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1   Inledning 

1.1   Introduktion 

Ett aktiebolag får förr eller senare, av en anledning eller en annan, ett behov av 

kapitaltillskott. Den vanligaste finansieringsformen är att bolaget tar in 

främmande kapital, främst i form av traditionella lån.1 Ett alternativt sätt att få in 

rörelsekapital är att bolaget ökar sitt egna kapital genom att emittera nya aktier 

mot betalning, 11 kap. 1 § p. 2 och 13 kap. ABL.2 Nyemission av aktier är sällan 

ett bolags förstahandsalternativ för att lösa det uppkomna kapitalbehovet bland 

annat eftersom det är en tidskrävande och kostsam process.3 

Trots det svarar idag nyemissioner för en betydande del av svenska bolags 

kapitalförsörjning. Under åren 2011–2017 genomförde svenska bolag årligen i 

snitt 6 226 nyemissioner av aktier som tillförde aktiebolagen sammanlagt 176 

665 438 000 kronor.4 

Att en nyemission blir fulltecknad är därför av yttersta vikt, inte bara för att 

bolaget ska kunna tillgodose sitt kapitalbehov utan också för att en misslyckad 

emission sänder mycket negativa signaler till marknaden om bolagets ställning 

och kan i sådana fall få allvarliga konsekvenser.5 För att minimera de risker som 

är förknippade med en nyemission är det vanligt att emittenten ingår emissions-

garantiavtal. En emissionsgaranti är ett löfte om att vid behov teckna aktier i en 

framtida nyemission i utbyte mot betalning. Upplägget bygger på att garanten tar 

på sig att, för det fall att den stundande nyemissionen inte fulltecknas, teckna de 

aktierna finns kvar. För att på detta sätt allokera risken för nyemissionen får 

emittenten betala en provision till garanten, vanligen mellan tre och tio procent 

av garanterat belopp.6 Garantiersättningen betalas vanligen ut oavsett om någon 

                                              
1 Westermark & Lagercrantz, s. 27. 
2 Westermark & Lagercrantz, s. 27. 
3 Westermark & Lagercrantz, s. 27 in fine. 
4 Statistiken har erhållits från Bolagsverket i september 2018.  
5 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 147. 
6 Westermark & Lagercrantz, s. 117. I det aktuella fallet NJA 2016 s. 107 hade parterna exempelvis 
avtalat om en garantiprovision om åtta procent av garantibeloppet. Se också Sandström. 
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fyllnadsteckning har aktualiserats eller inte.7 Ett emissionsgarantiavtal har 

karaktär av föravtal och optionsavtal eftersom att förpliktelsen innebär ett 

åtagande att, givet vissa omständigheter, i framtiden genomföra en viss 

rättshandling. 

Som kommer att framgå nedan är emissionsgarantier mycket vanligt 

förkommande på den svenska aktiemarknaden, och att döma inte minst av den 

knapphändiga praxis som berör frågan har garantiavtalen i stor utsträckning 

respekterats och därmed fyllt avsedd funktion. Trots detta har frågan huruvida 

garantiavtalens är rättsligt bindande diskuterats mer eller mindre flitigt under de 

senaste 100 åren. Anledningen till osäkerheten kring emissionsgarantiers 

rättsverkningar grundar sig i de legala formkraven för aktieteckning enligt 13 

kap. 13 § aktiebolagslagen. Enligt lag kan teckning av nya aktier endast ske på de 

i bestämmelsen uppräknade sätten och löften om framtida aktieteckning är inte 

ett av dem och är därför inte rättsligt bindande, något som HD fastslog redan i 

NJA 1918 s. 394. 

I och med Högsta domstolens avgörande i NJA 2016 s. 107 – framdeles kallat 

emissionsgarantidomen – har rättsläget förändrats och frågan om emissions-

garantiers rättsliga verkan har åtminstone delvis avgjorts. Emissionsgarantiavtal 

är, under förutsättning att de är skriftliga och garanten vid avtalets ingående har 

tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, 

bindande i den meningen att avtalsbrott kan vara skadeståndsgrundande. 

Avgörandet har dock gett upphov till flertalet anknytande förmögenhetsrättsliga 

frågor och det är dessa, tillsammans med ändamålsenligheten i Högsta 

domstolens dom som framställningen avser att behandla 

 

1.2   Syfte och frågeställning 

Framställningen syftar till att utreda emissionsgarantiers rättsliga status genom 

att först och främst utreda vad som föranleder det gällande rättsläget. I ett andra 
                                              
7 Westermark & Lagercrantz, s. 113. 
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steg kommer ändamålsenligheten med rättsläget att kritiskt analyseras och i ett 

avslutande tredje steg diskuteras alternativa lösningar med beaktande av rätts-

systematiska och framför allt praktiska överväganden. 

 

1.3   Avgränsningar 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på emissionsgarantiavtal, varför vissa andra 

typer av teckningsutfästelser som till exempel aktieägaravtal inte kommer att 

behandlas. Läsaren förväntas ha grundläggande kunskap om aktiebolagsrätt, 

varför bland annat själva nyemissionsprocessens övriga komponenter inte 

kommer att ägnas någon tid. 

Emissionsgarantidomen blir mycket central för framställningen inte minst 

eftersom domen är den enda av sitt slag de senaste 100 åren och analyseras 

därför ingående. Domen berör utöver frågan om emissionsgarantiavtalens 

bindningsverkningar också en uppsjö av andra förmögenhetsrättsliga frågor. 

Utrymmet för detta arbete medger inte en behandling av samtliga utan fokus 

kommer att ligga på frågor som närmast ansluter till emissionsgarantiers giltighet 

och diskussionen tar i många delar avstamp i HD:s argumentation i emissions-

garantidomen.8 För att fastställa associationsrättsliga avtals giltighet måste en rad 

avtalsrättsliga överväganden göra. Dessutom aktualiseras även vissa börsrättsliga 

frågor, varför framställningen får beskrivas som rättsområdesöverskridande.9 

Avgörandet har också gett upphov till en rad mycket intressanta processuella 

spörsmål som även dessa faller utanför ramen för framställningen.10 

                                              
8 Exempelvis är HD:s behandling and intervenientbetalarens ställning mycket intressant, se bl.a. 
Alexander Unnersjös artikel Emissionsgarantiers bindande verkan och interventionsbetalarens ställning i 
JT 2017/18 s. 409. 
9 Detta påstående är särskilt träffande vad gäller emissionsgarantier sedan HD i emissionsgarantidomen 
delat upp avtalets obligationsrättsliga och associationsrättsliga bindningsverkningar.  
10 Bland annat har Högsta domstolen grundat sin dom på en skadeståndstalan trots att käranden 
uttryckligen inte yrkat på skadestånd, vilket föranlett klagan över domvilla (se mål Ö 1810-16 om 
domvilla, beslut den 19 september 2016, och mål Ö 5886-16 om resning av beslutet i domvillomålet, 
beslut den 19 april 2017). 
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1.4   Metod och material 

Aktiebolags- och aktiemarknadsrätten genomsyras av ekonomiska överväganden. 

Dels på ett teoretiskt plan där de övergripande ändamål som lagstiftare och rätts-

tillämpare har försökt förverkliga på dessa rättsområden är utpräglat ekonomiskt 

inriktade, men också på ett praktiskt plan där den absoluta majoriteten av 

aktiebolag opererar med ett tydligt syfte – att verksamheten ska resultera i ett 

ekonomiskt överskott.11 Med detta i åtanke bygger en inte obetydlig del av 

argumentationen i uppsatsen på såväl normativa som deklaratoriska rätts-

ekonomiska överväganden.12 

Tyngdpunkten i uppsatsen i övrigt är en analys av gällande rätt varför en 

traditionell rättsdogmatisk metod13 begagnas och materialet som ligger till grund 

för arbetet har hämtats ur traditionella rättskällor. Lagstiftning, förarbeten, praxis 

och doktrin har alla anlitats, men i varierande grad. Eftersom emissionsgarantier i 

sig varken behandlas i lag eller förarbeten har framför allt doktrin intagit en 

mycket central roll i framställningen. Doktrinen är författad av både forskare och 

verksamma jurister och ger sammantaget en nyanserad överblick av 

problematiken. Doktrinen tar i sin tur tar ofta avstamp i ett fåtal vägledande 

avgöranden som finns på området, varför även dessa har analyserats grundligt.14 

Förarbeten har emellertid spelat en viktig roll när ändamålen bakom formkraven 

för aktieteckning och andra formbundna rättshandlingar har analyserats. 

Inom ramen för framställningen har av utrymmesskäl saknats möjlighet att 

behandla och analysera allt material i önskvärd utsträckning. Där relevanta 

begrepp av denna anledning inte kunnat återges i texten har istället flitigt 

hänvisats till relevanta källor för ytterligare förkovring för den intresserade. I 

framställningen har fotnoter delvis av denna anledning använts förhållandevis 

flitigt. 

                                              
11 Eklund & Stattin, s. 37. Att aktiebolag in dubio bedrivs med ett vinstsyfte framgår av ABL 3 kap. 3 § e 
contrario. 
12 Eklund & Stattin, s. 38 f. 
13 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21 ff. 
14 Framför allt NJA 1918 s. 394 och NJA 2016 s. 107, men också vissa centrala fall inom närliggande 
rättsområden. 
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Vid författandet har också ett antal mindre traditionella rättskällor studerats. 

Aktiemarknadsnämnden har till uppdrag att granska åtgärder av svenska bolag 

(och dess aktieägare) som gett ut aktier på reglerad marknad i Sverige eller som 

handlas på någon av de stora handelsplattformarna.15 AMN ska genom 

uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska 

aktiemarknaden och nämnden utgör därmed en del av självregleringen på den 

svenska aktiemarknaden. AMN tolkar vad som ska anses vara god sed i en viss 

fråga och får regelmässigt ta ställning till förhållanden där det överhuvudtaget 

inte finns någon reglering.16 Som framgår nedan har emissionsgarantier trots 

HD:s dom i NJA 1918 s. 394 vuxit fram till ett viktigt verktyg för kapital-

anskaffningen i aktiebolag och har gjort så i något av ett vakuum. Rättssatsen att 

löften om aktieteckning inte är rättsligt bindande har inte avskräckt marknaden 

från att använda sig av emissionsgarantier, tvärtom har de ökat i betydelse och 

tillsammans med doktrinär teoribildning har AMN:s uttalanden spelat en 

bidragande roll. Nämnden bildar genom sin rättstillämpning en egen praxis17 på 

området som får antas ha stort genomslag på marknaden i och med dess stora 

förtroende för AMN i dess egenskap av regeluttolkare. AMN har i ett antal 

avgöranden berört emissionsgarantier och dessa behandlas i framställningen som 

en del av gällande rätt.  

Upprepningar har försökt undvikits i största möjliga mån genom att istället 

använda interna hänvisningar, men i ett försök att bespara läsaren för allt för 

mycket bläddrande har ändå vissa rekapituleringar ansetts nödvändiga.  

 

1.5   Disposition 

Efter detta inledande avsnitt följer i kapitel 2 en kortare genomgång av allmänna 

utgångspunkter i syfte att introducera läsaren lite mer ingående i aktiebolagens 

                                              
15 www.aktiemarknadsnamnden.se/om-aktiemarknadsnamnden/aktiemarknadsnamndens-uppdrag__3598 
16 www.aktiemarknadsnamnden.se/om-aktiemarknadsnamnden/om-aktiemarknadsnamnden__3597 
17 AMN:s hänvisningar till dess tidigare uttalanden får anses ge uttryck för en prejudikatbundenhet, se 
Stattin, Takeover, s. 89 och 118 ff. 
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kapitalbehov och varför bolag väljer att emittera nya aktier. I kapitel 3 behandlas 

emissionsgarantidomen utförligt, bland annat redogörs för rättsliga utgångs-

punkter för bedömningen och vilka krav som efter domen ställs på emissions-

garantier. I framställningens kapitel 4 analyseras kritiskt den obligationsrättsliga 

aspekten av emissionsgarantiavtalen, följt av en associationsrättslig analys i 

kapitel 5 där också ett visst utrymme ägnas åt en diskussion de lege ferenda. I ett 

avslutande kapitel 6 presenteras slutligen några sammanfattande slutsatser.  
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2   Allmänna utgångspunkter 

2.1   Aktiebolaget och dess kapitalbehov 
Möjligheten att bedriva affärsverksamhet i aktiebolagsform har varit en 

förutsättning för den moderna marknadsekonomin. Näringsidkare har genom 

aktiebolaget haft möjligheten bedriva näringsverksamhet utan att behöva sätta 

hela sitt privata välstånd på spel samt kunnat dra ner på transaktionskostnaderna i 

verksamheten, men det har också öppnat för missbruk av oseriösa aktörer. Ett 

fundamentalt problem i aktiebolagsrätten är därför att försöka hitta en bra balans 

mellan olika former av skyddsregler, som inte i allt för stor utsträckning beskurit 

aktiebolagets ekonomiska effektivitet.18 

Ett av de övergripande ändamålen med aktiebolagsrätten, och en direkt 

förutsättning för att affärsverksamhet ska framgångsrikt kunna bedrivas i 

aktiebolagsform, är att bolaget ges möjligheter att anskaffa riskkapital från dess 

ägare eller från kreditgivare.19 För att tillgodose att aktiebolaget har möjlighet att 

säkra ytterligare finansiering har ett antal verktyg ställts till dess förfogande. Ett 

av de praktiskt viktigaste verktygen för kapitalanskaffning återfinns i aktie-

bolagslagens 13 kapitel, nämligen att bolaget kan genomföra en nyemission. 

En nyemission innebär att bolaget erhåller kapital i utbyte mot nyutgivna aktier, 

vilket innebär att den som väljer att teckna aktier i nyemissionen går genom sitt 

kapitaltillskott in som ägare i bolaget. Nyemissioner företas av bolag i alla 

tänkbara olika ställningar av många olika anledningar. Till exempel kan ett 

ekonomiskt solitt bolag kan välja att genomföra en nyemission för att expandera 

sin verksamhet och på sikt öka sin lönsamhet ytterligare, medan ett kapitalsvagt 

bolag kan genomföra en nyemission för att man inte har någon annan möjlighet 

att säkra kapital nog att rädda bolaget.  

Att använda sig av nyemissioner för att säkra nytt kapital innebär både fördelar 

och nackdelar för bolaget. Eftersom bolaget slipper att låna pengar blir det inte 

                                              
18 Eklund & Stattin, s. 71 f. 
19 Eklund & Stattin, s. 29. 
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skuldsatt i motsvarande mån, vilket innebär mindre långsiktiga kostnader främst i 

form av ränta.20 Nyemissioner ger också bolaget ett visst utrymme att påverka 

kostnaden för nytt kapital genom att bolaget själv, i någon mån, styr pris-

sättningen.21 Ett bolag som överväger att genomföra en nyemission måste därför 

tidigt identifiera bolagets ekonomiska ställning och väga in hur många aktier 

man vill emittera, och vilket pris man ska åsätta aktierna. 

Däremot är nyemissioner förknippade med påtagliga transaktionskostnader och i 

regel reagerar också marknaden negativt på emissioner med följd att aktiekursen 

går ned.22 Det faktum att även en framgångsrik nyemission påverkar det 

emitterande bolaget negativt i vissa hänseenden illustrerar vikten av att en 

nyemissions faktiskt fulltecknas. Hur framgångsrik en emission är beror 

naturligtvis i grunden på det emitterande bolagets status och som nämnt ovan 

företas nyemissioner av bolag i alla tänkbara olika ekonomiska situationer. Kan 

ett bolag visa upp en lönsam och solid verksamhet kan det räcka långt för att 

övertyga potentiella investerare att teckning av nyemissionen är en bra 

investering, medan ett bolag i finansiell brygga kan behöva vidta ytterligare 

åtgärder för att försäkra att nyemissionen blir fulltecknad och bolaget tillförs det 

kapital som behövs.  

