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Abstract 

Specialförvärvsbolag, eller uppköpsskalbolag, är bolag utan verk-

samhet som börsnoteras med syfte att anskaffa kapital för att för-

värva ett eller flera andra bolag. Det uppköpta bolaget noteras se-

dan inom en bestämd tidsperiod och tar över 

specialförvärvsbolagets plats på börsen. Att notera ett skalbolag 

med förvärvssyfte har hittills inte skett på svenska marknadsplatser. 

Efterfrågan har dock ökat på den här typen av noteringar. Nasdaq, 

som äger Stockholmsbörsen, har därför antagit nya regler för att 

möjliggöra notering av specialförvärvsbolag, vilka trädde i kraft 1 

februari 2021. 

Trots att börsens regelverk har ändrats, kvarstår frågan om ett bo-

lag utan operativ historik kan uppfylla de krav på information som 

ställs i EU:s prospektregelverk. Frågan är också, på ett mer över-

gripande plan, om noteringar av specialförvärvsbolag innebär risker 

för investerare som behöver beaktas vid regeländringar och inför 

det som tycks ofrånkomligt: specialförvärvsbolagens inträde på den 

svenska aktiemarknaden. I den här artikeln kommer jag behandla 

några rättsfrågor som uppkommer med anledning av notering av 

specialförvärvsbolag. 
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1 Inledning1  

Specialförvärvsbolag, eller uppköpsskalbolag, är bolag utan verk-

samhet som börsnoteras med syfte att anskaffa kapital för att för-

värva ett eller flera andra bolag. Det uppköpta bolaget noteras se-

dan inom en bestämd tidsperiod och tar över 

specialförvärvsbolagets plats på börsen. I USA har den är typen av 

börsnoteringar, genom så kallade Spacs (special purpose aquisition 

companies), förekommit i decennier.2 De senaste åren har använd-

ningen ökat kraftigt, inte minst under år 2020.3 Intresset är stort 

även i Sverige.4 Att notera ett skalbolag med förvärvssyfte har hit-

tills inte skett på svenska marknadsplatser. När efterfrågan nu ökat 

på den här typen av noteringar finns ett förnyat behov av regeländ-

ringar. Nasdaq, som äger Stockholmsbörsen, har därför antagit nya 

regler för att möjliggöra notering av specialförvärvsbolag, vilka 

trädde i kraft 1 februari 2021.5  

Trots att börsens regelverk har ändrats, kvarstår frågan om ett bo-

lag utan operativ historik kan uppfylla de krav på information som 

ställs i EU:s prospektregelverk. Frågan är också, på ett mer över-

gripande plan, om noteringar av specialförvärvsbolag innebär risker 

för investerare som behöver beaktas vid regeländringar och inför 

det som tycks ofrånkomligt: specialförvärvsbolagens inträde på den 

svenska aktiemarknaden. I den här artikeln kommer jag behandla 

några rättsfrågor som uppkommer med anledning av notering av 

specialförvärvsbolag. 

 

 
1 Stort tack till jur. kand. Wilhelm Westberg för värdefulla och initierade synpunkter på 

manus. 
2 https://www.excelsiorgp.com/resources/what-is-a-spac-and-why-are-they-suddenly-

so-popular/. 
3 På Wall Street har drygt 420 amerikanska bolag noterats under år 2020, varav cirka 

hälften var specialförvärvsbolag: Spac-driven börsfest i Silicon Valley, Affärsvärlden, Nr 51, 

14 december 2020. 
4 Snart i Sverige – kändisar frontar het finanstrend, Svenska Dagbladet, 2020-10-03. 
5 Nasdaq Nordic Main Rulebook for Issuers of Shares (1 February, 2021), punkten 

2.18;  

Nya heta noteringsmodellen på väg till Stockholmsbörsen, Dagens Industri, 2020-01-08. 
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2 Specialförvärvsbolag och noteringspro-
cessen 

Noteringsprocesser med specialförvärvsbolag fungerar så att ett 

skalbolag bildas, noteras på börsen och börjar ta in kapital vid börs-

introduktionen (även kallat IPO, initial public offering). Vanligtvis 

får de som investerar i skalbolaget (specialförvärvsbolaget) aktier 

med inlösenrätt eller warranter.6 Vid tidpunkten för börsintrodukt-

ionen är det oftast inte bestämt vilket bolag som ska förvärvas av 

specialförvärvsbolaget. Det är vanligt att en sektor pekas ut och att 

andra parametrar specificeras kopplat till förvärvet. Specialför-

värvsbolagets ledning är ofta experter inom den marknad eller sek-

tor som förvärvet är inriktat mot. Ledningen investerar normalt 

sett själva i specialförvärvsbolaget.  

När det efter en tid står klart vilket bolag som ska förvärvas kan 

investerare som vill lösa in sina aktier i specialförvärvsbolaget få 

tillbaka sin ursprungliga investering tillsammans med upplupen 

ränta. Investerare som däremot vill ha kvar sin investering i special-

förvärvsbolaget står kvar som aktieägare och utnyttjar inte sin in-

lösningsrätt. Förvärvet måste godkännas av specialförvärvsbolagets 

aktieägare på en bolagsstämma. Ett framgångsrikt förvärv ger ak-

tieägare avkastning på sin investering utifrån utvecklingen hos den 

nya verksamheten som tagit det ursprungliga skalbolagets plats. 

