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Abstract 

Särskilda skyddsbehov uppkommer för aktieägarna i ett aktiemark-
nadsbolag när bolaget ingår avtal med närstående (så kallade när-
ståendetransaktioner) om att dessa skall få förvärva tillgångar i bo-
laget. Regler om detta återfinns bland annat i NASDAQ OMX 
Stockholms Regelverk för emittenter, punkt 4.1. Trots regleringen i 
börsens regelverk återstår emellertid ett antal frågor, till exempel 
hur närstående- och transaktionsbegreppen skall tolkas samt hur 
beslutsunderlaget skall utformas och kraven på beslutsfattande i 
bolaget med anledning av närståendetransaktioner. I denna uppsats 
blir tolkningen av punkt 4.1 föremål för diskussion. 
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Daniel Stattin 

1 Inledning1 
I den ekonomiska litteraturen förekommer en hel del diskussioner 
om att den som har möjlighet att utnyttja sitt inflytande över ett 
aktiemarknadsbolag,2 kan göra detta för att berika sig själv på bola-
gets och övriga aktieägares bekostnad. Även i juridiska samman-
hang har problemet med att närstående till ett aktiebolag utnyttjar 
sitt informationsövertag eller på annat sätt försöker tillskansa sig 
fördelar på övriga intressenters bekostnad uppmärksammats. 

Det kanske mest bekanta exemplet på skyddsregler för att för-
hindra att närståendepositioner utnyttjas är de så kallade Leo-
reglerna3 som numera återfinns i 16 kap. aktiebolagslagen (”ABL”). 
Också andra regler, såsom likhetsprincipen och generalklausulerna, 
kan emellertid sägas vara ett uttryck för behovet att skydda aktie-
ägare från att positioner i eller nära bolaget missbrukas. Som antyds 
av LEO-reglerna är det särskilt allvarligt när närståendepositioner i 
ett aktiemarknadsbolag utnyttjas för att den närstående skall berika 
sig på aktieägarnas bekostnad. Det beror dels på att det kan påver-
ka förtroendet för aktiemarknaden, dels på att aktieägarnas, särskilt 
minoritetsaktieägarnas, förhållande till den som kan utnyttja en när-
ståendeposition ofta präglas av liten ”bargaining power”, det vill 
säga de är relativt sett maktlösa. 

Vid sidan av de aktiebolagsrättsliga reglerna som skall förhindra 
att närstående utnyttjar sin position, finns det särskilda börsrättsliga 
regler om närståendetransaktioner. Sådana regler återfinns i både 
NASDAQ OMX Stockholms (”OMX”) och Nordic Growth Mar-
kets (”NGM”) börsregler, men fokus i denna uppsats kommer att 
vara OMX:s Regelverk för emittenter (”regelverket”) och närmare 
bestämt dess punkt 4.1. Regelverket har blivit föremål för behand-
ling i OMX:s disciplinnämnd vid ett tillfälle.4 

Jag kommer att inleda uppsatsen med en teoretisk bakgrundbe-
skrivning för att därefter gå över till att generellt diskutera tolkning 

 
1 Varmt tack till Sandra Broneus, Bergh & Co. Advokatbyrå, för synpunkter på manus 
och diskussionsvis. Det bör i sammanhanget nämnas att jag avgivit ett rättsutlåtande 
beträffande tillämpningen av punkt 4.1 regelverket i samband med OMX:s disciplin-
nämnds prövning av HQ-ärendet (DN 2010:4). 
2 Se 1 § AnmL. 
3 Beteckningen Leo-regler, vilken är allmänt vedertagen, är hämtad från läkemedelsak-
tiebolaget Leo AB vari en närståendetransaktion ledde till reglernas uppkomst. 
4 DN 2010:4 (HQ-ärendet). 
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av regelverket. Därefter går jag över till att föra en konkret rättslig 
diskussion om hur närståendereglernas innehåll och tillämpning. 
Jag avslutar med några synpunkter på reglernas utformning. 

2 Teoretisk bakgrund 
Ett aktiebolag kan ses som en gemensam resurspool som skapas av 
aktieägarna för att dessa skall kunna kumulera sina investeringar på 
visst sätt. Ett aktiebolag avviker från till exempel en avtalsreglerad 
sammanslutning av riskkapitalinvesterare som gör gemensamma 
investeringar, i första hand genom att det finns en form av ”stan-
dardkontrakt” i form av lag- och bolagsordningsregler som anger 
de huvudsakliga spelreglerna i aktiebolaget. I riskkapitalsam-
manslutningen skapas de huvudsakliga spelreglerna i stället indivi-
duellt, vilket kan vara rationellt om förhållandena avviker från dem 
som lagstiftaren förutsett när aktiebolagsregleringen (eller annan 
associationsrättslig reglering) skapades. 

I såväl aktiebolag som i andra sammanhang när olika aktörer slu-
ter sig samman uppkommer olika incitament. Grunden för sam-
manslutningen brukar i här aktuella avseenden – jag bortser från 
ideella sammanslutningar även om deras incitamentsstruktur skulle 
kunna beskrivas på likartat sätt – vara att generera avkastning på 
gjorda investeringar. Det finns allstå ett grundläggande vinstsyfte – 
det är emellertid för enkelt att uppfatta detta grundläggande vinst-
syfte som det enda incitamentet i bolagsverksamheten. Däremot 
kan som utgångspunkt presumeras att investerarna i verksamheten 
har incitament att få så stor avkastning som möjligt på sina inve-
steringar. 

Investerarnas, i det följande kan de kallas aktieägarna, incitament 
kan emellertid vara olika, även om det ultimativa målet är att skapa 
så stor avkastning som möjligt. I det enkla, och oftast sällan före-
kommande, fallet har alla aktieägare bidragit med lika stort aktieka-
pital. De torde i så fall ha samma incitament (bortsett från att ex-
terna inflytelser såsom vem som har störts behov av kapital vid ett 
visst tillfälle i praktiken kan påverka) att se till att verksamheten i 
aktiebolaget genererar avkastning. De torde också principiellt ha 
samma incitament att engagera sig aktivt i verksamheten för att 
verkligen se till att så blir fallet. 

Det sagda innebär emellertid inte att aktieägarna alltid, i olika ak-
tiebolag, har lika incitament. De har i teorin samma inbördes inci-
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tament i ett aktiebolag, men inte mer än så. För att kunna analysera 
aktieägarnas incitament att påverka bolaget närmare måste deras 
ägande analyseras närmare. 

Om en aktieägare – eller alla aktieägare – endast har ett litet 
ägande är incitamentet att påverka bolaget för att skapa avkastning 
också litet. Det är helt enkelt inte rationellt att lägga ner särskilt 
stora resurser på att informera sig om, påverka och övervaka verk-
samheten. Det beror dels på att det inte är rationellt att lägga ner 
större resurser i förhållande till värdet på investeringen än att det 
kan antas betala sig i värdeökning, dels på att det inte är rationellt 
att försöka påverka eller övervaka bolaget för en aktieägare vars 
påverkansmöjlighet, det vill säga vars reella maktställning i bolaget, 
är sådan att försök att göra detta sannolikt framstår som resultatlö-
sa. 

Om, å andra sidan, alla aktieägare har ett lika stort ägande kan en 
balanssituation uppkomma där de kan blockera varandra. I sådana 
fall, som inte är för handen i aktiemarknadsbolag, brukar risken för 
handlingsförlamning hanteras genom ett aktieägaravtal. 

Principiella problem uppkommer i aktiemarknadsbolag där det 
finns ägarmajoriteter och ägarminoriteter. I sådana fall är det åt-
minstone i teorin rationellt för den som har ett så stort ägande att 
vederbörande har en reell möjlighet att påverka bolaget att göra 
detta, samtidigt som det är rationellt för övriga aktieägare att endast 
ägna verksamheten i bolaget ett perifert intresse. Det anses i prin-
cip vara bra för näringslivet i allmänhet och enskilda aktiemark-
nadsbolag i synnerhet med aktiva och ansvarstagande ägare.5 Det 
brukar också anses att huvuddelen av det aktiva ägarskapet måste 
utövas av majoritetsägare, med reell möjlighet att påverka. Det är 
emellertid inte säkert att de aktieägare som har förutsättningar för 
att ta ansvar också har incitament att göra detta. För att ansvarsta-
gande i ett aktiemarknadsbolag skall löna sig måste det resultera i 
att investeringen i bolaget ökar i värde. Denna värdeökning måste 
på något sätt komma den ansvarstagande aktieägaren till del, till 
exempel genom högre aktiekurs, vinstutdelning eller kontrollpre-
mium vid en takeover.6 I själva verket kommer den värdeökning 

 
5 Aktiva ägare-begreppet, som huvudsakligen myntats i SOU 1995:44, torde ha täckning 
i den internationella corporate governance-doktrinen, där det betonas att aktieägarna i 
ett aktiemarknadsbolag har en nyckelfunktion för att säkerställa effektiv förvaltning. 
6 Det senare går inte – jfr Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-
naden enligt svensk rätt, s. 426 ff. 
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som uppkommer i aktiemarknadsbolaget att fördelas per aktie, mot 
bakgrund av den associationsrättsliga likhetsprincipen. Något som i 
sin tur innebär att värdeökningen måste vara så stor att den mot-
svarar den avkastning som både majoriteten, inklusive ersättning 
för nedlagda resurser, och minoriteten skall ha.7 

Förhållandet mellan behovet av avkastning, nedlagda resurser 
och avkastningskrav kan schematiskt illustreras på följande sätt: 

 
A ≥ (R + K)majoritet + (R + K)minoritet 

där A står för avkastningen, R för nedlagda resurser och K för av-
kastningskrav. Posten (R + K) måste multipliceras med majorite-
tens respektive minoritetens ägarandel för att avgöra hur stora de-
ras respektive andelar av avkastningen skall vara. Det blir dock 
alltid majoritetsberäkningen som avgör storleken; för minoriteten 
hade det i och för sig varit tillräckligt för att uppnå ett ekonomiskt 
ekvilibrium att de fick avkastning motsvarande avkastningskravet. 
Så som den aktiebolagsrättsliga regleringen är utformad är detta 
emellertid inte möjligt om alla aktier har samma ekonomiska rätt i 
bolaget. 