Ett sätt för bolaget att locka investerare att teckna aktier är att kraftigt rabattera 

de nya aktierna.23 Nackdelarna med en kraftig rabatt är uppenbara. En låg 

teckningskurs sänder signaler till potentiella investerare att det finns en oro i 

bolagets styrelse, vilket även det skapar osäkerhet bland investerare och riskerar 

att påverka bolagets aktiekurs.24 Det innebär också att fler aktier måste emitteras 

som kompensation för den låga teckningskursen. Ett alternativ till att erbjuda 

                                              
20 Det går också att argumentera för att den långsiktiga kostnaden tvärtom är högre avseende eget kapital 
eftersom avkastningskravet från ägarna är högre, men det finns inte samma regelbundna krav på 
utdelning till aktieägarna som på räntekostnader, eftersom vinstutdelning kräver ett särskilt beslut, se 18 
kap. ABL. 
21 En annan sak är att bolaget vid prissättningen av nya aktier är bundet av inte minst bolagets 
ekonomiska ställning, marknadens investeringsvilja m.m., mer om detta nedan. 
22 Westermark & Lagercrantz, s. 27 in fine. 
23 Möjligheten att rabattera riktade emissioner begränsas av god sed på aktiemarknaden, se 
initiativärendet AMN 2002:2. 
24 Westermark & Lagercrantz, s. 113. 
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mycket attraktiva emissionsvillkor är att bolaget i ett tidigt skede säkerställer att 

nyemissionen fulltecknas genom att använda sig av emissionsgarantier.25 

Emissionsgarantier bygger på att en eller flera aktörer på förhand åtar sig att 

garantera emissionens fulltecknande på avtalade villkor, vilket i praktiken oftast 

innebär att emittentbolaget betalar dyrt för en sådan trygghet. Som framgår nedan 

skördar emellertid bolaget ett antal förmåner av emissionsgarantierna. 

 

2.2   Emissionsgarantiavtalens användning, funktion och konsekvenser  

Emissionsgarantiavtal ingås alltså som en försäkring att den stundande 

emissionen ska utmynna i önskat resultat. Vilka aktörer som agerar garanter vid 

nyemissioner varierar. Det kan vara värdepappersinstitut,26 befintliga aktieägare27 

eller i förekommande fall även privatpersoner.28 Emissionsgarantier är sedan 

länge accepterad praxis på den svenska aktiemarknaden29 och statistik från 

Finansinspektionen tyder på att garantier idag är regel snarare än undantag vid 

nyemissioner i noterade bolag.30 

2006 efterfrågades 28,5 miljarder och 43 % av emissionerna var garanterade. 

2007 efterfrågades 26,1 miljarder och 21 % av emissionerna var garanterade.  

2008 efterfrågades 21 miljarder och 46 % av emissionerna var garanterade. 

2009 efterfrågades 83,9 miljarder och 93 % av efterfrågat kapital var garanterat. 

2010 efterfrågades 23,4 miljarder och 68 % av efterfrågat kapital var garanterat. 

Observera att statistiken avser både emissionsgarantier och andra teckningsförbindelser, se 

avsnitt 2.4. Värt att notera är att det typiskt sett är vanligare att använda sig av emissions-

garantier ju större emissionen är, varför siffrorna för 2006–2008 blir missvisande låga. Tvärtom 

                                              
25 Westermark & Lagercrantz, s. 113. 
26 För att driva värdepappersrörelse som sysslar med garantigivning krävs tillstånd från 
Finansinspektionen enligt 2 kap. 1 § p. 6. 
27 Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2005:07 uttalat att det inte finns något principiellt hinder 
utifrån god sed på aktiemarknaden att låta befintliga aktieägare ingå emissionsgarantiavtal, men 
understryker vikten av att prissättningen är marknadsmässig och särskilt hur marknadsmässig ersättning 
ska bestämmas när ersättning utgår i form av en möjlighet för garanterna att teckna aktier i en simultan 
riktad emission.  
28 Att privatpersoner garanterar en emission torde vara ett sällsynt undantag, men som framgår nedan var 
så fallet i det på området mycket centrala och omdiskuterade fallet NJA 2016 s. 107. 
29 Se bl.a. AMN 2002:15 och AMN 2005:7. 
30 Se FI:s Kapitalbarometer åren 2006-2010. Statistiken utgår ifrån godkända prospekt vilket gör att 
nyemissioner som inte omfattas av prospektskyldighet inte finns med. 
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är siffrorna för 2009 missvisande höga tack vare att storbankerna Nordea, Swedbank och SEB 

alla genomförde nyemissioner 2009 som stod för cirka 60 miljarder av det efterfrågade kapitalet 

på den svenska marknaden det aktuella året.  

Men även om man bortser från denna anomali efterfrågades i genomsnitt 24,6 miljarder årligen 

genom nyemissioner i noterade bolag och majoriteten av det efterfrågade beloppet täcktes av 

garantier. 

Emissionsgarantiavtalen ingås mellan emittentbolag och garant, men garantierna 

medför oftast effekter som sträcker sig tämligen långt utöver avtalsparterna i och 

med att emissionsgarantin offentliggörs. När emittenten är skyldig att upprätta 

prospekt enligt 2 kap. 1 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument 

ska detaljerad information om garanten och alla väsentliga villkor rörande 

emissionsgarantin, bl.a. huruvida garantens teckningsåtagande har säkerställts 

framgå av prospektet.31 Även emittenter som inte omfattas av prospektskyldighet 

torde vara noggranna med att dess potentiella investerare får information om att 

den stundande nyemissionen är garanterad eftersom det sänder viktiga signaler 

till marknaden att bolaget har utomstående investerare bakom sig som tror så 

starkt på bolagets affärsidé och framtida utveckling att de är beredda att teckna 

en betydande del, eller rent av alla, av de aktier som eventuellt inte tecknas.32 

Emissionsgarantier har med andra ord ett stort reklamvärde.33 

Redan existensen av en emissionsgaranti kan alltså påverka dels bolagets 

agerande, men också hur bolagets samtliga intressenter agerar. Till exempel kan 

inledda avtalsförhandlingar fullbordas under emissionens löptid under 

uppfattningen att det kapital som krävs för erhållande av en för avtalet nödvändig 

kredit, kommer att tillföras emittenten i minst den omfattning som följer av 

emissionsgarantin.34 Vidare kan såväl befintliga aktieägare som potentiella 

investerare påverkas att teckna aktier i en annan utsträckning än de annars gjort 

                                              
31 Prospektförordningen, bilaga III punkt 5.4. Se också HD:s rättsutredning p. 17. 
32 Westermark & Lagercrantz, s. 113.  
33 Se Sandström. 
34 Unnersjö, s. 415.  
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och även andra investeringsbeslut under emissionens löptid kan tas i förlitan på 

att emissionen fulltecknas eller att garantin kommer att infrias.35  

Detta uppmärksammades också av HD i emissionsgarantidomen. 

”48. En offentliggjord emissionsgaranti har drag av tredjemansutfästelse. Syftet med att 

garantin görs publik är att investeringsbeslut rörande bolaget - främst aktieteckning men 

också handel i teckningsrätter och i bolagets aktier - under denna tid ska kunna fattas i 

förlitan på att emissionen under alla förhållanden blir tecknad i den utsträckning som 

följer av garantin. Vidare kan den som inlåter sig i förbindelse med bolaget ha gjort 

detta i den befogade övertygelsen att en kapitalförstärkning i enlighet med emissions-

garantin är säkrad.” 

Det föreligger med andra ord ett samhällsintresse av att emittenter med bindande 

verkan kan träffa emissionsgarantiavtal.36 

Något ska också nämnas om det vederlag emittenten betalar för emissions-

garantin. Garantiersättningen utgår vanligtvis till garanten enligt emissions-

garantiavtalen oavsett om emittenten behöver påkalla aktieteckning från garanten 

eller inte. Syftet med emissionsgarantier är som bekant att den ska bidra till att 

nyemissionen fulltecknas. Därför anses en garanti ha fullgjort sitt syfte oavsett 

om det sker genom fyllnadsteckning från garanten eller inte, och det torde därför 

vara okontroversiellt för emittenten att utge garantiersättning till garanten i båda 

fallen.37 Utifrån en aktiemarknadsrättslig aspekt har AMN konsekvent uttalat att 

det inte strider med god sed på aktiemarknaden att bolag betalar en marknads-

mässig ersättning för garanternas risktagande.38 Detta eftersom det ligger ett 

immanent värde i en emissionsgaranti. I annat fall hade utbetalningen möjligen 

kunnat angripas som en olovlig värdeöverföring enligt 17 kap. ABL,39 eller 

såsom stridande mot den aktiebolagsrättsliga generalklausulen om garanten 

gynnas till nackdel för bolaget.40  

                                              
35 Unnersjö, s. 415.  
36 Jfr Unnersjö s. 415. 
37 Westermark & Lagercrantz, s. 117. 
38 Se AMN 2005:07, 2015:05, 2015:17 och 2016:01. 
39 Westermark & Lagercrantz, s. 127. 
40 Åqvist, s. 615 f.  
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2.3   Något om ”vanliga” teckningsförbindelser 

Emissionsgarantier är typ av teckningsförbindelse, eftersom garantin går ut på att 

garanten utfäster sig att i framtiden teckna aktier om den avtalade tecknings-

graden inte uppnås. Men läsaren bör vara uppmärksam på att det också finns 

andra typer av teckningsförbindelser. Det som här åsyftas med ”vanliga” 

teckningsförbindelser – framdeles kallat just teckningsförbindelser – är sådana 

som emittenten ingår med befintliga aktieägare, där denne åtar sig att teckna sin 

pro rata-andel i en stundande nyemission, utan krav på ersättning.41 Sådana 

teckningsförbindelser påminner i flera avseenden om emissionsgarantiavtal och 

fyller till viss del samma funktion.42 Det rör sig alltjämt om ett löfte om att 

teckna aktier, men det skiljer sig något bland annat partsställning och syfte. 

Emissionsgarantiavtalens huvudsakliga syfte är att garanten står en garantirisk 

mot ersättning och har därmed mer utpräglad försäkringskaraktär, medan 

teckningsförbindelser utgör ett utpräglat föravtal om aktieteckning.43 Tecknings-

förbindelser och emissionsgarantiavtal har också ett inbördes förhållande, så till 

vida att det ofta är en förutsättning att de största aktieägarna har lämnat 

teckningsförbindelser för att övertyga garanter att ingå emissionsgarantiavtal 

med emittenten.44 

Giltigheten av teckningsförbindelser har av samma anledning som emissions-

garantiavtalen länge varit omdiskuterad i doktrinen och det avtal som frånkändes 

giltighet i NJA 1918 s. 394 liknade mer en teckningsförbindelse än ett 

emissionsgarantiavtal. Framställningen nedan kommer att fokusera på 

emissionsgarantier, men delar av argumentationen kommer också att vara 

tillämplig på teckningsutfästelser. 

 

                                              
41 Tvärtom mot för vad som anförts om emissionsgarantier så är det ”under normala omständigheter” inte 
förenligt med god sed på aktiemarknaden att ett bolag betalar ersättning till befintliga aktieägare för 
teckningsförbindelser, utan endast under ”helt exceptionella omständigheter” kan anses vara förenligt 
med god sed, se AMN 2015:2 och 2015:17.  
42 Westermark & Lagercrantz, s. 127. 
43 HD:s rättsutredning p. 19 och Westermark & Lagercrantz, s. 127. 
44 Se t.ex. AMN 2015:17 och Westermark & Lagercrantz, s. 127. 
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2.4   Emissionsgarantiers rättsliga ställning 

Trots den utbredda användningen av emissionsgarantier har giltigheten av 

emissionsgarantiavtal och teckningsförbindelser omgärdats av oklarhet och 

diskussion under en mycket lång tid. Frågan har stötts och blötts i doktrinen, ofta 

mot bakgrund av rättsfallet NJA 1918 s. 394. Problematiken grundar sig i att 

aktieteckning i en nyemission är en formbunden rättshandling enligt 13 kap. 13 § 

ABL och att emissionsgarantiavtal inte uppfyller dessa formkrav.  

Det finns inga materiella regler i svensk rätt som rör emissionsgarantier, vilket i 

sig får anses vara något anmärkningsvärt. Rättsfiguren spelar som framgått ovan 

en mycket betydelsefull roll i praktiken och det på det kanske allra mest 

detaljreglerade rättsområdet som finns i svensk rätt. Om man ser på noterade 

bolag har de att förhålla sig till bland annat nationell associationsrättslig 

reglering (ABL), aktiemarknadsrättslig reglering (LUA m.m.), börsrättslig 

reglering (emittentregelverk, noteringsavtal m.m.), god sed på aktiemarknaden 

och ett omfattande EU-rättsligt regelverk på området.45 Det får anses vara ett 

säkert antagande att lagstiftaren och andra regelstiftande organ på området är 

medvetna om emissionsgarantiers existens och användande, varför avsaknaden 

av reglering mycket väl kan tolkas som att skäl anses saknas att underkänna dess 

verkningar. Tvärtom får lagstiftaren anses ha erkänt intresset av emissions-

garantier bland annat genom införandet av viss finansmarknadsrättslig reglering i 

bl.a. 2 kap. 1 § p. 6 och 7 kap. 5 § VpmL, låt vara att bestämmelserna utgör en 

del av implementeringen av MiFID-direktivet.46 

Rättsläget klargjordes i viss mån i och med Högsta domstolens avgörande i 

emissionsgarantidomen, som medför att emissionsgarantiavtal under vissa 

förutsättningar åtminstone är obligationsrättsligt bindande och att avtalsbrott 

därmed är skadeståndsgrundande. Men domen och dess rättsverkningar är inte 

okontroversiell och har lämnat en del frågor obesvarade, varför en analys av 

ämnet alltjämt är av intresse.  

                                              
45 Se t.ex. Eklund & Stattin, s. 48 ff och 95 ff. 
46 Unnersjö s. 415 f. Se också Sandström.  
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3   Emissionsgarantidomen NJA 2016 s. 107 

3.1   Bakgrund 
Målet rörde det publika aktiebolaget Lags2 Group AB (”Emittentbolaget”) vars 

aktier handlades på handelsplattformen First North. Emittentbolaget hade haft 

kontinuerligt behov av kapitaltillskott och under åren 1991–2006 genomfördes 

ett tjugotal nyemissioner i bolaget. Den nyemission som tvisten rörde skulle 

genomföras i november 2017 med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna 

(”Emissionen”), och mellan 30 augusti och 11 september 2017 ingick Emittent-

bolaget emissionsgarantiavtal med 18 garanter som inte var aktieägare sedan 

tidigare, varav fem stycken var svarande i målet (”Garanterna”).47 I garanti-

avtalen angavs under rubriken ”Garantiåtaganden” bl.a. följande. 

”Garantigivaren åtar sig härmed, på de villkor som följer av denna Emissionsgaranti, att 

för det fall Emissionen ej blir fulltecknad av aktieägarna i Labs2, för egen räkning, i 

Emissionen, teckna [visst antal] nyemitterade aktier i Labs2, eller det lägre antal aktier 

som Labs2 skriftligen meddelar senast den [visst datum] 2007, till en teckningskurs om 

högst 0,18 kr per aktie […], samt att betala teckningslikviden om högst [visst belopp], 

eller det lägre belopp som Labs2 skriftligen meddelar Garanten senast den 30 november 

2007 […].”48 

Garanternas åtagande avsåg med andra ord de eventuella aktier som inte tecknats 

efter att företrädesemissionen genomförts. I garantiavtalen angavs vidare att 

garantiersättningen skulle uppgå till åtta procent av garantibeloppet och att 

teckning skulle ske på särskild teckningslista, vilken Garanterna i samband med 

undertecknandet av garantierna skulle underteckna in blanco.49 

                                              
47 Med ”Garanterna” avses i fortsättningen bara de fem garanter som alltså inte infriade sina löften enligt 
garantiavtalen och därför stod som svarande i målet.  
48 HD:s domskäl p. 3.  
49 Garanterna hade undertecknat en teckningslista in blanco vilket innebar att för det fall att garantierna 
behövde ianspråktas skulle teckningslistan kompletteras av en fullmäktig med det antal aktier som varje 
garant genom emissionsgarantiavtalet förbundit sig att teckna. Men inte ens detta kreativa upplägg 
uppfyller formkraven. För aktieteckningens giltighet enligt 13 kap. 13 § ABL krävs att teckningslistan 
innehåller emissionsbeslutet, vilket inte var möjligt eftersom ett sådant beslut ännu inte hade fattats vid 
tidpunkten för garanternas in blanco-teckning, se Unnersjö, s. 415 vid not 16. 
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Emittentbolaget omfattades av prospektskyldighet enligt 2 kap. 1 § LHF och 

bolaget upplyste om garantiarrangemanget i såväl av Finansinspektionen godkänt 

prospekt som i ett separat pressmeddelande om nyemissionen.50 När tecknings-

tiden var slut stod det klart att nyemissionen inte hade fulltecknats, varpå 

Emittentbolaget krävde att emissionsgarantierna skulle infrias. Av de 18 garanter 

som förbundit sig att vid behov teckna aktier valde 13 att prestera enligt garanti-

avtalen, medan övriga fem garanter motsatte sig fyllnadsteckning bland annat 

med hänvisning till att löften om aktieteckning inte är bindande på grund av 

formkraven enligt 13 kap. 13 § ABL. 