Warranter ger investerare möjlighet till hög avkastning, om proces-

sen med specialförvärvsbolaget lyckas.7  

Om specialförvärvsbolaget inte lyckas förvärva ett bolag inom en 

viss tid efter börsintroduktionen går investerat kapital åter till inve-

 
6 En warrant är ett hävstångsinstrument som ger innehavaren rätt att antingen köpa 

eller sälja underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris och en på förhand be-

stämd lösendag. Den underliggande tillgången kan till exempel vara en aktie eller ett 

index. Hävstångseffekten kan medföra att såväl vinsten som förlusten på insatt kapital 

blir procentuellt större än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande aktien. 

För mer information om aktier och warranter i samband med notering av specialför-

värvsbolag, se: https://corpgov.law.harvard.edu/2018/07/06/special-purpose-

acquisition-companies-an-introduction/. 
7 https://www.excelsiorgp.com/resources/what-is-a-spac-and-why-are-they-suddenly-

so-popular/. 
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sterarna och specialförvärvbolaget avnoteras från börsen. Ett ty-

piskt tidsspann är 24-36 månader.8   

Att notera ett tomt bolag med syfte att få in kapital och köpa upp 

ett annat bolag, anses på amerikanska marknader vara ett effektivt 

sätt att notera bolag. En vanlig noteringsprocess utpekas som mer 

tidskrävande och mer kostsam.9 En traditionell noteringsprocess 

kan ta ett par år, medan specialförvärvsbolag kan noteras i en pro-

cess om ett par månader. Något som skiljer noteringsprocesserna 

åt, förutom tidsaspekten, är att specialförvärvsbolagen har som 

enda syfte att anskaffa kapital för att förvärva ett annat bolag, som 

sedan tar specialförvärvsbolagets plats. Ett specialförvärvsbolag har 

alltså ingen egen affärsverksamhet som avses bedrivas under lång 

tid. Avsikten med bolaget är att utgöra ett verktyg för att snabbt få 

tillgång till en marknadsplats där bolaget kan få in kapital genom att 

bjuda ut sina aktier till allmänheten.   

En annan sak som skiljer ut specialförvärvsbolagen, är att de saknar 

operativ historik som visar på verksamhet bakåt i tiden. I en tradit-

ionell noteringsprocess är operativ historik en central del i den be-

dömning som görs av bolaget och måste ha en viss kvalitet för att 

bolaget ska anses ”börsfäigt”. Information om, bland annat, verk-

samhet och operativ historik ska finnas i det prospekt som Finans-

inspektionen godkänner innan en börsnotering kan genomföras. I 

nästa stycke ska jag titta närmare på noteringskraven och prospekt-

reglerna, särskilt de delar som är relevanta för att senare analysera 

notering av specialförvärvsbolag. 

3 Prospektregler och noteringskrav 

3.1 EU:s prospektregelverk 

En emittent som vill erbjuda sina värdepapper till allmänheten eller 

ta upp värdepapper till handel på en reglerad marknadsplats i Sve-

rige, måste upprätta ett prospekt som ska godkännas av Finansin-

spektionen och offentliggöras. Detta framgår av lag (2007:528) om 

 
8 Lakicevic, M. och Vulanovic, M., A Story on SPACs (November 11, 2011), Managerial 

Finance, Vol. 39, Issue 4, mars 2013, s. 8 och Nasdaq Nordic Main Rulebook for Issu-

ers of Shares (1 February, 2021), punkten 2.18.3. 
9 https://www.excelsiorgp.com/resources/what-is-a-spac-and-why-are-they-suddenly-

so-popular/. 
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värdepappersmarknaden, 13 kap. 3 §.10 Merparten av reglerna om 

prospekt finns i EU:s prospektförordning11 och i två delegerade 

förordningar12. Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser 

till EU:s prospektförordning reglerar Finansinspektionens tillsyns-

kompetens samt de tröskelvärden som gäller för när prospekt ska 

upprättas i Sverige. I Finansinspektionens föreskrifter FFFS 

2007:17 om verksamhet på marknadsplatser preciseras tröskelvär-

dena samt vissa bestämmelser om bland annat språk i prospekt. De 

aktiemarknadsbolag och andra emittenter som vill notera sina ak-

tier på Stockholmsbörsen måste utöver detta följa Nasdaq Stock-

holms regelverk för emittenter.13  

I prospektförordningens inledning slås syftet med regleringen fast 

(preambel 7): 

Syftet med denna förordning är att säkerställa investerarskydd och marknadsef-

fektivitet, samtidigt som den inre kapitalmarknaden stärks. Tillhandahållande av 

information som med hänsyn till emittentens och värdepapperens art är nöd-

vändig för att investerarna ska kunna fatta ett välavvägt investeringsbeslut sä-

kerställer, tillsammans med uppföranderegler, skydd av investerarna. Denna 

information bidrar också till att öka förtroendet för värdepapper och gynnar 

således värdepappersmarknadernas utveckling och sätt att fungera. Informat-

ionen bör göras tillgänglig genom offentliggörande av ett prospekt. 