Modellen visar att minoriteten alltid kommer att överkompense-
ras på majoritetens bekostnad, eftersom det är majoriteten som står 
för de resurser som behövs för att påverka bolaget. Den enda lös-
ning som torde finnas på detta inom det aktiebolagsrättsliga syste-
met är att utge aktier med olika ekonomiska rättigheter. I praktiken 
är emellertid detta ingen lösning, eftersom det skulle påverka akti-
ens likviditet på ett sätt som sannolikt inte är önskvärt då majorite-
ten skulle behöva ha kvar sådana aktier för att få avkastning. I det 
läget torde det kunna framstå som frestande för aktieägare med 
reell möjlighet att påverka, men med mindre ansvarskänsla, att för-
söka tillskansa sig fördelar på övriga aktieägares bekostnad. Ett 
sådant beteende kan till och med anses vara individuellt rationellt 
för majoritetsägaren. 

Det kan vara värt att nämna i detta sammanhang att det inte är 
någon lösning på diskuterade problem att ge aktier olika röstvärde. 
Det påverkar inte de resurser som behöver läggas ned på påverkan 
(annat än möjligen marginellt då det kan vara lättare att samla 
 
7 Här bortses från att kontroll i och för sig. kan ha ett värde – jfr Stattin, Takeover. Offent-
liga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 426 ff. med vidare hänvis-
ningar. 
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ägarmajoriteter). Röstvärdesskillnader får däremot betydelse för 
uppkomsten av ägarmajoriteter såtillvida att det är lättare för den 
som behärskar en högre andel röster i bolaget att pro forma påver-
ka detta. Ur denna aspekt kan röstvärdesskillnader få betydelse – de 
kan nämligen göra det lättare för majoritetsägaren att påverka bola-
get och därmed skapa ökade incitament för både högre risktagande 
än vad som är rationellt (eftersom innehavaren av röststarka aktier 
inte riskerar samma kapitalinvestering som övriga aktieägare) och 
ökade risker för att majoritetsägaren gynnar sig själv på övriga ak-
tieägares bekostnad. I praktiken visar såvitt jag förstår svenska erfa-
renheter inte att dessa farhågor om majoritetsmissbruk besannats.8  

Den preliminära slutsatsen av denna diskussion är att det finns 
risk – och delvis kan anses vara ett individuellt rationellt beteende – 
att majoritetsägare gynnar sig själva på minoritetsägares bekostnad.  

Så långt har risken för att aktieägare berikar sig när de har reell 
möjlighet att påverka ett aktiemarknadsbolag diskuterats. Det är 
emellertid inte bara större ägare som kan ha möjlighet att berika sig 
själva. Detsamma gäller aktörer som besitter andra möjligheter att 
påverka eller som besitter information om bolagets förhållanden. I 
praktiken sammanfaller ofta påverkansmöjlighet och informations-
innehav. Det finns emellertid två grupper som inte nödvändigtvis 
har ett avgörande inflytande på bolaget i kraft av formell besluts-
kompetens, på samma sätt som den som innehar majoriteten eller i 
vart fall den praktiska majoriteten, av rösterna på stämman – det är 
större ägare utan egen majoritet och befattningshavare i bolaget.  

Större ägare – oavsett om de har majoritet på stämman eller inte 
– har som diskuterats härovan ofta ett incitament att följa verk-
samheten i bolaget. Det torde generera kunskap som inte ägare 
som inte följer bolagets verksamhet på samma sätt tillgodogör sig. 
Det kan i praktiken också, även om det inte är förenligt med gäl-
lande regler om informationsspridning, tänkas att större ägare sär-
behandlas i informationsgivningsaspekt av bolaget. Sådan specifik 
information behöver i och för sig inte vara insiderinformation, utan 
kan vara allmänt tillgänglig information som sammanställs och för-
klaras på visst sätt. Befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag tor-
de typiskt sett ha tillgång till ännu mer information än större ägare, 
både allmänt tillgänglig information som de med sin kunskap om 

 
8 Med något lysande undantag – se t.ex. Trustor-affären. 
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verksamheten kan värdera på ett bättre sätt och egentlig insiderin-
formation. 

Den utökade informationsmängd, oavsett om det är allmän in-
formation eller insiderinformation, som kan finnas hos större ägare 
och befattningshavare hos bolaget är ett uttryck för en informationsa-
symetri. Det sagda får betydelse vid närståendetransaktioner såtillvi-
da att den som är närstående ofta har asymmetrisk information 
som vederbörande kan utnyttja för att göra en bättre affär en den 
aktieägare som har liten information. Detta – att vissa närstående 
skulle kunna berika sig på aktieägarnas bekostnad – föranleder reg-
ler om närståendetransaktioner. 

Anledningen till att affärer där aktörer som har asymmetrisk in-
formation behöver regleras är att de aktieägare som saknar infor-
mation typiskt sett har små eller obefintliga möjligheter att upp-
täcka otillbörliga transaktioner. Genom att skapa regler, särskilt om 
information, öppnas en möjlighet för alla aktieägare att ta ställning 
till sådana transaktioner. Däremot säger den teoretiska bakgrunden 
inget om huruvida sådana regler är effektiva. Det kan – men inte i 
detta sammanhang9 – diskuteras om missbruksrisken är så stor att 
den motiverar regler överhuvudtaget eller regler av viss stränghet 
och omfattning. Det är i och för sig fullt möjligt att det skulle vara 
tillräckligt med de regler som finns i den allmänna aktiebolagsrät-
ten.  

3 Tolkning av regelverket 
De närståenderegler som gäller på OMX återfinns i punkt 4.1 re-
gelverket. I det följande kommer närståendereglernas att analyseras 
och tolkas i detalj, men för att kunna göra detta är det nödvändigt 
att först säga något om tolkning av regelverket i generell mening.  

Vid ett tillfälle, refererat i NJA 1985 s. 343, har frågan om tolk-
ning av regelverket kommit inför domstolarna. I annat samman-
hang har jag analyserat rättsfallet,10 så här räcker det med vissa all-
männa observationer om den tolkningsmodell som Högsta 
domstolen anvisar. I tingsrättens dom – det är tingsrätten som gjort 

 
9 Överlag är behovet av grundforskning om incitament och reglering på aktiemarkna-
den stort. Rättsområdet är som vetenskapligt fält relativt nytt, och det finns endast 
begränsad mängd svensk forskning. 
10 Stattin, Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 106 
ff. 
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det mest intressanta uttalandet, vilket i och för sig stöds av Högsta 
domstolens dom – heter det i för denna fråga relevant avseende 
om börsens regelverk: 

”Kontrakten har givits formen av privaträttsliga avtal mellan fondbör-
sen och kärandebolagen. Vid tolkningen av kontrakten är emellertid 
att beakta att dessa ej enbart har karaktären av en mellan två enskilda 
parter i deras intresse träffad överenskommelse. Såsom anges i inled-
ningen till kontrakten hade fondbörsen enligt vid tiden för deras ingå-
ende gällande författningsbestämmelser tillagts bl.a. uppgiften att tillse 
att handeln vid börsen skedde i överensstämmelse med god affärssed. 
Bolag som önskade få sina aktier inregistrerade på börsen ålåg det en-
ligt bestämmelserna att till ansökningshandlingarna foga en utfästelse 
enligt av börsstyrelsen fastställt formulär avseende bla skyldighet för 
bolaget att medverka till att börsstyrelsen kunde fullgöra sina uppgif-
ter. Denna utfästelse har börsstyrelsen i enlighet med vad som förut-
sattes i prop 1975/76:75 intagit i det av styrelsen utarbetade standard-
kontrakt, som kommit till användning i förevarande fall. Börsstyrelsen 
har alltså fått såväl övervakande som i viss mån rättsskapande uppgif-
ter på det område det här är fråga om och kontrakten fyller en funk-
tion även för att upprätthålla vissa etiska principer vid aktiehantering-
en.”11 

Högsta domstolen konstaterade att regelverket (som då var innefat-
tat i inregistreringskontraktet) var en avtalsrättslig reglering mellan 
parterna, men icke desto mindre dessutom hade karaktären av se-
mioffentlig normgivning. Detsamma torde vara fallet idag. Det är 
också fallet i utländsk, i vart fall engelsk, rätt.12 

I avgörandet DN 2010:4 (HQ-ärendet) synes OMX:s disciplin-
nämnd ha tillämpat den beskrivna tolkningsmetoden i två avseen-
den rörande just punkt 4.1 regelverket; dels beträffande närstående-
reglernas tillämpningsområde,13 dels beträffande reduktionsslut från 
reglerna i det aktuella fallet.14 

Mer konkret innebär tolkningsmetoden att regelverkets tolk-
ningsmetod skall anpassas till de metoder som används vid tolk-
ning av offentligrättslig normgivning, det vill säga lagtolkning. Det 
innebär för det första att det inte blir fråga om att tolka regelverket 
 
11 NJA 1985 s. 343 på s. 347. 
12 R v. St Piran [1981] 1W.L.R. 1300.  
13 DN 2010:4, s. 6 f. 
14 A.a., s. 7. 
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partsorienterat utifrån vad börsen och det bolag var aktier tagits 
upp till handel på börsen kan ha för uppfattningar om dess inne-
håll. I stället skall en mer objektiv innehållsorienterad tolkning an-
vändas, så att regelverket i princip kan tolkas lika för alla situatio-
ner. Det sagda innebär också att vid tolkningsoperationen skall 
reglernas ändamål tillmätas betydelse. 

