
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7 §
Paragrafen har förebild i 9 och 10 LEO-lagen.

10 Kap. Nedsättning aktiekapitaletav

Nedsättning aktiekapitalet beslut bolagsstämmaav genom av

Nedsättningsändamål

1 §
Paragrafen 6 kap. förstanärmast l §motsvarar och sista styckena
ABL.

Som utvecklats i kommitténs allmänna överväganden föreslår
kommittén den nuvarande bestämmelsenatt nedsättning förom ome-
delbar förlusttäckning enligt fastställd balansräkning vidgas till att
omfatta också täckning förlust uppstått under räkenskapsåretav som
första stycket punkten Därigenom bortfaller behovet förattav
detta ändamål kunna ned aktiekapitalet försätta avsättning till reserv-
fond.

Nedsättning aktiekapitalet kan också ske inför överföring tillav en
fri fond punkten 2 eller återbetalning till aktieägarna punkten 3.

Kommittén föreslår för bolagen förvärva aktier.rätt atten egna
Rätten emellertid inte obegränsad. Bl.a. fårär publikt aktiebolagett
inte inneha tio samtligaän aktier i bolaget. Förprocent attmer av
skapa för ytterligare förvärv aktier kan bolaget drautrymme av egna
de aktierna. Nedsättningsbeloppet skall inte återbetalas till aktie-egna

bolaget hänvisas till föraägarna nedsättningsbeloppet tillutan överatt
någon fri fond eller till reservfonden punkten 4. Ett nedsätt-
ningsbeslut överföringmed till fri fond får emellertid enligt 16 § inte
verkställas ellerPRV:s tillstånd ochrättens sådant tillståndutan kanett
inte lämnas hörande bolagets borgenärer.utan Kommittén räknarav
därför med nedsättningsbeloppet i flertalet fallatt kommer över-att
föras till reservfonden.

Nedsättning aktiekapitalet hörande bolagets borgenärerutanav av
får enligt artiken 33 i EG:s andra bolagsdirektiv ske beloppetom
överförs till bunden fond, under den ytterligare förutsättningenen att
fonden efter överföringen inte överstiger tio aktiekapitalet.procent av
Reservfonden i de flesta svenska bolagmotsvarar 20 aktie-procent av
kapitalet, eftersom det förutsättning förär vinstutdelning. Rättenen
enligt artikel till33 överföring nedsättningsbeloppet till bundenav en
fond kan därför normalt inte utnyttjas de svenska bolagen förav
överföring till reservfonden och någon bunden fond kanannan som
komma ifråga för överföring finns inte i dag. artikell 37 bolags-en av
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nedaktiekapitaletemellertid sättsföreskrivsdirektivet att genomom
kapital,med frittförvärvatbolaget haraktier egetindragning somav

överförs tillnedsättningsbeloppettillämpas,inteartikel 32skallså om
undgåvillbolagförmöjlighetintefond. Förbunden öppnaatt somen

aktiekapitaletnedförlustergrund sättalikvidationsplikt attstoraav
tillnedsättningsbeloppetöverföraartikel 33medstridioch reserv-

framgårså det över-punkten 4utfonnat attkommitténfonden, har att
idvs.artikel 37,ifallske ifårreservfonden baratillföring som avses

aktier.indragningmedsamband egnaav
aktie-nedsättningerinranupptagitsstycket harandral avomen

inlösenförbehåll.enligtkapitalet

gsmetoderNedsättn in

§2
aktie-nedsättningvilkamedmetoderbehandlar deParagrafen, avsom

ABL.styckettredjekap. §6 lske,kapitalet kan motsvarar
innebärmetodenvaldahuruvida deningentingparagrafenl sägs om

framgår6 §eller Avaktieägarnatillskall skeåterbetalningatt
skallbeslutet,ocksådärmedochbeslut,tillförslagetemellertid att

ochnedsättningsbeloppetnedsättningsändamålet,uppgiftinnehålla om
beskeduppgifterdessaTillsammansnedsättningsmetoden. omger
aktieägarnatillutbetalningmedskall förenasnedsättningenhuruvida

ända-angivetföranvändasskallnedsättningsbeloppet annateller om
mål.

såkombineras.nedsättningsmetoderna attt.ex.hindrarIngenting att
förminskasbeloppetnominellasamtidigtdrasaktiervissa som

aktier.övriga

Beslutsordnin g

§3
stycket ABL.förstakap. 2 §6Paragrafen motsvarar

fattasfårintenedsättningbeslutföreskrivsgällande attI rätt om
medsambandBestämmelsen harregistrerat.blivitbolagetförrän

förslagKommitténsaktiebolag.successivbildningreglerna avom
successivbildning. Kravetreglernågraemellertid inteupptar om

därförkannedsättning utmönstras.beslutföreregistrering om
fåraktiekapitaletökningvid ettgällervadmedlikhetl avsom
strideraktiekapitaletregistreradedettillledanedsättningsbeslut inte att

bolagsordningen. Före-iföreskrivsavseendedettaivadmot som
medöverensstämmelsetill mot-redigeratsbestämmelse harvarande

kap. 2 §.emission 6bestämmelsesvarande om
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I gällande har styrelsen vid beslut nedsättningrätt vetorätt om av
aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till
reservfond eller fri fond. Som anförts under kommitténs allmänna
överväganden står sådan inte i överensstämmelse medvetorätten
kommitténs roll i bolaget. Någon bestämmelseägarnassyn om

har därför inte upptagits förslaget.ivetorätt

4 §
Paragrafen 6 kap. 2 § ABL.motsvarar a

Skydd för det bundna kapitaletegna

§5
Paragrafens första stycke kap. andra6 l § stycketnärmastmotsvarar
ABL. andra stycket har sin förebildDet i kap.12 2 § andra stycket

Tredje stycketABL. saknar motsvarighet i gällande rätt.
Första stycket har till syfte skydda bolagsborgenärerna frånatt att

bolagets bundna kapital återbetalas till aktieägarna. Bolagetsegna
nettotillgångar skall efter nedsättningen täcka det i bolagsord-nya,
ningen angivna, aktiekapitalet. Om återbetalningen sker i sakvärden
skall vid tillämpningen förevarande bestämmelse sakvärdenaav anses
ha de värden framgår bolagets bokföring, jfr NJA 1995 742.som av s.

hindrar givetvis inte de verkligaDet värdena skall användas vidatt en
prövning nedsättningen inneburit brott Iikhetsprincipen. Deett motom
verkliga värdena skall också användas bolaget går i konkurs ochom
fråga uppkommer återvinning de sakvärden återbetalats tillom av som
aktieägarna vid nedsättningen. Kommittén återkommer till frågordessa
i sitt betänkande, vilket kommer behandla reglerna vinst-nästa att om
utdelning.

l gällande omfattar kravet full täckning för det bundnarätt egna
kapitalet efter nedsättningen inte bara det fallet bundet kapitalatt
frigörs nedsättning för avsättning till fri fond eller återbetalninggenom
till aktieägarna också nedsättning sker för avsättning tillutan som
reservfond, sådant förfarande inte frigör bundet kapital. ltrots att ett
kommitténs förslag möjligheten genomföra nedsättningersätts att en
för avsättning reservfondtill med väsentligt utvidgad rätt sättaatten
ned aktiekapitalet för omedelbar förlusttäckning.

Enligt kommitténs mening bör borgenärsskyddet vid nedsättningen
aktiekapitalet, innebär till aktieägarna återbetalas beloppatt ettav som

överstiger aktierna nominella värde, inte då frittsämre änsom vara
kapital tillförs aktieägarna vinstutdelning eller andra kapital-genom
dispositioner, faller under 12 kap. 2 § ABL. l andra stycket harsom
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beloppmedaktieägarnatillåterbetalning ettfrågadärför i somom
bestämmelseupptagitsvärdenominellaaktiernasöverstiger somen

stycketandrakap. 2 §i 12försiktighetsregelns.k.denmotsvarar
deldenendast påtillämpasgivetvisskallBestämmelsenABL. av

Beträffandevärde.nominellaaktiernasöverstigeråterbetalningen som
vadtillhänvisasförsiktighetsregelninnebördenden somnärmare av

4771975:103förarbeten,i tidigareanförts s.prop.
bolagsstäm-beslutasmåstealltidi principvinstutdelningMedan

koncemredo-fallförekommandeoch iårsredovisningenvilkenma
påfattasnedsättningbeslut även extrakanfastställs,visningen om

tilltillgångharaktieägarnabeslutgiltigtförkrävsDå attstämma.
ställningekonomiskaoch koncernensbolagetsinformationaktuell om

återbetalninghuruvidabedömningde kanså avgöra enavatt egenen
Kommitténförsiktighetsprincipen.medförenligstorlekföreslagen är

ochårs-denkanbeslutsunderlag senastelämpligt varaatt ettmenar
utvecklingenuppgiftermedkompletteradkoncernredovisningen om

informationkompletterandeDennaräkenskapsåret.löpandedetunder
koncer-ochför bolagetdelårsrapporterformienklast lämnaskan av

i 8dettabestämmelserupptagitharKommittén omnen.
efterutdelningsförbudtreårigtföreskrivsgällande enettl rätt

ABL.§6 kap. 5förlusttäckningomedelbarförskettnedsättning som
föreslårövervägandenallmännakommitténsutvecklats iskälAv som

lagen.bestämmelsen utmönstraskommittén att ur
densiktebestämmelseupptagits tarstycket hartredjeI somen

inne-eljestelleråterköptdetaktierdrarbolagetsituationen att som
ellerreservfondentillöverförasskall dåNedsättningsbeloppet enhar.

intekrävsverkställa beslutettillståndPRV:skrav attfond. Någotfri
förblirnedsättningsbeloppeteftersomreservfondentillöverföringvid

jfråtgärden,kränksinteoch borgenärernaskapital rättbundet genom
16

besluttillFörslag

6 §
aktie-nedsättningbesluttillförslagvadParagrafen avett omanger

till friavsättningförskenedsättningSkallinnehålla.skallkapitalet
uppgifter iytterligarekrävsaktieägarnatillåterbetalningfond eller

i Vadmeddelas 7dettaFöreskriftertill beslut. somförslaget om
också igivetvis gällaskallförslageti frågaskall iakttasdetta sätt om

beslutet.slutligadetfråga om
§kap. 36och 3 närmast2punkterna motsvararstycketFörsta

ABL.meningenförsta
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Första stycket punkten innebär1 något de i l § angivnaatt av
nedsättningsändamålen skall anges.

På skäl redovisats i kommitténs allmänna överväganden öppnassom
i punkten 2 möjlighet i nedsättningsbeslutet inte bara fastatt ettange
nedsättningsbelopp högsta belopp eller lägsta och högstautan ett ett ett
belopp. Kapitalskyddsregeln i 5 § skall i de fallen tillämpassenare
med avseende det högsta möjliga nedsättningsbeloppet.

Punkten 3 innebär någon de i 2 § angivna nedsättnings-att av
metoderna skall anges.

Punkten Skall4 nedsättning skeär ändring nominellany. genom av
beloppet Ärdet ofrånkomligt detta i förslagetär till beslut.nämnsatt
det fråga inlösen eller indragning aktier nominella beloppetärom av
också intresse för belysa inlösen sker till överkurs och förattav om
kontroll nedsättningsbeloppet.av

förekommandeI fall skall dessutom i förslaget vilka aktieranges
skall dras eller läggas punkten 5. Bestämmelsensom samman

saknar motsvarighet i gällande framstårDet emellertidrätt. täm-som
ligen självklart nedsättningen inte skall genomförasatt om genom
nedsättning nominella beloppet, uppgift måste lämnas vilkaav om
aktier skall dras eller läggas eller hur detta skallsom samman
bestämmas, lottning eller l avstämningsbolagsätt.annatgenom
skall också avstämningsdagen anges.

Om nedsättningsbeslutet förutsätter ändring bolagsordningenav
skall det framgå förslaget punkten jfräven 6, 3 § andra stycket.av

§7
Paragrafen har utformats efter förebild i 8 kap. 6 § nyemission.om
Kommittén har nämligen de problem förenade medansett äratt som
nedsättning för återbetalning aktieägarnatill liknar dem fore-som
kommer i samband med aktiekapitalet.ökning av

Första stycket punkten föreskriver aktieägarnas1 till inlösenatt rätt
skall kan bolagetDet löser aktier till lägstat.ex. att ettanges. vara
och högsta belopp med början i det lägsta yrkade inlösenbeloppetett
jfr kap.8 6 första§ stycket och 6.4

Den tid inom vilken anmälan för inlösen skall skall alltidgöras,
punkten jfr kap.8 första stycket Anmälningstiden6 § 5. fåranges

inte understiga två veckor, inte alla aktieägare så önskar kanom som
få sina aktier inlösta. framgår andraDet paragrafens stycke.av

Enligt punkten 3 skall det belopp betalasskall för varje aktiesom
löses inlösenbeloppet jfr kap. 6 första8 § stycket 3.som anges

Inlösenbeloppet kan nedsättningsbeloppet, kan ocksåmotsvara men
eller mindre detta belopp.större änvara
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vidstyrelsen,fårskett sättför inlösenanmälanNär somsamma
skallaktiervilkaställning tillaktier,tecknadetilldelning ta somav

uppmaningmedbeslutstyrelsensunderrättasAktieägarnain.lösas om
skallaktiervilkentid inomför inlösen. Denaktiernalämnaatt

betalaomedelbartförutsättsbolagetvarvid uttill bolaget,lämnas
kap.jfr 8punktenbesluttilli förslagetskallinlösenbeloppet, anges

utdelningtillinte äraktierinlösta rättstycket 7. Attförsta6 § ger
efter in-differentierasskallinlösenbeloppetvad måniuppenbart;

fårutdelningbelöpandeaktien avgörastillmed hänsynlösendag av
stycket 8.förstakap. 6 §och 8punkten 3jfrbolaget,

föreskrivasÄr kupongbolagiodiskutabel kan attinlösenrätten
påteckningföraktiebrevetuppvisande attskeranmälan avavgenom

Är ordningsådanstycket 7.första§jfr kap. 6skett 8utbetalning en
anmälerdenbevisönskarbolagetkan, attlämpliginte somomom

skeranmälanföreskrivasbehörig,inlösen attföraktier är genom
jfr kap. 6 §punkten 8hörande kupongaktiebrevettillingivande av

stycket 12.första
egendommedskelösesaktierförbetalningenSkall annansom

skallellerkap. 3 §i 2villkorövrigteller iän avsessompengar
aktieägaren,fordranbolagetskvittningskeinlösen av engenom

dettaIstycket 14.förstajfr kap. 6 §8punktenskall det anges
medåterbetalningviddetunderstrykakommitténvillsammanhang att
slagegendomfåraktieägareallanödvändigtsakvärden sammaattär av
allaEndastochegendomsådanmellanväljafriheteller ompengar.att

såskelikhetsprincipenfrånavvikelse attkandärom,aktieägare är ense
egendominlösen får någonvidaktieägarnaeller någranågon annanav

övriga ägare.än
punkteni 7föreskrivsstycket 16förstakap. 6 §8Efter mönster av

bemyndigassig kaninomstyrelsen attdenellerstyrelsen utseratt
skallaktiekapitaletvarmedbeloppdetpåbörjas bestämmainlöseninnan

aktie. Envarje inlöstbetalas förskallbeloppdetned ochsättas som
falldetexempelvis forbetydelse ettmöjlighet kansådan storvara av

hol-s.k.aktiertill inlöseninbjuderaktiemarknadsbolag genom enav
vidkaninlösenbeloppetochnedsättnings-exaktaauktion.ländsk Det

yrkandenolikasedan aktieägamasförstfastställasförfarandesådantett
ochordnats summerats.

gshandlRedovisnin ingar

8 §
jämfördmeningenförstastyckettredje§6 kap. 2Paragrafen motsvarar

kap.jfr 8 llstycket 1-3 ABL;förstakap. 4 §med 4
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Det naturligt bolagets ekonomiska ställning belysesär bolags-att
har fråga nedsättningstämma aktiekapitalet.prövaattsom om av

Behandlas nedsättningsfrågan ordinarie bolagsstämma samtidigtsom
skall fastställa årsredovisningen, har aktieägarna fullgott infor-ett

Ärmationsunderlag. det återigen fråga bolagsstämma ellerextraom en
ordinarie bolagsstämma inte skall behandla årsredovisningen,en som

krävs kompletterande information. Bestämmelser detta harom upp-
tagits i förevarande paragraf.

Styrelsens redogörelse

9 §
Paragrafen saknar motsvarighet i gällande Den har utformats efterrätt.
förebild i 8 kap. 12

första stycketI 16 § andra meningen föreskrivs bolaget inteatt
behöver ansöka tillstånd verkställa nedsättningsbeslut föratt avsätt-om
ning till fri fond eller återbetalning till aktieägarna, bolagetom sam-
tidigt vidtar åtgärder medför varken bolagets aktiekapital ellerattsom
bundna kapital minskar till följd nedsättningsbeslutet. kan,Det förav

exempel, gälla bolag önskar lösa aktier ochatt ta ett ett som sam-
tidigt höja det nominella beloppet kvarvarandepå aktier genom en
fondemission, så aktiekapitalet och det bundna kapitalet förbliratt
oförändrat Med tanke dessapå situationer föreskrivs i tredjestort.
stycket nedsättningsbeslutet kombineras med åtgärder syftaratt om som
till undgå tillståndsprövning nedsättningsbeslutet, det skallatt av
framgå styrelsens redogörelse. skallDessutom revisorerna dåav
granska redogörelsen och de föreslagna åtgärderna ända-pröva ärom
målsenliga se 10 §. Revisorsyttrandet skall i ärendet regist-ges om
rering de beslut nedsättning och ökning aktiekapitaletav om av som

med förslaget. Om bolagsstämman förslagetavviker från fordrasavses
revisorsintyg visar varken aktiekapitalet eller det bund-ett nytt attsom
kapitalet skulle komma minska åtgärdema,attna egna genom annars

får beslutet inte registreras.

Revisorsgranskning

10 §
Paragrafen saknar motsvarighet i gällande har utformats efterDenrätt.
förebild i 8 kap. 13
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illhandahållande förslagetT m. m.av

11 §
jämfördtredje stycket första meningenParagrafen 6 kap. 2 §motsvarar

harförsta-tredje meningarna ABL. Denförsta stycketmed kap. §4 4
utformats efter förebild 8 kap. 14av

Kallelsens innehåll

12 §
meningentredje stycket sista ABL.Paragrafen 6 kap. 2 §motsvarar

Kungörelse och underrättelse

13
utformats efterParagrafen gällande harsaknar motsvarighet i Denrätt.

förebild kap.8 16av

Registrering

14 §
Paragrafen 6 kap. 4 § ABL.motsvarar

örlusttäckningF

§15
Paragrafen första meningen6 kap. första stycket5 §närmastmotsvarar
ABL. Någon motsvarighet vinstutdelningsförbudettill idet treåriga

stycke har SkälenABL inte kommitténs förslag.upptagits isamma av
därtill har redovisats i kommitténs överväganden, jfr ocksåallmänna

tillkommentaren 5

Återbetalning till aktieägarna m. m.

§16
Paragrafens första stycke, första6 kap. 6 §närmast motsvararsom

innehållerstycket ABL, två väsentliga ändringar i förhållande till
första innebärgällande Den tillstånd för verkställa besluträtt. att att

nedsättningsådan medför bundet kapital frigörs, skallattsomom
hos hosintesökas PRV. Den andra ändringen innebärrätten utan att

behövs för detinte falltillstånd bolaget samtidigt vidtar åtgärder som
varken bolagets bundnamedför kapital eller aktiekapitalatt egna

nedsättningsbeslutet.följdtill kan frågaDetminskar av vara om ny-
ocksåfondemission, exempelvis konverteringeller ute-men om av

Beträffande motiven tillkonvertibler. dessa ändringar hänvisasstående
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kommitténstill allmänna överväganden.
Beträffande motiven till det andra stycket hänvisas till kommitténs

allmänna överväganden.
Det tredje stycket har utformats efter förebild i 14 kap. 13 § ABL.

Ansökan tillstånd verkställa nedsättningsbeslutetattom

§17
Paragrafen kap.6 6 andra§ stycket ABL. harDen utformatsmotsvarar
efter förebild i kap.14 § andra14 stycket ABL.

Kallelse borgenärernaav

18 §
Paragrafen 6 kap. 6 § tredje stycket ABL. harDen utformatsmotsvarar
efter förebild i kap.14 16 andra§ och tredje styckena ABL.