 
10 Regleringen innehåller undantag för handel med vissa typer av värdepapper, undantag 

för erbjudanden som omfattar lägre belopp eller som riktar sig till kvalificerade investe-

rade eller ett begränsat antal personer, samt ett antal andra undantagsgrunder (förord-

ning (EU) 2017/1129 (not 10), artikel 1). 
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 

om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas 

upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG. 
12 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 av den 14 mars 2019 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller 

tekniska standarder för tillsyn i fråga om finansiell nyckelinformation i sammanfattning-

en av ett prospekt, offentliggörande och klassificering av prospekt, annonsering om 

värdepapper, tillägg till ett prospekt och anmälningsportalen samt om upphävande av 

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 och kommissionens delege-

rade förordning (EU) 2016/301; 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller 

formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska 

offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en regle-

rad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. 
13 Nasdaq Nordic Main Rulebook for Issuers of Shares (1 February, 2021).  
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I artikel 6 prospektförordningen framgår att ett prospekt ska inne-

hålla den nödvändiga information som är väsentlig för att investe-

raren ska kunna göra en välgrundad bedömning av a) emittentens 

och en eventuell garants tillgångar och skulder, vinster och förlus-

ter, finansiella ställning och framtidsutsikter, b) de rättigheter som 

är förenade med värdepapperen, c) skälen till emissionen och 

emissionens effekt på emittenten. Informationen kan variera bero-

ende på emittentens art, typen av värdepapper och emittentens 

ställning.  

Prospektet ska innehålla en sammanfattning på maximalt sju A4-

sidor som på ett koncist och tydligt sätt ska hjälpa investerarna när 

de överväger om de ska investera i värdepapperen. Prospektsam-

manfattningens innehåll regleras översiktligt i prospektförordning-

ens artikel 7. Där framgår att sammanfattningens innehåll ska vara 

korrekt, rättvisande och tydligt och får inte vara vilseledande. Det 

ska läsas som en introduktion till prospektet och det ska vara för-

enligt med de övriga delarna i prospektet. Sammanfattningen ska 

innehålla den nyckelinformation som investerarna behöver för att 

förstå typen av och riskerna med emittenten, garanten och de vär-

depapper som erbjuds eller tas upp till handel.  

Det ska finnas ett urval av historisk finansiell nyckelinformation i 

sammanfattningen. Vilken information som ska ingå i den finansi-

ella nyckelinformationen beror på vilken emittent och vilka värde-

papper som prospektet gäller. I kommissionens delegerade förord-

ning 2019/979 specificeras att minimiinnehållet i 

prospektsammanfattningen för aktierelaterade värdepapper i icke-

finansiella enheter omfattar resultaträkning, balansräkning och 

kassaflödesanalys (artikel 2, bilaga 1).14  

Ytterligare detaljer för aktierelaterade värdepapper regleras i den 

delegerade förordningen 2019/980, där det framkommer att revi-

derad historisk finansiell information ska lämnas för de tre senaste 

räkenskapsåren eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet 

 
14 Specialförvärvsbolag klassas som icke-finansiella enheter. En finansiell enhet är ett 

förvaringsinstitut, inlåningsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. En 

enhet är vidare en finansiell enhet om den i sin näringsverksamhet, eller om den förval-

tas av en annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande 

verksamheter för kunds räkning: handel med värdepapper eller andra finansiella in-

strument, individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller annars investerar, admini-

strerar eller förvaltar pengar eller andra medel. 
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om denna period är kortare än tre år, samt en revisionsberättelse 

för varje år (bilaga 1, punkt 18.1.1).  

Ett prospekt ska också innehålla riskfaktorer som är specifika för 

emittenten och/eller värdepapperen och är väsentliga för att fatta 

ett välgrundat investeringsbeslut, vilket ska gå att bekräfta genom 

innehållet i registreringsdokumentet och värdepappersnoten (pro-

spektförordningen, artikel 16). Riskfaktorernas väsentlighet ska 

bedömas på grundval av sannolikheten för deras förekomst och 

den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. Varje risk-

faktor ska beskrivas på ett tillfredsställande sätt och en förklaring 

ska ges av hur den påverkar emittenten eller de värdepapper som 

erbjuds eller upptas till handel. Bedömningen av väsentligheten 

riskfaktorerna får också offentliggöras genom att tillämpa en kvali-

tativ skala med beteckningarna låg, medel eller hög. 

3.2 Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter 

Stockholmsbörsens regelverk för emittenter är sedan 1 februari 

2021 harmoniserat för hela Nasdaq Nordic och återfinnas enbart i 

engelskspråkig version: Nasdaq Nordic Main Rulebook for Issuers of 

Shares (”emittentregelverket”). Emittentregelverket är civilrättsligt 

bindande för emittenter som noterar värdepapper på Stockholms-

börsen. Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 15 

kap. 1-2 §§ ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för 

notering av finansiella instrument. Syftet är att skapa förutsättning-

ar för en rättvis, välordnad och effektiv handel med de finansiella 

instrumenten. I emittentregelverket finns bland annat noterings-

processen reglerad samt de noteringskrav som emittenten måste 

uppfylla.  

