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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

 

I en företagsförvärvssituation när parterna förhandlar om villkoren är av naturliga 

skäl priset på förvärvsobjektet en av de viktigaste frågorna – för att inte säga den 

allra viktigaste. Målbolagsaktieägarna vill givetvis ha så mycket betalt som möjligt 

för sina aktier samtidigt som förvärvaren inte vill betala mer än nödvändigt. I syfte 

att komma förbi de motstridigheter som kan uppkomma i en sådan förhandlings-

situation och riskera att affären aldrig blir av har det utvecklats ett avtalsrättsligt 

instrument som syftar till att överbrygga dessa motstridiga ståndpunkter gällande 

vad förvärvsobjektet ifråga de facto är värt. Instrumentet brukar kallas för 

contingent value right (CVR) och har använts vid företagsförvärv i USA sedan 

1980-talet.1  

En CVR kan beskrivas som ett sorts värdepapper vilket används som 

kompletterande vederlag vid aktieöverlåtelser och ger innehavaren av värde-

pappret rätt till ytterligare ersättning efter det att transaktionen genomförts, 

förutsatt att vissa specifika villkor är uppfyllda. Dessa villkor regleras i ett avtal 

och om villkoren inte är uppfyllda på förfallodagen betalas följaktligen ingen 

ytterligare ersättning ut. Ett annat sätt att beskriva CVR:er är som en form av 

prismekanism eftersom de används i syfte att i efterhand justera storleken på ett 

vederlag.2 Det är huvudsakligen två olika former av CVR:er som förekommer, 

vilka kan benämnas som price protection CVRs respektive event driven CVRs. 

CVR:er kan användas i syfte att överbrygga meningsskiljaktigheterna i en 

förvärvsprocess där parterna inte kan enas om priset på grund av någon form av 

värderingssvårigheter. CVR:er kan emellertid också användas i syfte att från 

förvärvarens sida ”sockra” ett bud och vinna en potentiell budstrid mot en annan 

budgivare. Instrumentet som sådant anses ha spelat en avgörande roll i en mycket 

uppmärksammad budstrid mellan Viacom Inc och QVC om Paramount 

Communications Inc i USA år 1994,3 vilken Viacom efter att ha inkluderat CVR:er 

i sitt bud gick vinnande ur.   

I Sverige är CVR:er – trots att de förekommit i utländska företagsförvärv i 

många år – fortfarande ett tämligen okänt fenomen och det synes inte finnas något 

                                              
1 Babs, A. L., Contingent Value Rights in Health Care M&A, Insights, vol. 25, nr 4, april 2001 s. 12. 
2 Jfr Sevenius, R., Företagsförvärv, 2 uppl., Studentlitteratur 2011 s. 279. 
3 Gerhard, F., Contingent Value Rights in Public Takeovers. Analysis under Swiss Law, European Company 

and Financial Law Review (ECFR) 2006 s. 250. 
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exempel på en svensk förvärvssituation där CVR:er använts.4 5 I dagsläget kan 

därför också såväl vetskap som kunskap om CVR:er betraktas som relativt liten i 

Sverige, varför det även saknas en diskussion kring huruvida användning av 

CVR:er är förenlig med svenska rättsregler. Men trots att CVR:er än så länge är 

ett främmande fenomen på den svenska transaktionsmarknaden finns det viss 

anledning att tro att intresset för dessa instrument kommer att öka. Eftersom s.k. 

earnout-klausuler numera utgör ett relativt vanligt inslag i privata förvärvsavtal 

synes det finnas ett intresse för olika former av villkorad ersättning vid 

företagsförvärv, men inget direkt alternativ vid förvärv av bolag med ett större 

antal aktieägare.6 Att överhuvudtaget hitta sätt att överbrygga meningsskiljaktig-

heter om priset vid företagsförvärv där värderingen av ett bolag på grund av olika 

osäkerhetsfaktorer är svår att göra torde vara tilltalande på transaktions-

marknaden. CVR:er är utformade för just denna situation och det är därmed 

tänkbart att det finns ett intresse för denna typ av instrument även vid svenska 

företagsförvärv. Det kan också tilläggas att i en globaliserad värld där såväl 

aktieöverlåtelser som handel med andra typer av finansiella instrument sker i allt 