I de flesta fall är det utifrån tolkningsdata som den tolkade re-
gelns utformning, kontext, utpekade skyddssubjekt och kommen-
tartexten relativt tydligt vilket eller vilka skyddsändamål som skall 
beaktas. Ibland är det svårare att avgöra vad som är relevanta 
skyddsändamål. Vid lagtolkning kan härvid den tolkade regelns 
förarbeten vara illustrativa, även om de i sig inte är avgörande.15 
För regelverket finns det inga förarbeten att tillgå, så tolkaren är 
hänvisad till andra hjälpmedel. 

 

Utan ambitionen att vara uttömmande skulle relevanta tolk-
ningsdata vid tolkning av regelverket kunna vara: 

 

1. Utformning och innehåll i själva regeln. Det kan till exempel 
röra sig om att regel tillerkänner en viss grupp – när det 
gäller punkt 4.1 pekas aktieägarna ut – visst skydd eller vissa 
rättigheter. 

2. Kontext, det vill säga regelns plats i ändamålssystematiken i 
den aktiemarknads- och börsrättsliga regleringen. Det kan 
till exempel vara möjligt att ur värdepappersmarknadslagen 
eller Finansinspektionens föreskrifter, kanske särskilt FFFS 
2007:17, vara möjligt att klarlägga varför den tolkade regeln 
tillkommit. 

3. Kommentartexten kan ge ledning. Det bör dock observeras, 
som utvecklas strax nedan, att kommentartexten i sig inte är 
auktoritativ.  

4. Parallella avgöranden, till exempel från Aktiemarknads-
nämnden, kan ge ledning. 

5. Ändamålssystematik i övrigt, till exempel ändamål med nä-
raliggande aktiebolagsrättsliga regler. 

15 Dvs. det är inte en rent subjektiv metod som eftersträvas. Jfr Stattin, D., Företagsstyr-
ning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 43 ff. 
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Det bör i detta sammanhang noteras att OMX inte ”äger” tolk-
ningen av regelverket. Det går alltså inte att få ett uttalande från 
OMX som är prejudiciellt i förhållande till senare tvister eller disci-
plinförfaranden. En annan sak är att OMX:s personal naturligtvis 
är experter på att tillämpa regelverket och därmed besitter omfat-
tande kunskap om dess innehåll, varför deras uttalanden kan vara 
upplysande om tolkningen. Ett uttalande om regelverkets tolkning 
från OMX är emellertid inte bindande för disciplinnämnden eller en 
domstol i en senare tvist. Ett sådant uttalande måste värderas på 
sina egna meriter och ställas i relation till andra rättsliga argument 
om hur regelverket borde tolkas. 

Det sagda innebär också att kommentaren till regelverket pro 
forma inte är bindande för disciplinnämnden eller domstolarna. 
Kommentaren kan närmast jämföras med en form av förarbeten 
och är viktig, men inte avgörande, för tolkningen. Om kommentar-
texten anvisar en lösning som framstår som mindre ändamålsenlig i 
ljuset av andra argument, kan tolkaren alltså på denna grund argu-
mentera för att kommentartextens lösning inte skall tillämpas. 
 För fullständighetens skull bör tilläggas att om OMX faktiskt 
uttalat sig om tolkningen av regelverket, antingen in casu eller ge-
nerellt i kommentaren, torde det krävas väldigt mycket för att ett 
aktiemarknadsbolag som har följt uttalandet skall anses ha brutit 
mot regelverket. 

Nästa fråga som behöver behandlas är vilken ledning som kan 
fås av avgöranden från NASDAQ OMX Stockholms disciplin-
nämnd (”Disciplinnämnden”) respektive Aktiemarknadsnämnden. 
Det är lättast att avgöra värdet av Aktiemarknadsnämndens avgö-
randen,16 så det finns därför anledning att börja med den. 

Aktiemarknadsnämnden, som är en del av Föreningen för god 
sed på värdepappersmarknaden, har enligt föreningens stadgar till 
uppgift att verka för att innehållet i god sed utvecklas och be-
stäms.17 Inom detta uppdrag kan nämnden uttala sig om vad som är 
god sed på aktiemarknaden. Det finns inget principiellt hinder mot 
att nämnden uttalar sig huruvida ett aktiemarknadsbolag har följt 
regelverket i den mån detta behövs för att fastställa god sed, där-
emot är det inte primärt nämndens uppgift att tolka regelverket 
som sådant. Aktiemarknadsnämndens avgöranden kan mot denna 
 
16 Vidare Stattin, Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, 
s. 118 ff. 
17 Se § 14 i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 
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bakgrund anses ha ett argumentativt värde för regelverkets tolk-
ning, men är inte auktoritativa rättskällor för detta. Det finns alltså 
inget hinder för Disciplinnämnden eller en domstol att bortse från 
ett avgörande från nämnden i detta avseende. 

Den instans som mer direkt har att tillämpa regelverket är Di-
sciplinnämnden. Disciplinnämnden prövar överträdelser av regel-
verket – och av god sed eftersom regelverket hänvisar till detta – 
efter anhängiggörande av OMX.18 Disciplinnämndens kompetens 
att pröva regelverkets innehåll är alltså direkt, till skillnad från Ak-
tiemarknadsnämndens indirekta kompetens. Det innebär att de 
avgöranden som kommer från Disciplinnämnden är direkta källor 
för tolkningen av regelverket. 

Disciplinnämndens avgöranden är dock svåra att värdera. Det 
finns i stort sett enbart avgöranden som behandlar överträdelse av 
informationsreglerna eller noteringskraven i regelverket. Det är 
dessutom inte alltid klart varför Disciplinnämnden stannar för ett 
visst beslut, i synnerhet gäller det de sanktioner som beslutas.19 Ett 
större problem med att värdera avgörandena är emellertid att deras 
ställning är oklar. 

Disciplinnämnden är i praktiken den enda instans som prövar 
överträdelser av regelverket – det är i och för sig möjligt att ”över-
klaga” Disciplinnämndens avgöranden genom att föra talan mot 
OMX för brott mot noteringsavtalet, men det har endast skett i ett 
fall och inget talar för att det skulle bli vanligt i framtiden.20 Disci-
plinnämndens avgöranden är därför i de flesta fall de enda avgö-
randen som kan lämna upplysning om tillämpningen av regelverket. 
Det går trots detta endast att göra antaganden om avgörandenas 
status – det finns ingen grund för att påstå att det skulle gå att utlä-
sa någon form av prejudikatfunktion i avgörandena, det vill säga att 
Disciplinnämnden skulle tillämpa någon form av prejudikatlära.21 
 
18 Regler härom finns i regelverket, se dess kap. 5 vari framgår att ”[å]sidosätter bolaget 
lag, annan författning, den del av förevarande informationsregler som bolaget åtagit sig 
att följa eller allmänt vedertagen god sed på värdepappersmarknaden /…/” kan detta 
sanktioneras. I detta sammanhang finns inte utrymme att utveckla vari skillnaden skulle 
ligga mellan ”vedertagen god sed” och ”god sed”, men det skulle kunna vara ett tecken 
på att den som följer det som allmänt uppfattas som god sed inte skall sanktioneras. 
19 Det är svårt att se tydliga linjer i Disciplinnämndens sanktionsbeslut, i vart fall så som 
de är offentliggjorda. Se avgöranden på: http://www.nasdaqomx.com/listingcenter/no
rdicmarket/surveillance/stockholm/disciplinarycommittee/.  
20 NJA 1985 s. 343 (företagsfinansfallet). 
21 Till skillnad från Aktiemarknadsnämnden som ofta hänvisar till sina äldre avgöran-
den, se vidare Stattin, Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk 
rätt, s. 118 ff. samt Broneus, S., Stattin, D., Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktie-
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Det kan till exempel anmärkas att Disciplinnämnden aldrig – me-
dan Aktiemarknadsnämnden ofta gör det – hänvisar tillbaka till sina 
egna tidigare avgöranden. Trots detta finns det sannolikt anledning 
att anta att någon form av praxis kan bildas från avgörandena.22 
Även det i olika avgöranden återkommande uttalandet att olika 
aktiemarknadsbolag skall behandlas lika, tycks tala för att Disci-
plinnämnden i princip känner sig föranledd att tillämpa någon form 
av prejudikatlära. 