Ett av noteringskraven handlar om redovisning och verksamhetshi-

storik (emittentegelverket, 2.7-2.8). Där framkommer att emitten-

ten ska ha publicerat redovisningshandlingar för åtminstone tre år i 

enlighet med den lagstiftning som gäller i emittentens hemland. 

Det ska finnas tillräcklig information för att börsen och investerar-

na ska kunna bedöma verksamhetsutvecklingen och kunna bilda sig 

en informerad uppfattning om emittenten och dess aktier. Emitten-

ten ska ha en tydlig affärsidé samt kunna visa pågående affärsverk-

samhet med tillräcklig operativ historik.  
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Handledningstexten15 till noteringskraven om redovisning och 

verksamhetshistorik har kortats ner i jämförelse med den version 

som gällde före 1 februari 2021. Där framhålls att emittenten måste 

kunna visa på verksamhet över tid för att kravet i punkten 2.8 ska 

anses uppfyllt. Utvecklingen över tid ska också kunna bedömas.  

Från huvudregeln om tre års räkenskaper kan undantag ges under 

vissa förutsättningar. Emittentregelverkets handledningstext till 

punkten 2.7.2 anger följande:  

Relevant financial information may be presented in other ways than 

through historical annual or consoli-dated financial reports, such as 

financial information drawn up in accordance with the prospectus 

rules when the issuer has a complex financial history (for example 

through carve-out financial information when an Issuer has be-

come an independent company as a result of a spin-off from an 

existing business). 

Börsen kan också generellt medge undantag från noteringskraven 

om syftet med det aktuella noteringskravet eller annan reglering 

inte äventyras, eller syftet med ett noteringskrav kan uppfyllas på 

annat sätt (emittentregelverket, punkt 1.4). 

 Vidare ska emittenten enligt emittentregelverket visa att det finns 

en dokumenterad vinstintjäningsförmåga på koncernnivå. Det be-

tyder att emittenten måste kunna dokumentera att dess verksamhet 

har genererat vinst under det senaste räkenskapsåret (2.9). En emit-

tent som inte har dokumenterad vinstintjäningsförmåga kan i stället 

visa att det har tillräckligt rörelsekapital för att kunna bedriva pla-

nerad verksamhet under den närmaste tolvmånadersperioden efter 

första dag för handel (2.9.2).   

Prospektregleringen och börsens regelverk innehåller många och 

detaljerade regler som bolag behöver förhålla sig till i samband med 

en börsnotering. I nästa avsnitt ska regelgenomgången här ovan 

analyseras utifrån hur ett specialförvärvsbolag möjligen skulle be-

dömas. 

 

 
15 Handledningstexterna i emittentregelverket är inte bindande för emittenterna, utan 

ger en vägledning om hur börsen tolkar den praxis som gäller. Se emittentregelverkets 

Introduction (s. 7) om guidance. 
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4 Regeltolkning, särskilt om kravet på ope-
rativ historik 

Notering av specialförvärvsbolag har framhållits som ett effektivt 

alternativ till en sedvanlig noteringsprocess. Det finns emellertid 

också kritik mot att bolag ska kunna ha en ”gräddfil” in på börsen, 

att de tillåts kringgå noteringskraven och att börsen inte kommer 

kunna övervaka specialförvärvsbolagen eftersom de är tomma 

skal.16 Det som står klart är att specialförvärvsbolag inte kan be-

dömas på samma villkor som bolag vanligtvis bedöms i noterings-

processen.  

Den största oklarheten när den rättsliga regleringen ska tillämpas 

vid en noteringsprocess av ett specialförvärvsbolag framstår vara 

kopplat till krav om operativ historik, som i dagsläget är en central 

del vid notering och vid upprättande av prospekt. Vid genom-

gången av reglerna i avsnittet ovan framkommer dock inga uttryck-

liga förbud mot att notera bolag utan verksamhetshistorik, vare sig 

i prospektförordningen, i de delegerade förordningarna eller i 

svensk lagstiftning. Däremot är det tydligt att regelverken är upp-

rättade utifrån synen att bolag som huvudregel behöver kunna visa 

på operativ historik, dokumenterad intjäningsförmåga och ett sta-

bilt ”track record” bakåt i tiden. Det är inte ett tomt skalbolag som 

EU-lagstiftare och tillsynsmyndigheter sett framför sig vid utform-

ningen av prospektreglerna. 

Finansiell nyckelinformation, såsom den regleras i EU:s prospekt-

regelverk, bygger på att det finns finansiell information från tidigare 

perioder att sammanställa om bolaget och dess verksamhet. De 

delegerade förordningarna anger att prospekt måste innehålla resul-

taträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Det ska också fin-

nas reviderad historisk finansiell information som ska lämnas för 

de tre senaste räkenskapsåren, alternativt så länge som emittenten 

bedrivit verksamhet om denna period är kortare än tre år. Prospek-

tet måste även innehålla en revisionsberättelse för varje år.  