Registreringsmyndighetens tillstånd till nedsättning

19 §
Paragrafen 6 kap. fjärde6 § stycket ABL. Den har utfor-motsvarar

efter förebild i kap.14 17 § ABL.mats

tillståndRättens till nedsättning

20 §
Paragrafens första stycke har inte någon direkt motsvarighet i 6 kap.
ABL. har utformatsDet efter förebild i 14 kap. 18 § ABL. Det andra
stycket kap.6 § första7 stycketnärmast ABL.motsvarar

Registrering

21 §
Paragrafen kap.6 § andra7 stycket ABL.motsvarar

Nedsättningsbeslutet förfaller

22 §
Paragrafen 6 kap. 7 § tredje stycket ABL. Harmotsvarar anmälan
avvisats, någon ansökan inte ha skett och beslutet förfaller näranses
ansökningstiden löpt ut.
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förbehåll bolagsordningenienligtaktiekapitaletNedsättning av

Inlösenförbehåll

§23
stycketandrastycketförsta§kap. 86 samtParagrafen motsvarar

ABL.meningenförsta

Majoritetskrav

24 §
meningen ABL.stycket andraförsta§kap. 26Paragrafen motsvarar a

kapitaletbundnaför detSkydd

25 §
Lydelsen harstycket ABL.tredjekap. 8 §6Paragrafen motsvarar

med 5överensstämmelsetillutformats

nedsättningTillstånd till

26 §
kap. 9 § ABL.6Paragrafen nännastmotsvarar

Registrering

27 §
ABL.kap. 10 §6Paragrafen motsvarar

överlåtelse aktierochKap. Förvärv11 m.m.egnaav

aktierTeckning egnaav

§1
§ ABL.kap. 17Paragrafen motsvarar

moderbolagaktierelleraktier iagande pantT somegnaav

§2
be-deni de delarABLkap. 2 §7Paragrafen närmastmotsvarar
inteKommittén haraktietagandestämmelsen pant.somavavser

uppmjuk-talar förskälförbudet. Demjukafunnit skäl enatt somupp
förinte anföraskanaktieförvärvförbudetning enmot egenavav

aktieelleraktieförbudetuppmjukningmotsvarande att tamot egenav
moderbolagi pant.som
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aktierFörvärv av egna

3 §
fast förvärv aktier får endastparagrafen slås ske i enlig-I att av egna

het med bestämmelserna i 4-7 §§.
aktier i strid med följerbolaget förvärvat 4-6 §Har 10egna av

aktierna blir ogiltiga de inte månad efteravyttras senastatt enom
första stycket har vidare upptagits straff-förvärvet. kap. § 4I 23 1 en

för publikt aktiebolagbestämmelse för ställföreträdare bryter motsom
stycket.§ andra4

§4
förvärvsmetodema privataParagrafen de tillåtna i respektiveanger

aktiebolag, vilka typiskt har endastpublika aktiebolag. privatal sett ett
tillkomna förhandlingar mellan bola-fåtal tillåts förvärvägare, genom

förvärv erbjudande riktatoch eller flera ägare samt ettget genomen
samtliga aktier visst slag förstatill samtliga eller ägareägare av av

organiserad marknadsplats aktua-stycket. börs ellerFörvärv annan
bolags aktier inte får handlas sådaneftersom privataliseras inte en

jämfördframgår § med och kan styrel-marknad. Som 13 14 15av
förvärvi aktiebolag inte bemyndigas beslutaprivat attett om avsen

aktier.egna
i de allmänna övervägandena de riskerKommittén har poängterat

förenade med s.k. förhandlade återköp aktier i publikaärsom av egna
särskilt marknadsnoterade sådana. På grund härav föreslåsaktiebolag,

aktiebolag förvärvi publika aktie får skei andra stycket att av egen
organiseradeller marknadsplats ellerendast börs genomannan

förvärvserbjudande riktas till samtliga aktieägare eller samtligasom
visst slag.aktierägare avav

bolag paragrafenspublikt andra styckeBryter mot attett genom
återköp föreskrivsgenomföra förhandlat i bolaget måste10 §ett att

efteraktierna månad förvärvet. Kommittén haravhända sig senast en
föreskriva avtal stridi stället träffats i med be-övervägt attatt som

ogiltigt. olägenheter förenade med ogiltig-stämmelsen Deär ärsom en
hetspåföljd emellertid så betydande kommittén funnit det lämp-är att

från lägga fram förslag fåligast avstå detta. respektFörattatt attom
för bestämmelsen kommittén emellertid ofrânkomligtdet ärattanser

föreskriva straff för den ställföreträdare för bolaget bryteratt motsom
andra kap. förstastycket, 23 1 § stycketse

5§
behandlar förvärv vederlag, jfrParagrafen aktier 7 §motav egna
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det veder-belopp,framgår ordetförsta stycket Det som avserav
återköpta aktierna.för delämnaslag som

skyddbolagets borgenärerberedaParagrafens syfte är att samma
och ned-vid vinstutdelningaktiervid bolagets förvärv somegnaav

återbetalning. stycketmed Förstaaktiekapitalet i föreningsättning av
förutsättningfår ske endast underaktieråterköpinnebär attatt egnaav

för bundnafull täckning detfinnsefter köpetomedelbartdet egna
artikeltillbakakrav gårbalansräkningen. Detkapitalet i är ett som

för-andra stycket innebärbolagsdirektivet. Detandrai att19
aktier.vid förvärvskall iakttassiktighetsprincipen även av egna

6 §
varje tidpunktaktiebolag vid givenpubliktParagrafen innebär att ett

bolaget,totalantalet aktier itioinnehainte får än procent seavmer
gällerBegränsningenbolagsdirektivet.b i andralitteraartikel 19.1 utan
sitt aktie-nedhindrar bolagetIngentingtidsbegränsning. sätteratt

kanaktierna. På detförvärvadedeoch drar sättetkapital utrymme
nedsättningenBeträffandeaktier.förvärvytterligareförskapas av egna

mellanBolaget kan väljai kap.bestämmelserna 10därvidtillämpas att
fri fond.reservfonden eller någon Itillnedsättningsbeloppetföra över

beslutettillstånd innanellerfallet krävs PRV:ssistnämndadet rättens
ävhörandeinte lämnastillstånd kansådantverkställas. Ettfår utan

borgenärer.bolagets
moderbolaget.aktier iinte förvärvafår enligt 9 §dotterföretagEtt

aktua-moderbolagaktier i sittinnehavdotterföretagsFrågan avom
iandelarköper aktier ellerbolagocksåemellertidliseras ettettom

koncemförhållande uppstårutsträckningsådanföretag i att ettannat
aktier i moder-inneharsedan tidigaredotterföretagetnyblivnaoch det

iaktiernadå skyldigtdotterföretagetEnligt 12 §bolaget. avyttraär att
efterårförlust, dockkan skedetmoderbolaget så senast treutansnart

dotterföretagetde aktiertidsperiod bördennaförvärvet. Under som
till budsmoderbolagetstårdetpåverkasålunda innehar utrymme som

i andrahärmed föreskrivsenlighetaktier.för förvärv I me-egnaav
moderbolagets vidräknasaktier skalldotterföretagetsningen att som

första meningen.procentregeln itillämpning av
för innehavetinte någonaktiebolag föreslåsprivata övre gränsFör
skyldighetbestämmelseraktier. lagensAv stämmans attomegnaav

företrädaförbudet för bolagetochvissa beslutfortlöpande fatta att
finnas minstbolaget alltid måsteföljer det iaktie stämman attegen

bolaget självt.aktie inte ägs avsomen
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7 §
Paragrafen första stycke med gällande 7 kap.överensstämmer nära rätt

andra och tillbaka på artikel2 § stycket ABL går 20.1 littera d
och i det andra bolagsdirektivet. nyhet punktenEn innebärärg som

förvärv aktierundantag för gåva eller veder-ett annatav egna genom
lagsfritt fång.

f°arVissa värdepappersinstitut enligt kap. lagen4 5 § 1991:981
förvärvavärdepappersrörelse aktier för underlätta rörelsen.attegnaom

marknadsnoterade aktiergäller endast och innehavet f°ar inteDetta
aktiekapitalet.femänmotsvara procent avmer

andra stycket erinras det i och för sig självklara, bestäm-I attom
beslut förvärvmelserna i aktier inte gäller i de13-19 omom av

situationer i första stycket.som avses

aktier någonFörvärv egna genom annanav

3 §
Bestämmelsen, tillbaka artikel i det andra bolagsdirek-går 19.1som
tivet, förvärvatinnebär bolaget har aktier bul-att egnaom genom en

eller kommissionär, aktierna skall räknas bolagets vidvan somen
tillämpningen och betyder bl.a. i den mån vederlaget5 6 §§. Det attav
för aktier bolaget förvärvat kommissionär inte inomsom genom ryms
fritt kapital, bolaget sig med aktierna.måste göraeget av

Dotterföretags förvärv moderbolagetaktier iav

9 §
Paragrafen i sak kap. första stycket andra meningen7 2 §motsvarar

dotterföretaginnebär får förvärva aktier i sitt moder-ABL. Den att
vederlagsfrittdet sker eller i samband med Övertagandebolag avom

f°ar dotterföretagetaffársrörelse. auktion aktieDessutom ropaen
förhar dotterföretagets fordran.i moderbolaget utmätts ensom

f°ar enligtvärdepappersinstitut 4 kap. lagen 1991:981Vissa 5 §
aktier ivärdepappersrörelse förvärva moderbolag för underlättaattom

aktiernarörelsen. gäller endast marknadsnoterade ochDetta ärom
får överstiga fem aktiekapitalet i moder-innehavet inte procent av

bolaget.

Otillåtet förvärv aktierav egna

§10
huvudsak tillbaka artikel jämförd med artikelParagrafen i på 21går

med kap.i det andra bolagsdirektivet. 720.3 Den överensstämmer nära
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skallföreskrivs aktiernadirektivetfjärde stycket ABL. I2 § att av-
upprätthålla respektenförvärvet.från Förinom år attettyttras senast

aktierrörande förvärvbegräsningamalagen angivnaför de i egnaav
reglering.väsentligtkommitténföreslår strängareen

förvärvsmetoder, täckningskrav ochföreskrifterfinns4-6I om
förtillämpningsområdet 4-6aktier. Frånandelhögsta tillåtna egna

inne-fång. f°arundantagits vissa Det§har emellertid 7 ansesgenom
med Någonsker i strid 4-6 §§.stöd § intefång med 7bära att av

upptagits i 10därför intehänvisning till har7 §
bolagetaktier i strid med 4-6aktiebolag ärFörvärvar ett egna

sig aktierna inomavhändaellerskyldigt sälja på sättannatatt en
sin skyldighet blirfullgör dennabolaget intefrån förvärvet. Ommånad

ned.aktiekapitalet måsteogiltiga ochaktierna sättas

11 §
meningenstycket sistaandrakap. 2 §Paragrafen 7närmastmotsvarar

aktie-fallet publiktdetbehandlaroch fjärde stycket ABL. Den ettatt
vederlagsfritt, iaktierindirekt förvärvatbolag direkt eller sam-egna

situationaffärsrörelse eller någonövertagandeband med somannanav
förlust ochdet kan skeBolaget skall såi 7 senastutansnartavses

videmellertid aktiernaaktiema.sig med Ominom ha gjortårtre av
tio-inom deneller delvistidsperiod heltdennautgången rymsav

behålla den delenfår bolagetföreskrivs i 6 §procentgräns avsom
punktenenlighet med 2paragrafen iaktiema. Det värtär att notera att

den situationenundantag förbolagsdirektivet intei20 attgörart
fåttdäreftertäckningskravetstrid medbolaget aktierna iförvärvat men

täck-fulltreårsfristen harvid utgångenförbättrad ekonomi och aven
bolaget alltsåkapitalet. denna situationning för Idet bundna äregna

kanomedelbartbolagetskyldigt hinderaktiernaöverlåta attutanatt av
återköpa dem enligt 5

aktiernasigskyldighet avhändasinOm bolaget inte fullgör att
överskjutande aktier-dvs. deinträder ide rättsföljder l0angessom

får dened. Därvidblir måsteogiltiga aktiekapitaletoch sättas senastna
förvärvade första hand.aktiema bli ogiltiga i

12 §
meningenstycket tredjeFörsta förstastycket kap. 2 §7motsvarar

ABL.
aktierbolag köperEtt koncemförhållande oftauppstår ettattgenom

tidi-i dotterföretaget sedanredan detetablerat bolag. Inneharett nya
stycketaktier dotterföretaget enligt andrai moderbolaget är somgare

kan skeregel skyldigt med dessa så detsig utangöra snartatt av



örfattningskommentarFSOU 1997:22 393

förlust, dock efter förvärvet.år Iakttar dotterföretaget intesenast tre
skyldigheten sig med aktier i moderbolaget inom degöraatt av an-
givna tidsfristema blir aktierna ogiltiga och moderbolaget tvunget att

ned sitt aktiekapital med aktiemas nominella belopp.sätta

Beslut förvärv aktier aktiebolagi privatom av egna

13 §
Paragrafen behandlar beslut förvärv aktier i privatettom av egna
aktiebolag. fastförsta stycket slås sådant beslutI alltid skallatt ett
fattas bolagsstämman.av

förvärv aktierEtt i privat bolag får ske endastettegnaav genom en
förhandlad överenskommelse med eller flera ellerägare etten genom
till samtliga eller samtligaägare till aktier visst slag riktatägare av
förvärvserbjudande. Förslaget till stämmobeslut skall förutom syftet
med förvärvet på vilket nämnda förvärvet skallsättange av nu som
genomföras. framgår andra stycket. Bestämmelsen utesluterDet inteav

kombination metoderna det vissa förvärvasaktiersättet atten av
förhandlad överenskommelse, andra förvärvs-ettgenom en genom

erbjudande.
Skall förvärvet ske förhandlad överenskommelse fårgenom en

praktiken formenbeslut i ställningstagande tillstämmans ett ettav
förslag till avtal mellan bolaget och den eller de berörda Iägarna.
tredje stycket minimiinnehållet i det beslutsunderlag därvidanges som
skall tillhandahållas aktieägarna. uppgifterna i frågaFramgår avtals-av
förslaget räcker det förslaget till stämmobeslut hänvisar till avtalet.att

fjärde har upptagitsstycket motsvarande för det fallI
aktierna skall förvärvas erbjudande till aktieägarna.ettgenom

Beslut förvärv aktier publikt aktiebolagiom av egna

14 §
Paragrafen tillbaka artikel littera i det andra bolagsdirek-går 19.1 a
tivet.

förvärv aktier bör principFrågan i avgöras stämmanom av egna av
första stycket.i publika bolag möjliggöra förvärvFöräven att

aktiemarknaden måste dock i dessa bolag finnas möjlighet fören
beslutanderätten tilldelegera styrelsen, 15stämman att se

Ett stämmobeslut förvärv aktier i publikt aktiebolagettav egnaom
kan innebära förvärvasantingen aktier skall börs elleratt annan
organiserad marknadsplats eller bolaget skall rikta erbjudandeatt ett

förvärv aktier till samtliga aktieägare eller samtliga ägareom av egna
aktier visst slag andra stycket. förstnämndaDet alternativetav av
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absolututformasbeslut intei praktikenkräver ettstämmansatt som
visstförvärvas, lämnaraktier skallantalvisstkrav ettutanatt ett

kom-praktikenverkställa beslutet. Iharstyrelsenspelrum attsom
enligtbemyndigande 15sigbeslut då närma ettattstämmansmer

börs ellerförvärvskäldärförfinnsDet attatt anta annan or-
stödske medhand kommerförstamarknadsplats i ettganiserad att av

frihetstyrelsen harsida, varvidbemyndigande frånformellt stämmans
skallförvärvomständigheterolikabeaktande avgöramed ettomatt av

ske eller
till aktieägarnaerbjudande riktatåterköpasSkall aktierna ettgenom

paragraf komma iförevarandeenligtstämmobeslutkan endast ett
fråga.

tillvad förslagetminimikravvissatagitsharstyckettredjeI upp
ilitteraartikel 19.1tillbakainnehålla. gårskall Destämmobeslut a

seder-ochi förslaget,hindrarIngentingbolagsdirektivet.det andra att
frågastyrelsen itillinstruktionerytterligarebeslutet,även tas uppmera

till aktie-erbjudandeförvärvexempelvisförvärvet, ettatt genomom
förutsättningendast undergenomförasskall attåterköpägarna om

erbjudandet.aktierantalminstatill visst accepterarägare ett

§15
bolags-andralittera i detartikel 19.1tillbaka påParagrafen, går asom

bemyndigaaktiebolagpubliktiförmöjliggör attdirektivet stämman ett
ellerbörsaktierbolagetsförvärvfatta beslutstyrelsen att avom

marknadsplats.organiseradnågon annan
intilltid, längstdenbestämmelseinnehållaskallBemyndigandet om

bemyndigandetvilkeninomordinarie bolagsstämma,nästkommande
framgå huråtminstonebemyndigandetskallutnyttjas.får Därutöver av
beloppoch högstadet lägstaförvärvasfåraktiermånga samt somsom

beloppsgränsemahindrarIngentingaktierna.förfår betalas att anges
gällandetidpunktvid varjeintervall denprocentuellt runtettsom

aktiekursen.

Redovisningshandlingar

16 §
bolags-belysesställningekonomiskabolagetsnaturligtDet är att

aktier.bolagetsförvärvfrågahar prövaattstämma egnaom avsom
skallsamtidigtbolagsstämmaordinariepåfråganBehandlas som

infonnations-fullgottaktieägarnaharårsredovisningen,fastställa ett
Är ellerbolagsstämmafrågaåterigendet extraunderlag. enenom

årsredovisningen,skall behandlaintebolagsstämmaordinarie som
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krävs kompletterande information. Bestämmelser detta harom upp-
tagits i förevarande paragraf. De med vad kommitténöverensstämmer
föreslagit ifråga nedsättning aktiekapitalet kap.10 8 §.om av

Till förslaget till beslut skall vid aktuella fogasstämmornu en
kopia den årsredovisningen, försedd med anteckningsenasteav om
bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller förlust, kopiasamt

revisionsberättelsen för det år årsredovisningen ochav avser, en av
styrelsen undertecknad redogörelse för händelser väsentlig betydelseav
för bolagets ställning, vilka inträffat efter årsredovisningens avgivande.
Sistnämnda redogörelse kan lämnas i form den delårs-senasteav

harsådan i förekommande fall komplette-rapporten, upprättats,om en
rad med uppgifter händelser väsentlig betydelse för bolagetom av som
har inträffat efter delårets slut. Redogörelsen skall granskas bolagetsav
revisorer. Sedan revisorerna slutfört granskningen skall de ytt-avge
rande denna. Revisorernas yttrandenöver skall fogas till förslaget.

illhandahållandeT förslag till beslutav m. m.

17 §
Paragrafen med vad kommittén föreslagitöverensstämmer i fråga om
nedsättning aktiekapitalet 10 kap. 11 §.av

Kallelsens innehåll

18 §
Paragrafen med vad kommittén föreslagitöverensstämmer ifråga om
nedsättning aktiekapitalet 10 kap. 12 §.av

Majoritetskrav

19 §
Återköp bolagets aktier börs eller organiseradöverav egna annan
marknadsplats blir omöjliga genomföra,närmast alla aktier skallatt om
återköpas till belopp under längre tid. Det därför nödvän-ärsamma en
digt bemyndigande styrelsen återköpa bolagets aktieratt ett att egna
kan utformas så återköp kan ske kursen fluktuerar underatt även om
året. Det kan ske bemyndigande innebär styrel-ett t.ex. attgenom som

får återköpa till pris aktie det genomsnittligaett motsvararsen per som
börskursen under 20 dagar före plus minus 20stämman Medprocent.

på detta utformat bemyndigande kansätt styrelsen,ett sedan den
för återköp med hänsynprövat till bolagets fria kapital,utrymmet egna

lämna uppdrag till bank eller fondhandlare köpa bolagetsett aktieratt
i den ordning gäller för återköp aktier till högsta ochettsom av egna
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förmånligabolagetden försjälvklart tillprislägsta mestett men
återköpauppdraglämnatdettatillfälle.varje Ettvid sätt attkursen

aktieposterantalförvärvartill bolagetledaaktier kan ettbolagets att
slag.aktiersigdetaktie,olika pris rörtill trots att sammaom avper

köpsolika slagaktierleda tillocksåordernSjälvklart kan att sam-av
förolikaetablerade kursendennämligen ärolika kurs,tilldag omma

Ännu prisetdet i frågaskillnader bliraktieslag.olika större om
bolagetssamtidigt kursensprids åretinköpenaktierna övernär som

elleraktier går ner.upp
ofrånkomligtalltsådet detAktiebolagskommittén är attSom omser

tillåterköpaskommeraktier inteallatillåts,börsåterköp attöver
tillskeråterköpenemellertidkanpris. Det accepteras omsamma
förprisbetalar högreintebolaget dåeftersometablerad kurs, ett

Ägarna inteaktiermarknaden.aktörerandraaktierna än somav
intebolagetalltså konstateraåterköpsbeslutet kanomfattas attav

återköptatillgångar. Dehelleroch inteöverpris tömsbetalar något
ilikvid tillgångi realitetenochsäljas påkan utgöraktierna nytt en
ivärdetill någotfårinteaktiernahandbolagets tasäven uppom

återköpbeslutdärförföreslår överKommitténbalansräkningen. att om
skalletablerad kurstillmarknadsplatsorganiseradellerbörs vara

tredjedelarmed tvåaktieägarehar biträttsdetdet hargiltigt avavom
företrädda aktierna.deavgivna stämmansåväl de rösterna som

grundskergälla förvärv ettmajoritetskrav börSamma avsom
prisochåterköp tillaktieägaresamtligatillerbjudande ett sammaom

stycket.i förstaharBestämmelser häromaktie. upptagtsper
återköptillåtnaövriga fallgälla idåbörmajoritetskravVilka av

nedsättningbestämmelsernaerinravill härKommittén avomom
Aktiebolagskommittensaktier. Påinlösenaktiekapitlet avgenom

ned-beslutför giltigtmajoritetskravhögrei daggällerförslag ett om
rättsför-innebärnedsättningenaktiekapitalet, attsättning närav

Motsvaran-rubbas 6 kap. 2 §.aktierutgivnaredanmellanhållandet a
i dettastycketandrakap. §10 4upptagitsbestämmelse harde som

betänkande.
anfördeEGAktiebolagslagen och1992:83betänkandet SOUI

majoritetskravetdet högre ärexempel påföljande närkommittén
158:tillämpligt

majoritetkvalificeradsärskiltkravintagitsstycket harI andra
mellanrättsförhållandetrubbarnedsättningsbeslutetfalldetför

med vadMajoritetskraven överensstämmeraktier.utgivnaredan
föreskrivasbolagsordningen kanIenligt 9 kap. 15gällersom

majoritet.högre
situatio-bl.a. denbehandlasstycketandrameningenförstaI av
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bolageti finns aktier enda slag. emellertidAntagatt ett attnen av
förslaget till nedsättningsbeslut går hälften samtligaut att av
aktier, nämligen aktierna med 1-250 i aktieboken, skall drasnr
eller lösas in. strider likhetsprincipen.Detta För giltigt beslutmot
krävs därför efter 9 kap. första15 § stycketmönster 3 detattav
biträtts samtliga vid närvarande aktieägare företrädandestämmanav
nio tiondelar aktierna. lagenAtt inte kräver samtliga aktie-attav

skall sitt samtycke beror någon eller någraägare aktierattge om
har kommit bort och således okända det inte bör hindraägarna är
beslut bedöms nödvändiga. Ordningen innebär varje kändattsom
aktieägare i den angivna och liknande situationer har vetorätt mot
beslutet. Tilläggas kan aktieägare försummat delta iatt attsom

kan klandra bolagsstämmobeslutet enligt vanligastämman regler
under påstående beslutet strider generalklausulen i 9t.ex. att mot

kap. 16 hinder beslutet fattats med så kraftigutan attav en
majoritet.

andra meningenI punkten andra stycket regleras1 bl.a. denav
situationen i bolaget finns aktier visserligen inte olikaatt ärsom av
slag i den mening i kap.3 l § ändå har olikasom avses men som

i bolaget. Det kan exempelvis fråga konvertiblarätt aktiervara om
eller aktier underkastade hembud eller inlösen. förslagetAntag att
till nedsättningsbeslut innebär preferensaktieralla i bolaget skallatt
lösas till belopp hänsyn till hälften preferens-utan attsamma av
aktierna enligt bolagsordningen inom kort skall konverteras till
stamaktier, enligt förslag till nedsättningsbeslut skallsom samma ge

till väsentligt högre inlösenbelopp. För giltigt besluträtt ett om
godkännande nedsättningsbeslutet krävs därför det biträttsattav av
samtliga vid närvarande konvertibla preferensak-stämman ägare av
tier företrädande nio tiondelar samtliga konvertibla preferens-av
aktier under den ytterligare förutsättningen godkännandebeslutetatt
biträtts aktieägare med tredjedelartvå såväl de avgivna röster-av av

de företrädda aktierna jfr kap.9 § tredjestämman 15na som
stycket 1.

l andra meningen punkten andra2 stycket regleras den situa-av
tionen i bolaget finns aktier olika slag. Antag i bolagsord-att attav
ningen finns bestämmelser och preferensaktier inne-stam-om som
bär preferensaktierna vid bolagets upplösning endast tillatt rättger

utskiftningsbelopp motsvarande nominella värdet. Innebär för-ett
slaget till nedsättningsbeslut preferens- och stamaktier skallatt
inlösas med belopp, kan det innebära stamaktiernasatt rättsamma
enligt bolagsordningen kränks. För giltigt beslut nedsättningom av
aktiekapitalet krävs då det biträtts till hälften allaägareatt av av
stamaktier och nio tiondelar de företräddastämman stam-av
aktierna under den ytterligare förutsättningen godkännande-att
beslutet biträtts aktieägare med två tredjedelar såväl de avgiv-av av

de företrädda aktierna jfrrösterna 9 kapstämman 15 §na som
tredje stycket 2.