Oavsett hur Disciplinnämndens avgöranden uppfattas, finns det 
emellertid som redan noterats lite att hämta från dess praxis utan-
för informationsgivnings- och noteringskravsområdet. I synnerhet 
gäller det i sanktionsfrågor, där det är svårt att iaktta någon linje. 

Sammanfattningsvis har emellertid behandlingen av tolknings-
frågor i detta avsnitt givit vid handen att regelverket skall tolkas på i 
princip samma sätt som lagtext, vilket innebär att de olika reglernas 
ändamål får avgörande betydelse för tolkningen.  

4 Närståendereglernas utformning och 
ändamål 

Börsens regler om närståendetransaktioner finns i punkt 4.1 regel-
verket, som lyder som följer: 

”Fattar bolaget eller dess dotterbolag beslut om att överlåta aktier i ett 
dotterbolag eller om att överlåta rörelse till en befattningshavare i bo-
laget gäller – om överlåtelsen är av icke oväsentlig betydelse för bola-
get – följande. 
 

 Beslut om överlåtelsen ska fattas eller godkännas av bolags-
stämma i moderbolaget. 

 Innan förslag till beslut föreläggs stämman, ska styrelsen in-
hämta ett värderingsutlåtande från en oberoende expert. 

 Styrelsen ska upprätta en redogörelse för den föreslagna 
överlåtelsen. 

–––––––– 
marknaden. Kommentar och referenser, Stockholm, 2010, för en systematisk genomgång i 
anslutning till lagstiftningen på takeover-området.  
22 En studie av detta, som indikerar att en prejudikatlärefunktion är för handen, är 
Holmin, F., Disciplinnämndens vid NASDAQ OMX Stockholm funktion, examensarbete, 
Uppsala, 2010. 
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 Värderingsutlåtandet och redogörelsen ska av bolaget hållas 
tillgängliga och finnas på bolagets hemsida minst två veckor 
före den bolagsstämma som ska behandla frågan. Värde-
ringsutlåtandet och redogörelsen ska också framläggas vid 
stämman. 

 I kallelsen till bolagsstämman som ska behandla frågan ska 
förslagets huvudsakliga innehåll anges. 

 Med befattningshavare avses samma personkrets som i 16 
kap. aktiebolagslagen (2005:551).  

 Med befattningshavare jämställs även en större ägare i bola-
get eller i annat bolag inom samma koncern samt den större 
ägarens make eller sambo, omyndiga barn som står under 
den större ägarens vårdnad samt juridiska personer över vil-
ka den större ägaren har ett bestämmande inflytande. Med 
befattningshavare avses även sådana personer som nyligen 
haft ovan angiven ställning eller förhållande till bolaget. 

Vad som sägs ovan om överlåtelse ska på motsvarande sätt även gälla 
om bolaget eller dess dotterbolag fattar beslut om att förvärva till-
gångar från en befattningshavare i bolaget.” 

Sammanfattningsvis – det närmare innehållet skall bli föremål för 
diskussion i det följande – innehåller närståendetransaktionsregeln 
att om någon som är närstående förvärvar eller överlåter tillgångar 
till bolaget, skall beslut om detta fattas eller godkännas på bolags-
stämman på grundval av visst beslutsunderlag. Regeln kommente-
ras ytterligare, men fortfarande relativt kortfattat, i kommentaren 
till punkt 4.1. 

Kommentaren innehåller bland annat två uttalanden som kan 
vara belysande för hur börsen23 uppfattat regelns ändamål: 

”Genom sin ställning i bolaget har i regel en befattningshavare speci-
ella kunskaper om det ”egna” bolaget eller den ”egna” rörelsen och 
därigenom ett informationsövertag. Det finns en risk att detta övertag 
kan utnyttjas så att priset på föremålet för överlåtelsen sätts för lågt 
vid utköp och för högt vid förvärv från befattningshavaren. Bestäm-

 
23 Det bör här anmärkas att OMX i anmärkningspåstående till disciplinnämnden i DN 
2010:4 uttrycker sig så att det synes som om reglernas ändamål uppfattats som att aktie-
ägarna skall får uttrycka sin uppfattning genom att rösta om saken, dvs. ett formalia-
skydd. En sådan uppfattning – som inte accepterades av disciplinnämnden, se DN 
2010:4, s. 7 – skulle emellertid strida mot svensk aktiebolagsrättslig diskurs. 
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melsens syfte är att genom beslutsformer och ändamålsenlig informa-
tion minska denna risk. Denna risk har bedömts vara av betydelse för 
aktieägarna när överlåtelsen är av sådan storlek att bolagets ställning 
och resultat påverkas i icke oväsentlig grad.” 

Och: 

”Enligt aktiebolagslagens regler åligger det styrelsen att förvalta bola-
gets angelägenheter i alla aktieägares intresse. Häri torde ligga att sty-
relsen som ett alternativ till utköp eller förvärv har att pröva även 
andra lösningar. Om sådana inte visar sig vara lämpliga eller tillgängli-
ga syftar kravet i andra punkten på ett oberoende värderingsutlåtande 
till att ge aktieägarna ett tillfredsställande underlag för sitt ställningsta-
gande.” 

Innebörden av det första citatet är att reglerna tillkommit för att 
säkerställa att vissa så kallade närstående inte kan utnyttja sitt in-
formationsövertag till skada för aktieägarna. Av det andra citatet 
följer att styrelsen i detta sammanhang – såväl som annars – skall 
agera i samtliga aktieägares gemensamma och hypotetiska intres-
se.24 Det som skall skyddas med reglerna om närståendetransaktio-
ner är således aktieägarnas ekonomiska intressen i bolaget (genom 
att inte skadas och att styrelsen agerar i deras intresse). Det kan vid 
en ytlig läsning ligga nära tillhands att uppfatta reglerna, eftersom 
de ställer krav på att viss formalia iakttas, som formregler för be-
slutsfattande. Så är, som visas av citaten, inte fallet.25 

Även övriga tolkningsdata för regelns ändamål tycks peka i 
samma riktning. Det finns ingen praxis och inga avgöranden från 
Disciplinnämnden som lämnar ledning för regelns tolkning. Det 
finns däremot flera avgöranden från Aktiemarknadsnämnden som 
rör frågan om vad som är god sed på aktiemarknaden vid närståen-
detransaktioner som inte omfattas av 16 kap. ABL.26 Dessa avgö-
randen indikerar samma ändamål. Också den nära systematiska, i 

 
24 Beträffande det sista se t.ex. Stattin, Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-
naden enligt svensk rätt, s. 51 ff. med utförliga hänvisningar. 
25 Det skulle f.ö. stämma mindre väl med den aktiebolagsrättsliga systematiken - aktie-
bolagsrätten strävar inte efter att upprätthålla viss formalia, utan efter att åstadkomma 
materiellt skydd för olika intressenter. Det visas bl.a. av att det inte är möjligt att 
klandra rena formfel som inte har materiell betydelse. 
26 Aktiemarknadsnämnden har fällt ett relativt stort antal avgöranden som gäller närstå-
endetransaktioner, se AMN 2008:50, AMN 2008:15, AMN 2008:06, AMN 2007:07, 
AMN 2002:13, AMN 1999:19, AMN 1997:01 och AMN 1992:05. 
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materiellt avseende finns betydelsefulla avvikelser, kopplingen mel-
lan närståendetransaktionsreglerna och 16 kap. ABL talar för sam-
ma slutsats. Det kan noteras att Aktiemarknadsnämnden gjort 
samma bedömning, se till exempel AMN 2002:13, där det heter: 

”Reglerna om utköp i noteringsavtalet /…/ bärs upp av ett likartat 
syfte, nämligen att minska risken för att köparen missbrukar ett in-
formationsövertag i fråga om värdet på rörelsen eller aktierna i fråga.” 

Slutsatsen är således att närståendetransaktionsreglernas ändamål är 
att skydda aktieägarnas ekonomiska intressen i aktiemarknadsbolag 
från risken att olika närstående utnyttjar sitt informationsövertag 
för att berika sig själva. 

5 Närståendebegreppet 
Den materiella analysen av närståendetransaktionsregeln kan lämp-
ligen börja med en analys av vilka subjekt som omfattas av denna. 
Av regeltexten i 1 st. 5 och 6 pp. och 2 st. framgår att den skall träf-
fa transaktioner mellan ett aktiemarknadsbolag och befattningsha-
vare i bolaget och vissa andra närståendekategorier. 