Så som jag tolkar reglerna innebär de att det inte finns något ut-

tryckligt förbud mot att notera bolag med mycket kort eller obe-

 
16 Som att köpa säcken utan grisen, Dagens Industri, 2020-10-09; 

https://www.reuters.com/article/us-spacs-europe-breakingviews/breakingviews-look-

out-europe-a-spac-craze-is-around-the-corner-idUKKBN2930SY?edition-redirect=uk. 
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fintlig operativ historik. Emittenten ska lämna information för den 

tid som verksamhet bedrivits, även om det är kortare tid än tre år. 

Samtidigt verkar det inte finnas ett särskilt stort utrymme för att 

tolka reglerna så att de ska anses kunna omfatta bolag som ännu 

inte bedrivit verksamhet alls, och som därmed inte kan visa på nå-

gon historisk finansiell information över huvud taget. Rent tekniskt 

kan dock resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och re-

visionsberättelse upprättas för ett tomt bolag direkt i samband med 

bildandet eller kort därefter. Kostnader för att skapa bolaget, legala 

kostnader och startkapital är exempel på poster som i så fall går att 

redovisa.  

Eftersom specialförvärvsbolag har noterats på ett antal marknads-

platser i Europa, om än i begränsad omfattning,17 tyder det på att 

ett flertal tillsynsmyndigheter och börser tolkat EU:s prospektregler 

på så sätt att de funnit ett utrymme för notering av specialförvärvs-

bolag. Även om någon notering av specialförvärvsbolag inte skett 

på Stockholmsbörsen visar de nyss införda emittentreglerna att 

åtminstone Stockholmsbörsen själva anser en sådan notering fören-

lig med gällande lagstiftning. Stockholmsbörsen har även tidigare 

haft liknande regler som möjliggjort notering av s k acquisition com-

panies.18  

Finansinspektionen i Sverige har hittills uppgivit att myndigheten 

inte kan säga hur prospektreglerna ska tolkas i förhållande till spe-

cialförvärvsbolag och att det är svårt att göra en tolkning eftersom 

något prospekt från ett sådant bolag ännu inte skickats in till FI för 

godkännande.19 Min tolkning av EU:s prospektregelverk är att reg-

lerna syftar till att säkerställa att den information om operativ histo-

rik som finns i ett bolag ska presenteras i prospektet, vilket måste 

godkännas inför en börsnotering. Hur kort period för operativ 

historik som kan godtas givet prospektregelverket är oklart. Det är 

också oklart om och på vilket sätt viss annan typ av information 

 
17 Enligt Reuters är 10 noteringar av spacs aktuella runt om i Europa: 

https://www.reuters.com/article/us-spacs-europe-breakingviews/breakingviews-look-

out-europe-a-spac-craze-is-around-the-corner-idUSKBN2930SY. Artikeln refererar 

även till tidigare noteringar i Storbritannien och Frankrike. 

Se även nyheter från Storbritannien: https://www.latham.london/2018/02/the-recent-

resurgence-of-special-purpose-acquisition-companies/; och information på London 

Stock Exchange: https://www.londonstockexchange.com/raise-finance/funds/spacs. 
18 Se avsnitt 5 nedan. 
19 FI utan svar om Spac-trenden: ”Det är svårt att föregripa”, Dagens Industri, 2020-10-14. 
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skulle kunna kompensera bristen på operativ verksamhet. Inform-

ationskraven avseende prospekt ser olika ut beroende på typen av 

prospekt, vilken bransch emittenten är verksam inom, hur transakt-

ionen ska genomföras och vilken typ av värdepapper som ska tas 

upp till handel.  

Något kan även sägas om de allmänna noteringskraven i Nasdaq 

Stockholms regelverk och hur de förhåller sig till specialförvärvs-

bolag. Handledningstexterna i börsens regelverk från 1 februari 

2021 har kortats ner betydligt i punkterna om noteringskrav. Kra-

ven på operativ historik och dokumenterad vinstintjäningsförmåga 

är dock lika tydliga, och möjligen framstår de som svårare att av-

vika från i och med att det nu inte finns lika utförliga beskrivningar 

om undantag i handledningstexterna. Tidigare beskrevs att brist på 

operativ historik kunde kompenseras med annan information som 

kan ”ge en bild av att emittenten kommer från en stabil och hög-

kvalitativ miljö”.20 En rad exempel på undantagssituationer specifi-

cerades, dock inget som var tillämpligt på ett specialförvärvsbo-

lag.21 Både tidigare regelverk och den nya versionen formulerar 

noteringskraven på ett sätt som gör utrymmet för notering av spe-

cialförvärvsbolag i en ordinarie noteringsprocess snävt. Nya note-

ringskrav har dock som nämnts införts, vilka innebär att skalbolag 

med förvärvssyfte kan noteras utan krav på operativ historik. I 

nästa avsnitt ska jag titta närmare på utformningen av de nya, sär-

skilda noteringskraven. 