Så långt var målet ett nära perfekt pilotmål för emissionsgarantier,51 men 

förhållandena komplicerades något av att Trygghetsbolaget i Lund AB 

(”Trygghetsbolaget”), sedan Emittentbolaget utan framgång riktat krav mot 

Garanterna, tecknat de återstående aktierna i nyemissionen och betalat den 

resterande emissionslikviden. Trygghetsbolaget tilldelades aktier motsvarande 

den emissionslikvid som bolaget hade erlagt och genom skriftligt avtal samma 

dag överlät Emittentbolaget sin fordran på Garanterna till Trygghetsbolaget.  

Huvudfrågorna i målet gällde huruvida skadeståndsskyldighet förelåg för 

Garanternas avtalsbrott samt huruvida Garanterna var skyldiga att ersätta 

Trygghetsbolaget för fyllnadsteckningen mot att aktierna överförs på 

Garanterna.52 Men som framgår nedan aktualiserades ett antal intressanta frågor. 

Trygghetsbolaget anförde som stöd för sin talan att Emittentbolaget försattes i en 

svår ekonomisk situation i och med att nyemissionen inte fulltecknades och att 

Garanterna vägrade att infria sina löften om fyllnadsteckning. Emittentbolaget 

var i sådant akut behov av kapitaltillskott att det riskerade att behöva ställa in 

betalningarna och ingick därför avtal med Trygghetsbolaget – som inte var 

aktieägare före emissionen – om att det bolaget skulle teckna de aktier som 

Garanterna enligt emissionsgarantiavtalen hade åtagit sig att teckna. I gengäld 

                                              
50 Se HD:s domskäl p. 5 och ovan avsnitt 2.2. 
51 Möjligen kunde önskats att Garanterna var mer typiska garanter, till exempel ett värdepappersinstitut, 
snarare än privatpersoner.  
52 Se vidare avsnitt 3.3 nedan.  



24 
 

överlät Emittentbolaget rätten mot Garanterna enligt emissionsgarantiavtalen.  

Den övertagna rätten innebar enligt Trygghetsbolaget att bolaget kunde kräva 

fullföljd av avtalen med samma rätt som Labs2 hade mot garanterna före 

Trygghetsbolagets fyllnadsteckning, dvs. att var och en av garanterna tecknade 

sig för det antal aktier som belöpte på denne och betalade däremot svarande 

teckningslikvid.53 

Garanterna bestred Trygghetsbolagets yrkanden och anförde att de på grund av 

turbulens i Labs2 efter emissionsgarantiavtalens ingång hade goda skäl för att 

avvakta med att uppfylla garantiavtalen. Den turbulens som åsyftades var huvud-

sakligen att tillgångar och kontrakt skiftades fram och tillbaka mellan Labs2 och 

andra bolag och att huvudaktieägaren sålde sitt innehav, vilket orsakade aktie-

kursen att sjunka kraftigt. Garanterna anförde vidare att deras förpliktelser enligt 

emissionsgarantiavtalen upphörde genom att Trygghetsbolagets tecknade åter-

stående aktier och att Trygghetsbolaget efter det inte kunde ha förvärvat någon 

rätt från Labs2, eftersom förvärvaren av en rättighet av detta slag inte kan få 

bättre rätt än överlåtaren.54 Slutligen anförde Garanterna att teckningsåtagandena 

i garantiavtalen under alla förhållanden inte är rättsligt bindande eftersom 

teckning inte har skett i enlighet med ABL:s formkrav.55 

 

3.2   Underrätterna 

Såväl tingsrätten som hovrätten fann att emissionen blivit fulltecknad genom 

Trygghetsbolagets fyllnadsteckning och att Labs2 därmed inte hade några krav 

på fullgörelse enligt garantiavtalen kvar att överlåta till Trygghetsbolaget.56 

Motsatt ordning skulle enligt tingsrätten inneburit att förvärvaren hamnade i 

bättre ställning gentemot Garanterna än överlåtaren. Båda underrätterna stannade 

därmed vid att Trygghetsbolagets talan på denna grund skulle ogillas och frågan 

om garantiavtalens bindningsverkningar berördes inte alls. 
                                              
53 HD:s domskäl p. 10.  
54 Jfr 27 § lag (1936:81) om skuldebrev och NJA 2016 s. 107 på s. 109 f. 
55 HD:s domskäl p. 11 samt Garanternas talan i tingsrätt på s. 109.  
56 HD:s domskäl p. 14 samt underrätternas domslut på s. 112 f. 
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3.3   Frågorna i högsta instans 

HD konstaterar att Trygghetsbolagets talan går ut på att var och en av Garanterna 

ska förpliktas att överta de aktier som var och en enligt emissionsgarantiavtalen 

skulle ha tecknat, mot en betalning svarande mot det tillskottsbelopp som belöper 

på denne.57 HD anför vidare att de aktier som Trygghetsbolaget sökte att förmå 

Garanterna att överta redan är utgivna och befanns i bolagets besittning och att 

målet därför, oaktat hur Trygghetsbolagets formulerat dess argumentation, inte 

angick huruvida den som utfäst sig att teckna aktier kan förpliktas att göra det.58 

Trygghetsbolagets talan och Garanternas invändningar föranleder enligt HD två 

huvudfrågor. 

1) Grundar ett brutet teckningsåtagande i en emissionsgaranti rätt till 

skadestånd för det emitterande bolaget, och 

2) Om så är fallet, innebär tredje mans infriande av en garants förpliktelse 

genom fyllnadsteckning att inga rättigheter längre kan göras gällande 

enligt garantin, eller om fyllnadsteckning i samband med en överlåtelse av 

det emitterande bolagets rättigheter enligt garantin kan medföra att den 

tredje mannen har rätt att bli utlöst av garanten. 

HD hade alltså, olyckligt nog, inte anledning att ratio decidendi ta ställning till de 

aktiebolagsrättsliga rättsverkningarna av emissionsgarantier eller möjligheten att 

rättsligt genomdriva sådana.59 Notera att Högsta domstolen använder växelvis 

begreppen ”teckningsåtagande” och ”teckningsutfästelse”, men att såväl i domen 

som i denna uppsats åsyftas ingen skillnad på begreppen. 

 

                                              
57 HD:s domskäl p. 12.  
58 HD:s domskäl p. 12. Faktumet att Trygghetsbolaget steg in som interventionsbetalare innebar att HD 
inte behövde ta ställning till huruvida mottagaren av en teckningsutfästelse kan kräva fullgörelse i form 
av aktieteckning. Som framgår nedan var det olyckligt ur inte minst ett rättssäkerhetsperspektiv. 
59 Som framgår nedan har domstolen emellertid uttalat sig obiter dictum om möjligheten att rättsligt 
genomdriva emissionsgarantier. 
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3.4   Högsta domstolens rättsutredning och argumentation 

Efter en genomgång av emissionsgarantiers generella utformning och funktion60 

konstaterar HD att garantiavtalen i det specifika fallet skiljde sig från vad som är 

vedertaget. Emissionsgarantierna i målet var nämligen ställda av privatpersoner 

som varken var aktieägare eller, åtminstone majoriteten av vilka, ägnade sig åt 

affärsverksamhet som omfattade garantigivning vid emissioner.61 

3.4.1 Rättsliga utgångspunkter 

Bestämmelser om hur aktier tecknas i en nyemissions återfinns i 13 kap. 13 § 

ABL. Enligt bestämmelsens första stycke ska teckning ske på teckningslista som 

innehåller emissionsbeslutet och i andra och tredje stycket ges möjligheten att 

under vissa förutsättningar teckna aktier i bolagsstämmans protokoll eller genom 

betalning.62 Har aktieteckningen gjorts på annat sätt än föreskrivet i 13 kap. 13 § 

ABL kan teckningen endast göra gällande mot tecknaren om emissionen 

registrerats utan att aktietecknaren dessförinnan har anmält felet hos 

Bolagsverket, ABL 13 kap. 14 §.63 HD konstaterade vidare att det i svensk rätt 

saknas materiella lagbestämmelser om emissionsgarantier, men att viss finans-

marknadsrättslig reglering finns.64 

Huruvida någon som mot ett bolag har utfäst sig att teckna aktier är bunden av 

utfästelsen prövades i NJA 1918 s. 394. I målet hade en investerare (”G”) tecknat 

sig för aktier på teckningslista och betalt in teckningslikviden till bolaget. Det 

visade sig senare att den aktuella teckningslistan hade utfärdats i samband med 

bolagets bildande men att aktieteckningen fortsatt på samma teckningslista även 

efter det att bolaget bildats. Eftersom nyemission enligt lag krävde ett formenligt 

bolagsstämmobeslut kunde registrering av aktiekapitalsökning inte ske på grund-

                                              
60 För att undvika upprepning, se avsnitt 2.2. 
61 HD:s domskäl p. 21, p. 39 och p. 43. 
62 Notera att till skillnad från vad som är brukligt vid legala formkrav, krävs inte tecknarens signatur för 
någon av de tillåtna typerna av aktieteckning, se prop. 1975:103 s. 335 in fine.  
63 Bolaget kan emellertid aldrig göra gällande ogiltighet på grund av att formkraven inte har uppfyllts, 
Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 146.  
64 Se avsnitt 2.4. 
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val av teckningslistan.65 Parterna träffade då ett avtal enligt vilket bolaget på 

nästa bolagsstämma skulle fatta beslut om aktiekapitalets ökning, med rätt och 

skyldighet för G att teckna 74 stamaktier som han ofördröjligen skulle utfå 

tillsammans med 6 preferensaktier, vilket skulle motsvara av G redan inbetald 

teckningslikvid. Innan avtalsförpliktelserna fullgjorts hade G emellertid ångrat 

sig och ville istället för att teckna aktier ha tillbaka betald likvid. G stämde in 

bolaget och anförde att den avtalade utfästelsen att teckna aktier inte var 

bindande, eftersom utfästelsen inte uppfyllde aktiebolagslagens formkrav för 

aktieteckning.  

Tingsrätten, vars dom senare fastslogs av HD, konstaterade att någon formenlig 

aktieteckning inte hade ägt rum och att G:s utfästelse att förvärva nyemitterade 

aktier därmed inte var bindande. 

NJA 1918 s. 394 var länge det enda rättsfall som fanns att tillgå när man 

diskuterade emissionsgarantiers rättsliga status, men viktigt att komma ihåg är att 

det upplägg som HD slutligen underkände påminner mer om en tecknings-

förbindelse än en emissionsgaranti. I emissionsgarantidomen kommenterar HD 

prejudikatets rättsverkan obiter dictum.66 

”26. […] Innebörden av den tillämpade rättssatsen måste anses vara, att den som har 

åtagit sig att teckna aktier inte kan förpliktas att göra så; först efter själva teckningen 

kan domstol på talan av bolaget ålägga en part att delta i emissionen, främst genom att 

förplikta parten att betala teckningslikviden.” 

Denna tolkning av rättssatsen från NJA 1918 s. 394 får förstås som att HD ansåg 

att en domstol aldrig kan ålägga en part som lämnat utfästelse om aktieteckning 

att faktiskt delta i emissionen när formkraven för aktieteckning inte har iakttagits, 

alltså oavsett om åtagandet grundar sig i en emissionsgaranti eller någon annan 

teckningsförbindelse. Det blir därför något motsägelsefullt när HD i direkt 

anslutning konstaterar att det finns goda skäl för att emissionsgarantier ska kunna 

                                              
65 Samma huvudregel gäller idag enligt 11 kap. 2 § st. 1, men bolagsstämman kan också ratihabera 
styrelsens beslut om nyemission av aktier enligt 13 kap. 31–34 §§§ ABL samt bemyndiga styrelsen att 
fatta beslut om nyemission av aktier i den utsträckning som anges i 13 kap. 35–38 §§ ABL. 
66 Jfr ovan samt se HD:s domskäl punkt 29. 
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genomdrivas av bolaget. De lämnas i princip utan undantag i skriftlig form, de 

utställs ofta i samband med att ett prospekt utarbetas och de är ofta säkerställda. 

Domstolen fann det därför svårt att se varför en lämnad garanti inte skulle 

berättiga emittenten att ta i anspråk den ställda säkerheten till betalning av 

teckningslikviden för det fall garanten inte självmant infriar sitt åtagande.67 

Konstaterandet till trots landade HD i att 1918 års rättsfall ändå bör tillerkännas 

prejudikatverkan eftersom formkraven är i stort sett desamma idag som de var 

för 100 år sedan. Domstolen anförde att förarbetsuttalanden till ABL 1975 ger 

visst stöd för att rättsläget är detsamma idag som det var 1918, och det går inte 

att finna stöd för någon förändring i detta avseende i förarbetena till nu gällande 

ABL.68 

 

3.4.2 Bindningsverkningar av en utfästelse att ingå ett formbundet avtal 

HD inledde diskussionen om bindningsverkningar med att definiera tecknings-

åtaganden som ”[…] en ensidig förpliktelse69 att på begäran av bolaget teckna 

aktier, dvs. att ingå ett särskilt slags avtal.”.70 En stående diskussionsfråga härvid 

är betydelsen av eventuella formkrav som gäller för det avtal som utfästelsen 

avser. I det aktuella fallet har som bekant garanten utfäst att vid anmodan från 

emittenten teckna aktier i emissionen, och sådan aktieteckning är en formbunden 

rättshandling. För att reda ut vad som gäller diskuterar domstolen vad som gäller 

för liknande optionsavtal på andra, närliggande rättsområden.  

                                              
67 HD:s domskäl p. 27 och diskussionen i kapitel 5 nedan.  
68 HD:s domskäl p. 28 med hänvisning till SOU 1971:15 s. 138 och prop. 1975:103 s. 298. 
Förarbetsuttalandena framhåller att liksom i ABL 1944 gäller ”[…] principen att ingen skall kunna med 
bindande verkan förplikta sig att delta i en bolagsbildning, förrän under stiftelseförfarandet de åtgärder 
vidtagits som lagstiftaren föreskrivit i syfte att ge aktietecknaren underlag för bedömning av bolaget.” och 
talar alltså om förfarandet vid bolagsbildning, men som kommer att framgår nedan har samma ändamål 
gjorts gällande för formkravet vid aktieteckning i samband med nyemission. 
69 Det finns som Unnersjö poängterar anledning att ifrågasätta hur träffsäker beskrivningen ”ensidig 
förpliktelse” är när det kommer till emissionsgarantier, när dessa som anfört i princip undantagslöst 
uppstår genom ömsesidigt förpliktande avtal där emittenten är skyldig att utge garantiprovision för 
garantens tjänster. Se Unnersjö, s. 414.  
70 HD:s domskäl p. 30. 
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HD konstaterade att det genom rättspraxis står klart att optionsavtal avseende köp 

av fast egendom inte har någon bindningsverkan alls. Ett sådant avtal alltså 

varken läggas till grund för att ålägga part skyldighet att företa den formbundna 

handlingen att köpa fastigheten, eller för en skadeståndstalan motsvarande det 

positiva kontraktsintresset.71 Domstolens fann dock att ”[u]nder alla förhållanden 

kan det från vad som gäller för optionsavtal avseende fast egendom inte dras 

några slutsatser beträffande vad som gäller för andra slags optionsrätter.”, och 

gick vidare till att diskutera optionsavtal till formbundna rättshandlingar gällande 

annan egendom än fast. HD slog i NJA 1992 s. 66 fast att formkraven för 

överlåtelse av bostadsrätt tvärtom inte omöjliggör att bindande optionsavtal kan 

ingås.72 Tvärtom konstaterade HD att utgångspunkten är att optionsavtal är 

bindande även avseende formbundna optionstransaktioner, så länge något annat 

inte följer av lag. Presumtionen kan dock brytas, om särskilda omständigheter 

föranleder undantag.73 HD:s analys av huruvida fullgörelse kan framtvingas på 

grund av optionsavtal vid andra typer av formbundna transaktioner och vad det 

innebär för bedömningen av optionsavtal om aktieteckning summeras väl i 

följande uttalanden. 

”33. Huruvida en optionsutställare kan förpliktas att genomföra en formbunden options-

transaktion beror på hur den rättsliga regleringen av transaktionstypen ska tolkas (i detta 

fall 13 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen). Den tolkningen ska göras i linje med det 

synsätt som kommer till uttryck i 1992 års rättsfall, nämligen att bindningsverkningarna 

av en ensidig utfästelse att senare ingå ett formbundet avtal inte till följd av formkraven 

ska begränsas mer än vad formkravens ändamål motiverar.” 