(1) Med befattningshavare i bolaget avses enligt 5 p. samma per-
sonkrets som avses i 16 kap. ABL. Sannolikt avses inte hela 16 kap. 
utan 16 kap. 2 § 1 st. 2 p., där det framgår att reglerna i 16 kap. träf-
far bland annat emissioner till 

 

a. styrelseledamöter i det emitterande bolaget eller ett annat 
företag inom samma koncern, 

b. den verkställande direktören i det emitterande bolaget eller 
ett annat företag inom samma koncern, 

c. andra anställda hos det emitterande bolaget eller ett annat 
företag inom samma koncern, 

d. en make eller en sambo till någon som avses i a-c, 

e. den som står under vårdnad av någon som avses i a-c, eller 

f. en juridisk person över vilken någon som avses i a-e, ensam 
eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett 
bestämmande inflytande.” 
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Hänvisningen till 16 kap. är prima facie klar och tydlig, men tycks 
ändå meritera en diskussion vid ett närmare studium. Till att börja 
med framstår det för mig som att den inte skall uppfattas enligt sin 
ordalydelse – med ”befattningshavare” i bolaget kan inte språkligt 
förstås den personkrets som avses i 16 kap. ABL, eftersom flera av 
de uppräknade personkategorierna inte kan anses vara befattnings-
havare överhuvudtaget. Det gäller till exempel befattningshavares 
familjemedlemmar. I stället kan hänvisningen läsas som att avse att 
med befattningshavare i bolaget förstås detsamma som med be-
fattningshavare i bolaget enligt 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. ABL. Inte hel-
ler denna läsning är emellertid fullt tillfredsställande. Då återstår 
fortfarande personer som inte i lexikalisk mening kan anses vara 
befattningshavare hos bolaget, till exempel de nämnda familjemed-
lemmarna eller befattningshavare hos koncernföretag. 

Det troliga är därför att termen befattningshavare i punkt 4.1 
skall anses ha innebörden befattningshavare i bolaget, koncernbo-
lag eller närstående till dem på samma sätt som i 16 kap. 2 § 1 st. 2 
p. ABL. 

Det kan i detta sammanhang vara värt att notera att Aktiemark-
nadsnämnden i flera avgöranden tagit ställning till vad som är god 
sed vid emissioner till personer som kan anses vara närstående de 
facto, men som inte omfattas av katalogen i 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. 
ABL. Nämnden följer härvid i princip den andemening som fram-
kommer i förarbetena till Leo-lagen, i föredragande statsråds anfö-
rande: 

”Det torde inte vara möjligt att utforma de nya lagreglerna på ett så-
dant sätt att de på en gång utesluter varje möjlighet till kringgående 
och lämnar erforderligt utrymme för affärsmässigt motiverade trans-
aktioner. Antas en lagstiftning efter det linjer som jag här kommer att 
föreslå torde dock uppenbara fall av kringgående få betraktas som 
etiskt oförsvarliga och därmed kunna angripas i annan ordning.”27 

Bland annat har nämnden i AMN 2008:06 konstaterat att en över-
låtelse av dotterbolagsaktier via den egentlige mottagarens vuxna 
dotter var ett sådant kringgående av Leo-reglerna som stred mot 
god sed på aktiemarknaden. Slutsatsen av bland annat detta avgö-
rande torde vara att det kan strida mot god sed att göra transaktio-

 
27 Prop. 1986/87:76, s. 26. 

18 
 



Närståendetransaktioner på aktiemarknaden 

ner med den som är närstående de facto, utan att iaktta reglerna i 
punkt 4.1, även om inte rekvisiten för tillämpning är uppfyllda.  

(2) Närståendetransaktionsreglerna gäller också för transaktioner 
med ”större ägare” i bolaget eller annat bolag i samma koncern. 
Med större ägare förstås enligt kommentaren till punkt 4.1 ägare 
som äger mer än 10 procent av aktierna eller innehar mer än 10 
procent av rösterna i bolaget. Användningen av termen ”bolaget” 
måste i detta sammanhang läsas kontextuellt som betydande ”ak-
tiemarknadsbolaget eller koncernbolag”. 

Med större ägare jämställs inledningsvis ”/…/ den större äga-
rens make eller sambo, omyndiga barn som står under den större 
ägarens vårdnad /…/”. Detta tillägg torde vara relativt okomplice-
rat i alla avseenden än att det torde få anses innefatta också till ex-
empel registrerade partnerskap28 och andra äktenskapsliknande 
samlevandeformer som kan förekomma i utlandet.  

Observera emellertid i detta sammanhang AMN 2008:06 där överlå-
telse av dotterbolagsaktier till en verkställande direktörs vuxna dotter 
ansågs strida mot god sed som ett kringgående av Leo-reglerna. Ak-
tiemarknadsnämnden fann inte anledning att beakta börsens regel-
verk. 

Med större ägare jämställs också ”/…/ juridiska personer över 
vilka den större ägaren har ett bestämmande inflytande”. Inflytan-
det är alltså inte begränsat till ägande, utan också andra typer av 
bestämmande inflytande skulle kunna vara tillfyllest. Det klargörs 
inte i regelverket vad som skall anses vara bestämmande inflytande, 
men som utgångspunkt torde koncerndefinitionen i 1 kap. 11 § 
ABL kunna vara till ledning. Bestämmande inflytande är emellertid 
inte begränsat till rena och orena koncernförhållanden, utan kan 
också grundas på andra omständigheter. Det skulle till exempel 
kunna röra sig om shadow director-liknande inflytande över en 
juridisk person.29 Så som reglerna är utformade tycks de inte ställa 
ett krav på att inflytandet faktiskt utövas på ett bestämmande sätt 
(till skillnad från bland annat vanligt shadow director-inflytande) – 

 
28 Även om reglerna om ingående har upphävts och befintliga sådana kan omvandlas till 
samboförhållanden, kan redan ingångna partnerskap fortfarande finnas kvar.  
29 Jfr NJA 1997 s. 418 på s 452 där det heter att ”[t]ill en början synes klart att den som 
framstår som den i själva verket bestämmande i bolaget utan att formellt ingå i ett så-
dant bolagsorgan som avses i 15 kap. 1-3 §§ bör jämställas med en sådan person med 
organställning.”  
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det huvudsakliga argumentet härför är att regeln talar om att någon 
”har” ett inflytande, inte att det ”utövas” eller liknande. Däremot 
torde det bestämmande inflytandet i realiteten få utövas av den 
som ifrågasatt träffas av närståendetransaktionsreglerna, det vill 
säga det räcker inte med att inflytandet kan vara bestämmande om 
det kan utövas i samverkan med andra. 

En svårare fråga är om ”större ägare” skall anses innefatta både 
fysiska och juridiska personer eller enbart fysiska personer. Såvitt 
jag förstår har börsen i olika sammanhang givit uttryck för lite olika 
synpunkter i frågan.30 Oavsett detta måste emellertid en analys gö-
ras utifrån den metodologi som skissats i det föregående. 

Det kan till att börja med konstateras att regeltexten inte ger nå-
gon klar ledning. Det som anges om större ägare i och för sig skulle 
likaväl kunna passa in på både fysiska och juridiska aktieägare. Det-
samma gäller det kortfattande kommentaruttalandet. Möjligen kan 
hänvisningarna till större ägares familjemedlemmar tas till intäkt för 
att det är fysiska personer som avses, eftersom juridiska personer 
inte anses kunna utföra rättsliga eller faktiska åtgärder på detta om-
råde, som att gifta sig eller avla barn.31 Det är emellertid en tveksam 
metod att bygga en rättslig analys på ett sådant underlag.  

Det skulle innebära att man drar slutsatsen att visserligen kan regeln 
innebära både A och B, men eftersom familjeförhållanden enbart är 
förenliga med B skall regeln bara anses omfatta B trots att en alterna-
tiv lösning är A utan familjeförhållanden eller B med familjeförhållan-
den. En sådan argumentation brister i logik. 

Disciplinnämnden har i DN 2010:4 emellertid tagit ställning till 
innebörden av närståendereglerna beträffande juridiska personer – 
det heter: 

”Disciplinnämnden konstaterar därvid att punkten i första hand tar 
sikte på fysiska personer. Även när det gäller uttrycket ”större ägare” 
ligger det med tanke på sammanhanget närmast till hands att uppfatta 
regeln så att endast en fysisk person avses.”32 

 
30 Jfr de olika uppfattningar som kommer till uttryck i OMX:s anmärkningspåstående i 
DN 2010:4, bilaga 1, s. 7 respektive DN 2010:4, s. 6. 
31 Davies, P.L., Gower’s Principles of Modern Company Law, s. 209 – “/…/ marriage, the 
procreation of children and, according to a recent decision, the driving of a lorry.” 
32 DN 2010:4, s. 6. 
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Disciplinnämnden får därmed anses ha avgjort att punkt 4.1 enligt 
sin ordalydelse inte är tillämplig på andra juridiska personer än så-
dana som en närstående har ett bestämmande inflytande över. Det 
svarar emellertid inte på om närståendebegreppet skall anses ha ett 
vidare tillämpningsområde ex analogia än enligt sin ordalydelse. 

Det går att komma längre genom att utgå från en ändamålstolk-
ning. Som framgått i det föregående är ändamålet med närstående-
transaktionsreglerna att inte någon närstående skall kunna utnyttja 
ett informationsövertag för att berika sig på aktieägarnas bekost-
nad. Det ligger nära tillhands att tänka sig att styrelseledamöter eller 
befattningshavare i företagsledningen, med ett rymligt samvete, gör 
detta. Det finns emellertid inget som hindrar att en juridisk person 
som kan utöva ett bestämmande inflytande i bolaget, kanske ett 
moderbolag, också utnyttjar sitt inflytande för att tillskansa sig för-
delar på aktieägarnas bekostnad. Detta har till och med ansetts vara 
ett av de typiska koncernrättsliga problemen. 