5 Börsens regelverk i förändring 

Den första februari 2021 trädde Nasdaq Nordics nya noteringsreg-

ler för specialförvärvsbolag i kraft.22 I dessa regler, som kommer att 

återges i detalj nedan, framgår att kraven på finansiell och operativ 

historik inte är tillämpliga för specialförvärvsbolag. Inför antagan-

det av de nya reglerna uttalade Nasdaqs europeiska noteringschef 

att andra noteringskrav därför kommer få större betydelse. Som 

exempel angav noteringschefen att det kan handla om att större 

vikt fästs vid upphovsmännens renommé, och att specialförvärvs-

 
20 Nasdaq Sockholms regelverk för emittenter, 2019, avsnitt 2.9. 
21 Till exempel avknoppningar från börsbolag eller bolag som bildas genom förvärv 

eller samgåenden mellan två eller flera börsbolag. 
22 Se Regulatory Notice daterat den 15 januari, 2021 och A. a. 
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bolagets styrelse och ledning samt större investerare har relevant 

erfarenhet.23 Specialförvärvsbolagen kommer vidare att bedömas i 

två steg. En första granskning görs före noteringen av specialför-

värvsbolaget, utifrån de särskilda noteringskrav som gäller för den 

här typen av bolag.24 En andra granskning görs efter det att bolaget 

gjort ett förvärv.25 Det bolag som identifierats för uppköp måste 

uppfylla de ”vanliga” noteringskraven. 26 Börsen har därutöver avi-

serat att det utreds om det finns ett behov av att inrätta en särskild 

lista eller segment för specialförvärvsbolag. Detta i syfte att skapa 

tydlighet gentemot investerare och särskilt mindre, icke-

professionella investerare.27 

Tidigare har regelverket för emittenter innehållit regler för special-

förvärvsbolag, benämnda acquisition companies.28 När regelverket 

ändrades i mars 2020 togs dessa regler bort med hänvisning till att 

de aldrig använts i praktiken och därmed var obsoleta.29 De nya 

reglerna som trädde i kraft i februari 2021 har stora likheter med 

den tidigare regleringen. Det nya regelverket utgör därutöver en 

harmonisering av Nasdaq Nordics samtliga reglerade marknader 

och återfinns därför endast i en engelskspråkig version. Reglerna 

om specialförvärvsbolag återfinns i avsnitt 2.18 och lyder enligt 

följande: 

 

2.18 Specific Admission Requirements for SPAC  

2.18.1  A SPAC is an Issuer whose purpose is to complete one or more 

acquisitions within a certain time period. The rules regarding historical financial 

information and business operations in 2.7 and 2.8 shall not be applicable to a 

SPAC.  

2.18. 2 At least 90 per cent of the gross proceeds from the initial public 

offering and any other sale by the Issuer of equity securities must be deposited 

 
23 Nya heta noteringsmodellen på väg till Stockholmsbörsen, Dagens Industri, 2020-01-08. 
24 Se punkten 2.18 emittentegelverket. 
25 Se punkten 2.18.6 i emittentregelverket och Regulatory Notice daterat den 15 januari, 

2021. 
26 A. a. 
27 Nya heta noteringsmodellen på väg till Stockholmsbörsen, Dagens Industri, 2020-01-08. 
28 Nasdaq Sockholms regelverk för emittenter, 2019, handledningstexten till avsnitt 

2.3.6. 
29 Summary of principal changes: New Main Market Rulebook versus Stockholm rule-

book, mars 2020. 
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in a blocked bank account (a “deposit account”) maintained by a financial insti-

tution independent from the Issuer.  

2.18.3  Within 36 months of the date of admission to trading, or such 

shorter period that the Issuer specifies in its prospectus, the Issuer must com-

plete one or more business combinations having an aggregate fair market value 

of at least 80 per cent of the value of the deposit account (excluding any de-

ferred underwriters fees and taxes payable on the income earned on the deposit 

account) at the time of the agreement to enter into the initial combination.  

2.18.4 Until the Issuer has satisfied the condition in 2.18.3 above, each 

business combination must be approved by a majority of the directors who are 

independent of the Issuer and the management of the Issuer.  

2.18.5 Until the Issuer has satisfied the condition in 2.18.3 above, each 

business combination must be approved by a majority of the Shares voting at 

the general meeting of shareholders at which the business combination is being 

considered.  

2.18.6 Until the Issuer has satisfied the condition in 2.18.3 above, the Is-

suer must notify the Exchange as soon as possible about each proposed busi-

ness combination prior to the disclosure of such business combination to the 

public. Following the completion of each business combination, the combined 

Issuer must meet the Admission Requirements. If the Issuer does not meet the 

Admission Requirements following a business combination or does not comply 

with one of the requirements set forth above, the Exchange may decide to del-

ist the Shares of the Issuer.  

2.18.7 Until the Issuer has satisfied the condition in 2.18.3 above, the 

Issuer’s articles of association shall provide shareholders with the opportunity 

to redeem their Shares into cash equal to their pro rata share of the aggregate 

amount then in the deposit account (net of taxes payable and amounts distrib- 

uted to management for working capital purposes) provided that the business 

combination is approved and consummated in accordance with national law. 