Som konstaterat handlade målet emellertid inte om huruvida ett tecknings-

åtagande kan genomdrivas rättsligt, utan huruvida underlåtenhet att infria aktie-

teckning i enlighet med åtagandet kan utgöra ett skadeståndsgrundande 

avtalsbrott. Domstolen anförde härvid att något olika synsätt ska anläggas på 
                                              
71 HD:s domskäl p. 31 och NJA 2012 s. 1095 som fastslår att skadeståndsskyldighet motsvarande det 
negativa kontraktsintresset föreligger vid utfästelse om köp av fast egendom oavsett om parterna avtalat 
om t.ex. handpenning, förverkande eller vite, förutsatt att de fastighetsrättsliga formkraven inte kringgås 
eller urholkas. Mer om detta nedan avsnitt 4.3 Om det positiva kontraktsintresset och vissa 
grundläggande skadeståndsrättsliga begränsningar, se Hellner, Hager & Persson s. 225 ff. 
72 HD:s domskäl p. 32 och NJA 1992  s. 66 på s. 77 f. 
73 HD:s domskäl p. 32. 
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föravtalets olika bindningsverkningar, fortsättningsvis benämnda obligations-

rättslig respektive associationsrättslig bundenhet.74 

”34. När det gäller frågan om formkravens betydelse för löftesgivarens skadestånds-

ansvar är emellertid den rättsliga regleringen av transaktionstypen inte omedelbart 

tillämplig (jfr 1 § tredje stycket avtalslagen). Även om de formkrav som gäller för den 

utfästa transaktionen inte har iakttagits är därför, enligt den grundläggande principen 

om avtalsfrihet, ett optionsavtal i princip bindande på så sätt, att ett underlåtet infriande 

utgör ett skadeståndsgrundande avtalsbrott (beträffande fast egendom, se dock p. 31). 

Men i linje med 1992 års rättsfall kan syftet med ett visst formkrav ge anledning till 

undantag. Härigenom kommer de ändamål som ligger bakom formkraven – vilka 

ändamål kan sträcka sig vidare än till partsintressena – till beaktande inom ramen för 

det avtalsrättsliga systemet. 

35. Prövningen av om det finns skäl för undantag bör ske med utgångspunkten att 

bindningsverkningarna av utfästelsen inte ska begränsas mer än vad syftet med 

formkraven motiverar (jfr p. 33). Det medför att bedömningen av den betydelse som 

ändamålet med ett formkrav har, inte ska göras abstrakt och generellt utan konkret med 

utgångspunkt i det enskilda fallet.” 

Av domstolens argumentation följer inte bara att ett optionsavtal avseende en 

formbunden rättshandling kan ha flera olika bindningsverkningar, utan att även 

om exempelvis associationsrättslig bundenhet är utesluten kan avtalet fortfarande 

ha obligationsrättslig bindningsverkan och därmed grunda skadestånd, förutsatt 

att formkravens ändamål tillåter. 

 

3.4.3 Betydelsen av ändamålen bakom formkraven för aktieteckning 

HD konstaterade att de bakomliggande motiven för formkraven i 13 kap. 13 § 

ABL har skiftat genom åren, men att det i förarbetena till nu gällande 

aktiebolagslag uttrycks att formkraven syftar till ”[…] att skapa garantier för att 

villkoren för emissionen är kända för aktietecknarna inför teckningen och att 

säkerställa att det inte i efterhand uppkommer oklarheter kring de villkor på vilka 

                                              
74 Associationsrättslig bundenhet syftar på möjligheten att rättsligt genomdriva aktieteckning på grund av 
ett emissionsgarantiavtal, medan den obligationsrättsliga bundenheten syftar på avtalets giltighet och 
inrymmer också möjligheten till skadestånd.  
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teckningen har skett.”.75 Efter en kortare genomgång av vad som framhållits i 

äldre förarbeten anför domstolen att en utfästelse att teckna aktier är att ge 

bolaget en ensidig rätt att påkalla aktieteckning och att en sådan rätt principiellt 

inte äventyrar de angivna ändamålen bakom formkraven för aktieteckning.76 

Däremot kan de skyddsbehov som gör sig gällande variera beroende på samman-

hanget och teckningsutfästelser aktualiseras i väldigt olika situationer, allt från 

emissionsgarantier ställda av värdepappersinstitut med ett publikt bolag som 

adressat till teckningsutfästelser inom partnerskap i form av ett fåmansbolag.77  

HD anförde därför att eftersom omständigheterna kring och innehållet i 

utfästelser att teckna aktier kan variera högst avsevärt så kan prövningen i de 

enskilda fallen utfalla olika. Domstolen summerade den bedömning som ska 

företas i det enskilda fallet i följande uttalande. 

”40. Innehållet i och omständigheterna kring utfästelser att teckna aktier kan alltså 

variera högst avsevärt. Prövningarna i de enskilda fallen kan därför utfalla olika. Den 

fråga som ska ställas är huruvida ändamålen med formkraven för aktieteckning i 

betraktande av omständigheterna i det enskilda fallet med tillräcklig styrka talar emot 

en skadeståndspåföljd. Utrymmet för undantag från principen om avtalsfrihet får 

visserligen anses vara tämligen snävt, men inte mer begränsat än att det tillåter de 

nyanserade bedömningar som det kan finnas behov av. Det innebär bl.a. att avsaknad av 

skriftlig form kan ha betydelse för utfästelsens bindningsverkningar, men det behöver 

inte ha det.” 

Utifrån en sådan prövning konstaterade HD ånyo att ändamålen med formkraven 

för aktieteckning inte hindrar att bristande fullgörande enligt ett emissions-

garantiavtal utgör ett skadeståndsgrundande avtalsbrott, förutsatt att ”[…] 

garantin är skriftlig och garanten har blivit adekvat informerad om 

nyemissionens villkor och förutsättningar”.78 

                                              
75 Prop. 2004/05:85 s. 346. 
76 HD:s domskäl p. 37-38.  
77 HD:s domskäl p. 39.  
78 HD:s domskäl p. 40.  
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3.4.4 Informationskravet 

Vad som ligger i kravet på skriftlighet kräver ingen djupare analys, men något 

ska sägas om vad som ligger i det av HD uppställda informationskravet. Även i 

detta hänseende anför domstolen att samma individuella bedömning är 

nödvändig med hänsyn till de varierande omständigheterna och parts-

förhållandena.79 Har garanten fått del av ett formenligt emissionsprospekt ska 

garanten alltid anses tillräckligt informerad. Detsamma gäller när en huvud-

aktieägare eller ett värdepappersinstitut agerar garant, om garanten inte kan visa 

att väsentlig information är direkt felaktig eller har undanhållits.80  

När det som i det i emissionsgarantidomen fallet handlar om privatpersoner som 

ställt garantin konstaterar HD att det finns anledning att ställa ”vissa krav” på den 

information som legat till grund för garantens åtaganden enligt garantiavtalen.81 

Vad mer exakt som ligger i ”vissa krav” ger emellertid inte domstolen svar på, 

eftersom garanterna hade fått del av ett emissionsprospekt vilket de inte hade 

gjort några invändningar emot.82  

Efter en helhetsbedömning konstaterade HD att garanterna vid avtalens ingående 

var bundna på så vis att ett åsidosättande av teckningsåtagandena ska kunna 

medföra skadeståndsansvar.83 

 

3.4.5 Betydelsen av ändrade förutsättningar efter garantiavtalets ingående 

Såsom redan konstaterats har en offentliggjord emissionsgaranti drag av 

tredjemansutfästelse eftersom diverse olika investeringsbeslut kan komma att 

fattas i förlitan på att emissionen kommer att bli fulltecknad.84 Garanterna i 

emissionsgarantidomen framhöll bl.a. att emittentens verksamhet hade förändrats 

under teckningstiden. HD fastslog därför att det ligger i sakens natur att garanten 

                                              
79 HD:s domskäl p. 42. 
80 HD:s domskäl p. 42. 
81 HD:s domskäl p. 43.  
82 HD:s domskäl p. 43-45.  
83 HD:S domskäl p. 46-47. 
84 Se ovan avsnitt 2.2 och HD:s domskäl p. 48. 
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tar på sig inte bara risken att emissionen blir fulltecknad när förhållandena vid 

avtalets ingående förblir desamma under hela teckningstiden, utan också risken 

för eventuella förändringar under teckningstiden som kan ha menlig inverkan på 

utfallet av emissionserbjudandet.85 Detta får anses vara en naturlig följd av 

emissionsgarantiers försäkringsliknande funktion. Garanterna utvärderar bolaget 

och dess chanser till en framgångsrik emission vid garantiavtalets ingående och 

prissättningen för sina tjänster. Hela upplägget bygger alltså på att garanten 

spekulerar i utfallet av emissionserbjudandet och eftersom bolaget och garantens 

intressen sammanfaller skulle en frånträdesrätt för vid ändrade förutsättningar 

innebära en påtaglig erosion av funktionen med den lämnade garantin. 

Domstolen anför därför att det i princip krävs att det i samband med 

offentliggörandet av emissionsgarantin kommuniceras ett förbehåll om begränsad 

bundenhet för att garanten ska ha rätt att frånträda garantiavtalet på grund av en 

oväntad händelseutveckling.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
85 HD:s domskäl p. 49.   
86 HD:s domskäl p. 49. 
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4   Obligationsrättslig analys 

4.1   Inledning 
I emissionsgarantidomen förklarade sig Högsta domstolen vara bunden av NJA 

1918 s. 394 med den innebörden att den som åtagit sig att teckna aktier inte kan 

förpliktas att göra det, utan det är först efter själva teckningen har genomförts 

som en domstol kan ålägga en part att delta i emissionen genom att förplikta 

denne att betala teckningslikviden.87 Samtidigt vidgår HD att emissionsgarantier 

är vanligt förekommande på den svenska kapitalmarknaden och att de utgör ett 

viktigt verktyg i aktiebolagets kapitalanskaffning. HD ville därför förhindra den 

som förbundit sig att garantera en emission från att spekulera fritt på emittentens 

bekostnad genom möjligheten att undandra sig sitt garantiansvar, vilket hade 

blivit resultatet om domstolen helt frånkänt emissionsgarantiavtalen alla typer av 

bindningsverkningar. Den problematik som HD ställdes inför avgjordes därför 

som konstaterat på obligationsrättslig väg. Närmare bestämt slog domstolen fast 

att underlåtelse att fullgöra en teckningsutfästelse är, med vissa undantag, 

skadeståndsgrundande för den som lämnat utfästelsen. Alternativet, som kommer 

att diskuteras nedan, hade varit att tillerkänt avtalet associationsrättslig verkan 

med följden att den som lämnat utfästelsen hade förpliktats att teckna det 

avtalade antalet aktier. I detta avsnitt ska domstolens argumentation och 

ändamålsenligheten med den valda lösningen analyseras. 

Huvudregeln i svensk rätt är att avtalsfrihet råder, och tillsammans med principen 

om att avtal ska hållas – pacta sunt servanda – har dessa setts som en av hörn-

stenarna i en fungerande marknadsekonomi.88 Avtalsfriheten innefattar dels om 

parter vill avtala, med vem de vill ingå avtalet samt vad avtalsinnehållet ska 

vara.89 Enligt 1 § st. 3 Avtalslagen får avtalsfriheten inskränkas genom särskild 

lagreglering om formkrav. 

                                              
87 Emissionsgarantidomen, HD:s domskäl p. 26. 
88 Adlercreutz & Gorton, s. 27.  
89 Ramberg & Ramberg, s. 29. 
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Men i svensk rätt saknas materiella regler om utformningen av emissions-

garantiavtal och det finns inte heller några uttalanden i förarbetena till ABL som 

syftar till att ogiltigförklara emissionsgarantiavtal, därför gäller alltjämt 

huvudregeln om avtalsfrihet.90 

Utgångspunkten för emissionsgarantiavtal är alltså att de är rättsligt bindande. 

Utrymmet att göra avsteg från denna huvudregel är snävt, men kan göras om 

ändamålen bakom formkraven för aktieteckning, med beaktande av 

omständigheterna i det enskilda fallet med tillräcklig styrka talar emot 

bundenhet.91 I kärnan av bedömningen av huruvida emissionsgarantiavtalen är 

obligationsrättsligt bindande står med andra ord en intressekonflikt mellan å ena 

sidan avtalsfriheten och omsättningsintresset, och å andra sidan de intressen som 

formkraven ämnar värna om. Avsnittets synar först ändamålen bakom några 

olika formkrav för att sedan avslutningsvis utifrån detta analysera ändamåls-

enligheten i nu gällande rätt. Avsnittet ligger också till grund för del av 

diskussionen i efterföljande avsnitt 5. 

 

4.2   Formkraven för aktieteckning  

Ändamålen bakom formkraven för aktieteckning har diskuterats flitigt i 

doktrinen, ofta med vaga och motstridiga slutsatser.92 Karlgren anförde tidigt att 

syftet bakom formkrav generellt sett är mångfaldigt, bland annat motverka 

förhastade investeringsbeslut och underlätta bevisning om avtalet och dess 

innehåll.93 Formkravet för aktieteckning motiverades enligt författaren av att 

potentiella investerare ska ges ett bättre beslutsunderlag med tydlig information 

om bolaget och teckningsvillkoren. Detta skulle motverka engagemang i osunda 

bolag och förhindra att aktier tecknades utan moget övervägande.94 Karlgren 

                                              
90 Westermark & Lagercrantz, s. 121. 
91 Emissionsgarantidomen, HD:s domskäl p. 40. 
92 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 147.  
93 Karlgren, s. 55 och s. 60. 
94 Karlgren, s. 56. 
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framhöll dock att det ”förhärskande” motivet bakom formkraven var att skydda 

investerare mot ogenomtänkta affärer.95  

Nerep, som ställer sig mycket kritisk till ”[…] detta av Karlgren godtyckligt 

utvalda, ”förhärskande” motiv”,96 kartlägger på ett bra sätt bakgrunden till 

formkraven. Nerep konstaterar att formkravet synes ha tillkommit vid införandet 

av 1895 års aktiebolag och därefter utvecklats i 1910 års aktiebolagslag.97 1895 

års lag förde med sig en väsentlig utvidgning av kontroll- och publicitetskraven 

för aktiebolag jämfört med vad som hade gällt dessförinnan.98 Kraven på 

publicitet och kontroll förutsatte av naturliga skäl ökad formbundenhet vid 

aktiebolagens centrala händelser.99 Ett materiellt krav på registrering infördes 

och en prövning som syftade till att undersöka huruvida bolagets bildats i 

föreskriven ordning skulle föregå registreringen. Prövningen var då en avgörande 

förutsättning för att medge bildningen av aktiebolag, eftersom sådana rättssubjekt 

i och med avsaknaden av personligt ansvar för bolagets förbindelser innebar 

”väsentliga förmåner” för delägarna.100 

I förarbetena till ABL 1890 uttalades att den största faran ”för allmänhetens 

inledande i osunda affärsföretag” var vid bolagsbildningen, eftersom ”bittra 

erfarenheter i detta hänseende” hade flertalet gånger observerats i utlandet och 

där föranlett detaljerad lagstiftning.101 Även om några liknande svåra 

missförhållanden dittills inte hade observerats i Sverige fann kommittén skäl att 

agera. I syfte att förebygga detta infördes ett krav på att aktietecknarna skulle ges 

information om bolagets verksamhet, teckningsvillkor m.m.102 Kravet på att viss 

information ska framgå vid aktieteckning gäller än idag enligt 13 kap. 13 § ABL, 

och det är som bekant också en förutsättning för emissionsgarantiers obligations-

                                              
95 Karlgren, s. 59. 
96 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 152. 
97 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 148. 
98 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 148. 
99 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 149. 
100 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 149. 
101 Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, om aktiebolag samt om föreningar för ekonomisk 
verksamhet m. m., Stockholm 1890, s. 107 f. 
102 A.a. s. 108 och Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 149. 
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rättsliga bindningsverkan.103 Vad gäller kravet på skriftlighet som uppställs i 13 

kap. 13 § ABL och i emissionsgarantidomen kan man även där återfinna en 

motsvarighet i 12 § 1890 års aktiebolagslag, i förarbetena till vilken angavs att 

kravet på skriftlighet tjänade till underlag för registreringsmyndighetens 

prövning.104 I ABL 1905 återfanns en bestämmelse om aktieteckningens 

formbundenhet i 11 §. 