I Aktiemarknadsnämndens avgörande AMN 1999:19, som gäll-
de äldre regler med samma innehåll som punkt 4.1 heter det: 

”Från synpunkt av god sed på aktiemarknaden kan det i vissa utköps-
situationer finnas skäl att följa Utköpsrekommendationen trots att re-
kommendationen enligt ordalagen inte är tillämplig. Det kan t.ex. vara 
fallet om utköpet avser ett bolag som ligger helt gränsen för att vara 
dotterbolag, jfr uttalandet 1997:1. En annan situation som med hän-
syn till god sed på aktiemarknaden kan aktualisera en analog tillämp-
ning av rekommendationen är om en köpare som har betydande ägar-
intressen i säljarbolaget visserligen inte själv ingår i styrelsen för det 
bolaget men kan sägas vara representerad i denna och till följd härav 
kan antas ha ett informationsövertag av samma slag som det som 
åsyftas i Utköpsrekommendationen.” 

Aktiemarknadsnämnden öppnar alltså för en analogitillämpning av 
närståendebegreppet, även om den aktuella situationen var en an-
nan än den situation som diskuteras här. 

Mot denna bakgrund är jag benägen att tycka att skyddsbehoven 
för aktieägarna inte skiljer sig åt beroende på om det är en fysisk 
eller juridisk person innehar ett större ägande i bolaget. I båda fal-
len finns en missbruksrisk; i inget av fallen går det att säga att den 
är större eller mindre än i det andra fallet. Det är i så fall ändamåls-
enligt att tolka närståendetransaktionsreglernas begrepp ”större 
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ägare” som att det omfattar också juridiska personer ex analogia. I 
DN 2010:4 kommer också disciplinnämnden till en sådan stånd-
punkt – först konstaterar nämnden: 

”/…/ Mats Qviberg och Stefan Dahlbo hade förtroendeposter i både 
HQ och Öresund, som innehade ca 26 % av aktierna i HQ, och av att 
Hagströmer & Qvibergsfären ägde ca 30,9 % av aktierna i Öre-
sund.”33 

På sannolikt dessa skäl drar nämnden slutsatsen att, trots att regler-
na inte är tillämpliga enligt sin ordalydelse, borde de tillämpas ana-
logivis: 

”Det fanns emellertid mycket starka sakliga skäl för HQ att ändå till-
lämpa närståendereglerna och det saknas anledning till annan bedöm-
ning än att HQ hade denna utgångspunkt för sitt agerande.”34 

Disciplinnämndens uttalande är dessutom ratio decidendi för dess 
beslut. Slutsatsen blir alltså att närståendebegreppet analogivis kan 
utsträckas till att omfatta juridiska personer som är större ägare när 
det är ändamålsenligt. 

(3) Slutligen omfattar närståendebegreppet sådana personer som 
nyligen varit närstående i förhållande till bolaget. Det anges i kom-
mentaren till punkt 4.1 att vad som är ”nyligen” får avgöras i det 
enskilda fallet. Det rör sig troligen om en helhetsbedömning där 
den förment närståendes förhållande till bolaget skall värderas.  

6 Transaktioner som omfattas av regler-
na 

Ett annat problemområde är vilka former av transaktioner som 
omfattas av närståendetransaktionsreglerna. Av punkt 4.1 följer 
direkt att det kan röra sig om överlåtelse av ”aktier” eller ”rörelse” 
till en närstående eller förvärv av ”tillgångar” från en närstående. 
Det tycks alltså enligt regelns ordalydelse som att det är olika före-
mål för överlåtelse respektive förvärv som skall beaktas. I förvärvs-
fallet används det betydligt omfångsrikare begreppet ”tillgångar”, 
medan överlåtelsefallet enbart omfattar ”aktier” eller ”rörelse”.  

 
33 DN 2010:4, s. 6 f. 
34 A.a., s. 7. 
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Lexikaliskt innebär överlåtelsefallet att överlåtelse av andra till-
gångar än aktier och rörelse inte omfattas av närståendetransak-
tionsreglerna. I praktiken kanske inte detta problem är så stort, ef-
tersom flertalet mer betydelsefulla överlåtelser torde vara av sådan 
karaktär. I specialfall öppnar det emellertid för överlåtelse av till-
gångar av betydande värde, till exempel outnyttjade så kallade corpo-
rate opportunities.35 Motsatsvis skulle, å andra sidan, ett förvärv av 
vilka tillgångar som helst som inte har ett ringa värde behöva un-
derställas en närståendeprövning. 

Ändamålen med reglerna, att skydda aktieägarnas ekonomiska 
intresse i bolaget, tycks emellertid tala för att avgränsningen till ak-
tier och rörelse inte skall utesluta annan tillämpning. Det blir då 
fråga om analogitillämpning för att uppnå reglernas ändamål. Såvitt 
jag kan se är en sådan analogitillämpning motiverad så fort det 
överlåtnas värde är av mer än ringa betydelse för bolaget. Det skul-
le också vara möjligt att, med samma argument som talar för en 
vanlig analogi, anse att överlåtelser som i och för sig inte omfattas 
av ordalydelsen skulle behöva behandlas på samma sätt som aktier 
och rörelse enligt god sed på aktiemarknaden. Effekten av detta 
skulle i praktiken vara densamma, och alltså kunna leda till samma 
sanktioner, som en analogitillämpning av regeln i och för sig. Skill-
naden blir i allt annat än teoretisk mening försumbar. 

Även ändamålen i förening med den språkliga kontexten tycks 
tala för en vidare tillämpning av närståendetransaktionsreglerna än 
beträffande överlåtelser av aktier och rörelse. Ändamålen med 
överlåtelseregeln och förvärvsregeln torde vara desamma. Om då 
förvärvsreglerna har en vidare tillämpning, tycks det vara ett argu-
ment för att också överlåtelsereglerna skall ges en sådan vidare till-
lämpning.  

Ett alternativt sätt att se saken är att tillägget i förvärvsregeln endast 
tillkommit som ett tillägg till huvudregeln och att dess språkliga ut-
formning inte blivit föremål för samma överväganden. En sådan läs-
ning skulle emellertid inte vara förenlig med reglernas ändamål eller, 
troligen, god sed på aktiemarknaden. 

Sammanfattningsvis är min slutsats att både överlåtelseregeln och 
förvärvsregeln av ändamålsskäl bör anses ha ett vidare tillämp-

 
35 För diskussion om sådana i svensk rätt, se Stattin, Företagsstyrning. En studie av aktiebo-
lagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 364. 
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ningsområde än dess språkliga utformning ger vid handen. Samma 
resultat bör uppkomma vid en analys av god sed på aktiemarkna-
den. 

En näraliggande diskussion är huruvida reglerna om närstående-
transaktioner skall tillämpas också vid förfaranden som inte kan 
anses utgöra överlåtelser i civilrättslig mening, men som ändå kan 
anses innebära att en värdeförskjutning sker mellan olika aktieägare 
eller från aktieägarna till annan. Jag tänker då i första hand på reg-
lerna om emissioner. De situationer som då i första hand kan aktu-
alisera en sådan värdeförskjutning är om en emission i ett dotterbo-
lag de jure eller de facto är riktad. Det första fallet skulle innebära 
att beslut om en formenligt riktad emission fattas i dotterbolaget. 
Det andra fallet innebär att en emission med allmän företrädsrätt 
genomförs, men aktiemarknadsbolaget avstår från att teckna aktier. 
I båda fallen sker en indirekt värdeförskjutning från aktieägarna i 
aktiemarknadsbolaget till förmån för andra parter. 

Om en riktad emission sker i aktiemarknadsbolaget blir det inte in-
tressant att diskutera tillämplighet av närståendetransaktionsreglerna 
eftersom reglerna om riktade emissioner i aktiebolagslagen innehåller 
högre majoritetskrav. 

Enligt min uppfattning bör även denna fråga lösas med ett ända-
målsresonemang. Eftersom det rör sig om en indirekt ekonomisk 
skada för aktieägarna, och närståendetransaktionsreglernas ändamål 
är att skydda aktieägarnas ekonomiska intresse i aktiemarknadsbo-
laget, talar ändamålen även i detta fall för en analogitillämpning. 
Alternativt bör god sed anses innebära att reglerna skall tillämpas. 

Närståendetransaktionsreglerna blir tillämpliga vid en överlåtelse 
eller ett förvärv ”om överlåtelsen är av icke oväsentlig betydelse för 
bolaget”. Det klargörs inte i kommentaren vad som är av icke ovä-
sentlig betydelse. Däremot kan viss ledning hämtas från AMN 
2002:13. Av Aktiemarknadsnämndens avgörande framgår att det 
överlåtande bolaget anförde: 

”Försäljningen [var] av oväsentlig betydelse för [det överlåtande bola-
get]. Verksamheten /…/ utgjorde inte en del av [det överlåtande bo-
lagets] kärnverksamhet och försäljningen av bolaget hade endast en 
mycket marginell inverkan på Scanias resultat och ställning. Priset 
/…/ motsvarade cirka 1 % av [det överlåtande bolagets] marknads-
värde /…/ rörelseresultat för åren 1999, 2000 och 2001 uppgick till 
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ungefär 2,2 % av [det överlåtande bolagets] totala rörelseresultat för 
motsvarande år.” 