The Issuer may establish a limit (set no lower than 10% of the Issuer’s total 

share capital) with respect to which any shareholder, may exercise such conver-

sion rights. This right of conversion does not apply in relation to: 

a) Members of the board of directors of the Issuer; 

b) Management of the Issuer; 

c) Founding shareholders of the Issuer; 

d) A spouse or co-habitee of any person referred to in subsec-

tions a-c above; 
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e) A person who is under custody of any person referred to in 

subsections a–c above; or 

f) A legal person over which any person referred to in subsec-

tions a–e above, alone or together with any other person re-

ferred to therein, exercises a controlling influence.  

 

The notice to attend the general meeting of shareholders shall mention the 

shareholders’ right to demand redemption.  

2.18.8  For any business combination that requires shareholder approval 

pursuant to 2.18.5 above, (a) the Issuer must initiate a new listing process as 

soon as possible after the entry into definitive documentation relating to such 

business combination and (b) the Issuer cannot complete such business combi-

nation unless and until the Exchange has confirmed that the Issuer, giving ef-

fect to the business combination, fulfils the Admission Requirements.  

 

Avsnitt 2.18 i emittentregelverket harmonierar i sin övergripande 

struktur med hur specialförvärvsbolag regleras generellt på andra 

marknadsplatser.30 Det går dock att fråga sig om noteringschefens 

uttalanden om att vissa andra faktorer kring specialförvärvsbolaget 

ska tillmätas större vikt har kommit till uttryck i de nya reglerna. De 

allmänna noteringskraven i avsnitt 2 i emittentregelverket har näm-

ligen inte ändrats i samband med införandet av de nya reglerna om 

specialförvärvsbolag. Börsen har endast lagt till ett stycke i hand-

ledningstexten till punkten 2.15.2 a). I sagda stycke uttalas att bör-

sen kan acceptera att ledningen i ett specialförvärvsbolag inte är 

anställda av emittenten. Det förutsätter dock att emittenten kan 

påvisa att det finns erforderlig kompetens och erfarenhet för att 

kunna leda ett noterat bolag.  

De särskilda noteringskraven innebär att avsnitt 2.7 och 2.8 inte ska 

tillämpas på specialförvärvsbolag. Avsnitt 2.9 däremot, om doku-

menterad vinstintjäningsförmåga eller rörelsekapital, fortsatt är ett 

krav även för specialförvärvsbolag. Bolaget måste alltså visa att det 

har tillräckligt rörelsekapital för att kunna bedriva planerad verk-

 
30 Klausner, M. D. och Ohlrogge, M., A Sober Look at SPACs, Stanford Law and Eco-

nomics Olin Working Paper No. 559, NYU Law and Economics Research Paper No. 

20-48, 28 oktober 2020;  

Lakicevic, M. och Vulanovic, M., A Story on SPACs (November 11, 2011), Managerial 

Finance, Vol. 39, Issue 4, mars 2013, s. 6-9.  
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samhet under den närmaste tolvmånadersperioden efter första dag 

för handel (2.9.2).   

Med tanke på de få förändringar som gjorts av noteringskraven är 

det svårt att se hur upphovsmännens renommé, relevant erfarenhet 

hos större investerare samt hos styrelse och ledning ska kontrolle-

ras i en noteringsprocess. Värt att notera är att det i de allmänna 

noteringsreglerna tidigare funnits ett krav på börserfarenhet hos 

personer ledningen. Detta krav tog börsen bort vid den revidering 

av emittentregelverket som skedde i maj 2020. Kravet på börserfa-

renhet hos styrelsen och ledningen i ett bolag som står inför 

börsnotering finns alltså inte längre reglerat i sedvanliga noterings-

processer. Mot bakgrund av det framstår behovet av ett note-

ringskrav med sikte på ledningens kompetens möjligen än större 

för bolag som saknar verksamhetshistorik. Sammanfattningsvis 

framstår det som att börsen enbart gjort en omarbetning av de tidi-

gare gällande reglerna för specialförvärvsbolag och att de kompen-

satoriska krav som diskuterats i media inte inkorporerats. 

6 Specialförvärvsbolag och investerarskyd-
det 

Syftet med prospektreglerna och noteringskraven är att säkerställa 

investerarskydd och marknadseffektivitet. Helt kortfattat: Investe-

rare behöver information för att kunna fatta välgrundade investe-

ringsbeslut. Marknadseffektivitet värnas genom att investeringar 

allokeras till marknader och bolag som har god potential till ut-

veckling. Finns det risker med att tillåta notering av skalbolag på 

börsen? Kan bristen på verksamhet bakåt i tiden anses oförenlig 

med investerarskyddet och i förlängningen en effektiv handel på 

aktiemarknaden?  

Vid en översiktlig genomgång av regelverket är det tydligt att regle-

ringen av informationsgivning i prospekt i allmänhet och även in-

för en notering på börsen är omfattande och detaljerad. Ett karak-

tärsdrag som framstår som centralt är att det finns en stor variation 

i kraven på information. Beroende på en rad faktorer, såsom typ av 

värdepapper, marknad, emittent och informationsläge, efterfrågas 

olika information. Det viktiga är att investerare får tillräckligt med 

information för att kunna utvärdera och prognosticera en investe-
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ringsmöjlighet, göra en bedömning av värdet på instrument som är 

kopplade till investeringen och endera förkasta investeringsmöjlig-

heten eller välja att satsa på den.  