Frågan då det vid förvärv aktier påkallat med be-är ärom av egna
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och2 §nuvarande 6 kap.istycketandramotsvarandestämmelser a
skalltill detställs med hänsynfrågan attkap. 4 § Den10föreslagna

för iaktieråterköpaförstaktiebolag att ettmöjligt för attett egnavara
aktie-nedsättningaktiernaåterköptadedödaandra avsteg genom

nedsättningmedlikheteronekligenföreterSituationenkapitalet. av
återköpetgäller särskiltaktier. Detinlösen näraktiekapitalet avgenom

till aktieägarna.riktarbolagetbudgrundas ett som
citeradei detbehandlasfalldeförstadetOm ovantar somavman

aktier, såbolagetsvissainlöserbolagetnämligenbetänkandet, att av
vill åter-aktiebolagprivatinormalfalletfår detta ett somvaraanses

ocksåbolaget. Detlämnaönskar äraktieägareaktierköpa somenav
förhandladeförbudföreslåfått kommittén motsituation ettattsomen

greenmail.för s.k.riskentillmed hänsynbolagpublikaåterköp i
kunnaskullei citatetbehandlastypsituationenandraDen som

preferens-konvertiblaallaåterköpbeslutetmodifieras så att avavser
ellerpreferensaktieägareövriga ägare stam-varkenaktier medan av

bolagbolaget. Ettaktier tillsinasäljaerbjudandeaktier får något att
viljabörsintroduktionförförberedelserled iexempelviskan ett ensom

konvertering,förbehållunderkastadeaktiermed allabli är omsomav
dessabuddåläggerochinlösensamtycke eller ettförköphembud,

aktier.
pri-ellerpublikagällertypsituationemaciteradedetredjeDen av

har iKommitténolika slag.aktierfinnsdeti vilkabolagvata av
situationer. Ensådanaexempelföljandeanförtallmänmotiveringen

iaktiernabörsen. Omnoteradeserierolikaaktier ihardel bolag en
bolagetsfrånmotiveratkan detlikviditet,dåligharserierdessa varaav

ökatskapaoch därigenomdemdödafördemåterköpasynpunkt attatt
aktier i bolagetemissionförkapitalmarknade avavutrymme en

ochröststarkaharbolagexempel kanslag. Ett ettannat somannat vara
besvärande förframstårbörsen. Detnoteradeaktierröstsvaga som

praktiskadenkapitalmarknademainternationellade attpåbolaget
aktierna.röststarkadedemhändernai ägermajoriteten ligger som

återköpa dekanproblemetmed dettill attkommaEtt rättasätt varaatt
döda dem.sedanförbörsenaktiernaröststarka över att

beslutexemplen bolagetsnämndadeitydligtDet är att omnu
degeneralklausulen. Omstödmedangripasfall kanåterköp i vissa av

aktierna iförprisetkomplicerassituationemaangivna attgenomovan
budeller detframförhandlatsharöverenskommelseden somsom

framstårslagvisstaktiereller påaktiervissapåläggerbolaget somav
får åtgär-ställningresultat ochtill bolagetsmed hänsynmycket högt

elleraktieägarefördelotillbörligberedaägnadden attärvaraanses
kangeneralklausulenaktieägare. Attförnackdeltill annanannan
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tillämpas i vissa fall emellertid knappastär skäl för avstå frånattnog
krav mycket hög majoritet för de särskilt känsliga besluten. Gene-
ralklausulen har exempelvis inte sådana majoritetskravgöraansetts
omotiverade i fråga nedsättning aktiekapitalet, ändringom av av
bolagsordningen, fusion och byte bolagskategori.av

Kommittén har därför bestämmelserövervägt att ta motsvaran-upp
de andra stycket i nuvarande kap.6 2 § och föreslagna 10 kap. 4 § ia
förevarande paragraf. Bestämmelserna skulle förslagsvis kunna ges
följande lydelse: Beslut återköp förhandlad överenskom-om genom en
melse och återköp på grund erbjudande till vissa aktierägareav av
eller aktier visst slag giltigt, det har biträttsär aktieägareav om av
med två tredjedelar såväl de avgivna derösterna stämmanav som
företrädda aktierna, och förvärvet endast viss eller vissaom avser
aktier, samtliga vid närvarandestämman övriga aktier före-ägare av
trädande nio tiondelar alla övriga aktier godkänner förvärvet ellerav
Om förvärvet endast helt aktieslag, till hälften allaägareavser av
aktier slag och nio tiondelar de företräddaannat stämmanav av
aktierna slag godkänner förvärvet.annatav

Ett så högt majoritetskrav skulle emellertid det omöjligt förgöra
många börsnoterade bolag bli med aktieserieatt änannatav en genom
återköp börs. Men med köp börsöver kan förfarandet draöver i detut
oändliga. Det kan också förekomma aktieserien inte noterad påatt är
börs eller delvis ligger på fasta händer inte handlar med aktiernasom

börs. Vill draöver aktieserie det därför ofta lämpligastärman atten
direkt vända sig till aktier i denna serieägarna och erbjuda dem ettav
visst pris. sådantEtt erbjudande kan beroende erbjudandetgöras attav

med tillsammans praktisktantas ägare samtliga aktier i dentagetav
serien. Ett sådant villkor kan öka utsikterna till framgång.

Kommittén det diskuterade högre majoritetskravetattmenar nu
skulle begränsa möjligheterna till återköp visst aktieslag där dettaav
kan i högsta grad legitimt och i alla aktieägares intresse. Enligtvara
förevarande paragraf räcker det för giltigt beslut det har biträttsatt av
aktieägare med två tredjedelar såväl de avgivna de vidrösternaav som

företrädda aktierna.stämman Bestämmelsen gäller alla återköp, oavsett
de sker börs, på grund budöver eller enligt förhandlad över-om av

enskommelse. Skyddet missbruk ligger i generalklausulen.mot Dess-
finns möjligheten i bolagsordningenutom föreskriva högreatt ett

majoritetskrav lagen kräver för giltigt beslutän återköp.om
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Överlåtelse aktieregnaav

20 §
denskall ske iaktieröverlåtelseföreskriverParagrafen att egnaav

möjligtdet blirinnebärnyemission.för Det attgäller attordning som
aktieröverlåtelsebeslutfatta motstyrelsenbemyndiga att av egnaom

bestämmelsernatillämpningmedskeskall dåvederlag. Det omav
harkontantemissionvidaktieägarnainnebärvilket bl.a.nyemission, att

säljaviljabolagetSkullei fråga.aktiernaförvärvaföreträdesrätt att
samtligaerbjudande till ägare, t.ex.aktierna än ettsättannat genom

majoritetmedbeslutasdetkanaktiemarknaden,direkt somsamma
tvådvs.företrädesrätt,aktieägamasfrånavvikelsemedemissionvid

de påtredjedelartvå stäm-ochavgivnadetredjedelar rösterna avav
aktierna.företräddaman

bolagetaktiertill förvärv iLån av

§21
stycket ABL. Densjätteochtredjekap. 7 §12Paragrafen motsvarar

§kap. 7i 12 sammantagnabestämmelserdedel somutgör aven
delardeföreslårKommitténlåneförbudet. attbenämnasbrukar av
överförsaktierförvärvlån förbestämmelserdessa egnaavavsersom

systematisk överensstäm-Därmed uppnåskapitel.förevarandetill en
bolagsdirektiv.andrai EG:sbestämmelsermotsvarandemedmelse

förstaividareföreslåsartikel 23.1direktivetstillhänsynMed
lämnauttrycketanvändagällandedet imeningen rättförstastycket att

lån,och lämna ärförskottuttrycken gepenninglån ersätts somav
direk-versionensvenskaofficiellai denanvändsuttryckde avsom

detförstå sättetdärigenombestämmelsenblirpraktiken atttivet. I
för deförfogandetillmedelfår ställanågotpåbolaget inte sättatt

åsyftade förvärven.
föröverordnatordetinförtsockså attharmeningenförstaI mar-

iaktieravyttringhindrar ettintebestämmelsen attkera avatt en
försäljningsbeloppet.kredit påmedförenasdotterbolag

§22
stycketfemtefjärde och§kap. 712Bestämmelsen närmastmotsvarar

redaktionella.föreslåsändringar ärABL. De som

23 §
stycket ABL.åttondekap. §12 7Bestämmelsen närmastmotsvarar

aktie-lagbestämmelsemaföranledsändringengjorda attDen omav
gälla.upphörtkapitalsparfondochsparfond att
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§24
stycketoch tredje ABL.förstakap. 8 §12Bestämmelsen motsvarar

§25
stycketfjärde ABL.kap. 8 §12Bestämmelsen motsvarar

26 §
kap. 9 § ABL.12Bestämmelsen motsvarar

och teckningsoptionerkonvertibleröverlåtelseochFörvärv egnaav

27 §
första stycket.tillmotsvarighet 5 §upptagitsparagrafen harI en

ellerkonverterings-för självaersättningensikte påBestämmelsen tar
konverterings-Beräkningenfordringsbeloppet.inteoptionsrätten, av

punkternatillämpninglämpligen medvärde skereller optionsrättens av
Redovisningarrekommendation 3RRRedovisningsrådetsioch 2928

doldochräntevillkortillmed hänsyn ränte-skulderochfordringarav
kompensation.

28 §
gäldenärenskommit ikonvertibelfrånParagrafen utgår näratt en
inte längreSkulden kan dågälla.upphörskuldförbindelsenhand, att

fårkonverteringsrättenaktiekapital ochtillkonverteras anses vara
utställandedetkommit iteckningsoptiongällerutsläckt. Vad somen
tecknings-den månkonfusion ivisserligeninträderhandbolagets

tecknas medAktierskuldförbindelse.tillkoppladoptionen är somen
frånsärskilt ochemellertid betalasskalloptionsrättenutnyttjande av

options-överlåterbolagetintehinderskullesynpunkten mötaden att
frånfrikopplingsådantillåteremissionsvillkorensärskilt,rätten enom

teckningsoptionfrågadetellerskuldförbindelsen är somom enom
enklastdetemellertidharKommitténfristående.emitterats ansett vara

regler,följateckningsoptionerochkonvertiblerlåta seatt samma
förbud förhärmedenlighetföreskrivs iparagrafen ettavsnitt 4.9.2. I

kommit iteckningsoptionerkonvertibler ochöverlåtabolaget att som
hand.bolagets

§29
teckningsoptioner registrerasellerkonvertibleremissionNär aven

aktiekapitalet kanvarmedbelopp,eller högstabeloppantecknas det
används sedanbeloppetUppgiftenemissionen.grundökas avomav

får inteemissionemissioner. EnprövningvidPRV senaresenareav



1997:22SOUörfattningskommentar402 F

bolagsordningenenligtmaximikapitaletinnebärdenregistreras attom
ellerkonverteringöverskridaskommaeller kanöverskrids att genom

optionsrätt.utnyttjande av
teckningsoptionerellerkonvertiblerförvärvarbolagetNär egna

enligt 28 §bolageteftersomoptionsrättemaellerkonverterings-upphör
teckningsoptionemaellerkonvertiblemaförvärvadedef°ar överlåtainte

options-utnyttjaellerkonverteringpåkallaf°arsjälvthelleroch inte
tecknings-konvertiblema elleraktier. Närtecknaförrätten att egna

emis-förökarogiltiga,blirdetta utrymmetoptionema sätt nya
tidigaredetfordraskanregistrerasskall kunna attdessasioner. För att

beloppmedned motsvararemissionsbeloppetregistrerade sätts ett som
hade kunnatde aktierbeloppetnominellasammanlagdadet somav

kunnathadeellerkonvertiblemaogiltigadeerhållas i utbyte mot som
dessutomteckningsoptionema. Detogiltiga ärdegrundtecknas på av

uppgifterkorrektainnehålleralltidaktiebolagsregistretviktigt omatt
emissioner.förfinnsdet utrymme nyasom

§kap. 37föreslagna 8efterharanfördadet mönstergrundPå avav
till aktie-skyldighetföreskrivitsparagraf attförevarandei en

blivitteckningsoptionerkonvertibler ochanmälabolagsregistret när
hand.i bolagetskommitdegrundogiltiga attav

Skadestånd15 kap. m.m.

1 §
iaktiebolagpublikaÄndringen i ävenstyrelseledamöterinnebär att

förmögen-skyldigablirförhållanden ersättaattutomobligatoriska ren
aktiebolagpublikade föröverträdavållardehetsskada attgenomsom

hänvisningengrundPåoch LBC.i LHFprospektreglemagällande av
skadeståndsansvaretkommerABL attkap. 2 §paragraf i 15till denna

revisorer.bolagetsförgälla också
överväganden före-allmännakommitténsianförtsskälPå de som

emissionsprospektregleraktiebolagslagenskommitténslår att om
upphävs.

minoritetsaktierInlösen17 Kap. av

inlösenförFörutsättningar

§1
inlösenplikt tillellerförförutsättningarna rättparagrafen attI anges

till kom-hänvisasparagrafentillmotivenAngåendeföreligga.skall
överväganden.allmännamitténs
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2 §
första stycket föreskrivs, majoritetsaktieägare harI rättatt atten som

tvångsinlösa återstående aktier i bolaget har också lösarätt att
konvertibler och teckningsoptioner givits bolaget. Majori-utsom av
tetsaktieägaren får dock endast inlösa sådana instrument, förut-under
sättning samtidigt löser minoritetsaktiemahan i bolaget. Inne-att
havare konvertibler eller teckningsoptioner har däremot rätt attav
påfordra inlösen sina instrument så majoritetsaktieägaren harsnartav

till tvångsinlösen minoritetens aktier. till inlösenDerasrätt rätt ärav
alltså oberoende inlösen minoritetsaktiema faktiskt ägerom avav rum.
Förbudet konvertering eller teckning gäller från majoritets-mot
aktieägarens påkallande skiljeförfarande till dess inlösentvistenattav
avslutats lagakraftägande dom eller slutligt beslut. Efter dennagenom
tidpunkt måste nämligen majoritetsaktieägaren ha möjlighet utnyttjaatt
de konvertiblema ellerhonom inlösta teckningsoptionema gentemotav
bolaget. förpliktelser i förhållandeBolagets till innehavare sådanaav
instrument påverkas inte inlösenförfarandet.av

Förbudet konvertering och teckning gäller konverte-ävenmot om
ringstiden eller tiden för utnyttjande teckningsoptionen löper utav
under Eftersomden tid inlösenprocessen pågår. innehavaren sådanaav
instrument enligt paragrafen har ovillkorlig få dessa inlöstarätt atten
till sitt påkallandedagen, medförkursvärde på förbudet enligt kommit-

mening ingen beaktansvärd rättsförlust för intressentema.téns
det gäller konvertibler, det såvälNär värdet konverterings-är av

skuldförbindelsensjälva skall lösas in. frågaI teck-rätten som som om
ningsoptioner emitterats tillsammans med skuldförbindelse,som en
skall inte bara teckningsoptionen skuldförbindelsen lösas in,ävenutan
under förutsättning skuldförbindelsen alltjämt innehas options-att av
innehavaren. framgår lagtexten, kanSom däremot den enbartav som
innehar från teckningsoption avskild skuldförbindelse inte på-en en
fordra få förbindelsen inlöst.att

Enligt kommitténs förslag till kap.8 skall, vid emission kon-av
vertibler eller teckningsoptioner, emissionsvillkoren den rättange som
skall tillkomma innehavaren sådana finansiella instrument för denav
händelse bolagets föremålaktier blir för tvångsinlösen innan tillrätten
konvertering eller teckning utnyttjas. tredje stycket förevarandeAv i
paragraf framgår, bestämmelserna i första stycket endast skallatt
tillämpas någon ordning inte föreskrivits i emis-om annan
sionsvillkoren.

Eftersom underlåtenhet reglera frågan i emissionsvillkoren enligtatt
förslaget kommer medföra registrering emissionen inte skallatt att av

får paragrafens bestämmelser betydelse förendast sådanaäga rum,
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lagendeninnanemitterats,teckningsoptionerochkonvertibler nyasom
kraft.iträtt

kommitténstillövrigtihänvisasparagrafentillmotivenAngående
överväganden.allmänna

Lösenbeloppet

3 §
tvistig,storleklösenbeloppets ärfråganParagrafen att omomanger

Deti 4grunderdeenligtbestämmaslösenbeloppetskall angessom
lösenbeloppetsbestämmandereglerlagenspåpekasbör avatt om
fritt över-står attsåledesdetochdispositiva parternastorlek är att

4följaskulledetlösenbeloppenskomma än avannatett som

§4
kommitvärderingsprinciperde allmännakodifierarstycketFörsta som

Balkenmålet.2931996rättsfallet NJAtill uttryck i s.
mark-auktoriseradellerbörsvidnoteradefråga aktier,l ärsomom

aktien,värdetnoteradedetlösenbeloppetnadsplats, skall motsvara
lösen-bestämmandetill annatanledningskälinte särskilda avgerom
lagen§kap. 36enligtgälleraktierbörsnoteradebelopp. För

informationclearingverksamhet,och att ombörs-1992:543 om
omedelbart,offentliggörasskallomsättningsuppgifter omkurser och

tillåtereffektivitethandelnstillhänsynmedFinansinspektioneninte
sammanställasdagligenvidareskallinformationSådannågot annat.

eller,regeringenomfattningochordningi denoch offentliggöras som
7föreskriver. AvFinansinspektionenbemyndigande,efter regeringens

gällerreglermotsvarandehuvudsakiframgår,lagkap. 4 § attsamma
Beträffandemarknadsplats.auktoriseradvidnoteradeför aktier ärsom

marknadsmässigfortlöpandeföreliggeraktierslagangivna enavnu
godtasregel kanvärdetnoteradedetmedförprissättning att somsom

lösenbeloppetskall mot-aktierandravärde. Förverkligaaktienssom
för-normalaunderpåräknaskanförsäljningsprisett somsvara

förekomma ävenutsträckningvissikanaktiermedHandelhållanden.
priserdeHuruvidamarknadsplatsenauktoriseradeellerbörserutanför

verkligaaktiesförrepresentativaaffärersådana ärviduppnås ensom
emel-dettordeOftaskiljemännen avgöra.det attankommervärde,

föremålinteaktier ärförliksomaktiersådanabeträffandelertid som
för-beräknanödvändigt ettattomsättningnämnvärdför vara

resul-bolagetsgrundasofta kommapris kan attsäljningspris. Detta
slag,liknandeaktiermedjämförelserställning även avellertat men

användning.tillkommakanutbildatfinnsmarknadsvärdevilkaför ett
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värderingstid-beträffandeprincipvidarelagfästerstycketFörsta en
förslagetEnligt872.1992till rättsfallet NJAanknyterpunkten s.som

inträffar under inlösenprocessensvärdei aktiensförändringarskall som
lösenbeloppetdärförregel börlösenbeloppet. Sompåverkafågång inte

in-begärdedagvärde dengrundval aktiens attpåbestämmas partav
Lösenbeloppetskiljemän.prövningtillhänskjutasskullelösentvisten av

nämndavärdeberäknadenoterade elleraktiensskall alltså motsvara
överväganden börkommitténs allmännaiutvecklatsskäldag. Av som

värdepåverkandebeaktautsträckning kunnavissiskiljemännendock
bestämmelsenpåkallandedagen. Iföreredanföretagitsåtgärder som

tidpunktfår värderas vid änaktien intedärför,föreskrivs att senareen
påkallandedagen.

inlösen, på-påkallarmajoritetsaktieägaren ärdetNär är som
styrelse begärbolagetshoshan enligt 7 §den dagalltsåkallandedagen

minoritets-detOmtill skiljemän.hänskjutas ärskalltvistenatt
den dagmotsvarande tidpunktblirpåfordrar inlösen,aktieägare som

skilje-påkallarmajoritetsaktieägarentillmeddelandehan genom
Bestämmelsenskiljemän.1929:145lagenjfr §förfarande, 11 omom
inlösenförfarandettillämpas,inteskall dockvärderingstidpunkt om

andraiuppköpserbjudandeoffentligtsådantföregåtts ett som avsesav
stycket.

skall gälla,värderingsregelsärskildadenstycketAndra upptar som
offent-Meduppköpserbjudande.offentligtefterpåkallasinlösen ettnär

denerbjudandebestämmelseniuppköpserbjudande förståsligt ett av
i bolaget,samtliga aktierförvärvamajoritetsaktieägarenblivande att

tillämplig,alltsåRegelnhansbefinner sig i ärredan ägo.intesom
berörsbolagi detaktierredanbudgivaren äger avoavsett somom

ellererbjudandet
kommitténsövrigt tillparagrafen hänvisas itillmotivenAngående

överväganden.allmänna

§5
lösenbeloppet.bestämmelserupptagits räntaparagrafen harl om

till desspåkallandedagenfrånskall utgåbelopp attdettapåRänta
praxis brukarlagakraftägande dom. lfastställtslösenbeloppet genom

vunnitdomenefter detbankdagenfemtebetalas attlösenbeloppet ut
intemajoritetsaktieägarenuppfattning börkommitténsEnligtkrafi.laga

räntelagen 1975:635enligt 6 §dröjsmål och någoni räntaanses vara
tid.inom dennalösenbeloppeterläggerhaninte utgå,följaktligen om

kommitténstillhänvisasparagrafentilli övrigtmotivenAngående
överväganden.allmänna
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inlösentvistPrövning av

6 §
andra stycketdelvis kap. § ABL.14 31Paragrafen motsvarar

allmännaparagrafen hänvisas till kommitténstillmotivenAngående
överväganden.

förfarandet majoritetsaktieägarebestämmelserSärskilda närom
skiljemantillhänskjutit prövningtvisten av

7 §
första-andra styckenakap.14 32 §styckenaFörsta-andra motsvarar

ABL.
åtminstone iminoritetsaktieägama,medvetenKommittén är attom

skilje-aldrigsåaktiemarknadsbolag, gott gemensamenas om ensom
föreslå bolaget skall begäradärförKommittén har övervägt att attman.

minoriteten. Med hänsynförst höraförordnande god utan attmanav
bolag, harförekomma i olikaförhållanden kande skiftandetill som

minoritets-underlåtamöjligtemellertid intedet attattansetts ge
för svarandesidanmöjlighetaktieägarna att gemensamenenas om

någonskulle uppkommatidsvinstskiljeman. Den attgenomsom
så betydan-kan inte hellerbehövde utfärdaskungörelse inte anses vara
Kommitténrättsläget.sådan ändringmotiveraskullede, denatt aven

ordning.bibehålla gällandedärför förhar attstannat
majoritetsaktieägarenföreskriverochTredje stycket är attnytt om

tvistteckningsoptioner, skallellerkonvertiblervill lösaäven en om
inlösenskiljeförfarandehandläggas iinstrumentsådana som avsamma
alla kapit-emellertid inteblirframgår 22 §minoritetsaktiema. Som av
tecknings-konvertibler ochfrågatillämpliga ibestämmelserlets om

optioner.

3 §
stycket förstakap. tredje32 §mening 14Paragrafens första motsvarar

det i lagtexten börKommitténmeningen ABL. attatt anges,anser
utseende godfråganskalltingsrätten skyndsamt pröva man.om av

gode hosutseddeskall denEnligt gällande lag rättenrätten mannenav
Tillför minoriteten.skiljemanförordnandeansöka gemensamavom

jurist ochkvalificerad och erfarennormaltgod bör utses enman
själv kangodehärtill denmed hänsynkommittén att mannenanser

för minoritetsaktieägama.skiljemananförtros utseatt
förevarandeenligtutseende godanmärkaKommittén vill att manav

göromål, försådantinte böri allmänhetbestämmelse ettvaraanses
förordningenenligt eller 20 §förordnas 19kanvilket tingsnotarie

tingsrättsinstruktion.med1979:572
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9 §
allmännakommitténstillhänvisasparagrafentillAngående motiven

överväganden.

10 §
från-medfrånövervägandena utgåttallmännai de attKommittén har
skallgodeföreträdsalltsåvarande aktieägare mannenavsom --

deordförandeskiljenämndensanmält till attinteförstås sådana, som
tidigtskiljemännenrimligt,talan. ettsjälva för sin Det attsynes

och där-talansinsjälva förvilka aktieägarereda påstadium får som
paragrafförevarandegode Iföreträdsvilkamed också mannen.avsom

skiljeför-inledningenskall iskiljemännenföreskrivitsdärförhar att av
önskarsjälvaaktieägareanmoda dekungörelsefarandet somgenom

skiljenämndenstillanmäla dettaveckorinom tvåsin talanutföra att
TidningarInrikesochskall ske i Post-Kungörelsen samtordförande.

valfrågaskiljemännen bestämmer. Iortstidningareller deden omsom
i bolags-bestämmelserbeaktahaskiljemännenortstidningar kan attav

skallaktieägarnameddelanden tilltidningari vilkaordningen om
kungöras.

kungjordainom denanmält siginteminoritetsaktieägareEn som
underrättatidpunktvidoförhindradnaturligtvisfristen attär senareen

falldock i sådanttalan.utför sin Hanhan själv ärskiljemännen attom
före nämndaföretagitgodeprocesshandlingarbunden de mannenav

tidpunkt.