Aktiemarknadsnämnden konstaterar: 

”En förutsättning för att punkt 24 skall vara tillämplig är att transak-
tionen är av icke oväsentlig betydelse för börsbolaget. Av de uppgifter 
som Scania har lämnat måste anses framgå att överlåtelsen av Din Bil 
inte var av sådan betydelse för Scania.” 

Möjligen kan ytterligare ledning för bedömningen fås från reglerna 
i 17 kap. 5 § ABL om gåva till allmännyttigt ändamål, som i och för 
sig har ett helt annat syfte men där en prövning skall ske om en 
gåva har ett ringa värde och i övrigt kan anses försvarlig. 

Det bör observeras att kapitalskyddsreglerna aktiebolagsrättsliga 
regler också kan bli aktuella i ett annat, långt med betydelsefullt, 
avseende. Det är lätt att tänka sig att iakttagande av närstående-
transaktionsreglerna innebär att en överlåtelse eller ett förvärv är 
rättsenlig. Så är emellertid inte nödvändigtvis fallet. Närstående-
transaktionsreglerna utvisar en modell för att skydda aktieägarnas 
ekonomiska intressen i bolaget, men materiellt skydd för detta och 
för aktieägarnas förvaltningsrätt i bolaget följer också av aktiebo-
lagslagen. 

Således kan en överlåtelse eller ett förvärv i aktiemarknadsbolaget 
som innebär en värdeöverföring till en part utan att aktieägarna får 
motsvarande värdeöverföring anses strida mot 17 kap. 2 § ABL. 
Den aktuella regeln är en aktieägarskyddsregel36 som stadgar i vilka 
former beslut om värdeöverföringar från ett aktiebolag får ske. Om 
en form av värdeöverföring är tillåten enligt 2 § finns aktiebolags-
rättsliga beslutsregler i framförallt 18 kap. ABL och materiella reg-
ler i de följande kapitlen som skall iakttas. Enligt 2 § finns ingen 
möjlighet att besluta om förtäckta värdeöverföringar, det vill säga 
värdeöverföringar som inryms i typiskt sett överlåtelser till under-
pris eller förvärv till överpris. Om en närståendetransaktion sker till 
över- respektive underpris innebär det att den skall ses som en för-
täckt värdeöverföring från bolaget, vilket innebär att den faller 
utanför 17 kap. 2 § ABL. I sådana fall är den i princip ogiltig till 
dess att bristen ratihaberas. Ratihabering sker i sådana fall genom 
 
36 Prop. 2004/05:85, s. 749 där det framgår att om samtliga aktieägare är överens om 
det, kan stämman besluta om vinstutdelning i annan ordning än vad som anges i 17 
kap. 2 § ABL. 
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samtycke enligt principen om samtliga aktieägares samtycke (”SAS-
principen”). Det säger sig självt att det i praktiken är omöjligt att få 
samtycke enligt SAS-principen i ett aktiemarknadsbolag. 

Om transaktionen sker med någon som inte är aktieägare är det 
överhuvudtaget svårt att tänka sig att den skulle kunna ske utan 
samtycke från samtliga aktieägare, eftersom det i sådana fall inte går 
att efterkompensera förfördelade aktieägare på den grunden att det 
alltid uppkommer en värdediskrepans mellan det aktieägarnas till-
delas och det de skulle ha tilldelats utan att en värdeöverföring sker 
till den utomstående parten. 

Som alternativ skulle en tillämpning av 8 kap. 1 § 1 st. ABL (general-
klausulen) tänkas. Det torde främst vara aktuellt att diskutera om 
mottagaren av värdeöverföringen intar en sådan ställning att det skulle 
framstå som mindre lämpligt att vederbörande träffas av reglerna i 17 
kap. ABL. Argumentationen kan emellertid enligt min uppfattning 
utgå från 17 kap. 

Till detta kommer att om en överlåtelse eller ett förvärv sker i ett 
bolag vars ekonomiska ställning är sådana att en värdeöverföring 
skulle strida mot försiktighetsregeln eller beloppsspärren i 17 kap. 3 
§ ABL, blir det också fråga om att tillämpa reglerna ur borgenärs-
skyddsaspekt. 

Slutsatsen av det sagda torde vara att det är vanskligt att genom-
föra överlåtelser eller förvärv som inte sker till marknadsvärde. Så 
som närståendetransaktionsreglerna är utformade tycks detta också 
vara vad som förespeglat börsen, men det är viktigt att slå fast att 
ett annat förfarande med stor sannolikhet skulle kunna angripas 
med aktiebolagsrättsliga regler. 

7 Beslutsförfarande och beslutsunderlag 
Beslut om en närståendetransaktion skall enligt punkt 4.1 ”fattas” 
eller ”godkännas” på bolagsstämma i aktiemarknadsbolaget. Regeln 
kan tyckas klar och tydlig, men de bubbla rekvisiten innebär att den 
måste anses peka ut två i och för sig godtagbara förfaranden. 

Som framgått i det föregående skall regelverket tolkas på i prin-
cip samma sätt som lagtext. Det innebär att tolkningsdata såsom 
kommentaren till reglerna i den mån den kan ge upplysning om 
reglernas syfte eller reglernas ordalydelse kan tillmätas betydelse 
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som tolkningsdata. I förevarande fall finns, som noterats, inget 
kommentaruttalande som direkt tar ställning till betydelsen av de 
dubbla rekvisiten. Det torde emellertid vara en allmänt accepterad 
lagtolkningsmetod att om en lagtext anger två olika rekvisit, skall 
det anses innebära just att två olika saker avses. Det torde i så fall 
innebära att rekvisiten ”fattas” och ”godkännas” har olika inne-
börd. 

Innebörden av termen ”fattas” när den används i samband med 
bolagsstämmans beslut torde vara att beslutet tillkommer på bo-
lagsstämman, genom en av delviljeförklaringar bestående gemen-
sam rättshandling.37 Det rör sig med andra ord om ett sedvanligt 
bolagsstämmobeslut med innebörd om att en överlåtelse skall ske. 

Innebörden av termen ”godkännas” torde vara en annan. När 
det i den bolagsrättsliga litteraturen38 talas om godkännande av 
beslut brukar avses att ett beslut redan fattats och att det skall god-
kännas av en annan part, normalt ett bolagsorgan med en högre 
hierarkisk ställning. Godkännandet kan ha två innebörder, antingen 
att beslutet i och för sig är behäftat med sådana brister att det inte 
är giltigt eller rättsenligt utan att bristerna läks (ratihabering) eller 
att det skall godkännas av annat skäl, till exempel eftersom aktie-
ägarna förbehållit sig att få göra detta. Oavsett vilken innebörd som 
tillmäts godkännandetermen torde det för att ett godkännande skall 
kunna ske redan finnas ett beslut att ta ställning till – det går med 
andra ord inte att godkänna ett icke-existerande beslut.39 I båda 
fallen torde i och för sig det redan fattade beslutet ha rättsverkan i 
bolagets interna eller externa förhållanden, beroende på dess karak-
tär av internt eller externt beslut kan det också ha rättsverkan gent-
emot tredje man. Ett beslut om godkännande får således typiskt 
sett verkan att ansvarsbefria den som fattat det beslut som blir fö-
remål för beslut om godkännande. 

OMX:s disciplinnämnd har i anslutning till funktionen godkän-
nande av beslut uttalat: 

”Om det i lag, börsregler eller annat regelverk föreskrivs att ett beslut 
av en bolagsstyrelse måste godkännas av bolagsstämma, är det enligt 

 
37 Stattin, Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 
125 ff.  
38 Det kan anmärkas att stämmobeslutets rättsliga karaktär är en bolagsrättslig fråga. 
39 Jfr Stattin, Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 
s. 119 ff. 
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nämndens mening självklart att överlåtelsen måste villkoras av stäm-
mans godkännande.”40 

Disciplinnämnden hänvisar till ett uttalande i förarbetena till de så 
kallade Leo-reglerna i 16 kap. ABL, där det heter: 

”Om det överlåtande moderbolaget inte är ett aktiemarknadsbolag 
men i sin tur har ett moderbolag som är ett sådant bolag, fordras för 
att överlåtelsen skall bli giltig dessutom att denna godkänns av bolags-
stämman i det sistnämnda moderbolaget.”41 

Slutsatsen av detta är att punkt 4.1 anger att närståendetransaktio-
ner kan ske på två sätt, antingen föreläggs ett beslutsförslag bolags-
stämman eller också föreläggs ett redan fattat beslut bolagsstäm-
man för godkännande. Detta innebär att ett beslut som villkoras av 
stämmans godkännande, som framgår av det som regeringen an-
fört, inte fram till det att det fattats är giltigt. Det finns alltså fram 
till dess inte något beslut som kan åberopas gentemot bolaget.42 I 
båda fallen skall, när beslutsfrågan aktualiseras, det beslutsunderlag 
som utpekas i punkt 4.1 föreläggas för bolagsstämman. 