I alla bolag finns risker, investeringar på aktiemarknaden är sällan 

riskfria, hur mycket information som än finns tillgänglig. Skillnaden 

vid en investering i ett specialförvärvsbolag är att riskerna inte är 

kopplade till någon del av verksamheten, utan kopplade till att nå-

gon verksamhet bevisligen ännu inte bedrivits i bolaget. Det finns 

en risk att det inte blir någon verksamhet, att de mer konkreta pla-

nerna om vilket bolag som ska köpas upp inte kommer till stånd 

eller att förvärvet sker men inte blir framgångsrikt. Det finns bety-

dande risker med att ett bolag inte visat historiskt att det klarar av 

att driva en viss typ av verksamhet innan det kommer till börsen. 

Betydande risker kan naturligtvis finnas, på andra sätt, i redan eta-

blerade bolag med lång historik av verksamhet. Vissa branscher är 

till exempel mycket riskfyllda och innebär osäkerheter så som 

huruvida ett patent kommer erhållas, ett tillstånd beviljas eller 

andra osäkra processer som är centrala för att kunna fortsätta bed-

riva verksamheten. Sådana risker hanteras på olika sätt i den rätts-

liga regleringen, men inte minst fyller informationsgivningskrav en 

viktig roll i att ge investerare förutsättningar för att fatta välgrun-

dade beslut om sina investeringar. 

Det kompensatoriska tänk som Stockholmsbörsen nämnt tidigare 

skulle kunna vara ett sätt att hantera de speciella risker som är för-

knippade med notering av specialförvärvsbolag. Att informera ex-

tra noggrant om de förvärvsplaner som finns och om ledningens 

erfarenhet, ger investerare möjlighet att bedöma om det finns goda 

chanser till en lyckosam utveckling. Enligt EU:s prospektregelverk 

ska informationen i ett prospekt vara fullständig, konsekvent och 

begriplig. Kan de kriterierna tillgodoses trots att ett bolag saknar 

operativ historik, borde också riskerna med brist på historik kunna 

hanteras – både i regleringen och av investerare. Det kan konstate-

ras att de nya reglerna i emittentregelverket inte innebär några 

högre krav på ledning, investerare eller förvärvsplaner, eller på nå-

gon annan extra eller kompenserande information. De uttalanden 

som börsen gjort i media har gett en bild av att börsen ville tillför-

säkra en tillräcklig kvalitet av de specialförvärvsbolag som ska note-

ras och att detta skulle ske genom bland annat högre krav på led-
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ningen.31 Ur investerarskyddssynpunkt hade det varit önskvärt om 

börsens nya regler för specialförvärvsbolag hade innehållit ett 

kompetenskrav på ledningen. Det tidigare generella noteringskravet 

på börserfarenhet hade kunnat tjäna som inspiration. 

För att skapa ett tillräckligt starkt investerarskydd framstår rätten 

till inlösen av aktierna som helt central. Vidare är tankarna om en 

särskild lista eller segment på börsen för specialförvärvsbolag goda. 

Särskilt för icke-professionella investerare kan det vara viktigt med 

tydlighet om bolagstyp inför ett köp av aktier i ett specialförvärvs-

bolag. Det återstår att se om Stockholmsbörsen kommer införa en 

sådan särskild lista för specialförvärvsbolag. 

7 Avslutande synpunkter 

Specialförvärvsbolag är på väg in på svenska marknadsplatser. År 

2021 spås bli året då det första bolaget av detta slag noterar sina 

aktier i Sverige. Eftersom efterfrågan på att investera i den här ty-

pen av bolag verkar vara stor, kan det tänkas att ett flertal special-

förvärvsbolag etablerar sig på börsen inom kort. Ett tydligt och 

genomtänkt regelverk från börsens sida är därför viktigt. Hur Fi-

nansinspektionen tolkar prospektreglerna i förhållande till en före-

stående notering av ett specialförvärvsbolag återstår att se. Det 

kommer att bli tydligt i samband med att det första prospektet av 

den här typen lämnas in till myndigheten för godkännande. Det 

vore naturligtvis intressant om den europeiska myndigheten för 

värdepapper och marknader, ESMA, utkom med riktlinjer för tolk-

ningen av prospektregelverkets krav på operativ historik och andra 

regler som aktualiseras i frågan. Även det kan tänkas komma inom 

en snar framtid.  

Specialförvärvsbolag utgör troligen ett viktigt alternativ till sedvan-

lig börsnotering och kan fylla ett investeringsbehov på marknaden. 

Kanske sätter den nya finanstrenden också fingret på att den tradit-

ionella noteringsprocessen är tidskrävande och kostnadskrävande. 

Sådan kritik har lyfts fram och kan behöva adresseras med ändring-

ar i noteringskraven och noteringsprocessen generellt.32 En analys 

av den frågan får behandlas i en annan artikel. 

 
31 Nya heta noteringsmodellen på väg till Stockholmsbörsen, Dagens Industri, 2020-01-08. 
32 Som att köpa säcken utan grisen, Dagens Industri, 2020-10-09. 
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