§11
stycketförstamed kap. 33 §i sak 14Paragrafen överensstämmer

ABL.
ostridig, brukar iinlösentillmajoritetsaktieägarens ärOm rätt

skiljemännenantecknas iförhållandedettaskiljenämndspraxis ett av
föreslå någonfunnit skälhar inteKommitténprotokoll. attupprättat

ostridigheten skall konstateras.lagbestämmelse hurom
säker-frågabeslut itorde skiljemännensgällandeEnligt rätt om

stycketandrasärskilt, jfr 49 kap. 3 §överklagasinte kunnaheten
föreslåfunnit anledninginteKommittén harrättegångsbalken. att

härvidlag.ändringnågon

12 §
allmännakommitténsparagrafen hänvisas tillmotiven tillAngående

överväganden.
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13 §
kap. 34 § ABL.väsentligen 14styckeParagrafens första motsvarar
förhandstillträdemajoritetsaktieägaren,skallframgår §Som 17 omav

tillöverlåter aktiebrevdentilllösenbeloppetinte betalaägt somrum,
aktieägareantecknadtill denmajoritetsaktieägaren eller är somsom

tillbetalaslösenbeloppetskallförhandstillträde skett,aktiekonto. Har
konto iantecknadellerlösenbevisden överlämnar ärett av-som

sistnämnda falllösenbeloppet.till Iberättigadstämningsregister som
betalamajoritetsaktieägarenförsvårigheter uttorde vanligen några att

Värde-kan instrueraeftersom hanuppstå,lösenbeloppet inte kunna
antecknaddentilllösenbeloppetutbetala ärpapperscentralen att som

aktie-förekommaemellertidkanbetalningslegitimerad. Det att ensom
kupongbolag,varittidigare äravstämningsbolag,iägare ett som

blevbolagetkupongaktier,sinaokänd, inte löst näreftersom han
fall börparagrafen angivnaövriga iochdettaavstämningsbolag. I

fullgöra sinordning kunnasärskilt angivenimajoritetsaktieägaren
någonellerminoritetsaktieägarebetalningsskyldighet gentemot annan

betal-framställer någotviss tidinomintebetalningsberättigad som
tillblirmajoritetsaktieägarentill ägaremedverkarningsanspråk eller att

gällan-enligtliksommajoritetsaktieägaren,skallfallsådanaaktierna. I
lösenbeloppetnedsättabetalningenfullgörade kunna atträtt, genom

ned-1927:56lageniordningi denlänsstyrelsenhos omsom anges
denfårskett,nedsättningSedanmyndighet.hossättning pengarav

betalningslegitimationsinstyrkalösenbeloppnedsattutfåönskarsom
länsstyrelsen.för

majoritets-erinrarBestämmelsenstycket attAndra är nytt. om
detutbetalaskyldigavstämningsbolagi är attaktieägaren genom

registre-till denlösenbeloppetfastställda ärdomlagakraftvunnen som
avstämningsregisterikontoantecknad påelleraktietillrad ägaresom

majoritetsaktieägarenfall kandessalösenbeloppet. Iberättigad tillsom
till denlösenbeloppet ärbetalaVärdepapperscentralen utlåta an-som

lösenbeloppetnedsättningbetalningsberättigad. Någontecknad avsom
såvida inte aktieägarenavstämningsbolag, äraktuell idärför inteblir

okänd.

§§1514 och
redaktionellamed endastABLkap. 35 §14Paragrafema motsvarar

ändringar.
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inlösentvistDom i

16 §
allmännakommitténshänvisas tillparagrafentillmotivenAngående

överväganden.

§17
allmännakommitténstillhänvisasparagrafentillmotivenAngående

överväganden.

Återkallelse talanav

§18
minoritetsaktieägareförframgår,styckeförstaparagrafens rättAv att

intefullföljs föreliggerinlösenförfarandetbegäraeller god attattman
dennesin talan,återkallar närmajoritetsaktieägaren ävenbara, utannär

tillberättigadinte längreomfattning hansådan äraktier i attavyttrat
meningen,sistaförsta stycketenligtfår dock,sistnämnda fallinlösen. I

tillhördeaktiebeträffandeendastframställasyrkande inlösen somom
för sigi ochregel,påkallandedagen. Dennaredanminoriteten som

för-avseddgrundsatser,processuella är attallmännatorde följa av
frånaktierförvärvargånginlösenprocessensunderhindra denatt som

med-Kommitténinlösta. ärfå dessabegärmajoritetsaktieägaren att
fänges-följamöjligtinteavstämningsbolagi är attdetattveten om

börs. Ensäljsdenfall inte överienskild aktie,kedjan för vart omen
imajoritetsaktieägarenaktier frånförvärvatför denriskviss att som

sedermeragånginlösenprocessens presenterarunderbolagsådantett
inteemellertidKommitténdärför. attföreliggerför inlösendem anser
införas.börregeln inteföreslagnadenrisk sådenna attär stor, nu

skäl förekonomiskatvingandeha attmajoritetsaktieägareSkulle en
siggarderamöjlighethar haninlösenförfarandet, attundersälja aktier

förvärvaren.avtal medaktiernatillbakafå lösarisken att genommot
återkallelse majori-regeln harkringgåsyfteiavyttringenSker att om

uppfattning, inget skyddsvärt in-kommitténsenligttetsaktieägaren,
tresse.

skiljeförfarandetförKostnaderna

§19
till paragrafen hänvisas allmännamotiven till kommitténsAngående

överväganden.
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skiljedomKlander av

§20
allmännakommitténshänvisas tillparagrafentillmotivenAngående

överväganden.

domstolenoch HögstahovrättRättegångskostnader Sveai

§21
allmännakommitténstillhänvisasparagrafentillmotivenAngående

överväganden.

ochkonvertiblerinlösenbestämmelserSärskilda avom
teckningsoptioner

22 §
kanemissionsvillkoren,meddelats iintebestämmelserandraOm
in-föremål förblikommateckningsoptioneroch attkonvertibler

lösaendast kanmajoritetsaktieägarenEftersomlösenförfarande.
tordeaktier,minoritetenssamtidigt löserhaninstrument,sådana om

allmänhetiteckningsoptionerellerkonvertiblerinlösentvist avomen
inlösentvistenskiljeförfarandeihandläggaskomma somatt samma

ochkonvertiblerinnehavareharEmellertidaktierna.avseende av
yrkan-framställadelförförslagetenligtteckningsoptioner rätt att egen

inlösen. Dettillharmajoritetsaktieägaren rättsåinlösende snartom
minoritetsaktierinlösenmajoritetsaktieägarenstänkas,vidarekan att av

beträffandetvistrådermedan detskiljeförfarande,kan utanäga rum
nöd-därförteckningsoptioner. Det ärellerkonvertiblerinlösen av

sådanainlösentvister rörregleringsärskildmedvändigt somaven
instrument.

handläggasaktierinlösentvistskall liksomtvistsådanEn avavom
bestämmelserkapitletsförfarandetfråga ägerskiljemän. I omtre om

skilje-prövninginlösentvistensbegäranmajoritetsaktieägarens avom
sinföravillde självatill aktieägareuppmaning attmän, ange om

skiljeförfarandetförkostnadernaochtalanåterkallelsetalan, dom, av
skiljedomklandergällertillämpning. Detsammamotsvarande avom

för-bestämmelserKapitletsrättegångskostnad i högre rätt.och om
förbetydelsenaturligensaknarregleranknytandeochhandstillträde

nedsättningBestämmelsernateckningsoptioner.ochkonvertibler avom
börnedsättningefter sådanäganderättsövergångochlösenbelopp om

möjlighetteckningsoptioner. Enoch attkonvertiblerförgälla även
blivitmajoritetsägareninstrumentför sådana närdokumentutfärda nya

sådanasåvälinlösentvistfinnas. Avserocksåbördemtillägare en
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instrument aktier och har god förordnas i inlösentvisten, ärsom man
han enligt paragrafens andra stycke också behörig företräda inne-att
havare konvertibler eller teckningsoptioner, vilka inte själva förav
talan.

Även kapitlets bestämmelser bestämmande lösenbelopp förom av
aktier skall, såvitt möjligt, tillämpas också på konvertibler och teck-
ningsoptioner. följer,Härav det finns värde kon-att ett noteratom
vertibeln eller teckningsoptionen skall lösenbeloppet dettamotsvara
värde.

Någon på lösenbeloppet för konvertibler skall dockränta inte utgå
för den tid innehavaren konvertiblema kan lyfta den räntaav som
konvertibeln löper med.

Förslaget till lag upphävande lagenom av
1987:464 vissa riktade emissioner iom

aktiemarknadsbolag m.m.

Angående motiven till lagen hänvisas till kommitténs allmänna över-
väganden.

Förslaget till lag ändring i lagen 1991:980om om
handel med finansiella instrument

2 kap. Prospekt

Gemensamma bestämmelser prospektom

1 §
Paragrafen har ändrats i flera avseenden. På skäl anförts i kom-som
mitténs allmänna överväganden har rekvisitet kretsöppen ersatts av
rekvisitet vidare krets. Vidare krets ha betydelseär avsett att samma

enligt kap.4 18 § aktiebolagslagen se SOU 1971:9 och80 81,som s.
101 1975:103 och345 346.prop. s.

Av gällande prospektregler i bolagslagstiftningen följer, attnu
prospekt skall i egenskap aktieägareupprättas även inär staten av
statliga bolag lämnar erbjudande försäljning sådana bolagsom av
fondpapper. Att prospektskyldighet i dessa fall skall inträda medäven
den regleringen framgår punktennya av
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förprospektparagrafen upprättaenligtskyldigheten attEftersom
försäkringsgpublikaochbankaktiebolagpublikaaktiebolag,publika
delari dessaparagrafenfårskadeståndssanktioneras, ansesaktiebolag
regeringenförBemyndigandetlagområdet.obligatoriskadettillhöra

meddelaFinansinspektionen ytter-bemyndigande, attdesseftereller,
paragrafenföljerprospektskyldigheten änfrånundantag avligare som
ochbolagslag närnämndagällersåvittupphävtsdärförhar avnu -

igengäld harbolag. Isådanaiförsäljningar-aktieägaregällerdet
prospektskyldigheten.frånundantagytterligaretvålagfástsparagrafen

fallafall kani vissaprospektundantaget ettförsta attDet avser
uppkomma,kansituationsådanEnLHF. omLBCsåvälunder som

förvärverbjudandedelsdelarflerainnehåller ett avt.ex.prospektet om
bolagdetaktier inyemitteradebetalningbolag somiaktier motett av

förvärverbjudandealternativtdelserbjudandet, avett omlämnat
skall in-aktiernanyemitteradebetalning. Dekontantaktierna mot

någontilllederkontantaltemativet intemedanbörsvidregistreras
godkännasskallangivet slagprospektinregistrering. Ettsådan nuav

dess-ochdär,inregistrerasskallaktierdesåvittbörsen, somavserav
erbjudandet igrundpåFinansinspektionenhosregistreras avutom

undan-meddelatsituationför denna ettharFinansinspektionenövrigt.
godkäntsprospektinnebördprospektskyldigheten ettattfrån omtag av

Finansinspektionenhosregistrerasdessutomdet intebehöverbörsenav
punktenstycketandralagfásts iharundantagMotsvarandeLHF.enligt

skuldförbindelsersituationer,vissa närgällerundantagetandraDet
meddelatfallför dessaharFinansinspektionenkreditinstitut.utges av

underinträder,prospektskyldighet inteinnebärundantag attett som
upplåningför ärdetsiganvänder sättinstitutet somförutsättning att av

fallemellertid i dessaharFinansinspektioneninstitutet.förnormalt
skuld-ifrågavarande slagskallprospekt närupprättas, avbegärt att

harregleringmotsvarandeEngången.förstaförförbindelser utges
kap.161995:21paragrafen jfr FFFSistycketredjeiupptagits ett nytt

1§2.

2§
omfattasprospektangivitsuttryckligen att avharlagtexten somI

emissionsprospekt.betecknasskallparagrafen

3 §
angivitsuttryckligenparagrafenihari 2 §ändringenförebildEfter av

finansiella in-försäljningellerköperbjudandeprospekt avatt omom
tillhänvisningenGenomerbjudandeprospekt.betecknasskallstrument
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försäk-publikaaktiebolag,i publikaaktieägareerinras5 § närattom
erbjudandelämnarbankaktiebolagpublikaringsaktiebolag eller om

prospektetskallbolaget,utgivitsfondpapperFörsäljning avsomav
styrelse.bolagetsupprättas av

prospektslagbestämmelserSärskilda vissa avom

§4
for alla slagsprospekt i 1-3Bestämmelserna är gemensammaom

paragrafenii frågaparagraf klargörFörevaranderättssubjekt. att om
reglerna iskall dessutom 5-aktieägarederasbolagsforrner ochangivna

och prospektemissionsprospektfrågatillämpas,12 när är om
försäljning fondpapper.avseende av

§5
ochkap. 20 214och 19 ABL,kap. 18Paragrafen 4motsvarar

bankaktiebolags-och 20kap. 19forsäkringsrörelselagen 4samt
erbjudandefal-prospekt ifor styrelsenSkyldigheten upprättalagen. att

och lämnasförsäljningerbjudandetendast,gällerlen när avavser
fondpapperen. Avsergivitdet bolagaktieägare inågon utär somsom

medenlighetskall ifondpapper,erbjudande köpprospektpliktigtett av
erbju-lämnardenalltidprospekthuvudregeln i 3 § upprättas somav
fond-det bolag,aktieägare iredandennedandet, äroavsett varsom

erbjudandet, elleromfattas avpapper

6 §
försäk-§kap. 22huvudsak kap. 20 § ABL, 44iParagrafen motsvarar

bankaktiebolagslagen.kap. 21 §och 4ringsrörelselagen

§7
försäk-kap. 23 §kap. § ABL, 4huvudsak 21i 4Paragrafen motsvarar
gällan-bankaktiebolagslagen. Enligtoch kap. 22 §ringsrörelselagen 4

andraparagrafensenligtskyldighetenknytsbolagslagstiftningde
årsredovisningenuppgifter tillkompletterandevissastycke lämnaatt

läggsuttrycketfram. Eftersomläggsprospektettidpunkt dåtill den
paragrafensstycket ii andratidfristemaoklart, harfram ansetts nya

enligtoffentliggörsprospektettidpunkt dåtill denlydelse relaterats
15

3 §
försäk-kap.4 24 §huvudsak kap. 22 § ABL,i 4Paragrafen motsvarar

Skyldighetbankaktiebolagslagen.kap. 23 §och 4ringsrörelselagen att
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betydelse bör, enligtoch desskapitaltäckningenuppgiftlämna om
kapi-omfattas lagenåvila alla bolagmening,kommitténs omsom av

och värdepappers-för kreditinstitutexponeringartaltäckning och stora
bolag.

9 §
kap. 23 § ABL.Paragrafen 4motsvarar

10 §
försäkringsrörelse-kap. 25 §kap. 24 § ABL, 4Paragrafen 4motsvarar

bankaktiebolagslagen.kap. 24 §lagen och 4

§ll
försäk-kap. 26 §kap. ABL, 44 25 §Paragrafen närmastmotsvarar

harParagrafenbankaktiebolagslagen.kap. §ringsrörelselagen och 4 25
prospekt enligttillhandahållandevad gällertillanpassats avsom om

FFFS 1995:21.

12 §
försäkringsrörelse-kap. 27 §26 § ABL, 4Paragrafen kap.4motsvarar

bankaktiebolagslagen.26 §lagen och kap.4

aktieinnehavOffentliggörande4 kap. av

6 §
aktiebolagtillåtaförslagkommitténstillbakaBestämmelsen går att

hän-bestämmelsenBeträffande motiven tillaktier.förvärvaatt egna
överväganden.allmännakommitténsvisas till

1992:543ändring i lagenlagFörslaget till omom

clearingverksamhetochbörs-

verksamhet4 kap. Börsens

2 §
Ändringsförslaget tillåta aktie-förslagtillbaka kommitténsgår att

bestämmelsentillBeträffande motivenaktier.förvärvabolag att egna
överväganden.allmännakommitténshänvisas till
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5 kap. Inregistrering fondpapperav

5 §c
Paragrafen är ny.

Föreligger skyldighet börsprospekt, får enligt kap.5 1 §upprättaatt
tredje stycket inregistreringLBC de med börsprospektet avseddaav
fondpapperen inte ske förrän prospektet har godkänts eller godtagits av
börsen och offentliggjorts utgivaren. Med hänsyn till denna regle-av
ring har kommittén inte funnit det nödvändigt skadeståndssanktio-att

själva skyldigheten börsprospekt. skyldighetDennaupprättaattnera
torde alltså med den föreslagna regleringen kunna tillhöraäven anses
det näringsrättsliga området jfr 1991/922113 467. Bemyn-prop. s.
digandet för regeringen eller, efter dess bemyndigande, Finansinspek-
tionen, meddela ytterligare undantag från prospektskyldigheten kanatt
med denna bedömning bibehållas.

Första stycket i förevarande paragraf klargör emellertid, be-att
stämmelserna i beträffande publikaLHF aktiebolag, publika bankaktie-
bolag försäkringsaktiebolagoch publika prospekts innehåll ochom om

skall prospekt huvudregel skall gälla förupprätta ävenvem som som
börsprospekt. Och skyldigheten iaktta dessa bestämmelser skade-äratt
ståndssanktionerad det fråga börsprospekt. Gällandeäven när är om
föreskrifter börsprospekt innebär kravet innehåll i sådanaattom
prospekt inte lika högt ställda, det gäller ansökan inregistre-är när om
ring skuldförbindelser. Bestämmelserna i paragrafens andra ochav rena
tredje stycken avsedda bibehålla detta rättstillstånd.är att

Bestämmelserna i andra stycket ansökningar inregistreringavser om
skuldförbindelser emitterats utgivare eller garanteratsav som av en av

någon fondpapperredan har inregistrerade vid börs. Ettsom samma
sådant prospekt skall alltid innehålla utgivarens resultat- och balans-
räkningar och övriga uppgifter i kap. och2 6 7 LHFsom avses

revisors granskningsberättelse enligt kap.2 10 § lag. Harsamt samma
garanti för skuldförbindelsemas betalning ställts, skall prospektet också
innehålla uppgifter enligt 2 kap. 6 och 7 beträffande garantigivaren
jfr kap.9 3 och 6 FFFS 1995:21.

Tredje stycket klart paragrafens bestämmelser prospektsgör att om
upprättande och innehåll inte skall tillämpas, ansökan in-när om
registrering skuldförbindelser emitteras fortlöpande inomavser som en
viss given eller återkommande kreditinstitut jfr 9 kap. 5 §ram av
FFFS 1995:21.
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bankaktiebolagslageniändringtill lagFörslaget om

1987:618

regleringensärskildadenblirlagstiftningen avföreslagnaMed den
Kommitténöverflödig.bankaktiebolagslageniemissionsprospekt

skalllageni den§18kap.519-26kap. samt4därförföreslår att
gälla.upphöra att

iändringtill lagFörslaget om
311982försäkringsrörelselagen

Skadestånd16 kap. m.m.

§1
försäkringsaktiebolagpublikaistyrelseledamöterÄndringen innebär att

vållarde attförmögenhetsskada genomsomskyldiga ersättablir att ren
prospektreg-gällandeförsäkringsaktiebolagpublikafördeöverträda

§2kap.16enligtrevisorerbolagetsEftersomLBC.ochLHFilema
grunderdeenligtskadeståndsansvariga somförsäkringsrörelselagen är

ocksågällareglerna attdeparagraf, kommerförevarandei nyaanges
revisorerna.för

medbliremissionsprospektreglerFörsäkringsrörelselagens om
upphävda.föreslåsochöverflödigaförslagkommitténs

bankrörelselageniändringlagtillFörslaget om

1987:617

Skadestånd5 kap. m.m.

§1
förmögenhets-vållarstyrelseledamöterÄndringen innebär rensomatt

gällandebankaktiebolagpublikafördeöverträdaskada attgenom
skadan,skyldiga ersättablirLBC attochLHFiprospektföreskriftema

kap.5förhållanden. Avutomobligatoriskaiorsakatsdennanäräven
drabbakanocksåskadeståndsansvaretföljer,bankrörelselagen att§2

bankbolaget.irevisor
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Förslaget till lag ändring i aktiekontolagenom
1989:827

1 kap. Inledande bestämmelser

2 §
I paragrafen föreskrivs lagens bestämmelser aktier också skallatt om
tillämpas vissapå andra rättigheter i avstämningsbolag. Uppräkningen

dessa rättigheter har ändrats för med de före-överensstämmaattav
slagna reglerna tillskottsemission.om

Första stycket

Punkten i denna1 Den punkt angivna företrädesrätten deltaga iatt
emission enligt 4 kap. ABL i den lagen rättigheternaersätts nya av
fondaktierätt i kap.6 och3 § teckningsrätt i 6som avses som avses
kap. 3 och i5 ABLs lydelse.nya

Punkten den2 tillkommer den tecknaträtt ännuavser som som men
inte tilldelats aktie. Denna i kupongbolag kan manifesterasrätt isom
s.k. teckningsbevis följer i förslaget 8 kap. Förevarande punkt harav
ändrats i enlighet härmed.

Punkten i3 nuvarande lydelse på grund aktieteckningrättavser av
har skett enligt villkoren vid emission skuldebrev förenadesom en av

med optionsrätt till teckning. På grund de bestämmelsernaav nya om
tillskottsemission kommer på grund aktieteckning sketträtten av som
med utnyttjande teckningsoption följa kap.8 ABL. Före-attav av
varande punkt har ändrats i överensstämmelse härmed.

3 §
Paragrafens första stycke innebär vissa aktierättsliga dokumentatt om
utfärdas, den med dokumentet avsedda regist-rättigheten skalltrots att

får dokumentet inte de rättsverkningar knutnavanligen ärreras, som
till detsamma. I överensstämmelse med förslaget itill ändringar ABL
betecknas i förslaget till options-lydelse förevarande paragrafny av
bevis teckningsoptionsbevis.

4§
Ordet Bankinspektionen har bytts Finansinspektionen.ut mot

2 kap. Avstämningregister

3§
Paragrafens punkt föreskriver, sådan uppgift s.k.6 hembudsför-att om
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iskallaktiebrev ocksåantecknad på ettskallbehåll angesvarasom
iföreskrivsitill ändringar ABLförslagetgrundPåaktiekonto. nuav

förbehållhembud,förbehåll ävenbarainte utanpunkt 6 omatt om
i aktiekonto.skallsamtyckeochförköp anges

i förslagetharABL över-och 15kap. 12i 3Bestämmelserna
och ABL.till kap. 3 l14ändringarredaktionellamed vissaförts

enlighetihar ändratspunkt 11paragrafsförevarandeiHänvisningen
härmed.

Förvaltarregistrering8 kap.

§1
förtsförslagethar istycketandra ABLkap. 10 §i 3Bestämmelserna

tilländratsstycket harförstaHänvisningen i attkap. 10till 4över
paragraf.nämndaavse

Skuldförbindelser9 kap. m.m.