högre grad över nationsgränser torde åtminstone kunskap om instrumentet vara av 

intresse för såväl juridiska som finansiella rådgivare på transaktions-marknaden. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Som framgått i föregående avsnitt är CVR:er i dagsläget ett tämligen okänt 

fenomen i svensk rätt. Syftet med denna uppsats är därför att diskutera huruvida 

användning av CVR:er är förenlig med svensk rätt och om det därmed kan tänkas 

möjligt att använda CVR:er som en del av köpeskillingen vid svenska företags-

                                              
4 Det finns även andra exempel på finansiella instrument som kan betraktas som innovativa vederlagsformer 

vid aktieöverlåtelser och som inte heller synes förekomma än i svenska företagsförvärv, t.ex. s.k. stub 

equity-aktier, se Stattin, D., Takeover: Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk 

rätt, 2 uppl., Thomson Reuters, 2009 s. 467 ff.  
5 Det kan dock nämnas att läkemedelsgiganten AstraZeneca den 28 maj 2013 gick ut med ett - om bolagets 

förvärv av det amerikanska bolaget Omthera Pharmaceuticals där CVR:er till ett värde av upp till 120 

miljoner amerikanska dollar fanns med i vederlaget till målbolagsaktieägarna. AstraZeneca är idag ett 

brittiskt bolag men har trots detta fortfarande efter fusionen mellan svenska Astra och brittiska Zeneca år 

1999 en stark anknytning till Sverige genom såväl aktieägande som produktion och pressmeddelandet 

gällande bolagets nya förvärv och vederlaget som delvis utgjordes av CVR:er blev därför föremål för viss 

uppmärksamhet i svensk media, se t.ex. Astra i miljardaffär i USA, Privata Affärer, 2013- 05-28 (2013-06- 

27), http://www.privataaffarer.se/borsguiden/astra-forvarvar-i-usa-506108 och Miljardaffär för  

Astrazeneca, Affärsvärlden, 2013-05-28, (2013-06-27), 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3702373.ece.  
6 Earnouts kan beskrivas som en avtalsreglering i förvärvsavtal som syftar till att justera köpeskillingen 

efter att förvärvet genomförts genom att den tidigare ägaren till målbolaget får ytterligare ersättning om 

bolaget uppnår vissa specifika finansiella resultat. Earnouts diskuteras vidare i avsnitt 2.3.1. 

http://www.privataaffarer.se/borsguiden/astra-forvarvar-i-usa-506108
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3702373.ece
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förvärv. Mer specifikt innebär detta att studera vad CVR:er de facto är; vad som 

karaktäriserar denna typ av instrument samt vad de kan fylla för funktion i en 

förvärvssituation. Vidare ska några framträdande problemställningar om CVR:ers 

förenlighet med svensk aktiebolags- och aktiemarknadsrätt belysas. 

De problemställningar som behandlas i uppsatsen är de som har bedömts vara 

mest relevanta för uppsatsens syfte. Detta innebär dock inte att det inte finns flera 

frågor som kan behöva diskuteras om och när användning av CVR:er blir aktuellt 

i Sverige. Avsikten med denna uppsats är således inte att presentera någon 

uttömmande utredning av CVR:ers förenlighet med svensk rätt utan snarare att 

öppna upp för en vidare diskussion om en användning av CVR:er vid svenska 

företagsförvärv är möjlig. 

 

 

1.3 Metod och material 

 

Denna uppsats är skriven med utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden. Det 

innebär således att relevant lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin studerats. 