Nerep summerar genomgången av motiven bakom 1890 och 1905 års aktie-

bolagslagar genom att konstatera att motiven för formkravet vid aktieteckning 

var blandade. Formkravet ämnade förenkla uppfyllandet av publicitets- och 

kontrollkraven, skydda bolagets borgenärer och den aktietecknande allmänheten i 

stort.105 Författaren har därför inte kunnat utskilja något särskilt dominerande 

motiv bakom formkravet,106 ett påstående som jag för egen del finner det svårt att 

invända emot. I vilket fall som helst menar Nerep att det har skett en förändring 

hur man ser på ändamålen bakom formkravet i vart fall i och med ABL 1975.107 

Författaren konstaterar också att det skett en uppluckring av principen om att 

utfästelser inte är bindande och att det finns en tydlig tendens att tolka formkrav 

restriktivt,108 men som Åqvist påpekar bör utfästelser bedömas i den miljö de 

verkar och inte kategoriskt för att de utgör utfästelser.109 

I förarbetena till ABL 1975 konstateras att det måste anses vara en föråldrad 

uppfattning att aktiebolaget som företagsform skulle vara ett farligt instrument 

som skulle kunna locka allmänheten att satsa sina besparingar i ”mindervärdiga” 

företag.110 Tvärtom framhålls vikten av att aktiebolagen ges förutsättningar att 

dra till sig tillräckligt kapital för att möjliggöra en lönsam och utvecklingsduglig 

rörelse.111 Vikten av att tillräcklig information ges rörande bolaget i samband 

                                              
103 Se ovan avsnitt 3.4.4. 
104 Se förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, om aktiebolag samt om föreningar för 
ekonomisk verksamhet m. m., Stockholm 1890, s. 113 och Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 150 f. 
105 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 151. 
106 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 151. 
107 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 161-163. 
108 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 166 f och Åqvist s. 610. 
109 Åqvist s. 612. 
110 SOU 1971:15 s. 110.  
111 SOU 1971:15 s. 113. 



38 
 

med bolagsbildning och kapitalökning understryks ånyo, trots att ABL 1975 

kraftigt minskade de formaliteter som ska iakttas vid bland annat bolagsbildning 

och kapitalanskaffning.112 

Åqvist konstaterar att när ändamålsöverväganden inte med säkerhet kan 

konstateras genom att studera motiven bör en mer vittomfattande analys företas 

för att fastställa ändamålen.113 Författaren anför att ett allt tydligare ändamål är 

att konkretisera när ett bindande avtal har ingåtts, vilket ligger i bolagets samtliga 

intressenters intresse, inte minst bolagets borgenärer.114 Vidare anför Åqvist att 

lagstiftaren på senare tid funnit det motiverat att utöka tillämpningsområdet för 

vissa andra borgenärsskyddsregler och att det därför bör vara avlägset att 

inskränka tillämpningsområdet för formkravet vid aktieteckning i dess egenskap 

av borgenärsskydd.115 

I förarbetena till den nu gällande aktiebolagslagen anges skyddsintresset för 

formkravet syfta till att skapa garantier för att emissionsvillkoren är kända för 

aktietecknarna inför teckningen och undvika att det i efterhand uppkommer 

oklarheter kring på vilka villkor aktieteckningen har skett.116 HD konstaterar i 

emissionsgarantidomen i tillägg till detta att formkraven för aktieteckning idag 

syftar till ”att tillgodose de behov av klarhet och transparens samt ordning och 

reda som föranleds av den komplicerade samägandeform som aktiebolaget kan 

utgöra. Det är viktigt att entydigt och omedelbart kunna fastställa hur 

teckningsförfarandet har utfallit.”.117 HD konstaterar att ändamålen med 

formkraven för aktieteckning inte äventyras av att upprätthålla en sådan ensidig 

rätt för bolaget att påkalla aktieteckning som ett emissionsgarantiavtal innebär.118 

Sammanfattningsvis har ett stort antal skyddsändamål bakom formkraven anförts 

sedan införandet och dess inbördes relevans har skiftat över tid, vilket är naturligt 

                                              
112 SOU 1971:15 s. 110 och s. 127. 
113 Åqvist, s. 611. 
114 Åqvist, s. 613.  
115 Åqvist, s. 613.  
116 Prop. 2004/05:85 s. 346.  
117 Emissionsgarantidomen, HD:s domskäl p. 38. 
118 Emissionsgarantidomen, HD:s domskäl p. 38. Se dock ovan vid not 69 om lämpligheten att kalla ett 
ömsesidigt förpliktande avtal för ”ensidigt”.  
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mot bakgrund av den explosionsartade utveckling som skett på det aktiebolags-

rättsliga området sedan 1890. Många av de ändamål som anförts i äldre rätt är 

idag är obsoleta eller överflödiga. Exempelvis kan formkravets funktion som 

skydd för ogenomtänkta investeringar starkt ifrågasättas inte minst när fråga är 

om nyemission av aktier, eftersom redan emitterade aktier idag handlas 

momentant genom ett enkelt musklick utan att betungas av formkrav. 

Författarnas främsta gemensamma osäkerhet tycks ha berört huruvida ett 

teckningsåtagande kan vara obligationsrättsligt bindande på så sätt att ett brott 

mot åtaganden grundar skadeståndsskyldighet, snarare än associationsrättslig 

bundenhet. 

 

4.3   Optionsavtal vid köp av fastighet  
Utgångspunkten är densamma när det gäller utfästelser om köp av fastighet som 

vid utfästelse av aktieteckning, nämligen att det saknas direkt lagstöd för att 

frånkänna utfästelser om fastighetsköp giltighet. Enligt 4 kap. 1 § JB är köp som 

inte uppfyller formkraven ogiltiga. Bestämmelsens ordalydelse träffar endast 

förvärvet som sådant och inte utfästelser att ingå sådant formbundet avtal. Enligt 

huvudregeln om avtalsfrihet kan man därför tänka sig att sådana avtal principiellt 

bör vara giltiga.119 Men så är inte fallet, tvärtom är ett löfte att ingå fastighetsköp 

inte bindande. Så länge formföreskrifterna i JB 4 kap. 1 § inte är uppfyllda 

föreligger därför endast en oförbindande utfästelse, även om utfästelsen i sig 

gjorts skriftligen.120 HD har bekräftat att formkraven utsträckts till att gälla även 

utfästelser om fastighetsköp i ett antal rättsfall,121 där ett av de mer målande torde 

vara NJA 1973 s. 175. I fallet fördes förhandlingar om köp av tomt med hus som 

var under uppförande och säljaren bekostade vissa förändringar av husets 

inredning, bland annat för att anpassa huset till köparens läkarpraktik. HD 

konstaterade att parterna uppenbarligen hade utgått från att ersättning skulle utgå 

                                              
119 Se avsnitt 4.1. Jfr Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 165. 
120 Kleineman 1993/94, s. 437. 
121 Se t.ex. NJA 1977 s. 509, NJA 1987 s. 726, och NJA 1990 s. 18. 
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för ändringsarbetena i samband med köpet men att något formenligt avtal aldrig 

ingicks parterna emellan. Köparen ansågs inte ha kunnat ådra sig någon 

förpliktelse enbart genom utfästelse att köpa fastigheten, inte ens någon 

skyldighet att ersätta säljaren för kostnaderna avseende de ändringar som 

köparen själv hade önskat. Domen är mycket kortfattad och berör inte 

möjligheten till skadestånd enligt principen om culpa in contrahendo,122 men det 

framgår tydligt att formkraven vägde mycket tungt. 

Även om ändamålen bakom formkraven för fastighetsköp skiljer sig något från 

de aktieteckningens formkrav vilar på, så är paralleller inte svåra att dra. 

Historiskt har fastigheters betydelse för samhällsutvecklingen motiverat en 

särskild ordning och formkraven har varit en naturlig följd av detta.123  Kravet 

enligt 4 kap. 1 § JB på att avtalet ska innehålla vissa uppgifter och upprättas i 

skriftlig form ämnar också säkerställa att inteckningsregistret kan föras på ett 

enhetligt och tillförlitligt sätt.124 I förarbetena antyder departementschefen att 

även om innehavet av fastigheter inte längre tillmäts samma betydelse så talar 

alltjämt starka skäl för att inte låta helt formlösa överlåtelser gälla. Dessa skäl 

innefattar bland annat vikten av att äganderättsövergången blir helt klarlagd då 

detta är av intresse inte bara för parterna utan också för tredje man.125 Vidare 

anförs att lagfartsinstitutet förutsätter viss form, att överlåtelser sker först efter 

moget övervägande och inte minst att skriftlig form fungerar som bevismedel om 

avtalets tillkomst och innehåll.126 Det poängteras dock att formkraven inte bör 

utformas ”på ett sådant sätt att fastighetsomsättnigen onödigt tyngs”, det som står 

att vinna genom att upprätthålla formkraven måste noga vägas mot det besvär 

som det innebär att iaktta formregeln.127  

Trots att många likheter står att finna har alltså HD strikt upprätthållit 

formkraven för fastighetsöverlåtelser, även om en viss uppluckring kan 
                                              
122 För en analys av begreppet och förutsättningarna för skadestånd enligt principen culpa in contrahendo, 
se t.ex. Rodhe, s. 337 ff och Kleineman 1993/94 s. 435 ff.  
123 Ahlinder, s. 113 och prop. 1970:20 Del B I s. 122. 
124 Ahlinder, s. 114. 
125 Prop. 1970:20 Del B I s. 122. 
126 Prop. 1970:20 Del B I s. 122 f. 
127 Prop. 1970:20 Del B I s. 123. 
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skönjas.128 Huvudregeln upprätthålls av HD i NJA 2012 s. 1095, men en viss 

lättnad av tolkningen av formkraven för fastighetsköp är tydlig. Domstolen 

konstaterar beträffande de särskilda överväganden som kan föranledas av de 

fastighetsrättsliga formkraven följande. 

”17. En utgångspunkt vid fastighetsköp har sedan länge varit att en bristande uppfyllelse av 

ett löfte om en försäljning eller om ett köp inte ska medföra något skadeståndsansvar, i vart 

fall inte när ett sådant ansvar allvarligt underminerar formkravet. […] Underlåtenheten att 

infria en sådan utfästelse [att sälja eller köpa fast egendom] medför därför inte någon 

skyldighet att utge skadestånd enligt (det positiva) kontraktsintresset. Skälet till det är att en 

rätt till sådan ersättning skulle innebära att löftesmottagaren försattes i samma ekonomiska 

situation som om ett bindande avtal hade ingåtts, och att detta skulle underminera 

formkravets syfte. 

18. När emellertid parterna har ingått ett handpenningavtal enligt vilket köparen åtar sig att 

ersätta säljaren dennes skada om köpet inte kommer till stånd, anses denna särskilda 

förbindelse bindande för köparen. Om ett sådant avtal har träffats kan köparen enligt 

handpenningavtalet bli ersättningsskyldig upp till handpenningens belopp för sådana 

skadeståndsposter som försätter den skadelidande i samma ekonomiska situation som om 

något avtal inte hade kommit till stånd (det s.k. negativa intresset eller tillitsintresset). 

Rätten till ersättning omfattar i dessa fall säljarens utgifter för förhandling, avtalsingående 

och uppfyllelse eller förberedelse för uppfyllelse av avtalet. Härutöver kan ersättning utgå 

för s.k. dispositionsförluster, dvs. sådana förluster som säljaren har gjort genom att ha 

vidtagit eller ha låtit bli att vidta rättsliga dispositioner i tillit till det förutsatta avtalet. En 

sådan förlust kan uppkomma för säljaren om han har avböjt att träffa ett fördelaktigt avtal 

med någon annan i förlitan på att avtalet med den förste köparen skulle bli bindande” 

Ett handpenningavtal är i fastighetsrättsliga sammanhang ett föravtal till att i 

framtiden ingå avtal om köp av fastighet (inte helt olikt emissionsgaranti-

avtalet).129 Föravtal som reglerar skador motsvarande tillitsintresset är bindande 

enligt ovan, men om parterna avtalat om att handpenningen i sin helhet ska vara 

förverkad för det fall den formenliga fastighetsöverlåtelsen inte ingås är 

inställningen enligt HD den motsatta – överenskommelsen om förverkande är 

inte bindande i den utsträckning den ger säljaren rätt till ersättning för mer än 

                                              
128 Se Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s. 167 med hänvisning till NJA 2000 s. 747 I och II. 
129 Wickenberg, s. 537. 
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tillitsintresset.130 Detsamma gäller när parterna har avtalat om vite för det fall att 

fastighetsöverlåtelsen inte kommer till stånd.131 

Vad som gäller i avsaknaden av avtal om handpenning, förverkande eller vite är 

mer osäkert. I NJA 1973 s. 175 utgick som bekant inte någon ersättning 

motsvarande tillitsintresset. Men HD konstaterar att de principer som har 

utvecklats för handpenningavtalen (och motsvarande avtal) ”[…] får emellertid 

anses vila på grundtanken att ersättning enligt tillitsintresset ska kunna utgå i 

vissa fall när det är motiverat och inte innebär att de fastighetsrättsliga 

formkraven kringgås eller urholkas.”.132 Mot denna bakgrund fann domstolen att 

det inte kan anses finnas något absolut hinder mot att grunda rätt till ersättning 

enligt principen om culpa in contrahendo också när det gäller fastighetsköp.133 

Har en köpare skapat en befogad men i sak oriktig tillit hos säljaren och denne 

har drabbats av kostnader eller annan skada på grund av handlingar baserade på 

denna tillit så bör det kunna medföra skyldighet att utge skadestånd enligt 

tillitsintresset, och motsvarande ansvar ankommer på säljare.134 

Slutsatsen förefaller rimlig och ett steg i rätt riktning. Formkraven ska som anfört 

inte onödigt betunga fastighetsomsättningen, något den ordning som HD fastslog 

i NJA 1973 s. 175 riskerade att göra. Det kan emellertid anföras skäl för att i 

sammanhanget ytterligare utvidga möjligheten till skadestånd vid underlåtet 

infriande av förpliktelser enligt optionsavtal. I emissionsgarantidomen (p. 31) 

uppmärksammar HD att det kan ifrågasättas om syftet med formkraven för 

överlåtelse av fast egendom motiverar att optionsavtal aldrig ska kunna ingås 

med bindande verkan. I rättsfallet NJA 1998 s. 610 ingick parterna köpekontrakt 

avseende en fastighet. Säljarens representant saknade vid köpekontraktets 

undertecknande behörighet att binda säljaren (en kommun). I kontraktet angavs 

att avtalet gällde mot kommunen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
                                              
130 NJA 2012 s. 1095, HD:s domskäl p. 19. Se också Hellner, s. 39 där författaren uttrycker det som att 
vitet inte får ge täckning för det positiva kontraktsintresset eftersom det skulle ge samma effekt som om 
avtalet var giltigt trots att formkravet inte var uppfyllt, vilket skulle motverka formkravets syfte. 
131 NJA 2012 s. 1095, HD:s domskäl p. 19.  
132 NJA 2012 s. 1095, HD:s domskäl p. 20. 
133 NJA 2012 s. 1095, HD:s domskäl p. 21. 
134 NJA 2012 s. 1095, HD:s domskäl p. 21. 
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godkännande, som sedermera också lämnades. HD emellertid att fann ett 

formenligt köpekontrakt enligt bestämmelserna om villkorade köp i 4 kap. 4 § JB 

hade ingåtts parterna emellan redan vid undertecknandet av köpekontraktet, trots 

att det stått kommunen helt fritt att fram till kommunfullmäktiges beslut tillträda 

eller förkasta avtalet. 

Justitierådet Håstad anförde i sitt tillägg för egen del bland annat följande. 

”Genom att en "överlåtelse" kan villkoras inte bara av en händelse som tredje man råder 

över utan även av att köparen eller säljaren väljer att tillträda eller ej frånträda köpet 

(suspensivt respektive resolutivt villkor), öppnas i realiteten en möjlighet för den andra 

parten att avge ett under två år bindande löfte att köpa eller sälja fast egendom. 

Lagberedningen, som lade grunden för 4 kap i 1970 års jordabalk, har 1947 utgått från 

att förbehåll om föreningsstämmors, bolagsstämmors, kommunfullmäktiges och 

riksdagens godkännande utgör villkor enligt 4 § till giltiga köp enligt 1 §. I sådana fall 

har köpehandlingen ofta undertecknats av någon som saknar behörighet att överlåta 

fastigheten. Inget sägs om behörig parts förbehåll om eget godkännande (se NJA 1955 s 

449), men det finns knappast skäl att sortera bort endast detta fall. […] Det ligger nära 

till hands att sluta med detta hokus-pokus och betrakta alla situationer, där ena parten 

har en obegränsad frihet att tillträda eller frånträda ett köp, som ett icke bindande anbud 

från andra parten, oberoende av om behörighet förelegat på båda sidorna.” 