1 §

stycketAndra

kap. ABLi 5i emissiondeltagaFöreträdesrättPunkten 1 att avsessom
kap. 3 §enligt 6teckningsrättförslagkommitténsimotsvaras av

regist-f°arföreträdesrättdennaEftersomkap. § ABL.med 8 3jämförd
aktiekontolagen,stycketförsta 1§till kap. 2förslaget 1enligtreras

punkt.förevarandebestämmelse imotsvarandeinte någonbehövs
den konverte-denna punktmedgällandeEnligtPunkten 2 rätt avses

aktienyteckningtilloptionsrättdenrespektiveaktietillringsrätt av
kupongbolagvilka iskuldförbindelser, representerasföljer med avsom

tilloptionsrättmedförenadeskuldebrevochskuldebrevkonvertibla
kap.förslag i 8kommitténsmedreglerasrättigheterSådanateckning.

härmed.enlighetändrats iharpunkti dennahänvisningenochABL
aktie täckerteckningtilloptionsrättlokutionenföreslagnaDen av

tecknings-följerdenocksåmeningkommitténs rättenligt avsom
skuldebrev.tillknutnaemitteratsoptioner attutan varasom

regist-avstämningsregisterimöjligtdetochPunkten 3 attgörär ny
jämteminoritetsaktieför inlöstlösenbeloppkommandetillrättrera

avsnitt 4.9.2.4.belopp. Sedettapå närmareränta

§4
saknardeneftersomupphävts,haräldre lydelsei dessPunkten 3

denaktier upphävtsoch friabundnalagstiftningenbetydelse sedan om
januari 1993.l
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Punkten 5 delvis den tidigare punkten 6 och harmotsvarar utfor-
med hänsyn till optionsrätt till teckningmats aktie enligt för-att av

slaget till kap.8 inte behöver förenad med fordran.vara en
Punkten har6 redaktionella skäl fått utfomining.av en ny

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Förslaget till lag ändring i aktiebolagslagen 1975:1385om

Punkten 1

Kommitténs betänkande överlämnas till regeringen i 1997. Medmars
beaktande tidsåtgången för remissbehandling, bearbetning betän-av av
kandet i regeringskansliet och riksdagsbehandling kan den lagstiñ-nya
ningen förväntas träda i kraft tidigast den januari 1999.1

I överensstämmelse med vedertagna principer inom aktie-
bolagslagstiftningen skall de bestämmelserna tillämpas ocksånya
bolag bildats före den lagens ikraftträdande, inte annatsom nya om
föreskrivs.

Punkten 2

Den lagen innebär mycket i aktie-omfattande ändringarnya
bolagslagen. Hänvisningar i andra författningar bestämmelsertill de

denersätts lagen måste därför justeras. denna punktIsom av nya
föreskrivs därför det i lag eller författning före-någonatt om annan
kommer hänvisning till föreskrift ibestämmelse denersattssom genom

lagen, skall i stället den lagen tillämpas.nya nya

Punkten 3

I 2 kap. har upptagits i huvudsak bestämmelser aktiebolagsnya om
bildande. Har beslut bildande aktiebolag fattats konstitue-ettom av
rande innan denstämma lagen i kraft, börträtt dock sådantnya ett
bolag registreras enligt äldre bestämmelser efter nämnda tid-även
punkt under den givna förutsättningen anmälan för registreringatt-
sker inom månader från stiñelseurkundens undertecknande.sex En
bestämmelse detta har upptagits i förevarande punkt.om

Punkten 4

Genom den lagen överförs den nuvarande bestämmelsennya i 3 kap.
femtel § stycket röstmaximum för aktier sakligt oförändradom till 3
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vilkasaktier,bolag medemellertidfinnsgammaltSedankap. 4
förröstvärdettio gångeröverstigerbolagsordningenenligtröstvärde

skallaktieslagenmellanförhållandetinteslag. Föraktier attannat
Övergångsbestäm-ifondemission harexempelvisvidrubbaskunna

föreskrivits,års ABL1975års ABL attsåväl 1944tillmelsema som
röstvärdenmed deaktierfortsättafårbolagsådana att ut somge

bestämmelsemotsvarandeaktier.utgivna En upptasredantillkommer
förevarande punkt.i

Punkten 5

utformningenbestämmelserändradeinnehållerlagenDen avomnya
iutformatsförbehåll, överensstäm-hembudsförbehåll. Sådanas.k. som

aktiebolag.flesta Atti deförekommerlag,gällandemedmelse nu
bolagsordningsinhembudsförbehåll ihar attbolagalla deålägga som

medföraskullemed lagenöverensstämmelse etttilldessaändra nya
Enligtför PRV.bolagenberördaför desåvälarbeteomfattande som
dennareglering.sådan Iförskältillräckligasaknaskommittén en

ha fortsatthembudsförbehåll skalläldredärför,föreskrivspunkt att
bestämmelser.lagensstrider dendegiltighet, motäven nyaom

Punkten 6

bolagetsuppgiftinnehållaskall aktiebrevlagendenEnligt omnya
organisa-elleraktieägarensorganisationsnummer samt person-

Kommittén harfödelsenummer.saknas,sådanteller,tionsnummer om
aktie-äldreför bolagenskyldighet närföreskriva att,övervägt att en

Kommitténuppgifter.med dessademförsebolaget,förföretesbrev
aktiebrevgällauppgiftsskyldighetenlåtafördockhar somattstannat

punkt harFörevarandeikraftträdande.lagensdenefterut nyages
hänned.överensstämmelseiutformats

och 8Punkterna 7

beslut ifattatikraftträdandelagensföre denbolagsstämmaHar nya
bestämmelser,lagensdenomfattasdenågot ämnen nyaavsomav

lag.enligt äldreverkställasochpunkt registreras7enligtskall beslutet
fattat beslutbolagsstämmabetydelse, t.ex.fårBestämmelsen när om

bolagsstämmaaktiekapitalet. Omnedsättning t.ex.ellerökning av
bestäm-skall alltsåikraftträdandet,förenyemissionbeslutfattat om

registreringi frågatillämpaslydelseäldrei dessi kap.melsema 4 om
beslutet.verkställighetoch av

äldremed stödstyrelsenanläggas,kanMotsvarande närsynsätt av
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fattat beslut nyemission, emissionbestämmelser konvertiblaom av
skuldebrev skuldebrev förenade med optionsrätt tilleller teckning eller

nedsättning enligt förbehåll i bolagsordningen. Punkten utfor-8 ärom
mad i enlighet härmed.

Punkten 9

föreinlösen minoritetsaktier påkallats den lagens ikraft-Har nyaav
trädande, bestämmelser tillämpasbör äldre inte bara det gällernär
frågan plikt till inlösen föreligger, i frågaellerrätt ävenutanom om
själva förfarandet. bestämmelserna bestämmande lösen-De nya om av
belopp skall inte heller tillämpas, inlösen påkallats under dennär
gamla lagen. sådana förfaranden får alltså lösenbeloppet allt efterI
omständigheterna bestämmas efter den äldre s.k. särregeln eller med
utgångspunkt i rättspraxis.

Talan skiljemännens avgörande väcks efter ikrañträdandetmot som
bör, enligt kommitténs mening, alltid följa lagen, skilje-ävennya om
förfarandet påkallats före ikraftträdandet.

Punkten 10

gällande kanEnligt aktiebolag i vissa i kap.7 2 § andra stycketrätt ett
undantagsfall förvärvaangivna aktie. sådan aktie skall,Enegen om
dras nedsättninginte aktiekapitalet,den såavyttras snartgenom av

förlust, dockkan ske år från förvärvet.det aktienOmutan senast tre
föreskriven tid,inom blir den ogiltig.inte kommitténsAvavyttras

förvärvatsaktier iföljer, angivna fallförslag i publikaatt som nu
tidsbegränsning,behållasfår så längeaktiebolag de inte medförutan

innehav aktiersamlade överstiger tiondelbolagetsatt av egna en av
aktiebolag förslagetprivata ingen begräns-aktiekapitalet. För upptar

bolaget fåraktier inneha. förevarandening andel Avden somegnaav
innehavregleringen skall gälladen också förpunkt framgår att omnya

stöd kap.med 7 2bolag § andrasådana stycket iaktier ett avsom
lagens ikraftträdande.denföredess äldre lydelse förvärvat nya

Punkten 11

Övergångsbestämmelser, kommerinteOm föreskrivs deni dessaannat
bolagsordningenilagen bestämmelser striderkraftsättaatt somnya ur

Äldre strider denlagen. bolagsordningsbestämmelser motmot som nya
ändring bolags-någonlagen ochobefintligaär att avanse som

inte, jfrerfordrasordningen för SOUavlägsna dem dennaatt ur
1941:9 699 och 1975:103 725s. prop. s.
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bolagsordningsbestämmelseräldreföljer,punkten 5Av att om
bolags-förbli giltiga. Andra bestämmelser iskallhembudsförbehåll

enligtändras för verkan denemellertid behövakanordningen att
lagen.nya

möjligt för bolagsstämmanbör detmeningkommitténsEnligt vara
ändringarikraftträdande beslutalagensföre denredanatt om avnya

överensstämmelse med den lagen med verkantillbolagsordningen nya
ändringar registrerade redanoch få dessaikraftträdandefrån lagens att

detta finns i förevarande punkt.föreskriftikraftträdandet. Enföre om
lagens ikraftträdande kan alltså bola-före denåretUnder närmast nya

bolagsordningen till överensstämmelse medändringbesluta avomgen
bör med stöd särskildbestämmelser. Beslutetlagensden av ennya

registreras omedelbart.aktiebolagsförordningen kunnaibestämmelse

Punkten 12

bolagsordningen tilltillfälleskall fåbolagsstämmanFör attatt anpassa
förevarande punktföreskrivs ibestämmelser,lagensden att omnya

strider denbestämmelserinnehållerbolagsordningen mot nyasom
hålls efter ikraft-första bolagsstämmastyrelsen tillskalllagen, som

tillbolagsordningenändringfram förslag över-trädandet lägga avom
lagreglema.med deensstämmelse nya

bestämmelseraktiebolagslagensupphävslagensdenGenom omnya
bestäm-väsentligen motsvarandeochemissionsprospekt ersätts av

följer,civilrättsliga reglerallmännaoch LBC.i Avmelser LHF att
och innehållet i dessaemissionsprospektupprättandefrågor äravom

inträdde.prospektsskyldighetgällde,den lagbedöma efter näratt som
prospekt skall givetvis bedö-brister iför fel ellerskadeståndsansvar

handlingen ellerskadebringandegällde, denefter den lag närsommas
dettasärskilda bestämmelserinträffade. Någraunderlåtenheten om

erfordras inte.

lagen 1987:464upphävandeFörslaget till lag avom
aktiemarknadsbolagemissioner ivissa riktade m.m.om

bestämmelser med vissakommer LEO-lagensden lagenGenom attnya
LEO-lagen kan därföri aktiebolagslagen.förändringar inarbetassakliga

Bolagsstämmobeslutträder i kraft.den lagenupphävas, när somnya
kunna registreras ochgiltighetstid bör ändåfattats under LEO-lagens

efter ikraftträdande.den lagensenligt den lagen,verkställas även nya
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Övergångsbestäm-iupptagits i punkten 2detta harbestämmelseEn om
lag.melsema till denna

ochmed lagens 6överlåtelser i stridLEO-lagen vissaEnligt 8 § är
detefterförblir ogiltiga ocksåöverlåtelserSådanaogiltiga. att7
erfor-inteföreskrift dettasärskildNågonLEO-lagen upphävts. ärom

derlig.

handel med1991:980ändring i lagenFörslagen till lagar omom
och1992:543 börs-lagenfinansiella instrument, om

1982:713,försäkringsrörelselagenclearingverksamhet,
:6181987bankaktiebolagslagen1987:618 ochbankrörelselagen

iemissionsprospektbestämmelsernainnebärlagenDen att omnya
motsvarandeväsentligenforsäkringslagstiñningenbank- och ersätts av

gällandesynpunktersigoch LBC. Häribestämmelser LHF gör samma
Någonaktiebolagslagen.iprospektbestämmelsemafrågaisom om

erforderlig.alltså inteövergångsreglering kansärskild anses
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Reservation

Reservation ledamöterna Ulrika Stuart ochav
ÅbjörnssonRolf

Förvärv aktierav egna

hundraI år har i svensk aktiebolagsrätt gällt förbudöver generelltett ett
förvärva aktier. Aktiebolaget juridiskt fenomenatt äregna som en

associationsfonn skall möjliggöra för flera samverkaattsom personer
i näringsverksamhet med begränsat personligt Aktiebolaget tilläransvar.
sin rättsfigur till exempel stiftelse. begränsadeDetännatur en annan en
personliga uppställer krav skydd för bolagets kapital.ansvaret stora
Associationsfonnen vänder sig primärt till sålundaägama ärsom
huvudaktörer. Styrelse och företagsledning arbetar uppdragstagaresom

Boskillnaden mellan ägande och företagsledningägarna. central.är
marknadsekonomiI med fungerande kapitalmarknad prisetsättsen

företagets aktie marknaden basispå information tillgängligärav av som
Ägarnaför alla. säkerställer där de bästatt satsasresurser ger

avkastning.
Förvärv aktier innebär brott själva aktiebolagsidénett motav egna

inte förvärvet aktierätten upphör konfusion ochom genom genom- —-
bör avvisas såväl utifrån principen lagen skall tydlig,att över-vara
blickbar och systematisk från grundläggande marknadsekonomiskasom
principer.

Förvärv aktier tenderar förstärka företagsledningens maktattav egna
i förhållande till aktieägarna. Dessutom innebär bolagets agerande
marknaden aktiemas värde oundvikligen kommer påverkas påatt att ett
otillbörligt sätt.

Som för publika bolag skall få förvärva aktierargument att egna
anför majoriteten därigenom på smidigt och i förhållande tillatt ettman
utländska bolag konkurrensneutralt kan häva överlikviditet.sätt
Emellertid bedöms alla olägenheter kan uppkomma vid förvärvsom av

aktier så bekymmersamma uppställer kravattegna som man som
vanliga regler nedsättning bolags aktiekapital och vidmotsvarar om av

utförsäljning förvärvade aktier regler vanliga reglermotsvararav som
nyemission. skallDessutom mängd börsregler tillkomma tillom en
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kompli-mängd reglerdenRedankursmanipulation.förhindrande avav
införas.börinstitutetsjälvaförtalaruppställts attcerad art nusom

aktie-svenskadenharmoniseringförtalarskälStarka aven
förvärvtillåtaavseendemedinternationella attdenmedbolagsrätten
fulltemellertid intelagregel blir uttvivelaktigaktier. Enegnaav

finnsDetandraflertal stater.den ettförbaragodtagbar accepterasatt av
köptillåtermedlemsländerallafrån EU egnakrav avingaheller att

utifrånreglernasjälvständigt prövaanledningallfinns attaktier. Det
rättstraditionen.den egna

omfattaraktiertillåta köpmotståndprincipiella attmotVårt egnaav
onekligenprincipernatillhänsynmedaktiebolag, attallaegentligen men

omfattarbolagpublikagällerdetbärighet närsinhar största
tillsigvänderintebolagenprivatadedessa. Iendastreservationen som

ochoftastpraktikeni ägar-kapitalförsörjning utövassinförmarknaden
intedärförfinnsDetföretagsledningsfunktion personer.sammaav

mellanboskillnaddenupprätthållabehovellermöjlighet attsamma
Argu-företagen.noteradedekännetecknabörfunktionerdessa som

medfalletiockså bortskälnaturligafallerkurspåverkan avmentet om
privatahar debolagenpublikafrån deskillnadTillbolagen.privatade

genomförakunna ettförreglerenklare tattbehovandraockså exav
skäl intedessaVifamiljeföretaget. motsättergenerationsskifte i avoss

område.dettaförslag påmajoritetens
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande MilbergLarsav

Sammanfattning

Nej till förvärv och vidareförsäljning aktier enligt de reglerav egna-
kommittén föreslårsom

Omarbeta förslaget till värderingsregler vid tvångsinlösen-
Inför erbjudandeplikt-

Kommittén inledningsvis:anger

"När kommittén behandlar bl.a ökning och nedsättning aktie-av
kapitalet, förvärv aktier, erbjudandeplikt och inlösenav egna av
minoritetsaktier, sker det syfte uppnå flexibiliteti kapital-iatt en
strukturen långsiktigt eflektivt utnyttjandeettsom gynnar av
företagens och näringslivets "resurser.

kan såledesDet konstateras det har varit kommitténs syfte vidatt att
utformandet förslagen beakta rimliga minoritetsskyddsregler. såAttav

heller kommit ske framgår tydligt vid analys förslagen.att en av
Nedan följer genomgång till de olika ställning-argumentenen av

stagandena.

överlåtelseFörvärv och aktierav egna

Förvärv aktierav egna

Jag regel tillåter förvärv aktier i Sverigeatt äranser en som av egna
motiverad förutsatt förfarandet ingående reglerat.åratt

Behovet internationell harmonisering och bör ledstjämaärav vara en
vid utfonnandet sådana regler. Emellertid detgår inte okritisktattav

utländska regler beakta hur vårtacceptera regelsystemutan att eget ser
i övrigt. Något krav från tillåtaEU återköp aktier finnsut att av

kanDet företagsledningarsså och majoritetsaktieägaresattvara
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införsåterköpsmöjlighetenotillbörligtförstärks sättställning ett om
såsomförhållanden,svenskaspecifiktsamtidigt beaktaroch om man

ägande.korsvistdifferentieradtillmöjligheten rösträtt samt
förframförtshargenomgång attNedan följer argument somaven

aktier.förvärvaför bolagenmöjlighetinföra att egnaen
bästverksamhetdentillskall söka sigkapitalTanken att som

korrekt ochprincipiresursallokeringsskäletdet ärbehöver --
det intesig fråganställaEmellertid måsteinvändningsfritt. omman

utdelning,uppnå dettamöjligheterfullgodafinnsi dagredan att genom
påståddadefråga sigVidare måsteutskiftningnedsättning, etc. omman

nackdelarna.verkligenmed återköp övervägerfördelarna
betecknasofta kanbeskriver någotKursvårdsargumentet somsom

förespråkardekonstateraintressantkursmanipulation. Det är attatt som
mark-sig till starkvanligtvis bekänneråterköpsmöjlighet troenen
mark-detta sammanhangvärdemätare.fullgod Inaden ansessom en

förefallerFramföralltuppgift.klara dennainteuppenbarligennaden
bristandebegränsad till marknadensmarknadsimperfektiondenna vara

aktien.denuppskattning egnaav
företagenföretagsledningama driverbästvårdas attKurserna genom

aktörervarefter marknadensinformationfullödiglämnarocheffektivt
olycklig.sammanblandning dessa roller ärEnprisbildningen.sköter av

betyg verksamheten,värderingmarknadens ettBetraktar somman
den skall bedömasskälreellaprincipiella emot attsåvältalar somsom

kursvård.betygetpåverkamöjlighetskall ha att genom
införa möjligheteninte föralltsåtalar attemotDetta argument --

aktier.till förvärv egnaav
införsotillbörlig kurspåverkanÄven reglernaföreslagna motdeom

företaget självtolägenhetemamedproblem atthakommer avattman
i vissa fall maktenliksomaktier översinapåverkar prisetkan egna

företaget.det egna
till sinuppköpoönskade är argumentundvika ettMöjligheten somatt
önskaregentligendetföregående. Vem ärdetliknarkaraktär som

ägarförhållandenförföreliggerRisk atttill uppköpförsökmotarbeta ett
Effektivi-motverkas.kontrollägarskiftenönskvärdaoch attcementeras

inte ärdetta ettargument,anförassåledestetsskäl kan mot som
företagsledarargument.ettägarargument utan

generationsskiften är argumentettunderlättaMöjligheten somatt
knappastkanaktiebolag. Dettaaktuellt i privataframförallt varaär

bolag.publikaåterköp iför tillåtanågot attargument
återköpsmöjlighetenunderlättaskunnapåståsFöretagsförvärv om

införs.lighetvidareförsäljningsmöjgivetvisförutsätterinförs. Detta att en
bolagsstämmorvidfattasemissionsbeslutmedNuvarande system som
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möjlighet till företagsförvärv dyker fungerarunder åretom upp oss
veterligen bra.

Underlätta köp/försäljningarav aktier. bolaget skall marketAtt agera
Ävenmaker i sin aktie djupt olyckligt. detta argumentegen vore

förutsätter det införs möjlighet till återförsäljning tidigareatt en av
inköpta sammanblandas övervakning/kontrollaktier. Rollema och
försvagas. förRisken insiderspekulation och kursmanipulation är
påtaglig. kan insider det bolaget och dessVem änvara mer egna
ledning

antal de anförda exempelvis kursvårdsargumen-Ett argumentenav -
och möjligheten undvika oönskade uppköp avvisar äventet att -

kommittén.
Sammanfattningsvis menarjag helt övertygande skäl för tillåtaatt att

förvärv aktier i publika bolag har redovisats. Emellertidav egna
resursallokeringsskälet tillså möjlighet återköp kanväger tungt att en

diskuteras förutsättningunder återköpen sker under strikt kontrollera-att
fonner.de

regler skisserats för reglera återköpenDe god början,ärattsom en
det detaljerade regler. Sådana regler bör formkrävs imen mer anges av

lag.
Effekterna röststarka aktier kan återköpas har belysts.attav

Således aktierna i bolagkan de återköpta bestå aktier med mellanett av
röststyrka jämförttio och gånger högre med de aktier finnstusen som

marknaden. kommittén föreslår tio bolagetspå Då attute procent av
aktier kan återköpas innebär det det avgörande inflytandet överatt ett
företag kan följa med de aktier företaget självt innehar. Givetvissom
kan för dessa aktier under den tid då bolaget inneharrösträtten utövas
aktierna, det innehavet eliminerar effektivt andras kontroll-men egna
möjlighet bolaget möjliggör aktierna snabbt kan placerasöver samt att

till företagsledningenexempelvis närstående vid maktkamp. På dettaut
kan företag finansierassåledes kontrollen bolagetssätt över av egna

medel.
uppfattningMin således återköp aktier i marknads-är att av egna

tillåtas efter ingåendenoterade bolag endast kan reglering. Riskernaen
för företagsledarvälde med därtill hörande brister i övervakning och
kontroll, kursmanipulation, insiderhandel och utsättande bolaget förav
riskexponeringar mycket vid denna bedömning.väger tungt

Avgörande för frågan återköp oaktat detta ligger utanförär,om
kommitténs skattereglemas utfomming.direktiv, Vid bibehållande av
dagens skatteregler de institutionella framför enskildaägarnagynnas

Fonder kan ofta realisationsvinster skattefritt medanägare. motta
utdelningsinkomster medför krav vidareutdelning.på Följden blir
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oönskadvilketblisnabbt kanfonderna ärsåledes större,ännuatt en
Ägarutredningens 1988:38SOUtillkan hänvisasHärvidutveckling.

slutsatser.
beskattninghögrehar markantSverigebeaktandeMed att avenav

minska.ytterligaresvenskt äganderiskeraromvärldenaktier attän
exempelreavinster. Somskillnad beträffandedennatydligSpeciellt är

iindividuellaförinnehav skattenfemåriga ägareförkan ärnämnas att
liggerEU-genomsnittetmedanvinsten,Sverige 30 procent enav

skatte-i dettaUppenbarligen saknas3,2 ävenskattesats procent.om
omvärldens.medSveriges reglerharmoniseraviljasammanhang att

betydelse.såledesför återköpskattereglemaUtfonnandet är storavav

Överlåtelse aktierav egna

vidareförsälj-för tillåtaanförtsharövertygandeNågra attargument
aktier.ning återköptaav

omständigheterunder ingaaktier kani bolagensSpekulation egna
Skallske.vidareförsäljningdärförPrincipiellt böraccepteras.

oeftergivligt kravdetinföras,vidareförsäljningsmöjligheten attär ett
spekulationshandel i bolagetssådantutfonnasreglerna sätt att egen

vidareförsäljningmåsteHuvudregelnomöjliggörs.aktie att avvara
börReglernabolagsstämman.beslutasaktier skallbolagets avegna

bolagsstämmamöjligtskall ettdetutformas så attatt gevara
ochåterköpasamtidigtvidaalltför avyttrainombemyndigande att ramar

antingenlösasborde kunnakommande året. Dettadetaktier underegna
prospektkravkonsekventmednyemissionsreglemaiaktta ettattgenom

ellermarknadsplatsskall skeförsäljningen ettöveräven om -- Återköptamarknadsplats.vidareförsäljningförbud övergenerellt mot
harlegitima syftenför deanvändaskunnaendastaktier skall ovansom

återköpsmöjligheten.för införaskälangivits attsom
utförsäljningprospektkrav vid överföreskriva äventillSkälet att

utförsälj-aktieremitteraderedandetmarknadsplats rörävenär att om
mark-nyckeltalfundamentalasåvälpåverkaningar kommer att som

för olikaeffekternapositivaaktier. Debolagetsbedömningnadens av
återköps-förframhållitsharvid förvärvintressenter argumentettsom
utförsälj-vidför effekternaredogörelsesaknasmöjligheten. Däremot

ning.
vidareför-medolägenhetemaförefallerbedömningsamladVid enen

vidareförsäljningförbudsåsäljningsmöjlighet motatt ettstora avvara
lösningen.den bästaframståraktieråterköpta som
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Inlösen minoritetsaktierav

Betänkandet kodiñera de värderingsprinciper kommit tilluppges som
uttryck i rättsfallet NJA 1996 s.293 Balkendomen. harDet ansetts att
Balkendomen skulle frågan tillämplig värderingsmetod vidavgöra om
tvångsinlösen aktier. Huvudfrågan har därvid varit Balkenaktiensav
fundamentala matematiska värde vid påkallandedagen Balken-contra
aktiens börskurs vid tidpunkt. Högsta Domstolen har fastnat forsamma
börskursen.