Eftersom en stor del av lagstiftningen på det aktiebolagsrättsliga och aktiemark-

nadsrättsliga området grundar sig i europeisk normgivning har även relevanta EU-

rättsliga regelverk studerats.7  

I förhållande till andra juridiska discipliner ser normgivningen på det aktie-

marknadsrättsliga området relativt annorlunda ut med hänsyn till dess starka inslag 

av självreglering. Självregleringen utgörs av bestämmelser som marknadens 

aktörer själva har enats om.8 Ifråga om denna uppsats ämne är det vissa specifika 

delar av självregleringen som får betydelse. Inledningsvis kan nämnas Stock-

holmsbörsens eget regelverk om offentliga uppköpserbjudanden, de s.k. takeover-

reglerna. Takeover-reglerna ska tillämpas av såväl budgivare som målbolag vid 

offentliga uppköpserbjudanden och är avtalsrättsligt bindande, parterna tar således 

frivilligt på sig att följa reglerna.9 Reglerna har dock reellt sett uppfattats som 

                                              
7 Det bör här påminnas om att svenska rättsregler som härstammar från europeiska regleringar alltid ska i 

enlighet med den EU-rättsliga principen om lojalt samarbete tolkas i linje med dess bakomliggande 

europeiska direktiv, s.k. direktivkonform tolkning (jfr Fördraget om Europeiska unionen art. 4.3). Jfr även 

mål C-14/83, von Colson & Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen (REG 1984, s. 1891; svensk 

specialutgåva, volym 7), där EU-domstolen slog fast att nationella domstolar och myndigheter är skyldiga 

att tolka den nationella rätten med hänsyn till den EU-rättsliga normgivning som finns på det specifika 

området. Se Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder, 4 uppl., Norstedts Juridik, 2010 s. 94 f. 
8 För en mer omfattande redogörelse av självregleringen, se t.ex. Munck, J., Självregleringen på 

värdepappersmarknaden, JT 2008-09 s. 553 ff., samt Afrell, L. & Jansson, P-O., Regelstrukturen på 

värdepappersmarknaden, ur: Sevenius, R. & Örtengren, T. (red.), Börsrätt, 3 uppl., Studentlitteratur, 2012 

s. 94. 
9 Trots att takeover-reglerna blir bindande genom avtal finns det goda skäl att inte tolka dem på 

avtalsrättsligt vis genom att ta hänsyn till partsviljan vid avtalsingåendet, utan snarare att tolka dem 
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tvingande,10 vilket möjligtvis kan vara ett uttryck för marknadsaktörernas önskan 

att ha en väl fungerade självreglering och att en sådan ska följas.  

Med takeover-reglerna följer också en kommentar till regelverket, vilken enligt 

Aktiemarknadsnämnden utgör en integrerad del av regelverket och därmed får 

även kommentaren tillmätas tyngd som rättskälla.11 Aktiemarknadsnämnden är ett 

privaträttsligt organ vars huvudsakliga uppgift är att verka för god sed på 

aktiemarknaden.12 Det är också Aktiemarknadsnämnden som svarar för tolkning 

och tillämpning av takeover-reglerna.13 Praxis från nämnden är relativt omfattande 

vilket både torde bero på möjligheten att begära ett förhandsavgörande om en 

planerad åtgärd från nämnden och det förtroende som Aktiemarknadsnämnden 

åtnjuter bland aktörerna på aktiemarknaden.14  

Då CVR:er är ett tämligen okänt fenomen inom svensk rätt är förekomsten av 

rättskällor som behandlar dessa instrument i det närmaste obefintlig. Det saknas 

uttrycklig lagstiftning som reglerar denna typ av instrument och inte heller i 

lagförarbeten och praxis finns det någon diskussion som kretsar kring CVR:er. De 

berörs inte heller inom den svenska självregleringen och knappt någon svensk 

litteratur på området existerar. Stattin har kortfattat berört CVR:er i sin 

framställning om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,15 men i 

övrigt lyser svensk doktrin med sin frånvaro. En stor del av den litteratur som 

använts i denna uppsats är därför utländsk och merparten av denna litteratur är 

amerikansk. Detta följer av att det är i USA som CVR:er utvecklats och det också 

här som användning av instrumenten främst har förekommit. Just på grund av att 

det är i USA som användning och kunskap om CVR:er synes vara mest utvecklad 

får det ses som lämpligt att vid en redogörelse av CVR:er fokusera på amerikanska 

förvärvssituationer och doktrin. Det ska också tilläggas att utländsk litteratur 

framför allt används i exemplifierande och argumenterande syfte, varför 

användningen av den här inte bör ses som alltför kontroversiell. Det bör dock 

påpekas att även i USA, såväl som i andra länder där CVR:er har förekommit, är 

utbudet av doktrin starkt begränsat, särskilt ifråga om event driven CVRs.  