Det finns anledning att nämna i detta sammanhang att reglerna 
om bolagsstämmans beslut om, eller godkännande av, en överlåtel-
sesyftar till att skapa ett materiellt – inte formellt – skydd för aktie-
ägarna. Det innebär att de kan bli föremål för reduktionsslut om 
det skulle behöver, till exempel som fallet var beträffande HQ AB 
(publ.) och HQ Bank AB om verksamheten omedelbart måste 
uppkapitaliseras för att undvika förluster för aktieägarna. I disci-
plinnämndsavgörandet i HQ-ärendet anförs, efter att nämnden 
konstaterat att HQ:s medvetna agerande att avvika från beslutsreg-
lerna i regelverket i och för sig var en överträdelse, följande: 

”Situationen var emellertid i förevarande fall speciell så till vida att 
HQ riskerade att likvidationsplikt skulle uppkomma för HQ Bank om 
banken inte omedelbart uppkapitaliserades, med stor förlust för aktie-
ägarna som följd, samtidigt som en återköpsoption avsågs säkerställa 
möjligheten för HQ att återköpa HQ Fonder, om överlåtelsen inte 

 
40 DN 2010:4, s. 4. 
41 Prop. 2004/05:85, s. 364 f. 
42 Det är inte givet hur denna uppfattning om rättsläget när den bristande giltigheten 
beror på ett uppställt villkor – till skillnad från om det beror på t.ex. lagreglerna i 16 
kap. ABL – korresponderar mot 8 kap. 42 § ABL – att utreda generella frågor om 
stämmans godkännande får emellertid återstå till annat sammanhang. 
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skulle godkännas av bolagsstämma i HQ. Detta arrangemang skulle 
normalt inte vara tillräckligt för att tillgodose bestämmelserna i punkt 
4.1 i Regelverket, men det måste i förevarande fall beaktas att bolaget 
befann sig i ett uppenbart nödläge. I allt fall med beaktande av att 
punkt 4.1 inte efter orden var tillämplig i den aktuella situationen an-
ser disciplinnämnden att HQ inte i denna del kan anses ha överträtt 
Regelverket.”43 

Uttalandet är intressant både i materiell mening, eftersom det klar-
gör att punkt 4.1 kan bli föremål för reduktionsslut om det finns 
skäl för det, och som ett uttryck för den tolkningsmetod som be-
skrivits i det föregående. Det har tillkommit mot bakgrund av det 
svar som HQ AB (publ.) lämnade på OMX:s anmälningspåstående, 
där HQ anförde att det i den aktuella situationen fanns skäl för ett 
reduktionsslut för att skydda aktieägarvärden. 

I punkt 4.1 finns också speciella regler om beslutsunderlag och 
tillhandahållande av detta vid närståendetransaktioner. Styrelsen 
skall inledningsvis inhämta ett värderingsutlåtande eller en ”fairness 
opinion”, det vill säga ett utlåtande om vederlaget framstår som 
skäligt för bolaget, från en oberoende expert. Syftet med detta utlå-
tande är att ge aktieägarna ett ekonomiskt beslutsunderlag. Mot 
bakgrund av detta skall styrelsen upprätta en redogörelse för den 
föreslagna transaktionen. Man torde kunna förvänta sig att styrel-
sen i redogörelsen beskriver transaktionen och dess effekter och 
uttalar sig om huruvida det kan finnas alternativ till att genomföra 
transaktionen på avsett sätt.44 

Värderingsutlåtandet och styrelsens redogörelse skall hållas till-
gängliga och läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor före 
den bolagsstämma som skall fatta eller godkänna beslut om trans-
aktionen. De skall också läggas fram vid stämman. I kallelsen till 
stämman skall det beslut som skall fattas eller godkännas redovisas 
i sina huvuddrag.  

 
43 DN 2010:4, s. 7. 
44 Det sista mot bakgrund av uttalandet ”[e]nligt aktiebolagslagens regler åligger det 
styrelsen att förvalta bolagets angelägenheter i alla aktieägares intresse. Häri torde ligga 
att styrelsen som ett alternativ till utköp eller förvärv har att pröva även andra lösningar. 
Om sådana inte visar sig vara lämpliga eller tillgängliga syftar kravet i andra punkten på 
ett oberoende värderingsutlåtande till att ge aktieägarna ett tillfredsställande underlag 
för sitt ställningstagande.” 
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8 Särskilt om informationsgivning 
Till närståendetransaktionsreglernas kontext hör att det finns kor-
responderande informationsregler i punkt 3.3.7 regelverket. Infor-
mationsregeln har följande lydelse: 

”Beslut om transaktion mellan bolaget och en närstående ska offent-
liggöras om inte transaktionen utgör en del av bolagets normala verk-
samhet eller är av mindre betydelse för de inblandade parterna. 

Med ”närstående” avses verkställande direktören, styrelseledamöter 
samt andra personer i ledningen för moderbolaget eller betydelsefulla 
dotterbolag och som kontrollerar eller utövar ett väsentligt inflytande 
över finansiella och operativa beslut i moder- eller dotterbolaget. Det-
samma gäller juridiska personer som kontrolleras av dessa personer 
samt aktieägare som kontrollerar mer än tio procent av aktierna eller 
rösterna i bolaget.” 

Informationsregeln anknyter till sin utformning om närstående-
transaktionsregeln, men har inte en identisk utformning. Den inne-
bär att ett aktiemarknadsbolag skall lämna marknadsinformation 
om närståendetransaktioner om inte dessa kan anses vara ett led i 
den normala affärsverksamheten eller är av mindre betydelse.  

Lokutionen ”mindre betydelse” har påhänget ”för de inblandade par-
terna”, vilket skulle kunna betyda att betydelseprövningen skall göras 
för alla parter i transaktionen – det kan emellertid knappast vara av-
sikten, utan det torde vara betydelsen för aktiemarknadsbolaget som 
skall redovisas. 

Närståendedefinitionen avviker från närståendedefinitionen bland 
annat genom att det krävs att den som skall anses vara närstående 
också ”kontrollerar” eller ”utövar” ett väsentligt inflytande. Med 
”kontrollerar” torde avses möjligheten att utöva inflytandet. Något 
motsvarande krav finns inte i punkt 4.1. 

Det kan noteras att även i detta fall anges att aktieägare som 
kontrollerar minst 10 procent av aktierna eller rösterna anses som 
närstående. Inte heller i detta fall anges om det rör sig om fysiska 
eller juridiska personer, men både den ordalydelsen utesluter inte 
att både juridiska och fysiska personer omfattas och ändamålen 
talar starkt för detta. 

Även om det alltså finns diskrepanser mellan punkterna 4.1 och 
3.3.7 torde det försiktighetsvis finnas anledning att lämna mark-
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nadsinformation så snart punkt 4.1 blir tillämplig. I vilket fall som 
helst torde sådan information behöva lämnas när olika förfaranden 
så att punkt 4.1 blir tillämplig eller för att uppfylla kraven i punkt 
4.1, till exempel ingående av avtal eller sammankallande av bolags-
stämma, vidtas.   

9 Civilrättsliga effekter av överträdelser 
För fullständighets skull bör det sägas att det inte finns något ome-
delbart samband mellan en överträdelse av punkt 4.1 och civilrätts-
lig giltighet. I annat än rena undantagssituationer kommer därför en 
rättshandlig som innebär en överträdelse av punkt 4.1 att stå sig 
såväl aktiebolagsrättsligt som avtalsrättsligt. 

10 Avslutning 
I denna uppsats har jag behandlat tolkning och tillämpning av bör-
sens närståendetransaktionsregler i punkt 4.1 regelverket. Jag har 
också kortfattat belyst informationsreglerna i punkt 3.3.7. En gene-
rell slutsats av diskussionen är att reglerna i vissa fall är svåra att 
tillämpa enligt sin ordalydelse, eller leder till tveksamma resultat vid 
sådan tillämpning. Det finns därför anledning att – precis som i 
övrigt när det gäller börsens regelverk – analysera reglernas ända-
mål noggrant. En sådan analys kan lösa flera tolknings- och till-
lämpningsproblem. 

I det föregående har jag identifierat några problem med utform-
ningen av punkt 4.1 och punkt 3.3.7. Det finns enligt min uppfatt-
ning anledning att åtminstone överväga följande förändringar i reg-
lernas utformning: 

(1) Det bör klargöras att reglerna omfattar också större aktieäga-
re som är juridiska personer, så att kvardröjande oklarhet på denna 
punkt kan undanröjas. 

(2) Det kan vara lämpligt att ensa närståendekategorierna i de 
två punkterna och att ta in dem i regeltexten i regelverket. 

(3) Det bör klargöras i punkt 4.1 vilka transaktioner regeln skall 
vara tillämplig. 

(4) Det är slutligen betydelsefullt att det klargörs att innebörden 
av de dubbla rekvisiten ”fattas” och ”godkännas” måste innebära 
att beslut om närståendetransaktioner antingen kan fattas på bo-

31 
 



Daniel Stattin 

lagsstämman eller också fattas i annan ordning och godkännas på 
bolagsstämman. 
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