Under förutsättning att villkor intagits i köpehandlingen öppnar detta ”hokus-

pokus” i praktiken upp för möjligheten att med bindande verkan ingå options-

avtal avseende köp av fast egendom, låt vara under som längst två år. Håstad 

konstaterar vidare att det finns ett praktiskt behov av att kunna ingå optionsavtal 

rörande fast egendom samt att det framgår av HD:s praxis rörande bostadsrätts-

överlåtelser att formkravet i sig inte förhindrar att ömsesidiga optionsavtal och 

ensidiga förpliktelser i skriftlig form blir bindande.135 Lagstiftningen har genom 

begränsningen till två i 4 kap. 4 § JB undanröjt risken att fastigheter under lång 

tid blir belastade med villkorliga förvärv. Därför bör enligt Håstad oförtäckta 

optionsavtal och ensidiga utfästelser godtas av lagstiftningen i syfte att främja 

                                              
135 Se nedan avsnitt 4.4. 
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tydlighet och förutsebarhet, förutsatt att de är formkraven enligt 4 kap. 1 § st. 1 

JB i övrigt är uppfyllda. 

Den av Håstad framförda åsikten att optionsavtal bör kunna ingås delas av bl.a. 

Hessler, som anför att grunden för ett strikt förbud mot optionsavtal avseende 

fast egendom är ganska oklar, ”särskilt sedan man i den nya JB inte längre har 

det, låt vara rätt bräckliga, stöd som det tidigare förbudet mot resolutiva villkor 

utgjorde.”.136 Hessler påtalar ett liknande ”trolleriresonemang” som Håstad, 

nämligen att samma resultat kan uppnås genom att villkora fastighetsöverlåtelsen 

med att köpet ska gå åter om endera part begär det, eftersom ett sådant villkor 

blir giltigt förutsatt att det håller sig inom tvåårsgränsen, se 4 kap. 4 § JB.137 

I sammanhanget bör även noteras att fastigheter idag i stor utsträckning överlåts 

indirekt genom att aktierna i bolaget som äger fastigheten överlåts istället, s.k. 

paketering. Den huvudsakliga anledningen härför är förmånligare beskattning. 

En emellertid för framställningen mer relevant effekt av paketering är att aktier 

är lös egendom och Jordabalkens formkrav blir därför inte tillämpliga, varför 

optionsavtal om framtida överlåtelse möjliggörs.138 Detta förhållandevis mycket 

enkla kringgående av formkraven är naturligtvis sedan länge känt för lagstiftaren, 

men har ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder.139 

I emissionsgarantidomen konstaterar HD något summariskt att det beträffande 

andra typer av optionsrätter ”under alla förhållanden” inte kan dras några 

slutsatser från vad som gäller för optionsavtal avseende fast egendom.140 Jag är 

benägen att endast till viss del hålla med om detta påstående. Även om 

ändamålen bakom de olika formkraven skiljer sig något så finns där också många 

likheter. På samma sätt har rättsutvecklingen avseende såväl fastighetsköp som 

aktieteckning gått mot en mer restriktiv syn på formkraven till fördel för 

                                              
136 Hessler, s. 450. 
137 Hessler, s. 450.  
138 Ahlinder, s. 138 ff. 
139 Regeringen tillsatte emellertid 2015 en utredning för att kartlägga och analysera fastighetspaketeringen 
i Sverige, dock främst ur ett skatterättsligt perspektiv. Utredningen har hittills endast renderat ett 
betänkande, SOU 2017:27.   
140 Emissionsgarantidomen, HD:s domskäl p. 31. 
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omsättningsintresset.141 HD:s praxis avseende formkraven för aktieteckning är 

också långt mindre omfattande än dess praxis avseende formkraven vid 

fastighetsöverlåtelser, varför en studie av den senare är ett betydelsefullt verktyg 

för förståelsen av tolkningen, innebörden och betydelsen av optionsavtal 

avseende formbundna rättshandlingar. 

 

4.4   Optionsavtal vid köp av bostadsrätt  
Tolkningen och tillämpningen av formkravet för bostadsrättsöverlåtelser torde i 

detta sammanhang ara mer jämförbart med aktieteckningens formkrav, eftersom 

en bostadsrätt är att betraktas som lös egendom och är likt en aktie kopplad till 

andel i en juridisk person142 Det är också i bostadsrättsmålet NJA 1992 s. 66 som 

HD tar avstamp i emissionsgarantidomen.143 

I målet konstaterar HD att till skillnad från vad som gäller vid köp av fast 

egendom är huvudregel avseende annan egendom att optionsavtal är bindande. 

Denna huvudregel emanerar som bekant från den grundläggande principen om 

avtalsfrihet. För att göra avsteg från huvudregeln om optionsavtals giltighet 

angående lös egendom krävs antingen lagstiftning, eller att särskilda 

omständigheter föranleder det. Någon uttrycklig lagstiftning mot optionsavtals 

giltighet avseende bostadsrätter finns (i likhet med som anförts ovan om föravtal 

vid aktieteckning och fastighetsöverlåtelser144) inte och HD fann inte heller några 

särskilda omständigheter att ogiltigförklara optionsavtal för köp av bostadsrätt, 

varken i förarbeten eller praktiska överväganden. Ändamålen bakom formkravet 

för överlåtelse av bostadsrätter är främst att skapa ordning och reda i rätts-

förhållandena bland annat genom att förebygga uppkomsten av tvister samt att 

tillgodose ett fungerande system för realisationsvinstbeskattning.145 Domstolen 

konstaterade att uppställandet av ett formkrav för överlåtelser av bostadsrätter 

                                              
141 Se t.ex. Nerep, Emissionsgarantier, s. 55 f. 
142 Wickenberg, s. 537. 
143 Emissionsgarantidomen, HD:s domskäl p. 32. 
144 NJA 1992 s. 66 på s. 77. 
145 Se prop. 1981/82:169 s. 61 f och SOU 1981:74 s. 299. 
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inte inverkar på rättsläget gällande optionsavtal på ett sådant sätt sådana avtal 

under alla omständigheter vore ogiltiga. Däremot kvarstår kravet på skriftlighet 

för att optionsavtal ska vara giltigt, då domstolen fann att formkravet skulle 

urholkas på ett inte godtagbart sätt om muntliga optionsavtal tilläts, eftersom en 

muntlig utfästelse om framtida försäljning eller köp av bostadsrätt annars skulle 

binda säljaren lika starkt som ett köpeavtal som uppfyller lagens formkrav.146  

HD gör i NJA 1992 s. 66 inte skillnad på avtalets olika bindningsverkningar, 

men konstaterar att optionsavtalet utgjort en utfästelse att framdeles sälja 

bostadsrätten, och att optionsavtalet därmed inte kan innefatta ett förvärv av 

bostaden. I målet hade de enligt optionsavtalet berättigade makarna (köparna) 

förlorat sin optionsrätt att förvärva den tvistiga bostadsrätten i och med att 

säljaren hade sålt bostadsrätten till tredje part. Köparnas talan avsåg i HD i första 

hand att säljaren skulle åläggas skadestånd, varför domstolen aldrig hade 

anledning att pröva huruvida bostadsrättsöverlåtelsen kunde genomdrivas 

rättsligt.  

I NJA 1994 s. 130 fortsatte HD på inslagen linje.147 En skriftlig utfästelse att 

under vissa förutsättningar överlåta en bostadsrätt till en av motparten anvisad 

köpare tillerkändes giltighet med hänvisning till den i NJA 1992 s. 66 etablerade 

huvudregeln. Vad gäller rättsföljden gick HD ett steg längre och förpliktigade 

utfästande part att vid vite inom sex månader från dagen för HD:s dom överlåta 

sin del av bostadsrätten. 

Huvudregeln för optionsavtal avseende bostadsrätter är sedan NJA 1992 s. 66 att 

sådana är bindande så länge de upprättats skriftligen. Kleineman var redan innan 

emissionsgarantidomen inne på samma spår, att huvudregeln därför skulle vara 

densamma gällande emissionsgarantier och att det föreligger en skadestånds-

sanktionerad bundenhet till i vart fall skriftliga löften om aktieteckning.148 

                                              
146 NJA 1992 s. 66 på s. 78.  
147 Huvudregeln upprätthålls även i NJA 2001 s. 75.  
148 Kleineman 2005, s. 44 ff. 
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Författaren anförde att det finns skäl för en snäv tolkning av formkraven för 

aktieteckning, och att i vart fall emissionsgaranter inte skulle bli oförbundna.149  

 

4.5   Kommentarer 

En jämförelse med uttalandet i NJA 2012 s. 1095 om skadeståndsskyldigheten 

vid underlåtet infriande om löfte om fastighetsförsäljning eller köp blir intressant 

efter att ha tagit del av HD:s argumentation för beräkningen av skadestånd i 

emissionsgarantidomen. Där anförs att det att en rätt till skadestånd motsvarande 

det positiva kontraktsintresset skulle innebära att löftesmottagaren försattes i 

samma ekonomiska situation som om ett bindande avtal hade ingåtts, vilket 

skulle underminera formkravets syfte.150 Utgångspunkten för skadeberäkningen 

vid brustet emissionsgarantiåtagande är i praktiken den motsatta, nämligen att 

skadan ska anses svara mot vad garanten var skyldig att tillföra bolaget, med 

avdrag för värdet av en bestående emissionsmöjlighet svarande mot de aktier 

som inte tecknades (detta värde presumeras vara noll, om inte garanten förmår att 

visa något annat).151 Misslyckas garanten med att påvisa ett värde av den 

bestående emissionsmöjligheten innebär denna ordning att bolaget kapitalmässigt 

ställs i samma ekonomiska situation som om garantin hade fullgjorts.152 Att HD 

anser att den angivna ordningen på samma sätt skulle underminera syftet med 

formkraven för aktieteckning står däremot inte att finna i emissionsgaranti-

domen, tvärtom är det gällande emissionsgarantier meningen att emittenten ska 

ersättas enligt det som avtalats.153  

Det ska dock observeras att den principiella diskussion om skadestånds-

beräkningen som fördes av domstolen i emissionsgarantidomen aldrig kom att 

tillämpas i målet, eftersom rätten till skadestånd tillkom tredje man som gjort 

fyllnadsteckning sedan garanten kommit underlåtit att fullgöra sina förpliktelser. 

                                              
149 Kleineman 2005, s. 58 f. 
150 NJA 2012 s. 1095 HD:s domskäl p. 17 samt ovan avsnitt 4.3.  
151 Emissionsgarantidomen, HD:s domskäl p. 57. 
152 Emissionsgarantidomen, HD:s domskäl p. 58. 
153 Emissionsgarantidomen, HD:s domskäl p. 57. 
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HD:s uttalanden i denna del utgör därmed obiter dicta och saknar därför formellt 

prejudikatvärde.154 

Som konstaterats ovan skiljer sig ändamålen bakom formkraven för överlåtelse 

av fast egendom från motsvarande avseende olika typer av lös egendom, men 

frågan är om ändamålen idag är skiljer sig så pass mycket åt att det föranleder en 

sådan diametralt motsatt utgångspunkt för bindningsverkan och den efterföljande 

skadeståndsberäkningen. Utvecklingen för de båda rättsområdena har varit 

likartade, vissa äldre ändamålsöverväganden bakom formkraven är idag obsoleta 

och tendensen i rättstillämpningen har varit en mer restriktiv syn på 

tillämpningen av formkrav till fördel för omsättningen. Att det dessutom finns ett 

antal tämligen okomplicerade sätt att kringgå formkraven i JB 4 kap. 1 § gör att 

en särskilt strikt tillämpning av formkraven för fast egendom förefaller något 

godtyckligt. Gillar man inte ordningen att föravtal till köp av fast egendom är 

möjliga bör exempelvis ett krav på lagfartsansökan införas, något som till 

skillnad från traditionskravet vid köp av lös egendom knappast skulle överraska 

någon.155 

Att skadeståndet i vart fall vid underlåtet fullgörande av emissionsgaranti som 

utgångspunkt ska anses svara mot var garanten varit skyldig att tillföra 

emittenten enligt avtalet får anses ligga i linje med avtalets huvudsakliga 

garantisyfte. Huvudregeln i svensk rätt är att den som lämnar en garanti tar på sig 

att ersätta hela förlusten vid avvikelser från utfästelsen utan culpabedömning.156 

Utifrån HD:s resonemang i emissionsgarantidomen kan emellertid finnas 

anledning att göra avsteg från denna huvudregel för det fall en emissionsgaranti 

inte fått några tredjemansverkningar genom att garantin offentliggjorts.157 Om 

detta ska tolkas motsatsvis skulle det innebära att själva kvintessensen av en 

emissionsgaranti som just en garanti, riskerar att eroderas om en viss, oväntad 

händelseutveckling ägde rum efter garantiavtalets ingång. Det är dock svårt att se 

                                              
154 Unnersjö, s. 425. 
155 Se Håstads skiljaktiga mening i NJA 1998 s. 610 på s. 616. 
156 Hellner, Hager & Persson, s. 209. 
157 Se Unnersjö, s. 423 f, HD:s domskäl p. 48-50 samt ovan avsnitt 2.2. 
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varför ett offentliggörande ska ha någon som helst betydelse avtalsparterna 

emellan. Ett offentliggörande förändrar inte garantens förpliktelser gentemot 

emittenten, annat än möjligtvis på så vis att ett offentliggörande av garantin får 

för emissionen önskad effekt och teckningsgraden påverkas positivt, vilket 

endast minskar den risk garanten bär. 

I vilket fall som helst måste det anses ligga i sakens natur att risken för en 

ogynnsam händelseutveckling bärs av den part som tar på sig att mot ersättning 

agera garant. Att offentliggörandet kan spela en avgörande roll om tredje part 

framfört skadeståndsanspråk efter att ha förlitat sig på en garanti är en annan 

sak.158 Trots HD:s uttalanden om vikten av offentliggörande får mycket anses 

tala för att de inte ska uppfattas motsatsvis, så att en icke offentliggjord garanti 

under vissa omständigheter skulle medföra ett mer begränsat skadeståndsansvar, 

utan att huvudregeln om strikt garantiansvar gäller för alla emissionsgarantier.159 

Det har anförts att emissionsgarantidomen har luckrat upp det formkravet för 

bland annat bostadsrättsöverlåtelser ytterligare. Unnersjö menar att det följer av 

emissionsgarantidomen att även muntliga och till och med konkludenta 

optionsavtal beträffande formbundna transaktioner av lös egendom som 

utgångspunkt nu är bindande med skadeståndssanktion som följd, även om själva 

transaktionen i fråga fordrar skriftlighet.160 Författaren tolkar HD:s uttalande som 

att det inte längre tycks vara självklart att exempelvis en telefonledes träffad 

överenskommelse om att köpa eller sälja en bostadsrätt kan frånträdas utan att 

det grundar rätt till ersättning för det positiva kontraktsintresset.161 Detta anses 

följa av domskälens p. 40 som författaren synes ha tolkat som en diskussion om 

skadeståndsrättsliga verkningar av optionsavtal avseende lös egendom i 

allmänhet.162 Domstolen uttalar där bland annat att en prövning med beaktande 

av omständigheterna i det enskilda fallet ska företas och att utrymme måste 

                                              
158 Unnersjö, s. 424 in fine. Emissionsgarantiavtalet kan dock få en viss handlingsdirigerande effekt 
oavsett om det offentliggjorts eller inte, se Unnersjö s. 425. 
159 Unnersjö, s. 425. 
160 Unnersjö, s. 420 f. 
161 Unnersjö, s. 421.  
162 Unnersjö, s. 421 vid not 38.  
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finnas för nyanserade bedömningar, vilket innebär att exempelvis avsaknad av 

skriftlig form kan ha betydelse för utfästelsens bindningsverkningar, men att den 

inte behöver ha det.  

Unnersjö gör bedömningen att uttalandena sannolikt inte ska bedömas som obiter 

dicta, eftersom HD bygger argumentationen om emissionsgarantiers bindnings-

verkningar på dessa uttalanden,163 och jag delar författarens uppfattning att 

uttalandena utgör ratio decidendi. Jag ställer mig dock något mer tveksam till 

uttalandenas räckvidd. Domstolen har tidigare i sin argumentation uppmärk-

sammat rättssatsen i NJA 1992 s. 66,164 där HD uttalade att ”om muntliga 

optionsavtal godkändes skulle nämligen skriftlighetskravet för överlåtelse 

urholkas på ett inte godtagbart sätt eftersom ett muntligt optionsavtal då skulle 

binda säljaren lika starkt som ett köpeavtal som uppfyller lagens formkrav”. 