                                              
ändamålsenligt. Detta framgår också av ingressen till reglerna. Jfr även fallet NJA 1985 s. 343 där HD 

ansåg att inregistreringskontraktet på Stockholms Fondbörs (vad som numera utgörs av Stockholmsbörsens 

regelverk för emittenter) skulle tolkas ändamålsenligt, se Stattin s. 105 ff. 
10 Stattin s. 102. 
11 Se t.ex. AMN 2004:21. 
12 Detta framgår ur stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 14 §, vilken utgör 

huvudman för Aktiemarknadsnämnden.  
13 Se regel I.2 takeover-reglerna. 
14 Ang. det höga förtroendet för nämnden, se s. 7 i Finansinspektionens promemoria Uppföljande 

utvärdering av samarbetet mellan Finansinspektionen och Aktiemarknadsnämnden, FI Dnr 08-8404, 

2009-01-27 (2013-07-16), 

http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/utvard_AMN_delegat.pdf, vilken även 

berörs i Stattin s. 87. 
15 Stattin s. 467 ff. 
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För att ge en bild av hur CVR-avtal kan utformas och vilka villkor som kan 

förekomma i sådana avtal hänvisas i uppsatsen i viss mån till dokument, främst 

prospekt, från transaktioner där CVR:er använts. Dessa dokument har dock enbart 

använts i exemplifierande syfte och det görs inte anspråk på att de skulle ha något 

större rättskällevärde. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Då syftet med denna uppsats är att diskutera möjligheten att använda CVR:er vid 

företagsförvärv som regleras av svensk rätt görs ingen fördjupning i frågor 

avseende de konsekvenser som uppkommer när ett bolag väl har valt att använda 

sig av CVR:er. Detta innebär att uppsatsen inte behandlar frågor om t.ex. 

informationsgivning, prospekt, risk för marknadsmissbruk och andra aspekter som 

bör has i åtanke i samband med en sådan användning. Vidare behandlas inte heller 

redovisnings- eller skattemässiga aspekter som användning av CVR:er innebär. 

Detta motiveras främst med att uppsatsen tar sin utgångspunkt i aktiebolags-

rättsliga och aktiemarknadsrättsliga frågor och att utvidga studien till helt andra 

rättsområden skulle bli alltför omfattande. Här hänvisas därför istället till annan 

litteratur på området.16  

Eftersom syftet med uppsatsen är att diskutera huruvida det är möjligt att 

använda CVR:er vid svenska företagsförvärv är det svenska rättsregler som fått 

spela den centrala rollen i uppsatsen. Utländsk rätt diskuteras också men endast i 

begränsad omfattning och då framför allt i syfte att ge exempel och underbygga 

övrig argumentation.  

Under föregående avsnitt nämndes kortfattat att den aktiemarknadsrättsliga 

självregleringen till viss del utgörs av svenska börsers egna regelverk.17 Eftersom 

svenska börsregelverk dock i vid utsträckning innefattar samma regler har 

bedömningen gjorts att det inte behövs en separat rättslig granskning av respektive 

regelverk för att få en god bild av gällande rätt. Centralt i denna framställning har 

därför varit NASDAQ OMX Stockholms (Stockholmsbörsens) regelverk, 

eftersom denna börs utgör den största reglerade marknadsplatsen i Sverige. 