Ett problem härvidlag Balkendomen inte uttryckerär någraatt
principer sig juridisk eller värderingsmässig Ett ärart. annat attvare av

detta kommittén underlåtit genomföra någon analystrots domenatt av
och dess konsekvenser. Mot denna bakgrund det oundvikligtär att

ikommentera Balkendomens slutsatser.
följerJag nedan för enkelhetens skull Högsta domstolens disposition

i Balkendomen.

så"En tvångsinlösen skall långt möjligt ekono-som ge samma
miska resultat för minoritetsaktieägarna frivillig försäljningsom en

aktierna.av

"Det finns därför knappast något för minoritets-utrymme att ge
aktieägarna övervärde därför det fråga tvångsinlösenett äratt om

deras aktier. Jfi Nials yttrande NJA 1957 böri Det inteav s
heller komma ifråga minoritetsaktieägarna ersättningatt ge en som

marknadspriset för aktierna under hänvisningöverstiger till att
marknadspriset på riktigt återspeglar deinte värdensättett som
finns bolaget. den mån det finnsI substansvärdeii bolagetett som

det totala marknadsprisetpå bolagetsöverstiger aktier, kan skillna-
den övervärdet komma aktieägarna till godo endast samband medi
bolagets upplösning. minoritetsaktieägarnaMen kan normalt inte
genomdriva sådan åtgärd. demFör aktierna endastutgören en
finansiell tillgång. talar starktDetta det finnsnäremot att en-
marknad för aktier bestämma vid tvångsinlösen medersättningen-
hänsyn till det för minoritetsaktieägarna oåtkomligatagen över-
värdet."

Genom detta HD minoritetsaktier prissätts medsynsätt accepterar att
hänsyn till de just minoritetsaktier eller uttryckerär HDtagen att som-
det för dra skiljelinje betrakta vissa aktier finansiellaatt ägaresen som-
tillgångar och andras aktier något Genom detta ställnings-annat.som
tagande egendomsöverföringHD från kategoriaccepterar en av
aktieägare minoritetsaktieägare till kategori aktieägareen annan av- -
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oåtkomligatidigareaktieägaresamtligaförmajoritetsaktieägare. Det-
kategoriför vissåtkomligtHDsövervärdet blir synsätt avengenom

tidigarestrider HDsBalkendomenmedför motaktieägare. Detta att
GIMO-måleti 1957återfinns NJApraxis ssom

departementschefenaktiebolagslagårstill 1975förarbetenaI anger
egenskaptill derashänsynskall skevärderingatt aktiernas utan av

rättsfall,dettaUndersöker vis.1..NJA 1957minoritetsaktier se
domstolarnas,medinstämthar HDGIMO-målet, såvanligen benämnt

skall värderasaktiernatillskälskiljenämndens, utandärmed medoch att
skäl, Högstaminoritetsaktier. Dessaegenskaphänsyn till deras somav

vilkaföljandekorthetiGIMO-målet,till ianslöt sig ärdomstolen
GIMO-domen.framgår av

skillnad fåraktiebolagsrätten ingenfundamental"En princip i att
ochbolagets övrigatill andel vinstaktiers iolikamellan rättgöras

ellerlagbestämsskillnader ifrån detillgångar, bortsett som
fåtthar denna iuttryck principbolagsordning. Sitt pregnantamest

§kap. 169vilketaktiebolagslag",års§ 194476 2 motsvaras avst.
aktiebolagslag.års1975

följande:GIMO-måletframgårVidare av

åsidosättas,skulleprincipuppenbart, angivna"Det att nusynes
ickevilkenminoritetsaktier, ju änför är annatlöseskillingendärest

beräknasskulletillgångar,bolagetsandelför dessas iekvivalenten
kanvärderingsgrundofördelaktigare änochefter somannanen

omständighetenbolaget. Denaktierandra attför iifrågakomma en
tordeoftamarknadenallmännapåförsäljningvidminoritetsaktie

kanskeellerbolagetaktier i rentavlägre övrigabetinga pris änett
aktiernasföljdtill principensaluvärde kansakna varje omav-
fallbetydelsenågon itillmätashellericke ettlikställighet som-

aktieägareolikamellan inomuppgörelse ettdå frågadetta, är enom
skilje-anförts finnersålundavadgrundPåbolag.och avsamma

värde börifrågavarande aktiersbestämmandetvidnämnden, att av
aktiestockendel helaobetydligsådeifrånbortses utgöraatt aven

inflytandepraktisktnågotmedförakunnaickedeGimobolageti att
"åtgöranden.på bolagets

uttalandedepartementschefensdomstolenciterar HögstaBalkendomenI
tillhänvisningeninklusiveaktiebolagslag,årstill 1975i förarbetena

domstolenuttalar inte HögstahärtillanslutningGIMO-målet. I
förhållanderättspraxis iändraavsiktenantyder ärnågonting attattsom

aktiebolagslag.gällandemotivuttalandet tillGIMO-målet ochtill nu
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I Balkendomen anför dock Högsta domstolen vid värderingenatt
skall beaktas, minoritetsaktieägama inte kanatt tillgodogöra sig
övervärdet aktierna, just grund det fråga minoritets-att ärav om
aktier, tillräckligt inflytande i bolaget.utan Hela övervärdet tillförs
därför majoritetsaktiema.

Balkendomenl tillämpar således Högsta domstolen värderings-en
regel, direkt strider den i GIMO-måletmot och den i förarbetenasom
till 1975 års aktiebolagslag angivna huvudprincipen för värdering.

Festskriftl till Bolding har professor Lars Heuman behandlat dessa
frågor under rubriken Högsta domstolens prejudikatnedbrytande
verksamhet:

"Det grundläggande problemet måste lösas HD. Om domstolenav
finner det kan framförasatt övertygande kritik äldre fallmot ett
måste HD hur det och det äldre prejudikatet förhåller sigange nya
till varandra. HDss obenägenhet meddela avgöranden plenoinatt
eller med tolv justitieråd får leda tillinte avdelning väljeratt atten
hölja det äldre fallets prejudikatvärde dunkel hoppi detiett attom
långsamt skall bort eller rättsfråganframdelestyna skall lösas iatt

prejudikat påett nytt HD riktigt kunnatsättett inteännusom
förutse. Detta gäller också fall där prejudikat framstårnya som
oförenliga med äldre. HD kan då förbigå fråganinte det äldreom
fallets prejudikatverkan, vålla oöverstigliga vidproblemutan att
tolkningen. HDss uppgift leda rättsutvecklingen ochär inteatt att
skapa oklarhet där det tidigare funnits prejudikat väglettsom
domstolarna.

Mot bakgrund Högsta domstolen i Balkendomen inte har angivitattav
någon ändring i praxis kan den iatt Balkenmålet användaavses,

värderingsregeln inte ha prejudicerande verkan för fallänannatanses
där omständigheterna identiska med de i Balkenmålet.är

Hade lagstiftaren börskursen skulle den enda värde-avsett att vara
ringsgrunden i 1975 års aktiebolagslag ABL, hade det varit enkelt att

så direkt i lagtexten. Så skedde inte iställetutanange attangavs
Principerna för lösenbeloppets bestämmande bör lämpligen överläm-

till doktrin och detDå fannsrättspraxis. någon möjlighet påattnas
materiell grund överklaga denna ärenden, kan utgå ifråntyp attav man
lagstiftaren därmed avsåg skiljedomspraxis. Sådan har under de snart
tjugo år varit gällandeABL utbildats, dock kategorisktutan att attange
det skulle finnas överordnad värderingsmetodik. Vid de genomgångaren

skiljedomspraxis skett framgår Flodhammars doktorsav-av som av
handling tidenunder 1948-1976 den förhärskande uppfattningenatt var
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lösenbeloppet skulle bygga det högsta avkastnings- ochatt av
likvidationsvärdet. Bergman/HellnersI genomgång 48 skiljedomarav
meddelade mellan 1987 och framgår1990 särregeln tillämpadesatt
direkt i fall och21 analogt i fall.9 I de övriga skiljedomama18
grundades värderingen i fall börskursen, i fall avkastnings-14tre
värdet eller substansvärdet falleller kombination dessa och i etten av

likvidationsvärdet.
Balkenmålet avviker såledesHögsta domstolens ställningstagande i

från etablerad skiljedomspraxis.

lagstiftaren därmed"Särregeln emellertid avståndintevisar att tog
marknadspris skulledet aktiernasfån uppfattningen att var som

lösenbeloppet. "läggas till grund för

värderingsmetodutesluter inte någon lika liteAktiebolagslagen som-
föreskrivs.någon speciell

förenklingsskäl, i viss angiven situationSärregeln tillkom medav en
föruppräknade rekvisit, presumtion visst värde.vissa Att,ettsom en

utvidga detta tillämpningsområdei Balkendomen, ochHD görsom
använda regel i princip huvudregel, oortodoxtdenna är ett ytterstsom

tilllämpningbetraktelsesätt. Då Widhagen analognämns a propos av
skiljedomen avseende inlösen aktier i Nordiskasärregeln bör noteras av
Widhagen, Flodhammar: Enligt skiljenämndenskompaniet Ramberg,

analog tilllämpning särregelnegentligmening i mening inteär en av
möjlig. tillämpning bunden till lagen rekvisit,Dess vissa i angivnaär
vilka detta fall. "föreliggerinte i

kan det goda grunder ifrågasättas verkligenUtöver detta om
förenklingsskäl får tillåtas medföra materiellt felaktigt lösenbelopp.ett

medföraBalkendomens slutsatser kan således sådana tvångsvisa
förfoganden enskilds egendom full ersättning lämnasöver utan att att
den kan strida internationella överenskommelser rörandemotanses
äganderättsskydd också gällande svensk lag.ärsom numera

"Enligt börskommittés rekommendationer detNäringslivets förär
central vid k take-overs alla aktieägareprincipövrigt atten s

behandlas lika. aktieägare har oflentligtDe accepterat ettsom
erbjudande behöva tåla moderbolaget därefter betalarinte attanses

högre andratill aktieägare.prisett

här viss form rättvisa, nämligen alla minoritets-HD värnar attom en av
aktieägare skall behandlas hade varit rättvisarepå Detsätt.samma om

omfattats rättvisesträvanden.också majoritetsaktieägaren hade HD:sav
uppenbarligen likabehandling på felaktig värdenivåHD äratt enanser
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eftersträvansvärt i inlösenforfarandeän sökaatt fastställaettmer ett
korrekt lösenbelopp.

Högsta domstolen ha uppmärksammat det undantag försynes
tvångsinlösensituationen återfinns i refererad rekommendation frånsom
Näringslivets börskommitté, anvisningarna till punkten

"Skäl till avvikelse från principen värdering efter förhållandenaom
vid förvärvstidpunkten torde exempelvis föreligga vid förvärv i
samband med tvångsinlösen. "

HD hänvisar i Balkendomen till 1992/93:245 lagregle-prop. om
ring det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut ochav mm.

det där anförda skall kunnaatt till intäkt för gällandeanser tas att
har innebördenrätt börskursen normalt skall läggasatt till grund för

lösenbeloppet vid tvångsinlösen. HD skriver "Lagrådet anförde
härom: "Uttrycket aktiernas verkliga värde " kan enligt Iagrådets
mening inte innebörd värderingen skall grundasän påattges annan
marknadspriset aktien noterad på börs ellerär föremål förom
liknande ochnotering falli på bolagets förmögenhetsställningannat
och avkastningsförmåga"a 35.prop s

Det bör här Lagrådets uppfattningnoteras att kom påverkaatt
departementschefen. I specialmotiveringen till 1992/93:245 framgårprop
"Med det verkliga värdet inte eventuell börskurs eftersom den kanavses

påverkas det statliga åtagandet Ofr 7§.1 Den utvecklatspraxisav som
vid inlösen minoritetsaktier bör kunna vägledande. Dep.C.av vara
fortsätter sid 20: "Det svårt lagenär i exakt hur aktieatt iange en
materiellt hänseende skall värderas. Regeln måste tillämparen ettge

spelrum.visst
Det detta slutsatsen:är är Börskursen endastär flerasom en av

alternativa värderingsmetoder. inteDet självklartär med automatikatt
börskursen skall tillämpas för aktier börs värderingnoteras närsom

aktie inte skall bedömas efter förmögenhetsställningnoterasav ochsom
Önskemåletavkastningsförmåga. givetvis börskursenär skall speglaatt

dessa bedömningar, den behöver inte det.göramen
HD:s citatteknik framgårär således tveksam och leder fel.som ovan
HD för sedan kontrollett kan ske på såattresonemang sättom en

den aktuella kursenatt nära överensstämmer med det prisom moder-
bolaget har betalat för sina aktier i målbolaget, detta skulle kunna tilltas
intäkt för börskursen riktig måttstock.att är förHD här närmasten ett
cirkelresonemang och tycks beakta börskursen i detta sammanhangatt
vanligen funktion föregåendeär uppköpserbjudande.en av

HD förmår skilja mellan detyvärr olika marknader finns delssom
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medför vidunderliggande tillgången. Dettaför den attför aktierna, dels
marknadsnoteratföretag,likvärdigahelt ärbedömande två ettvaravav

metodikenolika värdentillkommerinte baradet andra utanoch man
föresåledes gåFörenklingsskäl tillåtsskilja sig åt. ettskulle också

råkari bolagetfall aktiernaför detbaralösenbeloppmateriellt riktigt att
cirkaaktiebolag300.000cirkaSverige harmarknadsnoterat. varavvara

speciellmedegendomligtframstårmarknadsnoterade. Det300 ensom
bolag.promilleregel för denna av

fastställa värdetharfelsynblirtydlig HD:sSpeciellt attmanom
medoftaprissättsförvaltningsbolag. Dessaellerinvestment- enett

sådantsubstansvärdet. Utgörstillförhållanderabatt i ettbetydande
till, låt 100,noteradeaktierbörsnoterade sägabolags tillgångar ossav

iförvärvareskullei 70, närainvestmentbolagsaktienmedan noteras en
ske tillskall kunnauppfattningenligt HD:still inlösenanslutning som

förbörsen 100.tillgångarföretagetskunna över70, avyttra
minoritets-förtillgängligaomedelbartintevärdetillgångars ärAtt

expropriationssituationiförkan inteaktieägare attargumentett envara
bedömningenvinster. Isig dessa närtillgodogöralåta inlösaren ensam

felvärderad elleraktienuppfattning äraktier liggerköper attomenman
marknadsvärde.högrenåsikt kommeraktien på ettattatt

omedelbartfalli mångaverkliga värdetdethävdaskanDessutom att
säljs.tillgångarföretagetsrealiseraskan när

omständigheter"speciella"mycketBalkendomeniHD attanger
Exempelvärdering.teoretisktför kunnaföreliggamåste acceptera en

information. Värtvilseledande ärexempelvis att noteradetta kan vara
inforrnationensbehandlaraktiebolagslaggällandetillförarbetenaatt

emellertidförarbetenaanvänds i ärSkrivningenbetydelse. som
vilseledande ochmellanSkillnaden1975:103 533ofullständig prop. s.

semantisk.endastintesammanblandningofullständig HDsär trots
tillmätsi övrigtaffärslivetvikt idenVärt är storanoteraatt som

styrelsermålbolagsföreskrivsSådana närvärderingar.teoretiska a
försäljningaruppköpserbjudandenoffentligasigskall uttala samt avom

krav påerbjudandenoffentligavidställer köparesällanIckeolika slag.
professionellainsiktsfulla,innebärdiligence-förfarade, vilketk due atts

ochvärdemätarebörskursenmisstroraktiemarknadenaktörer som
Uppenbarligenbolaget.fakta ifundamentala ärgranskakräver att

företaget.inte aktienvärderingsobjektet då utan
medförenlighetBalkendomenstillhänsynbörHärutöver även tas

harBalkendomenegendomsskydd.reglerEuropakonventionens nuom
fråga.just dennabedömningförEuropadomstolenhänskjutits till av
avvikerBalkendomeniHDkonstaterasSammanfattningsvis kan att

skiljedoms-aktiebolagslag ochgällandetillförarbetsuttalandenfrån nu
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femtiopraxis under de åren stödjer sig oortodoxsenaste samt
citationsteknik och dessutom i ovanlig fonn avviker från tidigareHDav
meddelade prejudikat.

Oaktat detta står det givetvis fritt tolka döma efterHD att samt nu
gällande lag. Kommitténs uppgift torde för framtiden föreslåattvara
lösningar. ankommer således inte kommitténDet på HDsöverprövaatt
dömande, lika lite det uppgift stifta tordeHDs lag. Däremotär attsom

frittdet stå kommittén konstatera efter dömanderättsläget HDsatt att
otilfredsställande och detta föranleder förändringar.är att
Sammanfattningsvis det min uppfattning det gårär attatt

föreskriva någon värderingsprincip skalllösenbeloppetän attannan
fastställas det verkliga fastställasså värdet detta kanochersätts,att att

flera olika börskursen sådantsätt, är sätt.ettvarav

Behov erbjudandepliktav

Aktiebolagskommittén föreslår lämnasfrågan erbjudandepliktatt om
oreglerad. Den i det övriga till inter-arbetet uttalade följsamheten
nationella förhållanden fråga.ha tyngd i dennasynes samma

Vid internationell ländergenomgång kan följandekonstateras atten
har erbjudandeplikt: Finland, Frankrike,Danmark, Storbritanien,Norge,
Belgien, Irland, Italien, Spanien, i USA.Schweiz vissa delstatersamt

Länder saknar erbjudandeplikt Nederländerna,följande:ärsom
Portugal och Grekland.

Tyskland har frivilliga riktlinjer erbjudandeplikt.föreskriversom
I det förslaget till 13:e bolagsdirektiv dessutomframgårsenaste att:

Member States should that mechanismsrules otherensure oror
force makewhichin either oblige thisarrangements toare person

bid accordance with andin article ofler other10 appropriatea or
least equivalent order share-thein minorityat to protectmeans

holders of that company.

Allmänt hållna regler minoritetsskydd förtillräckligahärär attom
uppfylla dessa krav, krav ställs minoritetsskyddsreglersärskildautan

dettainom område.
En rad uppköpserbjudande under harde minoriteteråren, därsenaste

drabbats huvudaktieägare företag,skaffatatt sig kontroll överav ny
visar dessutom faktiskt behov Sverige.iett erbjudandeplikt ävenav

Sammanfattningsvis talar således förhållanden,såväl internationella
EU:s direktivarbete svenska erfarenheter formför någonattsom er-av
bjudandeplikt införasbör i Sverige.även
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Särskilt yttrande de sakkunniga Lars Bredin,av
Bökmark, Johan Gernandt,Jan Per-Ola Jansson och

Ulf Magnusson

Vi betänkandet med undantag innehåller väl avvägdaettattanser
förslag.

LEO-lagen upphävsKommittén föreslår samtidigtatt störreattmen
bestämmelser införs aktiebolagslagen.delen däremot svarande iav

principiella skäl anförasuppfattning kanEnligt vår särregle-mot en
ring bolagsstämmobeslut avseendeinnebär krav överlåtelsersom a

aktier Vi vill detta, med hänsyn till dei dotterbolag. preciseradetrotsav
fortsattlättnader föreslår, inte lagregle-kommittén motsätta oss ensom

frånring. vi det LEO-lagen hämtadeEmellertid vänder motoss
särskilda kvardröjande majoritetskravmajoritetskravet. på nioDetta
tiondelar systematiskt avvikande. Vii sammanhanget detär attmenar

enhällighet för vissa riktadeorimligt krav ställs i detär närmasteatt
bolagsstämma medemissioner och aktieöverlâtelser, medan enkelen

majoritet sälja bolagets hela verksamhet. finnskan besluta Detattom
orimligtenligt uppfattning skäl upprätthålla ochvår att ett opropor-

försvårationerligt högt majoritetskrav, vällovligaär ägnat attsom
majoritettransaktioner. Vi därför, två tredjedelar välatt omanser en

anslutertillgodoser skyddsintressena och samtidigt till den övriga
aktiebolagslagen.systematiken i
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ÅbjörnssonSärskilt yttrande ledamöterna Rolf ochav
Ulrika Stuart

tvångsinlösenVärderingsprinciper vid

Tvångsinlösen ingreppallvarligt i den enskildas äganderätt. Deär ett
regler skall kringgärda detta förfarande därförmåste oerhörtsom vara

övervägda minsta möjliga skadaså åstadkoms i den privatanoggrant att
äganderätten och förtroendet för aktiemarknadens funktionssätt. Frågan

komplicerad och entydiga värderingsprincipernågra alla kanär som
känna sig nöjda med har hittills inte stått finna. Vi känneratt trotsoss
kommitténs arbete och Balken-domen inte tillfreds med förslagdettrots

Ävenmajoriteten föreslår. andra värderingsprinciper behäftadeärsom
med invändningar.nackdelar och Remissbehandlingen kommitténsav
betänkande förhoppningsviskastar ljus frågan. Vi vill tillsövernytt
vidare inte definitivt ställning för den eller andra metoden,ta utanena
välkomnar fortsatt debatt i frågan så riksdagen ärendet ditnårnäratt
kan fatta väl beslut.övervägtett
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Bilaga 2

Kommittédirektiv

Dir. l990:46

Översyn aktiebolagslagenav

Dir. 1990:46

Beslut vid regeringssammanträde 1990-06-21

Chefen for justitiedepanementet, statsrådet Freivalds, anför efter samråd
med chefen for industridepartementet Åsbrink.statsrådet Molin och statsrådet

Mitt förslag

kommittéEn tillkallas for aktiebolagslagen.att göra översyn Kom-en av
mittén, skall utföra arbetet i samarbete med motsvarande kommittéer isom
Finland och Norge, skall bl.a. föreslå de lagändringar erfordras medsom
hänsyn till den pågående europeiska integrationen. Vidare skall kommittén

frågor aktiebolagetsöverväga kapitalrör och finansiella instrument,som
aktiebolagets organisation aktieägamas minoritetsskydd.samt

Bakgrund

Sedan början 1970-talet har aktiebolagsrätten varit föremål for fort-av ett
löpande reformarbete. förstaEtt år 1973 då betydande förändringarsteg togs
vidtogs i 1944 års aktiebolagslag i syfte aktiebolagets kapital-att trygga
försörjning och stärka skyddet for bolagets kapital. Bland höjdesannategna
minimigränsen för aktiekapitalet från kr.5 000 till 50 000 kr. och aktiebola-

fick tillgång till finansiella instrument såsom konvertibla skuldebrev,gen nya
skuldebrev förenade med optionsrätt teckna aktier i det låntagandeatt nya
bolaget konvertibla aktier. Den januari1samt 1977 trädde den nuvarande
aktiebolagslagen i kraft och års1944 aktiebolagslag.ersatte Den aktie-nya
bolagslagen tillkom efter samnordiskt utredningsarbete och innebar en genom-
gripande teknisk aktiebolagsrätten i syfteöversyn förenkla denna. Ocksåattav
de övriga nordiska länderna genomförde under åren 1973 till 1978 lagstift-ny
ning inom aktiebolagsrätten. följdEn detta det föreligger betydan-är attav en
de rättslikhet i Norden aktiebolagsrättens område.