Unnersjö hävdar härvid att även om muntliga eller konkludenta optionsavtal 

omfattas av en uteslutande skadeståndssanktionerad bundenhet så strider detta 

inte mot HD:s uttalande, detta eftersom att även om skadeståndshotet utgör ett 

starkt incitament för fullgörelse av överenskommelsen, har parterna ändå inte 

bundits ”lika starkt” som de skulle ha ingått ett formenligt köpeavtal.165 

 HD uttalade emellertid härvid att det följande avsåg att belysa ”vad som mera 

allmänt gäller för rättshandlingar av det slaget”,166 följt av rubriceringen 

”Bindningsverkningar av ett ensidigt åtagande att ingå ett formbundet avtal”.167 

När HD sedan i p. 40 uttalar att avsaknaden av skriftlig form inte nödvändigtvis 

behöver ha betydelse för utfästelsens bindningsverkningar, inleds stycket med 

uttalandet att ”[i]nnehållet i och omständigheterna kring utfästelser att teckna 

aktier kan alltså variera högsta avsevärt.” och följs av ”Den fråga som ska ställas 

är huruvida ändamålen med formkraven för aktieteckning i betraktande av 

omständigheterna i det enskilda fallet med tillräcklig styrka talar emot en 
                                              
163 Unnersjö, s. 421 vid not 38. Se Munukka, s. 426. 
164 HD:s domskäl p. 32 och NJA 1992 s. 66 på s. 78. 
165 Unnersjö, s. 421 vid not 39.  
166 HD:s domskäl p. 29 in fine.  
167 Inordnat under rubriken inordnas först jämförelser med liknande rättshandlingar, följt av en mer 
allmän diskussion om förutsättningarna för fullgörelse respektive skadestånd vid underlåtet infriande av 
optionsavtal.  
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skadeståndspåföljd.” Domskälens p. 40 inordnas dessutom under rubriken 

”Betydelsen av ändamålet bakom formkraven för aktieteckning”.  

Jag anser därför att det finns skäl att tolka HD:s uttalande i p. 40 om kravet på 

skriftlighet som att det syftade på just utfästelser om aktieteckning, snarare än ett 

allmänt uttalande om bindningsverkningar av optionsavtal. Domstolen uttalade 

vidare att målet i frågan var huruvida ett underlåtet infriande av just en 

teckningsutfästelse kan utgöra ett skadeståndsgrundande avtalsbrott,168 varför det 

är svårt att se att HD ämnat etablera en så bred rättssats som Unnersjö föreslår i 

denna del. Domstolen landar dessutom i slutsatsen att ett skriftlighetskrav ska 

upprätthållas för att avtalsbrott mot ett emissionsgarantiavtal ska vara 

skadeståndsgrundande.169 Att först etablera en allmän rättssats med innebörden 

att alla optionsavtal avseende lös egendom kan ingås formlöst och sedan i samma 

dom etablera att en viss typ av optionsavtal ändå kräver skriftlighet är direkt 

motsägelsefullt. Samma inneboende motsägelse finns i min mening inte i att 

konstatera att löften om aktieteckning kan ingås under vissa förutsättningar ingås 

formlöst, men att den specifika typen av löfte om aktieteckning som emissions-

garantier utgör förutsätter skriftlighet för dess giltighet.  

En rättssats med innebörden att krav på skriftlighet saknas för en skadestånds-

sanktionerad bundenhet för alla typer av optionsavtal avseende formbundna 

transaktioner av lös egendom låter sig därför, i min mening, svårligen utläsas.170 

 

 

 

 

 

                                              
168 HD:s domskäl p. 29. 
169 HD:s domskäl p. 41. 
170 En annan sak är att antalet formbundna transaktioner av lös egendom utöver bostadsrätter och aktier 
torde vara få.  
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5   Associationsrättslig analys 

5.1   Inledning 
Såvitt avser möjligheten att tillerkänna emissionsgarantier associationsrättslig 

bindningsverkan171 görs ingen sådan prövning i emissionsgarantidomen eftersom 

de aktier som det tvistiga emissionsgarantiavtalet tog sikte på var redan tecknade, 

utgivna och innehades av Trygghetsbolaget som stått för fyllnadsteckningen.  

Frågan om emissionsgarantier kan genomdrivas rättsligt prövades i NJA 1918 s. 

394 och i emissionsgarantidomen förklarar HD – obiter dictum – med hänvisning 

till avgörandet att en domstol fortsatt saknar möjlighet att förplikta den som 

åtagit sig att teckna aktier att göra så.172 Uttalandet i sig lämnar inte särskilt stort 

tolkningsutrymme, men HD uttalar emellertid också att det finns skäl för att en 

emissionsgaranti ska kunna genomdrivas av emittenten.173 I detta avsnitt ska den 

etablerade rättssatsen analyseras ur både ett de lege lata- och ett de lege ferenda-

perspektiv.  

 

5.2   Minimikrav på emissionsgarantier för bindningsverkningar 
I emissionsgarantidomen anför HD att frågan huruvida en löftesgivare kan för-

pliktas att genomföra den formbundna transaktionen som löftet tar sikte på beror 

på hur den rättsliga regleringen av transaktionstypen ska tolkas. Tolkningen ska i 

sin tur göras med utgångspunkten att bindningsverkningarna av en ensidig 

utfästelse ska inte till följd av formkraven begränsas mer än vad ändamålen 

bakom formkraven motiverar.174 Vilka ändamål som ligger bakom formkraven 

för aktieteckningen har redogjorts för ovan.175 HD fann vid sin prövning att 

upprätthållandet av en ensidig utfästelse att teckna aktier inte äventyrar ända-

                                              
171 Med associationsrättslig bundenhet menas här möjligheten att rättsligt kunna genomdriva ett 
emissionsgarantiavtal genom att framtvinga aktieteckning från garanten. 
172 Se ovan avsnitt 3.4.1 och HD:s domskäl punkt 26. Att HD:s uttalanden utgör obiter dicta framgår av 
HD:s domskäl p. 29. 
173 HD:s domskäl p. 27.  
174 HD:s domskäl p. 33. 
175 Se avsnitt 4.2. 
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målen med formkraven för aktieteckning.176 HD:s uttalanden ger för handen att 

även associationsrättslig bundenhet i vart fall principiellt inte bör vara en 

omöjlighet. 

Bindningsverkningarna ska alltså inte begränsas mer än vad ändamålen bakom 

formkraven motiverar. När det gäller skadeståndssanktionerade bundenheten för 

emissionsgarantier specifikt konstaterade domstolen vidare att ändamålen för 

formkraven för aktieteckning inte föranleder annat än att en sådan utfästelse är 

bindande i den meningen att ett bristande fullgörande utgör ett skadestånds-

grundande avtalsbrott, förutsatt att garantin är skriftlig och att garanten har blivit 

adekvat informerad om nyemissionens villkor och förutsättningar.177 För att 

frånkänna ett emissionsgarantiavtal sådan obligationsrättslig bindningsverkan 

måste ändamålen med formkraven med tillräcklig styrka tala emot en 

skadeståndspåföljd.178  

 

5.3   Möjligheter till fullgörelse av emissionsgaranti 

Här anläggs försöksvis samma förutsättningar för associationsrättslig bundenhet 

som för obligationsrättslig dito för att se om några hinder för associationsrättslig 

bundenhet blottar sig. Att emissionsgarantin förutsätts vara skriftlig för att 

tillerkännas bindningsverkningar torde inte föranleda några större problem, 

varken i teori eller i praktik. Vad som ligger i informationskravet har redogjorts 

för ovan179 och eftersom det är samma emission som ligger i botten finns samma 

information tillgänglig i prospekt m.m., varför informationskravet knappast 

heller är problematiskt i detta fall.  

Kvar är då att undersöka om det finns ändamål som med tillräcklig styrka talar 

emot associationsrättslig bundenhet. Men som anförts i avsnitt 4.2 ovan har 

ändamålen bakom formkravet skiftat något genom åren det kan argumenteras för 

                                              
176 HD:s domskäl p. 38. 
177 HD:s domskäl p. 41.  
178 HD:s domskäl p. 40.  
179 Avsnitt 3.4.4. 
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att HD i emissionsgarantidomen ger uttryck för en sådan förändring. HD tar upp 

”att tillgodose de behov av klarhet och transparens samt ordning och reda som 

föranleds av den komplicerande samägandeform som aktiebolaget kan utgöra” 

samt att ”det är viktigt att entydigt och omedelbart kunna fastställa hur 

teckningsförfarandet har utfallit”.180 Att det fortfarande skulle vara viktigt att 

etablera någon form av skyddsmekanism som förhindrar ogenomtänkta 

investeringar nämns inte av HD. Det betyder inte nödvändigtvis att domstolen 

anser att något sådant inte längre existerar, men det får i vart fall tolkas som att 

HD inte anser att det är ett av de viktigare ändamålen bakom formkravet.181 

Det framhålls i förarbetena till ABL 1975 bland annat att formkraven är en regel 

till sådant skydd för aktietecknare, 182 men det går att ifrågasätta vilket skydd som 

detta egentligen ger i ljuset av emissionsgarantidomen. Aktietecknaren har nu i 

princip att välja mellan att fullgöra sina avtalsförpliktelser eller att tvingas betala 

skadestånd motsvarande betala hela den avtalade summan, då utan att få någon 

som helst motprestation.183 Att det finns några ändamålsskäl som med tillräcklig 

styra talar emot associationsrättslig bundenhet när sådana saknas för obligations-

rättslig bundenhet, ens när privatpersoner har agerat garanter,184 har jag därför 

svårt att se. 

Denna metod för att pröva huruvida associationsrättslig bindningsverkan visavi 

emissionsgarantier är möjlig saknar direkt stöd i rättskällorna utan företas 

argumentationsvis för att påvisa varför det kan anses något oklart varför HD i 

emissionsgarantidomen utan vidare avfärdar associationsrättslig bindningsverkan 

genom hänvisning till att NJA 1918 s. 394 fortfarande bör tillerkännas 

prejudikatverkan. Domstolen anför att formkraven idag är i stort sett desamma 

som de var 1918 och att förarbetena till ABL 1975 och nu gällande ABL ger ”ett 

visst stöd” för att rättsläget motsvarar 1918 års avgörande. Detta uttalande kan 

                                              
180 HD:s domskäl p. 38. 
181 Jfr Unnersjö, s. 421.  
182 Prop. 1975:103 s. 298.  
183 Se bl.a. Nerep, Lexnova, p. 14.  
184 HD påpekar i domskälen p. 39 att skyddsbehoven kan variera, och privatpersoner får i sammanhanget 
anses mest skyddsvärda.  
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enligt min uppfattning ifrågasättas.185 Som anfört har ändamålen bakom form-

kraven för aktieteckning skiftat något under de senaste 100 åren, men reglerna 

för själva aktieteckningen har också förändrats. Aktieteckning vid nyemission 

kan idag enligt 13 kap. 13 § st. 3 ABL ske genom betalning och informations-

kravet vid sådan aktieteckning är begränsat till att bolaget är skyldigt att hålla 

vissa handlingar tillgängliga för tecknarna hos bolaget. Betalningsåtgärden anses 

vid sådan teckning motsvara undertecknandet på teckningslista eller protokoll 

enligt 13 kap. 13 § st. 1–2.186 Vid emission av aktier har teckningsförfarandet 

alltså förenklats och delvis avformaliserats och i ABL står nu omsättningen 

tillsammans med stämmans beslut om kapitalökning samt informationskravet i 

centrum. Detta faktum hade enligt Sandström hade kunnat motivera att HD i 

emissionsgarantidomen gjorde avsteg från 1918 års principer,187 och jag håller 

med om författarens slutsats. Omsättningen prioriteras (enligt min uppfattning 

rätteligen så) bland annat genom att tillåta aktieteckning genom realhandlande,188 

där någon teckningslista alltså inte längre brukas och där det räcker att den 

information (som alltid annars framhållits som en viktig del av formkravet189) 

hålls tillgänglig för aktietecknaren för det fall att denne önskar ta del av den.190 

Man kan fråga sig hur mycket av ett formkrav som överhuvudtaget finns kvar, i 

vart fall när man diskuterar sådan aktieteckning genom betalning.  

Att rättssatsen i NJA 1918 s. 394 skyddar aktietecknare kan efter emissions-

garantidomen svårligen åberopas, i vart fall om man förutsätter att domstolens 

obiter dicta om skadeståndsberäkningen godtas. Inte heller går det att motivera 

rättssatsens överlevnad med att det alltid är omöjligt att framtvinga fullgörelse av 

ett optionsavtal som avser en formbunden transaktion, eftersom det möjliggjorts 
                                              
185 Se t.ex. Nerep, Emissionsgarantier, s. 56.  
186 Samuelsson, Adestam & Nerep avsnitt 2.4.  
187 Se Sandström. Författaren uppmärksammar dock att HD i NJA 2011 s. 429 avgjort en fråga som rör 
möjligheten att avtalsvis modifiera ABL:s bestämmelser, och för det fall att HD tillerkänt emissions-
garantiavtalen dess fulla verkan riskerade domstolen enligt författaren att påverka 2011 års rättssats. En 
viktig skillnad är dock att målet handlade om ett aktieägaravtal som man normalt brukar anse 
överhuvudtaget sakna verkan mot aktiebolaget. 
188 Dvs. genom betalning, se Adlercreutz & Gorton s. 77 f.  
189 Vikten av informationskravet vid aktieteckning har dock sedan en tid tillbaka ifrågasatts även av 
lagstiftaren, se t.ex. SOU 1997:22 s. 363. 
190 Det saknar aktiebolagsrättslig betydelse huruvida aktietecknarna faktiskt har tagit del av 
informationen, se Samuelsson, Adestam & Nerep avsnitt 1. 
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genom praxis avseende bostadsrättsöverlåtelser.191 Att domslutet i emissions-

garantidomen i praktiken får samma effekt som om garanten hade förpliktats att 

teckna aktier kan tolkas som ytterligare tecken på att HD anser att goda skäl för 

att en emissionsgaranti ska kunna genomdrivas av emittenten.192 Detta faktum 

innebär också att 1918 års fall i praktiken är överspelat, eftersom skadestånds-

alternativet utan motprestation alltid är ett sämre alternativ för garanten.  

En annan sak är att även om ett emissionsgarantiavtal tillerkänns full bindnings-

verkan så ersätter det inte aktieteckningen, och det kan vara både rättsligt och 

praktiskt besvärligt att tvinga garanten till fullgörelse inom teckningstiden. I vart 

fall i nuläget får emittenten förlita sig på andra incitament för garantens full-

görelse, som avtalsvite eller risken för skadestånd.193 

 

5.4   Praktiska invändningar 

Som anfört går det att argumentera för att det finns skäl att ifrågasätta det nu 

gällande rättsläge som omger formkraven för aktieteckning. Det finns också gott 

om pragmatiska skäl att överväga en annan ordning. Formkraven saknar som 

nämnt motsvarighet vid aktieköp, en invändning som Advokatsamfundet lyfte i 

förarbetena till nu gällande ABL.194 Det är svårt att se varför en aktietecknare har 

sämre förutsättningar än en aktieköpare att bilda sig en rättvis uppfattning om det 

bolag man överväger att investera i. Ofta torde det motsatta vara sant eftersom 

prospekt ofta finns tillgängligt inför en stundande nyemission. Särskilt med tanke 

på emissionsgarantiavtalens ekonomiska omfattning kan man anta att en tilltänkt 

garant är synnerligen noggrann i sin sondering av emittenten, och inte minst tack 

vare informationskravet som upprättats genom emissionsgarantidomen är även 

emittenter benägna att lämna relevanta upplysningar. Samma argument kan 

anläggas när aktier tecknas genom betalning. 
                                              
191 Jfr avsnitt 4.4 ovan. 
192 Jfr HD:s domskäl p. 27-28. Se också Kleineman 2005, s. 41 ff. 
193 Nerep, Emissionsgarantier, s. 56. Även om emissionsgarantierna skulle tillerkännas full 
bindningsverkan kan det vara en god idé att nyttja sig av t.ex. avtalsvite för att undvika problematiken 
med att i rätt tid framtvinga fullgörelse, även om risken då troligt vore mindre, jfr avsnitt 5.5 nedan. 
194 Prop. 2004/05:85 s. 345 f. 
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En annan sak är att uppdelningen mellan emissionsgarantiers olika bindnings-

verkningar ur ett praktiskt perspektiv i princip torde sakna betydelse. Om något 

riskerar den nu gällande ordningen att försvåra omsättningen eftersom det 

alltjämt är omöjligt att rättsligt framtvinga aktieteckning, och det är svårt att se 

vad vinningen är. Emissionsgarantier har historiskt sett varit oproblematiska i 

praktiken, men kanske kan man tänka sig ett extraordinärt fall där relationen 

mellan garant och emittent av någon anledning blivit så infekterad att garanten, 

trots den överhängande skadeståndssanktionen, väljer att inte infria sina för-

pliktelser enligt garantiavtalet i ett försök att kasta grus i maskineriet.  