Slutligen kan sägas att flera av de frågor som tas upp i denna uppsats är 

omfattande och kan med all säkerhet utgöra föremål för egna uppsatser. Istället för 

att göra en mer djupgående analys av en av dessa frågor har valet i denna uppsats 

                                              
16 Se t.ex. Zander, C. M., Contingent value rights and the taxation of contingent payment obligations, 30 

Harvard journal on Legislation 201 1993, samt Babs II s. 15 ff. 
17 I Sverige finns det för närvarande tre börser; NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Nordic 

Growth Market och Burgundy.  
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varit att behandla en rad frågor på ett mer översiktligt plan. Denna inriktning i 

uppsatsen motiveras främst av att CVR:er är ett så pass okänt fenomen inom 

svensk rätt och att samtliga frågor i dagsläget praktiskt taget är obehandlade. Av 

denna inriktning följer dock av naturliga skäl att det inte görs något anspråk på att 

ge en uttömmande bild av CVR:er i förhållande till svensk rätt, eller att ge uttömm-

ande svar på de frågor som behandlas.  

Ytterligare avgränsningar görs löpande i uppsatsen.  

 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel som disponeras enligt följande. Det närmast 

följande kapitel 2 innefattar en redogörelse för hur CVR:er fungerar och vilka 

villkor som ofta regleras i ett CVR-avtal. I kapitlet diskuteras också på vilka sätt 

CVR:er kan jämföras med andra typer av värdepapper samt vilka fördelar 

respektive nackdelar användningen av CVR:er kan anses ha. Detta kapitel syftar 

till att ge läsaren en grundläggande kunskap om CVR:er vilken i sin tur bör 

underlätta förståelsen av den fortsatta framställningen. Därefter i kapitel 3 

diskuteras huruvida användning av CVR:er är förenlig med svensk rätt med fokus 

på aktiebolagsrättsliga spörsmål. Här behandlas hur CVR:er förhåller sig till 

aktiebolagsrättens förbud mot rösträttslösa aktier, spridningsförbud samt likhets-

princip. Vidare diskuteras emission av aktier och CVR:er, regler om värdeöver-

föringar samt det s.k. förvärvslåneförbudet. I det efterföljande kapitel 4 behandlas 

CVR:ers förenlighet med svensk rätt med fokus på aktiemarknadsrättsliga frågor. 

Här diskuteras om CVR:er utgör tillåtet vederlag vid offentliga uppköps-

erbjudanden, hur CVR:er förhåller sig till takeover-reglernas krav på erforderlig 

finansiering, samt om användning av CVR:er står i strid med takeover-reglernas 

krav avseende budgivarens skyldighet att utbetala vederlaget vid transaktionen. 

Uppsatsen avrundas därefter i ett sista kapitel 5 med ett par avslutande reflektioner. 

 

 

1.6 Terminologi 

 

Innan detta introducerande kapitel avslutas bör även något sägas om uppsatsens 

terminologi. Flertalet av de begrepp som används i uppsatsen är engelska och i 

många fall har valet fallit på att behålla den engelska terminologin; främst för att 

det inte är ovanligt på den svenska värdepappersmarknaden att använda sig av 

engelska uttryck och begrepp istället för svenska motsvarigheter. Begreppet 
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”contingent value right” översätts närmast till svenska med ”villkorad 

värderättighet” men i denna uppsats används den engelska terminologin samt dess 

vedertagna förkortning, istället för att vidta försöket att skapa ett lämpligt 

motsvarande svenskt begrepp. Av samma skäl har också valet gjorts att använda 

benämningarna price protection CVRs och event driven CVRs genomgående i 

uppsatsen, oaktat att dessa inte utgör allmänt vedertagna benämningar på 

ifrågavarande typer av CVR:er.18 

Hittills i denna uppsats har anförts att framställningen behandlar CVR:er vid 

företagsförvärv, ett begrepp som för de flesta nog är synonymt med att förvärva 

samtliga aktier eller åtminstone en majoritet av aktierna i ett bolag. Det finns 

emellertid inget som hindrar att CVR:er används vid en aktieöverlåtelse som inte 

omfattar samtliga aktier eller ens en kontrollpost i ett bolag. I syfte att undvika 

onödig förvirring har valts att löpande i framställningen använda en så enhetlig 

terminologi som möjligt, varpå begreppet företagsförvärv kommer användas 

framför begreppet aktieöverlåtelse. Detta är dock som sagt en terminologisk fråga 

och det ska inte förstås som att CVR:er inte kan användas även vid mindre 

aktieöverlåtelser. 