Sedan aktiebolagslagen trädde i kraft år 1977 har antal viktigare for-ett
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skyldighet förhar bestämmelsernaändringar skett lagen. Bland annat omav
gått förlorataktiekapitalet delvisträda i likvidationaktiebolag närett att

det krävskvalificerad revision höjtsskärpts och kravet på att nu engenom
År infördes lagenrevisor i varje aktiebolag. 1987auktoriserad eller godkänd

samtidigtaktiemarknadsbolagemissioner i1987:464 vissa riktade m.m.om
syfte stärka minori-aktiebolagslagen, allt ivissa ändringar vidtogs i attsom

vid tilldelningriktade emissioner ochtetsskyddet i samband med beslut avom
ändringar ifram propositionaktier. Nyligen har regeringen lag t en om

medborgarskap försvensktaktiebolagslagen innebär bl.a. kravetattsom
avskaffas.befattningshavare i aktiebolagandrastyrelseledamöter och

Ändringama de övrigaefter visst samråd medaktiebolagslagen har sketti
uppföljning utveck-kartläggning ochnordiska Någon samladländerna. av
rättspraxis områdetaktiebolagslagar ochlingen ländernasde nordiskaav

vid mittengenomfördessedan lagstiftninghar emellertid inte skett aven
särskildföreslog därför år 1988Nordiska ministerrådet1970-talet. att upp-

inomlagstiftning upprätthöllsmärksamhet fästas vidskulle att gemensamen
ministerrådetarbete tillkalladeförsta i dettaaktiebolagsrätten. Som stegett

ländernade nordiskaforsärskild utredareunder år 1989 gemensamtsomen
framlagda förslag tillredanskall analysera såvälkartlägga och antagna som

särskilt belysa iUtredaren skalleuropeiska gemenskapen.direktiv inom den
ståndfå tilländras foraktiebolagsrätten behövervad mån nordiskaden att en

inom kort.avslutatEG-reglema. Arbetet beräknasharmonisering med vara
ochaktiebolagslagenvissa frågor röranderegeringskanslietInom övervägs

i be-Röstvärdeskommittén harför aktiebolagsrätten.områden betydelseav
röstvärdet förfråganAktiers röstvärdetänkandet 1986:23SOU övervägt om

den andelbegränsateknisk lösning skulleaktier förslag tilloch lämnat somen
betalnings-aktier.s.k. Iaktiekapitalet röstsvagautgörs avav som

Ansvarsgenombrott har1987:59betänkande SOUansvarskommitténs m.m.
stärka bor-aktiebolagslagen i syfte bl.a.framlagts till ändringar iförslag att

otill-förekommitunderkapitaliserade aktiebolag detgenärsskyddet i när ett
Ägarutredningen 1988:38i sitt huvudbetänkande SOUharbörligt förfarande.

Ägande aktie-frågornäringsliv bl.a. analyseratinflytande i svensktoch om
inomägandeömsesidigt och cirkulärtaktier,bolags förvärv egna omav

bolagsstämmabegränsad vidreglernäringslivet, behovet rösträttomavom
innehavfrågainformationsskyldigheten i röst-större ägaressamt avomom

Värdepappersmarknadskommitténkapitalandelari aktiemarknadsforetag.och
Värdepappersmarknadeni framtidenhar betänkandet 1989:72i SOU över-

frågorbl.a.Utredningen haraktiebolagsrättsliga frågor.vissa övervägtvägt
för förvärvare vissskyldighetinformationsplikt ochaktiebolags avomom

köpavillkor erbjuda sigandel bolags aktierväsentlig attattett sammaav
slutbetänkandet 1990:1erbjudandeplikt. SOU1övriga aktier i bolaget, s.k.

ägarutredningen behandlatnäringsliv harFöretagsförvärv i svenskt även
frågan erbjudandeplikt.om

Ägarutredningens näringslivet under dendet svenskakartläggning av
aktiemarknaden och ägarstrukturensvenskatioårsperioden visar densenaste att



SOU Bilaga1997:22 2 445

inom de aktiebolagen har genomgått betydande förändringar sedan denstörre
Ägarstrukturennuvarande aktiebolagslagen trädde i kraft. i de enskilda före-

har koncentrerats. Antalet kontrollägarskiften har ökat markant undertagen
år. Samtidigt har företagens intresse för försvar oönskade ägar-motsenare

skiften ökat, vilket inte minst återspeglas i ökat ömsesidigt och cirkulärtett
ägande i företagen. Utgivandet konvertibla skuldebrev och andra finansiellaav

Ägarutred-instrument står aktien har blivit vanligt förekommande.närasom
ningen pekar punkter i aktiebolagslagen där det föreliggeräven ett par nu

behov ändrade ellerregler bestämmelserna. gällerDettaöversynett av en av
reglerna andra finansiella instrument aktier. fråga den ökadelänt.ex. om om

Förekomsten ömsesidigt och cirkulärt ägande i företagen ansåg utredningenav
statsmakterna bör följa den fortsatta utvecklingen dessa ägarför-att noga av

hållanden och begränsande lagstiftning området efter förebildöverväga en
från andra länder. Med denna fråga sammanhänger delvis också det från olika
håll främst från näringslivshåll framförda kravet på modifieringen av- -

Ägarutredningensförbudet för aktiebolag förvärva aktie. betänkandenatt egen
i regeringskansliet.övervägs nu

vad jag redovisat har antal händelser aktie-Utöver den svenskaettnu
marknaden väckt uppmärksamhet och medfört debatt regle-rörande bl.a.en
ringen aktiebolagsfonnen. händelse väckt den uppmärk-Den störstaav som
samheten otvivelaktigt Fermentaaffarenden s.k. bl.a. resulterade iär attsom
styrelsen för Stockholms fondbörs tillkallade utredare för bakgrundtre att mot

händelseförloppet i analysera principfrågor och övriga förhål-Fermentaav
landen betydelse för fondbörsen och aktiemarknaden. Utredningens arbeteav
resulterade i till Stockholms fondbörs, fakta erfaren-Fermenta ochrapporten
heter, vari utredarna föreslog rad förändringar i bl.a. aktiebolagslagenen
rörande främst aktiebolagets organisation och aktieägamas minoritetsskydd.

Härtill kommer det arbete bolagsrättens område pågår inomsom nu
för den västeuropeiska integrationen och betydelse.är storramen som av

Förhandlingar kommer inledas mellan Sverige och övriga EFTA-länderattnu
rörande avtal europeisktEG ekonomiskt samarbetsområdesamt ett ettom

EES. Avsikten detta avtal också skall omfatta bolagsrättsliga frågor.är att
grund för förhandlingarna liggerSom bl.a. de inom tidigareEG antagnaen

direktiven och förordningama bolagsrättens område.
Mot bakgrund vad jag har anfört förordar jag särskild kom-attav nu en

mitté tillkallas för i nordiskt samarbete aktiebolagslagsrätten. Jagatt överse
kommer i det följande riktlinjerna för arbetet.närmareatt ange

Utredningsuppd raget

till regelverketAnpassning EGinom

En viktig arbetsuppgift för kommittén hänger med det arbetesamman
bolagsrättens område sker inom för den västeuropeiska integra-som ramen
tionen. Det kan förutses lagändringar måste med hänsyn till degörasatt
åtaganden rörande bolagsrätt Sverige kan komma i avtalgöraatt ettsom om
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EES. redan har kommer förhandlingarnaSom sådant avtalnämnts ett attom
föras utgångspunkt bl.a. i de direktivmed och förordningar har antagitssom
inom Avtalet beräknas bli träffat tidigastEG. kan omkring årsskiftet 1990/91.

inom regelverketDet EG utarbetade omfattande och kan i korthet be-är
skrivas följande första bolagsrättsdirektiv år ochEtt 1968sätt. antogs
innehåller grundläggande krav måste ställas på bolag personligenutansom
ansvariga delägare public limited companies, private limited companies, bl.a.
rörande registrering bolaget, årsredovisning behörigheten utåtsamt attav
företräda bolaget. andra bolagsrättsdirektiv år och innehållerEtt 1976antogs
främst regler skydd för det kapitalet i s.k. public limited companies.om egna

år innehåller fusionEtt tredje bolagsrättsdirektiv 1978 och reglerantogs om
mellan årpublic limited companies. fjärde bolagsrättsdirektiv 1978Ett antogs
och innehåller regler årsredovisning. bolagsrättsdirektivEtt sjätte antogsom
år innehåller bestämmelser delning aktiebolag. sjunde1982 och Ettavom
bolagsrättsdirektiv år och innehåller bestämmelser koncern-1983antogs om
redovisning. åttonde bolagsrättsdirektiv år reglerar aukto-1984 ochEtt antogs
risation godkännande revisorer i public private companies.och Ettresp.av
elfte bolagsrättsdirektiv år och behandlar redovisning i filialer till1988antogs

aktiebolag. tolfte bolagsrättsdirektiv år och innehåller1989Ettett antogs
regler förordningenenmansaktiebolag. Vidare år 1985 Europe-antogsom om
iska Förordningen, trädde i kraft årekonomiska företagsgrupper EEIG. som

foretagsformen kan karakteriseras1989, reglerar den särskilda EEIG, somsom
slags företag med hemvist i olikakonsortium för samarbete mellan EG-ett

länder.
vad har har lagts fram flertal förslag tillUtöver nämnts ett ytter-som nu

ligare bolagsrättens område. föreslagits femtereglering på Bl.a. har ett
bolagsrättsdirektiv organisationen aktiebolag och bolagsorganensrörande av
befogenheter och förpliktelser, tionde bolagsrättsdirektiv fusion överett om

aktiebolag trettonde bolagsrättsdirektiv erbjudandengränserna samt ettav om
övertaganden s.k. take bids. Slutligen har föreslagits förordningom over en
s.k. Europabolag och direktiv kompletterar förordningen medettom som

regler de anställdas inflytande. Europabolaget kan beskrivas somom en
övemationell bolagsform underlyder direkt gemenskapsrätten.som

översiktligEn analys det inom EG hittills regelverketantagnamera av
har gjorts inom regeringskansliet vid handen reglerna i allmänhetattsom ger

står i god med principerna aktiebolags-överensstämmelse inom den nordiska
På många punkter kan det emellertid förutses lagändringar,rätten. att mesta-

dels teknisk måste fullständig överensstämmelse skallgörasnatur,av om en
uppnås.

Som har tidigare har Nordiska ministerrådet år tillkallat1989nämnts en
särskild utredare med uppgift bl.a. belysa i vad mån den nordiska aktie-att
bolagsrätten behöver ändras för skall få till stånd harmoniseringatt man en
med EG-reglema. Avsikten har varit utredarens liggaskall kunnaatt rapport
till grund för det vidare utredningsarbete krävs för lagändringar medsom
hänsyn till innehållet i kommande EES-avtal.ett
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I enlighet med vad har anförts bör det bli uppgift för kommit-som nu en
tén lägga fram förslag tillatt de lagändringar kommer krävas medattsom
hänsyn till EES-avtalet.

Jag vill i detta sammanhang det inomnämna EG-kommissionenatt för
närvarande förbereds förslag till ändringar i de bolagsrättsliga direktiven i
syfte undanröja hinder företagsförvärv.att Utvecklingenmot inom detta
område kan komma föranleda mig föreslåatt tilläggsdirektivsenare tillatt
utredningen beträffande de frågor ömsesidigt och cirkulärt ägande i före-om

jag har itagen det föregående.nämntsom

Aktiebolagets kapital och finansiella instrument

Utmärkande för aktiebolaget delägarna inteär att personligen försvarar
bolagets åtaganden och förpliktelser, borgenärema hänvisadeutan tillär att
kräva betalning bolagets tillgångar. Aktiekapitalets funktionur är att utgöra ett
slags garanti för bolagets fordringsägare. Aktiebolagslagen innehåller raden
regler bolagetatt det bildasgarantera tillförsatt närsom avser tillgångar samt

skydda det bundna kapitaletatt under bolagets verksamhet. Aktiebolagslagen
innehåller regleräven syftar till möjliggöra för bolagenatt tillgodosesom att
behovet finansiering i formextern upplånat kapital ochav riskvilligtav
ägarkapital. i

harJag inledningsvis det årnämnt 1973 vidtogs betydandeatt förändringar
i den dåvarande aktiebolagslagen för stärka skyddet för bolagetsatt eget
kapital och Ändringamabolagens kapitalförsörjning.att trygga innebar att
minimigränsen för aktiekapitalet höjdes från 5 000 kr. till 50 000 kr., att
aktiebolagens lån till aktieägarerätt elleratt i bolagsledningenge personer
eller närstående begränsades aktiebolagen ficksamt tillgångatt till nya
finansiella instrument såsom konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade
med optionsrätt teckna aktier i det låntagandeatt bolaget.nya

Sedan minimigränsen för aktiekapitalet 1973 bestämdes till 50 kr.000 har
inflationen medfört detta belopp i dagatt betydligt lägrerepresenterar ett
värde. Med hänsyn till det inte föreligger någotatt personligt betalningsansvar
för aktieägarna det betydelseär aktiebolag har tillräckligtatt ett ekono-av ett
miskt underlag för sin verksamhet. Det kan ifrågasättas den nuvarandeom
minimigränsen för aktiekapitalet säkerställer detta. Till detta kommer detatt
tidigare omnämnda inom EG andra bolagsrättsdirektivetantagna innebär att
aktiekapitaleti public limited skallett uppgå till minst 25 000 ECU,company
dvs. omkring 185 000 kr. Kommittén bör denna bakgrundmot överväga
frågan höjning minimigränsen för aktiekapitalet.om en av

Aktiebolagslagen innehåller tidigare redovisats förbud för aktiebolagsom
lämna lån till aktieägare,att i bolagsledning eller närstående. Låne-personer

förbudet, infördes år 1973, genomfördes för förhindra skatteflyktsom att och
för säkerställa skyddetatt för bolagets bundnaatt kapital inte urholkas genom

det bundna kapitaletatt i anspråk aktieägaretas eller företagsledningenav
lån. Låneförbudsreglema har vid skilda tillfällengenom tillförts rad ganskaen

komplicerade undantags- och dispensregler, vilket har gjort bestämmelserna
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de små ochangåendeutredningenkannsvåröverskådliga. Det ämnas att
1983:59betänkandet SOUsituation ifinansiellaföretagensmedelstora

reglering dis-inteifrågasattharKreativ finansiering generösare avom en
generations-underlättaytterligareforborde införaspensmöjlighetema att

utformningenbakgrunddennaKommittén börskiften företag. övervägai mot
låneforbudsreglema.av

finansiellasådanaanvändningenharinledningsvis redovisatSom jag av
nyteckningtilltill aktier elleromvandlaskan rättinstrument avgersomsom

relativt in-reglerasaktiebolagslagenår.under laktier ökat kraftigt senare
förenade medskuldebrevskulde brev ochkonvertiblagående emission av

inledningsvisjaghärutöverinfördes nämntåroptionsrätt. Under 1987 som
harlagaktiemarknadsbolag Dennaiemissionerlagen vissa riktade m.m.om

skuldebrevkonvertiblaemissionbl.a.förskapa garantiertill syfte attatt av
bestämdavissaerbjudsnyteckning,tilloptionsrättmedeller skuldebrev som

aktieägarna.mindrefor degodtagbartgenomförs sättettpersongrupper,
ochskuldebrevkonvertiblahurregleraktiebolagslagenEmellertid saknar om

behandlasskallteckningsoptioners.k.härsådana optionsrätter avsessom
till aktier.omvandlasdetill dessochde emitteratsefter detunder tiden att
tecknings-ochskuldebrevkonvertiblahursaknas reglerExempelvis om

aktie-kap.enligt 14tvångsinlösenmedi sambandskall behandlasoptioner
självtbolagetemitterandedethuruvidaockså oregleratbolagslagen. Det är

huruvidaochteckningsoptioner ettochskuldebrevkonvertiblakan förvärva
frågabetydelse iAvinstrument.finansiellasådanaåterförsälja ombolag kan

omfatt-används idedessa, storvidare närfinansiella instrumentende är att
aktiebolags-Emellertid saknarägarstruktur.bolagsförning, har betydelse ett

aktier.instrumentoffentlighet dessalagen regler somsammasom ger
värde-ägarutredningensåväluppmärksammatshar somfrågaDenna av

idagoffentlighetuttalatharvilkapappersmarknadskommittén, att somsamma
sådanabeträffandegällaböraktieri frågaföreliggeraktieboken omgenom

eller tillaktierfordrantill utbyte motfinansiella instrument rätt enavgersom
aktier.nyteckning av

närings-fråndetinstrumentenfinansiellade attfrågaikommerHärtill om
utfärda options-möjlighetbolag bör attförslagframförtslivet har att gesom

skulde-anknytning tillharoch intefristående ettnyteckningtill ärrätter som
nuvarande kopplingendenangivitsdärvidnäringslivshåll har attFrånbrev. av

saknar betydelse eftersompraktikeniskuldebrevettilloptionsrätten
omedelbart efter emissionen.skuldebrevetfrånskiljsoftastoptionsbeviset
optioner har tidigare berörts iutfärda friståendebolagförFrågan atträttom

kommissionen för undersökning vissa1986:21Dsden rapport avsom
fråganKommissionen förordadeår 1986.lade framaktieemissioner att togs

prövning.tillupp
avseende finansiellaredovisade frågeställningarnadebakgrundMot av nu

i vissaaktier bör kommitténanknytning tillmedinstrument överväga om man
Kommitténaktier.finansiella instrument medjämställa dessaavseenden bör

möjlighetaktiebolagenfinns skäldet attbör därutöver attöverväga geom
optionsrätter.friståendeemittera
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Aktiebolagets organisation

aktiebolagI har aktiekapital överstigande miljon kronor skalllettsom
finnas fyra bolagsorgan, nämligen bolagsstämma, styrelse, verkställande
direktör och revisorer. mindre bolag behöverI inte verkställande direktör

Aktiebolagslagens kompetensfördelning mellan bolagsorganen avseddutses. är
åstadkomma balans mellan bolagets olika mellan å sidanatt samten organ ena

majoriteten bland aktieägarna och å andra sidan minoriteten enskildaoch
aktieägare.

Kompetensfördelningen mellan de olika be-bolagsorganen kan i korthet
skrivas enligt följande. Bolagsstämman det handöverordnade, i sistaär
beslutande Styrelsen väljs bolagssstämman uppgiftoch har tillorganet. attav

för bolagets organisation och den övergripande förvaltningen bolagetssvara av
angelägenheter. Bolagets verkställande direktör, skallväljs styrelsen,som av
under styrelsen förvaltningensköta den löpande bolaget. Revisorerna harav
till uppgift granska styrelsens och verkställande förvaltning ochdirektörensatt
bolagets räkenskaper. Revisorerna normalt bolagsstämman.utses av

Under år har i debatten rörande aktiebolagsformenregleringensenare av
framförts ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen vissa avseendeni äratt

kanoklar, särskilt vad gäller styrelse och verkställande direktör, och detatt
ifrågasättas aktiebolagslagens entlediganderegler tillsättande och avom om

denstyrelsens ledamöter och revisorer utformade så åstadkommerär att man
lag-balans mellan bolagsorganen och mellan olika aktieägarintressen som

stiftaren åsyftat.
blivit alltharRevisorernas roll och kontakter med företagsledningen av

devarandra ochbalanserabetydelse för bolagsorganens möjligheterstörre att
intarrevisornolika aktieägarintressena. central betydelseDet är att enav

förhållande tilloch isjälvständig skall granskaställning dem hangentemot
reviso-granskningen. Attbolagsstämman så han kan opartiskt vidatt agera

bolagsstämmanförhållande tillskall inta isjälvständig ställning ävenrema en
aktie-beaktainte barasammanhänger med revisorernas uppgift är attatt

iuppmärksamhetocksåintressen. åligger revisorernaDet ägnaägamas att
anställdas och borgenäremasmån bolagsledningen beaktat samhällets, devad

den aktie-intressen. Revisorerna har därutöver även gentemotett ansvar
placerande allmänheten.

med aktiebolagslagensfråga betydelse hängerEn attstor sammanavannan
från varje aktiebolag ekonomiskt ochallmänhet utgårregler i utgör ettatt

ingår ibolaget koncern.självständigt företag Dejuridiskt sär-även om en
koncerneri aktiebolagslagen få och gälleråterfinnsskilda regler äromsom

Aktiebolagslagen innehållerbolag. således ingai sådanafrämst redovisningen
och ansvarsfördelningen i aktiebolagsärskilda regler styrningen somavom

ingår i koncerner.
ägarutredningens kartläggning ägandejag inledningsvis harSom nämnt av

koncentrationen i de enskildaoch inflytande i de aktiebolagen visatstörre att
tioföretagens inflytandestruktur har ökat påtagligt under deochägar- senaste

antaletåren. centralbvräns koncemregister framgår ocksåAv statistiska att
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inneburit antaletharkraftigt.näringsliv ökat Dettasvenskt attikoncerner
fler.blivitkoncembolagdefinitionaktiebolagslagensenligt utgörbolag som

oftaansvarsförhållandena i koncernerochtorde styrningenpraktikenI
aktiebolags-angiven ifinnsgrundstrukturfrån denåtskilligtskilja sig som

förekommandealltkoncernerden inomexempel kanlagen. Som nämnas mer
aktiebolagslagen.iokänt begreppkoncernchef,befattningen är ettsom

ägarstruk-utveckling skettdenbakgrundbörKommittén mot avsomav
aktie-organisationenden nuvarandenäringslivetinom överväga avturen om

denåstadkommerbolagsorganenmellankompetensfördelningenbolaget och
särskilt uppmärksammadärvidKommittén böråsyñat.lagstiftarenbalans som

verkställandeochmellan styrelseansvarsfördelningenroll ochrevisorernas
grund för sinautredningen tillroll börrevisorernasgällerdetdirektör. När

närvarandeförrollrevisorernasläggaöverväganden kunna rapport somomen
blir klar inberäknasministerrådet ochNordiskauppdragpåutarbetas somav

kort.om
tillsättandeaktiebolagslagens reglerKommittén bör övervägaäven omom

såutformade derevisorerochstyrelseledamöterentledigande är attoch av
och integritet.självständighetfunktioner medsinautförbefrämjar dessaatt

beträffandeinnebäraktiebolagslagenklarlägga vadkommitténbörVidare
ibolagsorganbolagen och dessasmellanansvarsförhållandenaochstyrningen

föreliggerdetdenna analysutifrånkoncemförhållanden och överväga om
i aktiebolagslagen.frågorreglera dessasärskiltbehov attav

Minoritetsskyddet m.m.
i bolaget till-beståmmanderättenprincipenvilarAktiebolagslagen att

innehållermajoriteten Lagenhardemden eller rösterna.kommer avsom
minoritetentill skyddasyftarantal reglerockså motemellertid attett som

aktieägarna.likabehandlingmajoriteten ochmaktmissbruk garantera avenav
syftar tillskydd för minoritetenregler tillaktiebolagslagensflestaDe av

bola-i förvaltningenoch insyninflytandeminoritetsaktieägare överatt avge
vid bolagsorganensinitiera sanktionermöjlighetangelägenheter attsamtgets

tillämpligablir be-reglerrättigheter.åsidosättande minoritetens Dessaav
aktie-minst tiominoritetsaktieägareträffande procentrepresenterar avsom