Det i min mening inte heller påstås att associationsrättslig bindningsverkan skulle 

drabba emittenten orimligt hårt. De olika ekonomiska effekter som kan följa av 

emissionsgarantin är redan från början överskådliga för garanten, och under alla 

omständigheter innebär den till aktieteckningen alternativa skadestånds-

sanktionen en större ekonomisk förlust för garanten. För det fall att sådana 

hänsyn bör beaktas bör man ånyo blicka mot formkravet för bostadsrätts-

överlåtelser, där fullgörelse är möjlig och följden för löftesgivaren blir att denne 

tvingas lämna sitt hem, vilket torde vara en av de mest ingripande rättsföljderna 

man kan tänkas sig.195 

Bakom formkraven för bostadsrätter har som bekant anförts en vilja att före-

bygga tvister. Samma uttalanden har inte uttryckligen gjorts för formkraven för 

aktieteckning, men som HD anförde i emissionsgarantidomen ämnar formkraven 

tillgodose behovet av klarhet och transparens, samt ordning och reda. Det rimmar 

enligt min mening dåligt att betona vikten av ordning och reda, klarhet, och 

transparens, samtidigt som man upprätthåller en till synes innehållslös möjlighet 

för garanten att förhala emittentens rätt enligt avtalet. 

Tvärtom kan garantens möjlighet att välja skadestånd istället för aktieteckning 

skada emittenten på ett sätt som inte läks av den skadeståndsberäkning som HD 

förordar i emissionsgarantidomen. Även om HD efter domstolsprocess kan 

                                              
195 Se ovan avsnitt 4.4. 
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tillgodogöra sig skadestånd motsvarade den avtalade teckningslikviden kan en 

sådan process ha fördröjt kapitaltillförseln på ett sätt som skadat bolaget, ibland 

på ett irreparabelt sätt.196 Även om en emittent överlever den fördröjning av 

kapitaltillskottet som en domstolsprocess oundvikligen innebär, så kan det 

mycket väl tänkas drabbas av andra kostnader som exempelvis inställda 

betalningar, förlorade kontrakt, dålig PR med försämrad aktiekurs som följd. Det 

är alltså inte bara bolaget som skadas vid en misslyckad emission utan det är 

också bland annat bolagets borgenärer, anställda, aktieägare, domstolar som 

tyngs av komplicerade processer. Kort och gott förlorar samhället i stort, och i 

den mån detta beror på problem att infria avtalade garantier framstår problemet 

som i allra högsta grad möjligt att undvika.  

Så länge en sådan risk finns kan man tänka sig att emittenter lockas att tillämpa 

emissionsgarantidomen rakt av, dvs. att istället för att invänta en domstolsprocess 

vänder sig till tredje man som är redo att göra fyllnadsteckning motsvarande den 

Trygghetsbolaget genomförde i emissionsgarantidomen. Det torde vara ett säkert 

åtagande att sådan tredje man vill ha ersättning för sina tjänster och att det därför 

kostar emittenten en viss premie, men beroende på hur ansträngd emittentens 

ekonomiska situation är kan det ändå det alternativ som är mindre förödande.197 

Jag anser att det bör finnas starka skäl som talar för att upprätthålla en sådan 

ordning, men jag har misslyckats att hitta övertygande sådana.  

Även om det som beskrivs ovan är ytterligheter så är jag av uppfattningen att det 

inte ska till många dylika fall för att ett formalistiskt upprätthållande av form-

kravet ska ha kostat mer än det smakat.  

 

                                              
196 T.ex. försattes flygbolaget FlyMe i konkurs 2007 efter att bolagets huvudaktieägare vägrat att infria 
sina garantiåtaganden i bolagets nyemission. 
197 Det framgår inte av emissionsgarantidomen hur garantiprovisionen ska hanteras vid garants under-
låtenhet att infria förpliktelser, men eventuellt står emittenten att betala dubbla provisioner för garantin. 
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5.5   Alternativa lösningar 

Som rubriken föreslår ämnar detta kapitel diskutera tänkbara lösningsmodeller de 

lege ferenda, men en inte obetydlig del framåtblickande argumentation har förts 

även i föregående kapitel. 

Ett tänkbart spår vore att göra skillnad på institutionella investerare och övriga 

emissionsgaranter. Exempelvis skulle de aktörer som står under tillståndsplikten 

enligt 2 kap. 2 § p. 6 VpmL genom av FI lämnat tillstånd undantas formkraven 

vid aktieteckning. Genom emissionsgarantidomen åläggs redan i dagsläget 

sådana institutionella investerare en presumtion att hålla sig informerad om 

nyemissionens villkor och förutsättningar,198 vilket får tolkas som att HD anser 

att i vart fall dessa aktörer får anses kapabla att beräkna risken men en emissions-

garanti och utifrån den informationen fatta ett välgrundat investeringsbeslut utan 

lagstiftarens hjälp. Sandström uttrycker det på ett bra sätt. 

”Den som med öppna ögon gör en sådan utfästelse i medvetande om att den ska göras 

publik bör därför stå för de risker som förknippas med bolagets ekonomiska utveckling 

samt utfallet av aktieägarnas teckningsvilja.”199 

Motiveringen för att undanta övriga aktörer skulle vara densamma som för övrig 

tillståndspliktig verksamhet. Emissioner fyller en viktig funktion vid bolagens 

kapitalanskaffning och det är därför av vikt för näringslivet i sin helhet att det 

finns en säker, effektiv och förutsebar process kring emissionsgarantier. 

En snarlik idé vore möjligen att uttryckligen undanta emissionsgarantier – till 

skillnad från övriga teckningsutfästelser – från formkravet i 13 kap. 13 § ABL, 

med motiveringen att den som ämnar agera garant i en nyemission också åläggs 

presumtionen att göra sig införstådd med risker, förutsättningar och möjligen ett 

krav på viss ekonomisk soliditet. Emissionsgarantidomen föreskriver i sig ett 

formkrav för giltighet – skriftlighet och information – varför det aktiebolags-

rättsliga formkravet känns överflödigt, framför allt avseende emissionsgarantier. 

Lagstiftaren har i någon mån redan accepterat att man flyttar över ansvaret på 

                                              
198 HD:s domskäl p. 42.  
199 Se Sandström. 
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aktietecknaren genom att lämna det upp till denne att anmäla fel i tecknings-

förfarandet innan registrering för att kunna göra felet gällande. 

Det finns som anförts också en möjlighet för parterna att själva reglera eventuella 

avtalsbrott. Emittenten kan kräva att garanten säkerställer emissionen, vilket i 

praktiken inte sällan görs. Eftersom pant endast får ianspråktas om emittenten har 

en fordran gentemot garanten och eftersom det är förknippat med vissa 

svårigheter att visa vilken skada emittenten har lidit av garantens avtalsbrott, är 

det en god idé att komplettera säkerställandet med vitesbestämmelser som utgår 

vid brott mot emissionsgarantiavtalet.200 HD anför att det är svårt att se varför 

emittenten inte skulle vara berättigad att ta i anspråk den ställda säkerheten vid 

emissionsgarantens avtalsbrott.201 En annan sak är att det kan vara svårt att 

utforma en vitesklausul som inbegriper alla tänkbara skador som garantens 

dröjsmål kan tänkas innebära, utan att på samma gång riskera att göra den 

oskälig och därmed träffas av 36 § AvtL. 

Det går att konstruera diverse andra alternativa lösningsmetoder och kring-

gåenden men jag landar tillbaka där jag började. Det måhända vara en överdrivet 

pragmatisk ståndpunkt, men jag har svårt att se vilka skäl som idag berättigar 

formkravets existens visavi emissionsgarantier. Huruvida det är upp till HD att 

genomföra en sådan ändring eller inte, är en annan fråga.  

 

 

 

 

                                              
200 Westermark & Lagercrantz, s. 116. 
201 HD:s domskäl p. 27. I efterföljande punkt uttalar domstolen dock att det också finns skäl för att 1918 
års rättsfall fortfarande bör ha prejudikatverkan, men anger inte uttryckligen huruvida det avser att 
omöjliggöra ianspråktagande av säkerheter i sammanhanget.  
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5.6   Kommentarer 

HD:s slutsats i emissionsgarantidomen att ingen som lämnat en utfästelse att i 

framtiden teckna aktier kan tvingas att göra så är till syvende sist logisk utifrån 

gällande rätt. Detta beskrivs mycket förtjänstfullt av Unnersjö. 

”Förvärv av nya aktier fordrar en aktieteckning, vilket är en ensidig rättshandling. 

Aktieteckning är med andra ord en utfästelse – ett löfte – att förvärva nya aktier. I 13 

kap. 13 § ABL anges exklusivt de former och förutsättningar under vilka löften att 

förvärva nyemitterade aktier kan göras med förpliktande verkan. Har löftet skett på 

annat sätt föreligger ingen sådan förpliktelse, om inte löftesgivaren låter bli att åberopa 

avvikelsen före registreringen av emissionsbeslutet, 13 kap. 14 § ABL. Oavsett om man 

vill tolka emissionsgarantier och andra teckningsåtaganden som utfästelser att framdeles 

teckna aktier eller som villkorade aktieteckningar i sig (jfr 4 kap. 4 § jordabalken) 

behövs, till skillnad från tidigare uppfattningar, ingen analogitillämpning av formkraven 

för att komma till slutsatsen att de inte grundar en rättsligt genomdrivbar plikt att 

fullgöra själva aktieteckningen. Man kan nämligen inte utfästa sig att med förpliktande 

verkan delta i en nyemission på annat sätt än genom att vidta en formenlig 

aktieteckning. Att utfästelsen (aktieteckningen) endast kan ske s.a.s. frivilligt ligger 

sedan i själva begreppet.”202 

Att ingen med bindande verkan kan åta sig att förvärva nya aktier på annat sätt än 

att vidta en frivillig formenlig aktieteckning framgår således direkt av ABL. 

Unnersjö konstaterar dock att det hade kunnat vara befogat för HD att göra ett 

reduktionsslut av formkraven när fråga är om just emissionsgarantier, men att det 

dock hade fordrat ett pleniavgörande.203 

Det kan idag ifrågasättas om ändamålen med formkraven verkligen väger tungt 

nog att överhuvudtaget upprätthålla detsamma ens vid aktieteckning i samband 

med bolagsbildning, där ändamålen har sitt ursprung. Vid nyemission är utgångs-

läget dessutom ett annat eftersom man redan har ett organiserat bolag med 

bolagsstämma och styrelse.204 Med dagens informationsmöjligheter är det långt 

mycket lättare att på kort tid fatta ett välunderbyggt investeringsbeslut om aktie-

teckning i ett visst bolag än det var vid formkravets tillkomst. 
                                              
202 Se Unnersjö, s. 418. 
203 Unnersjö, s. 418 in fine.  
204 Rodhe & Skog, s. 50. 
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6   Sammanfattande slutsatser 

Den som gör en djupdykning i det rättsliga landskap som omger emissions-

garantier kan lätt hitta en mängd intressanta juridiska spörsmål med oklara svar, 

och den som är benägen att peta hål i antingen emissionsgarantidomen eller 

emissionsgarantier som företeelse kan lätt hitta trådar att dra i.  

Framställningen har illustrerat hur ett axplock av förmögenhetsrättsliga frågor 

aktualiserats i och på grund av emissionsgarantidomen. Syftet har inte varit att 

göra en spretig, ytlig analys av dessa utan tvärtom att illustrera några av de 

frågetecken som kvarstår efter HD:s avgörande och analysera huruvida dessa 

hade kunnat undvikas till fördel för omsättningsintresset. Genomgången av 

optionsavtalens rättsliga ställning i svensk rätt en fragmenterad bild av vad som 

gäller för formkrav. Utgångspunkten är densamma, avtalsfrihet, avsaknad av 

uttryckligt undantag följt av ändamålsargumentation som sedan landar i olika 

slutsatser på olika rättsområden. Detta är inte nödvändigtvis negativt, men det är 

inte heller helt självklart att tre inte helt olika formkrav ska utmynna i tre olika 

tolkningar av optionsavtal.  

Men faktum är att emissionsgarantier har varit ett vanligt inslag på den svenska 

aktiemarknaden under många år och trots att diskussionen om 

emissionsgarantiers har pågått i doktrinen sedan 1930-talet dröjde det till 2007 

innan en emittent tvingades söka sig till domstol för att genomdriva garantin.205 

Trots att emissionsgarantier ansetts vara rättsligt oförbindande har de använts i en 

allt större utsträckning, och marknaden har ändå fungerat på ett betryggande sätt. 

Det råder inga tvivel om att en av anledningarna till detta är en form av ”naming 

and shaming” incitament, med andra ord att garanter som inte infriar sina 

förpliktelser lär gå miste om framtida affärsmöjligheter.  

                                              
205 Den emission varom tvistas i emissionsgarantidomen ägde rum under slutet av 2007 och prövningen 
pågick i domstolarna mellan 2012-2016. Jag har inte lyckats hitta några andra rättsfall från hovrätterna 
där frågan har aktualiserats.  
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Däremot ska den betydelse som emissionsgarantier har för kapitalanskaffningen 

på den svenska aktiemarknaden inte underskattas och därmed inte heller vikten 

av en väl förutsebar och enhetlig rättstillämpning. I och med emissionsgaranti-

domen har rättsläget, trots den kritik som framförts ovan, blivit betydligt mer 

förutsebart. Antalet garanter som väljer att vägra att uppfylla sina förpliktelser 

enligt emissionsgarantiavtal får antas vara ytterst få, om någon, eftersom 

skadeståndspåföljden alltid kommer att drabba garanten hårdare. 

De problem som framställningen har behandlat kan därmed anses vara av 

begränsat praktiskt intresse, men flera principiellt intressanta frågor kvarstår. Kan 

man verkligen påstå att den garant som, efter att ha blivit adekvat informerad om 

nyemissionens villkor och förutsättningar, lämnar en skriftlig emissionsgaranti – 

och därigenom dessutom är garanterad avkastning på sin investering, oavsett om 

någon aktieteckning någonsin aktualiseras eller inte – har sämre möjligheter att ta 

informerade investeringsbeslut än aktietecknaren som momentant tecknar aktier 

genom betalning eller den som formlöst klickar hem aktier online? Är garanten 

mer skyddsvärd? Besvaras dessa frågor nekande, blir nästa fråga om svaret helt 

plötsligt ett annat bara för att rättsföljden utvidgas från skadestånd till en 

ekonomiskt mer fördelaktiga, nämligen rättsligt framtvingad aktieteckning? Jag 

har inte lyckats hitta övertygande argumentation för att så vore fallet.  

HD:s lösning i emissionsgarantidomen löser med all sannolikhet problemen i 

praktiken, men lämnar ändå en något bitter eftersmak. Uppdelningen mellan 

obligationsrättslig- och associationsrättslig bindningsverkan var ett kreativt sätt 

att upprätthålla lagstiftarens formkrav samtidigt som emissionsgarantier till-

erkänns avsedd effekt, vilket var ett viktigt besked för marknaden. Men genom 

att kvarlämna vissa osäkerheter känns avgörandet som en olycklig halvmesyr. 

Den bästa förklaringen till varför HD:s domslut är korrekt ges av i min mening 

av Unnersjö.206 Åqvist varnar för att tillerkänna utfästelser bindningsverkan på 

grundval av pragmatiska överväganden, och kanske är det just därför domstolen i 

emissionsgarantidomen inte ville tillerkänna garantierna full bindningsverkan.  

                                              
206 Se citatet under avsnitt 5.6 ovan. 
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Det vore dock en praktiskt välkommen lösning att tillerkänna emissionsgarantier 

full bindningsverkan för att underlätta kapitalanskaffningen och tillse att 

garantierna fyller den funktion de är avsedda fylla, nämligen att vara just en 

garanti, skänka trygghet och arbetsro till den som är villig att betala för det, och 

därigenom officiellt ge emissionsgarantier den rättsliga status och funktion som 

de i praktiken redan har. 

Formkravet har gällt sedan länge i svensk rätt och har överlevt införandet av ett 

flertal nya upplagor av ABL, varför HD möjligen anser att det ankommer på 

lagstiftaren att ändra nu gällande rätt till en mer pragmatisk och ändamålsenlig 

lösning. Att bibehålla formkravet i dess nuvarande utformning, i synnerhet vad 

gäller emissionsgarantier, verkar onödigt formalistiskt. Kraven på information 

och skriftlighet går en lång väg mot att uppfylla hovet av klarhet och transparens, 

samt ordning och reda, utan tillämpningen av otydligt formkrav på ett tydligt 

formkrav. 
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