Om företagsförvärv kan vidare sägas att i den rättsvetenskapliga litteratur som 

behandlar sådana brukar parterna i transaktionen ofta benämnas som budgivare 

alternativt förvärvare, respektive målbolagsaktieägare. I denna framställning 

kommer denna terminologi främst användas i de sammanhang som behandlar just 

förvärvsfrågor och andra aspekter som anknyter till själva transaktionen. CVR:er 

är emellertid något som närmast får betraktas som en sidouppgörelse mellan 

budgivaren och målbolagets aktieägare då CVR:er uppkommer genom separata 

avtal, varför det inte synes helt korrekt att i dessa sammanhang alltid använda 

samma partsbenämningar som vid själva förvärvet. Det är dessutom i många fall 

långt ifrån givet att målbolagsaktieägare och CVR-innehavare efter ett ingånget 

CVR-avtal fortsätter att utgöra samma person då aktier enligt huvudregeln i 4 kap. 

7 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) är fritt överlåtbara och detsamma kan gälla 

för en CVR.19 Med hänsyn till det nyss sagda kommer därför parterna i ett CVR-

avtal i denna uppsats benämnas som emittent respektive innehavare i de frågor som 

huvudsakligen rör CVR:er och inte själva företagsförvärvet.  

                                              
18 Andra benämningar på dessa instrument som förekommer är value protection CVRs för att beskriva price 

protection CVRs, samt performance CVRs respektive contingency CVRs för att beskriva event driven CVRs 

där den förstnämnda avser CVR:er där ersättningen beror på bolagets finansiella resultat och den 

sistnämnda där andra typer av händelser triggar ytterligare ersättning, se Wolf, D.E., CVRs – A Bridge Too 

Far?, 2011-01-27 (2013-06-27), http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/MAUpdate_012711.pdf 
19 Se avsnitt 2.2.2.6. 
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2 Beskrivning av CVR:er 
 

2.1 Inledning 

 

En förutsättning för att kunna diskutera om användning av CVR:er är förenligt 

med svensk rätt är att det finns en förståelse för vad en CVR de facto är, dvs. hur 

instrumentet är utformat och hur det fungerar. I detta kapitel ska en redogörelse 

för dessa aspekter ges. Syftet med kapitlet är således inte att presentera någon 

djupare juridisk analys utan snarare att beskriva CVR:er som avtalsrättsliga instru-

ment.  

Som redan nämnts i föregående kapitel finns det två huvudtyper av CVR:er; 

price protection CVRs och event driven CVRs. Båda innefattar en möjlighet för 

en målbolagsaktieägare att få ytterligare ersättning för sina sålda aktier i ett bolag 

efter transaktionens genomförande, men på två olika sätt. Price protection CVRs 

används vid företagsförvärv när vederlaget består helt eller delvis av aktier i 

budgivarbolaget. Denna typ av CVR syftar till att skydda den målbolagsaktieägare 

som erhåller betalning i form av aktier mot framtida nedgångar i aktiernas värde 

genom att ytterligare ersättning utbetalas för det fall att så sker. Event driven CVRs 

ger upphov till ytterligare ersättning till en målbolagsaktieägare om en i CVR-

avtalet specificerad händelse inträffar, vilken typiskt sett innebär att målbolagets 

värde ökar.  

CVR:er är avtalsrättsliga instrument och kan på så sätt utformas helt i enlighet 

med parternas egna önskningar. Just på grund av detta är det svårt att ge några 

alltigenom generella exempel på vilka avtalsvillkor som återfinns i ett CVR-avtal. 

Detta gäller särskilt event driven CVRs som är utformade baserat på händelser som 

påverkar värdet för det specifika målbolaget ifråga och på så sätt skräddarsydda 

för just den transaktionen. När det gäller price protection CVRs går det dock att 

skönja ett antal villkor som återkommande inkluderas i denna typ av CVR-avtal 

och som på så sätt i viss mån kan skapa ramar för vad som karaktäriserar en sådan 

CVR. Trots svårigheterna med att ge några alltigenom generella exempel på villkor 

som återfinns i CVR-avtal ska i detta kapitel ändå ges en någorlunda övergripande 

bild av hur en CVR är utformad.  