RiksförbundAktiespararesoch SverigesStockholms fondbörsFrånkapitalet.
börFerrnentaaffären framförtsbakgrund överväga atthar attmot manav

skallaktieäganninoritetföraktiekapitalet krävsandeldensänka att ensomav
framförtsaktiebolagslagen. harminoritetsskyddsreglemai Detåberopakunna

mindre aktie-bland deofta så sprittföretagaktieägandet i ärbl.a. störreatt
aktieägarrninoritetsamlamöjligtpraktiken inteidet är att somenägarna att

aktiekapitalet.tio procentrepresenterar av
för den aktie-betydelseminoritetsskyddet är storUtformningen avav

börKommitténaktiemarknaden.förförtroende motallmänhetensplacerande
minori-åberopaförnuvarandeden gränsen attbakgrunddenna överväga om

avseenden.i vissagenerellt ellersänkasbörtetsskyddsreglema
aktiebolags-bestämmelsemaiskyddminoritetens är ävenförbetydelseAv
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skydd såfritt överlåtbar. innebäraktie i princip Dettalagen är ettattom en
missnöjd majoritetens skötselminoritetsaktieägare, medtillvida äratt somen

aktieinnehav.bolaget sälja sittdra sigbolaget, alltid kan attgenomurav
vilket pris aktie-självfallet beroende tillskydd dockVärdet detta är avav

aktieinnehav.kan sälja sittägaren
i den allmännamotioner till riksdagen ochår har det iUnder ävensenare

efter utländsk förebild, bör införa reglerframförts kravdebatten att man,
aktierna iförvärvat viss väsentlig andelskyldighet för den etten avsomom

detövriga aktier till priserbjuda sig förvärvabolag senasteattatt samma som
framförts bakgrund denerbjudandeplikt. harförvärvet, s.k. Kraven mot av

inomförekomsten kontrollägarskiñentioårsperioden ökadeunder senaste av
internationella utvecklingen. skäl harden Destorföretagsvenska samt som

skydderbjudandeplikt främst den innebärregelframförts för är ettattomen
garanti för alla aktieägare behandlas lika.ochmindre aktieägarnaför de atten

i Finland ochkontrollerande aktieägare har införtsförErbjudandeplikt en
tidigare omnämnda förslag tillEG-kommissionensTill detta kommerNorge.

innehåller erbjudandeplikt dettabolagsrättsdirektiv, vilkettrettondeett aven
slag.

erbjudandeplikt i Sverige harreglerinföra övervägtsFrågan att avomom
ägarutredningen har detochvärdepappersmarknadskommittén ansett attsom
införa lagstadgad erbjudandeplikt.förskälfinnsför närvarande inte att en

påpekat det emellertidvärdepappersmarknadkommittén har är storSom av
gemenskapen och ieuropeiskadenutvecklingen inomvikt följeratt man

bakgrund häravsammanhang. Moti dettabetydelseländerandra ärsom av
motsvarandeutifrån dennautvecklingen ochfölja övervägabör kommittén en

aktiebolagsrätten.svenskareglering inom den
funktionellt sambandföreliggerdetframhållasSlutligen kan näraettatt

lagensansvarsförhållandenai bolagetminoritetsskyddet ochmellan samt reg-
dettaianledningfinnasvite. kanstraff, skadestånd och Detler att sam-om

så-utformatsanktionssystemetgenerellt ettmanhang äröverväga ommera
varithargenomslagmateriella regler får detlagens avsett.dant sätt att som

Även behövaregler kanåsidosättanden lagenspåföljd för olikavalet avav
frågoranalysera dessaförutsättningslöstKommittén börpåövervägas nytt.

motive-kommitténförslag till lagändringaroch lägga fram de varasom anser
rade.

aktiebolagsrättsliga frågorAndra

hänförasaktiebolagsrätten inte kanfinns andra frågor inomDet även som
ochtill någon de angivna huvudpunktema bör belysas över-ovanav men som

Ägarutredningenvid aktiebolagslagen. sitt huvud-har ivägas översyn aven
Ägandebetänkande inflytandeSOU 1989:38 och i svenskt näringsliv ifråga-

behovet den dispositiva regel i aktiebolagslagen begränsarsatt rättenav som
för aktieägare vid bolagsstämma för femtedelutöva rösträtt änatt mer en av
de vid företrädda aktierna. Vidare har under år i olikastämman senare sam-

framförtsmanhang önskemål ändringar vissa specificerade bestämmel-om av
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syfte förenkla lagstiftningen eller förbättraaktiebolagslagen ii att attser
del bolagsinformation. Så har ochaktieägamas möjlighet att ta t.ex. patent-av

framställning till regeringen föreslagit vissaregistreringsverket i att aven
uppgiftsskyldigheter för aktiebolagen till regis-aktiebolagslagens föreskrivna

upphävs se justitiedepartementets ärende dnr 2583-85.terrnyndighetema
organisationer föreslagit aktiebolagslagen ändras såVidare har revisorernas att

revisionsbolag, registreringeni de fall där till revisor utsetts ettatt, avser
huvudansvarige revisorn i bolaget se justitie-revisionsbolaget och inte den

Aktiesparares Riksförbundärende dnr 87-1877. Från Sverigesdepartementets
aktiebolagslageni fråga kallelseönskemål ändring ihar framställts avomom

justitiedepartementets ärende dnr 1718-88.seaktieägare till bolagsstämma
redovisade frågorna.förutsättningslöst deKommittén bör överväga även nu

frågor avseende aktie-oförhindrad andraKommittén bör ävenatt ta uppvara
utredningsarbetethär i den månsärskilt tagitsbolagsrätten deän som upp

föranleder det.

Övrigt

överlägga med dealla de frågor har berörtsKommitten bör i mot-som
Finland och Kommit-nyligen har tillsatts i Norge.svarande utredningar som

vissade olikheter föreliggerdärvid särskilt uppmärksammabörtén som
det inte kanskilda aktiebolagslagamapunkter mellan de utrönasamt om

område.nordisk rättslikhet dettauppnås störreännuen
ikommittén redovisar sitt arbete DetMycket talar för äretapper.att

harmonisering medutredningsuppgiften gällersannolikt den delatt somav
behandlas med förtur.EG-direktiven behöverm.m.

slutfört före den december 1992.Utredningsuppdraget bör 1vara
till samtligaregeringens direktiv dir. 1984:5kommittén bör gällaFör

utredningsförslagens inriktning.utredare angåendekommittér och särskilda

Hemställan

hemställer jag regeringentill vad jag har anförtMed hänvisning attnu
chefen för justitiedepartementetbemyndigar

kommittéförordningen 1976:119kommitté omfattadtillkallaatt aven --
aktiebolags-med uppdragmed högst fem ledamöter översyngöraatt en av

lagen, samt
kom-sekreterare och biträdebesluta sakkunniga, experter, annatatt om

mittén.
belastaregeringen beslutar kostnaderna skallVidare hemställer jag att att

Utredningandra huvudtitelns anslag ar m.m.

Beslut

föredragandens överväganden och bifaller hennesRegeringen ansluter sig till
hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

1991:89Dir.

AktiebolagskommitténTilläggsdirektiv till
Ju 1990:08

Dir. 1991:89

Beslut vid regeringssammanträde 1991-09-12

statsrådet Freivalds, anför.justitiedepartementet,Chefen for

Mitt förslag

ansvarsgenombrott.till regler s.k.skall lämna förslagKommittén om
frågor,vissa andra aktiebolagsrättsligaKommittén skall också behandla

modifiera förbudet för bolagdet finns skäldäribland frågan attatt ettom
förvärva sina aktier.egna

Inledning

År fortillkallades kommitté Ju 1990:081990 översyngöraatt avenen
aktiebolagskommittén.aktiebolagslagen. Kommittén antog namnet

motsvarande kommittéer iuppgift i samarbete medKommitténs är att
hänsyn till denföreslå de lagändringar erfordras medFinland och Norge som

frågorVidare skall kommitténpågående europeiska integrationen. överväga
aktiebolagets organi-och finansiella instrument,aktiebolagets kapitalrörsom

minoritetsskydd.sation aktieägamassamt

Ansvarsgenom brott

Iagrådets yttrandebeslutade regeringen inhämta25 april 1991Den överatt
och ekonomiska föreningarförslag i aktiebolagslagen lagentill ändringar om

aktiebolag i vissa undantagssituationerinnebar bl.a. delägare i ettatt ensom
betalningsansvarig for bolagets skulder ansvars-skulle kunna bli solidariskt

kunde uppfyllaansvarsgenombrott förutsattes bolaget integenombrott. För att
sittförpliktelser detta berodde delägaren hade begagnatsina attsamt att

föreslogsotillbörligt motsvarande regelinflytande bolaget Ensätt.över ett
ekonomiska föreningar.gälla foräven

förslaget till be-sitt lagrådsremissen anförde lagrådetyttrandeI över att
borde genomföras. lagregleringstämmelser ansvarsgenombrott inte En avom

uppfattning föregås fördjupadansvarsgenombrott borde enligt lagrådets av en
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företeelser borde träffas sådan lagregleringutredning vilka ochavom som en
för ansvarsgenombrott bör utformas. Lagrådet anförde bl.a.hur rekvisiten att

förslaget innehöll och kunde leda tilltvå de rekvisit rättso-var vagaav som
härtill den föreslagna lagstiftningensäkerhet. Lagrådet menade med hänsyn att

i näringsverksamhet sker iskulle innebära osäkerhetsmomentnyttett som
aktiebolagsform.

vissa ändringar i aktiebolagslagen anförde jagl990/91:l98I attprop. om
i lagrådets slutsats det finns risk den fore-jag hade svårt instämmaatt att att

ansvarsgenombrott innebär osäkerhets-slagna lagstiftningen ett nyttom
näringsverksamhet sker i aktiebolagsforrn. Med hänsyn tilli allmoment som

emellertid inte beredd föreslå reglerlagrådets inställning jag att omvar
frågor skulle i stället utredas vidare i syfteansvarsgenombrott. Dessa att om

propositionen uttalades den fråganmöjligt precisera rekvisiten ytterligare. I att
borde anförtros aktiebolagskommittén.

frågan ansvarsgenombrott utredasdet anförda börI enlighet med om
bör lägga framvidare kommittén. Kommitténs uppgift i denna del attvaraav

preciserar rekvisiten iförslag bestämmelser vilka möjligttill större ut-om
föregående.lagrådsremiss har i detsträckning förslaget i den nämntsän som

aktierFörvärv av egna

hålljag det från olikatill aktiebolagskommitténdirektivenI attangav -
förbudetframförts krav modifieringfrämst från näringslivshåll har en av-

för tillåtaaktier. skäl framförtsför aktiebolag förvärva Ett attatt somegna
skulle kunna bidrafall sådan möjlighetförvärv aktier i vissa är attav egna en

företag.riskkapitalförsörjningen för små och medelstoratill underlättaatt
motsvarande utrednmellan aktiebolagskommittén ochöverläggningarl

framförtsFinland har från norsk och finsk sidaingar i ochNorge att man
förbud för aktiebolagfrågan modifiera reglerna attattatt ta omavser upp om

nordisk rättslikhet på dettaMed hänsyn till intressetförvärva aktier. avegna
aktiebolagskommittén denna fråga.område bör övervägaäven

beaktas. Bak-finns det flertal faktorer måstedetta sammanhangI ett som
restriktiv hållning tilllagstiftningen intagitgrunden till den svenskaatt en

sådant förvärv till sina ekonomiskaförvärv aktier bl.a.är att ettegnaav
föreningaktiekapitaletijämförligt med nedsättningverkningar har ansetts av

regleringtill vissa aktieägare. innebärmed återbetalning Detta att somen
såskyddtillåter förvärv aktier måste tillförsäkra borgenärema attettav egna

regleringkapitalet i bolaget. Vidare bördet finns täckning för det bundna en
likabehandlas så inte vissa aktieägareinnebära aktieägarna attatt gynnas

överstiger mark-aktier till värdebolaget förvärvar deras ettatt somgenom
förvärv aktierdetta sammanhang erinrasnadsvärdet. kan iDet att egnaom av

och däri-kurssättningen bolags aktierkan användas för påverka ettatt
kunnareglering måsteför stödköp eller spekulationsköp. Enanvändasgenom

skäl för restriktiva reglerkombineras effektiva insiderregler.med Ett som
Europeiska gemenskapenår bl.a. inom denframförts under är attsenare --

företagsledningensgenomföras för stärkaförvärv aktier kan attav egna
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Europeiskapotentiellaeller lbefintligaställning i bolaget ägare.gentemot
med begränsningarfinns redan reglerbolagsrättsdirektivgemenskapens andra

lagt framockså nyligenKommissionen haraktier.förvärvi fråga egnaom av
härvikti detta avseende. Detbegränsningarytterligare är attförslag till av
dengemenskapenregelverket inominte befintliga ävendetendast utanbeakta

utvecklingen.pågående
detbedömahar anförtvad jagbeaktandeskall medKommittén omnuav

så skulleaktier och,förvärvförbudetmodifierafinns skäl motatt omav egna
bestämmelser detta.förslag tilllämnafallet, omnyavaraanses

Övrigt

önskemålframställtBankföreningen haroch SvenskaAktiefrämjandet om
reglerinförasdet börskallaktiebolagskommittén överväga som geratt om

sekronoränsvenskavalutaaktier iemitteraaktiebolag möjlighet att annan
börKommitténoch 91-2233.ärenden dnr 91-1835justitiedepartementets

fråga.dennaförutsättningslöst överväga
förvaltningsärendenfrånregeringenbefriamedi arbetetledSom attett

tilltillgångEuropakonventionens kravtilllagstiftningvåroch anpassa
ocksåkommittén55 börbil.21990/91:100jfrdomstolsprövning sprop.
aktie-enligtdispensärendenförinstansordningennuvarandedenöverväga om

§kap. 712enligtärendendå på bl.a.tänkerändras.behöver Jagbolagslagen
aktiebolagslagen.

Hemställan

kom-regeringenjaghemställeranförtjag hartill vad atthänvisningMed nu
förordat.harmed vad jagenlighetuppdrag ikommitténspletterar

Beslut

hennesbifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. 1991:98

Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén
Ju 1990:08

Dir. 1991:98

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-28

Statsrådet anför.Laurén

Aktiebolagskommittén parlamentariskt kommitté harär sammansatten som
till uppgift aktiebolagslagen. tilläggsdirektivGenom dirl991över :89att se

beslutades den 12 september fick1991 kommittén i uppgift lämnasom att
förslag till regler i huvudsak innebär delägare i aktiebolag iatt ettsom en
vissa undantagssituationer skall kunna bli solidariskt betalningsansvarig för
bolagets skulder ansvarsgenombrott.

I rättspraxis har ansvarsgenombrott förekommit i några få, mycket speci-
ella fall då det inte har godtagbart upprätthålla principen frihetansetts att om
från personligt betalningsansvar. finns förDet närvarande enligt min mening
inget tyder det skulle föreligga behov införa särskilda lag-att attsom av
regler ansvarsgenombrott. bör därför inte ingåDet i aktiebolagskommit-om
téns uppdrag lämna förslag till sådana regler.att

hemställer regeringenJag beslutar begränsa aktiebolagskommitténsatt att
uppdrag på så vad på l och 2 i de tidigare meddeladesätt sägsatt som s.
tilläggsdirektiven under rubriken Ansvarsgenombrott ’ inte längre skall gälla.

Regeringen föredragandensansluter sig till överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

1992:18Dir.

AktiebolagskommitténTilläggsdirektiv till
1990:08Ju

Dir. 1992:18

regeringssammanträde: 1992-02-13Beslut vid

Statsrådet anför.Laurén

förslagMitt

omfattaså detta inte skallbegränsasKommitténs uppdrag sätt att anpass-
bolagsrättsdirektiv.åttonde och elfteningen till fjärde, sjunde,EG:s

Inledning

kommitté har tillparlamentarisktAktiebolagskommittén är sammansatt somen
föreslå de lagänd-Kommittén skall bl.a.uppgift aktiebolagslagen.överatt se

den pågående europeiska integrationen.ringar erfordras med hänsyn tillsom
behandla med förtur.frågan skall kommitténDen

förordning och elvabolagsrätt bestårrättsakter EG:sDe utgör av ensom
vilkaredovisningsfrågor och rättsaktdirektiv. dessa rättsakterTre rör enav

utföra lagstadgadrevisionsbolag får godkännas föroch attsompersoner
fjärde bolagsrättsdirektivet årsredo-revision. dessa rättsakter reglerar detAv

bolagsrättsdirektivet koncemredovisning, det åttondevisning, det sjunde
publicoch godkännande revisorer i s.k.bolagsrättsdirektivet auktorisation av

bolagsrättsdirektivet redovisning i ñlia-private companies och det elfteresp.
ler.

augusti bemyndigade regeringen den dåvarandeGenom beslut den 22 l99l
chefen kommittéförjustitiedepanementet tillkalla med uppdrag göraattatt en

redovisningslagstiftningen dir huvuduppgift förl99lz7l. Enöversynen av
kommittén vilka lagändringar och andra åtgärder ärär övervägaatt som

snabbapåkallade lagstiftningen till den utveckling harför ägtatt somanpassa
Sverige internationellt.redovisningsområdet såväl i somrum
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Kommitténs uppdrag begränsas

vid utformningen denmening det fördelEnligt min är av nyaen om man
redovisningsområdet kan hänsyn till vad krävs enligtlagstiftningen ta som

i endaså övervägandena kan skepå detta område,EG-rätten ettatt samman-
områdeEG-direktiv bolagsrättenshang. Till detta kommer de röratt som

redovisningen inte endast i aktiebolagredovisningsfrågor behandlar ävenutan
den svenska lagstiftningenbolagsformer. anpassningi vissa andra En av

andra lagar aktie-redovisningsregler ikommer därför beröra även änatt
redovisningslag-för frågan vilken strukturbolagslagen och få betydelse om

bolagsrättsdirektivet behandlar auktorisationstifiningen bör ha. åttondeDet
samband med denrevisorer och har inte något direktoch godkännande av

aktiebolagsrättsliga lagstiftningen.
lämpligtmin meningdet anförda det enligtbakgrundMot är mest attav

regelverk sker i samband medredovisningsomrâdet till EG:sanpassningen
områdelagstiftningen dettaden förestående generella översynen samt attav

revisorerauktorisation och godkännandetill regleranpassningen EG:s avom
ordning.utreds i särskild

Hemställan

beslutarhemställer jag regeringenanförtMed hänvisning till vad jag attattnu
skall omfattaså detta inteaktiebolagskommitténs uppdragbegränsa sätt att

bolagsrättsdirektiv.och elftesjunde, åttondeanpassningen till fjärde,EG:s
meddelade direktiven dir. 1990:46tidigareVad detta i desägssom om

EG skall alltså interegelverket inomAnpassningen tillunder rubriken
längre gälla.

Beslut

bifaller hennesöverväganden ochsig till föredragandensRegeringen ansluter
hemställan.

Jusititiedepartementet
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Kommittédirektiv

1994:143Dir.

AktiebolagskommitténTilläggsdirektiv till
1990:08Ju

Dir. 1994: 143

decemberregeringssammanträde den 8 1994Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

s.k.förslag till reglerAktiebolagskommittén skall lämna ansvarsgenom-om
brott.

Bakgrund

År uppdrag1990:08 medkommitté Jutillkallades göra1990 att enen
Aktiebolagskommittén.aktiebolagslagen. Kommittén namnetantogöversyn av

Bland de frågortvå delbetänkanden.tidigare avgivitKommittén har som
ochrollerkan bolagsorganensbehandlaåterstår för kommittén nämnasatt

minori-aktiebolag, aktieägaresifinansiella instrumentfrågor kringansvar,
skallKommitténs arbeteaktier.aktiebolags förvärvtetsskydd och varaegnaav

juni 1996.vid utgångenavslutat senast av

ansvarsgenombrottövervägandenTidigare om

Lagrådets yttrandeinhämtabeslutade regeringenapril 1991 över25Den att
ekonomiska föreningar.aktiebolagslagen och lagenändringar iförslag till om

betänkandeBetalningsansvarskommitténs Ansvars-byggdeFörslaget, som
aktiebolagbl.a. delägare i1987:59 innebargenombrott SOU ettatt enm.m.

betalningsansvarig förbli solidarisktundantagssituationer skulle kunnai vissa
föreslogs gällamotsvarande regelansvarsgenombrott. Enbolagets skulder

ekonomiska föreningar.föräven
invändningarlagrådsremissen vissaframförde sitt yttrandeLagrådet i över

ansvarsgenombrottborde lagregleringförslaget. Enligt Lagrådetmot en av
träffasvilka företeelser bordeföregås fördjupad utredning avsomomav en

borde utfor-rekvisiten för ansvarsgenombrottsådan lagreglering och huren
mas.

från lägga framLagrådets inställning avstod regeringenMed hänsyn till att
proposition angående vissaansvarsgenombrott.förslag angående I en senare
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andra frågoraktiebolagsrättsliga uttalades frågor ansvarsgenombrott iatt om
stället borde iutredas vidare syfte möjligt precisera rekvisitenatt ytter-om
ligare prop. 1990/912198 7. Genom regeringsbeslut den 12 septembers.

fick1991 Aktiebolagskommittén i uppdrag denna utredning dir.göraatt
1991:89.

Efter valet beslöt den regeringenl99l den 28 november 1991nya om
tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén. tilläggsdirektivenDenya nya

innebar bl.a. kommitténs begränsadesuppdrag så den inte längre hade iatt att
uppdrag utreda frågan ansvarsgenombrott.att om

Behovet utredningav m.m.

Enligt finns fortfaranderegeringens mening det starka skäl talar för attsom
det i lagstiftningen införs bestämmelser ansvarsgenombrott. lag-Innanom
stiftningen ändras bör dock de frågor Lagrådet har tagit analyserassom upp
ytterligare. Aktiebolagskommittén bör därför få i uppdrag lägga framatt
förslag bestämmelser ansvarsgenombrott. börtill Förslagen denävenom avse
associationsrättsliga regleringen bankaktiebolag försäkringsaktiebolag.ochav

skall ställning till vilka olika företeelserAktiebolagskommittén därvid ta
bör föranleda ansvarsgenombrott. Kommittén skall i övrigt sökaävensom

precisera förutsättningarna för ansvarsgenombrott skall kunna komma iatt
fråga.

Tidsplan

Resultatet kommitténs överväganden skall redovisas före utgången juniavav
1996.

Justitiedepartementet
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trafik-Länsstyrelsemasroll i och fordonsfrágor. 6

IT-problem inför 2000-skiftet.Referatoch slutsatser
från anordnad lT-kommissionendenhearingen av
18december.lT-kommissionens l/97. 12rapport

Finansdepartementet
Inkomstskattelag,del l-Ill. 2
Byråkratin backspegeln.Femtioår förändringi av

förvaltningsornráden.7sex
Flexibel förvaltning. Förändringoch verksam-
hetsanpassning statsförvaltningensstruktur. 9av
Ansvaret för valutapolitiken.10
Skatter, ochsysselsättning.11miljö
Det Resultatstymingensframväxtsvårasamspelet.
och problematik. 15
Skatter, tjänsterochsysselsättning.

Bilagor. 17+
Granskning granskning.av

18Den statligarevisioneni Sverigeoch Danmark.

Utbildningsdepartementet
Den för lgymnasieskolan steg steg.nya -
Växa för ochi lärande.Förslagtill läroplan barn

6-16 år. 21unga

Arbetsmarknadsdepartementet
Aktivt effektivarestöd förlönebidrag.Ett
arbetshandikappade.5

Kulturdepartementet
IT i kulturenstjänst. 14

Närings- handelsdepartementetoch
Regionpolitik för helaSverige.13
Att utveckla industriforskningsinstituten.16
Konkurrenslagen1993-1996.20

Inrikesdepartementet
Bättre information konsumentpriser.19om

Miljödepartementet
Förbättrad 4miljöinformation.