Innan detta kapitel övergår till att mer ingående diskutera utformningen av en 

CVR kan det dock vara behjälpligt att presentera en bild av hur partsförhållandena 

innan och efter en förvärvsprocess innefattandes CVR:er ser ut. Som nämndes i 

avsnittet som behandlade terminologi kan en part i en sådan process inneha flera 

olika roller och i syfte att undvika förvirring gällande dessa roller presenteras en 

sammanfattning i nedanstående bild. Förhoppningsvis kan denna bild ge en någor-
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lunda god överblick över hur en sådan förvärvsprocess som här är för handen ser 

ut.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Price protection CVRs 

 

2.2.1 Syfte och funktion 

 

Price protection CVRs används vid företagsförvärv när vederlaget består helt eller 

delvis av aktier i budbolaget. När en målbolagsaktieägare mottar aktier i det 

förvärvande bolaget som betalning för sina aktier i målbolaget står denne – i likhet 

med vilken aktieägare som helst – risken att aktierna som erhållits som vederlag 

sjunker i värde. Detta kan innebära en motvilja hos målbolagsaktieägaren att sälja 

sitt aktieinnehav och på så sätt medföra en risk att förvärvet ifråga inte kan 

genomföras. Det kan också vara så att det råder en oenighet mellan parterna vad 

de aktier som erbjuds som vederlag faktiskt är värda. I dessa fall fyller price 

protection CVRs en funktion. Syftet med en price protection CVR är att skydda 

innehavaren av instrumentet, dvs. målbolagets aktieägare, mot en värdeminskning 

i budgivarens aktier. Detta sker genom att CVR:en innefattar ett villkor att om 

budgivarens aktier minskar i värde betalas en tilläggsersättning ut till CVR-

innehavaren, vanligtvis motsvarande värdeminskningen. På så sätt fungerar 

CVR:en som en sorts garanti för att en målbolagsaktieägare inte ska förlora några 

Förvärvande bolag 
(budbolag), 

Emittent av CVR:er 

Målbolag 

Aktieägare Målbolags-
aktieägare 

Vederlag i form av 
CVR:er + kontanter 

eller aktier 

Före företagsförvärvet 

Förvärvande bolag 
(budbolag), 

Emittent av CVR:er 

Målbolag 

Aktieägare F.d. målbolagsaktieägare, 
CVR-innehavare, 
”nya” aktieägare1 

(Ev.) 
överlåtelse 
av CVR:er 

Efter företagsförvärvet 

(Ev.) nya CVR-
innehavare 

1 Om vederlaget i transaktionen utgörs av CVR:er och aktier i det förvärvande bolaget blir de f.d. målbolagsaktieägarna 
följaktligen aktieägare i det förvärvande bolaget. Detta sker dock inte om vederlaget utgörs av CVR:er och kontanter, vilket kan 
vara fallet om det är fråga om event driven CVRs.  
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pengar genom att denne inte står den ekonomiska risken för att de aktier som 

erhållits som vederlag (i det följande ”vederlagsaktierna”) sjunker i värde. Detta 

villkor kompletteras dock med en rad andra villkor och exempel på några sådana 

ska återges nedan. 

 

Även om CVR:er huvudsakligen används i syfte att förvärva aktier, s.k. offensive CVRs, 

går det emellertid att använda dem i motsatt syfte, dvs. att undvika att behöva förvärva 

aktier, s.k. defensive CVRs.20 Detta kan typiskt sett ske om en aktieägare till ett 

aktiemarknadsbolag utökar sitt innehav i bolaget och därmed överträder gränsen för 

budplikt (jfr 3 kap. 1 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden (LUA)). Bolaget kan då erbjuda resterande aktieägare i bolaget en CVR 

som innebär att de erhåller ersättning om deras aktieinnehav minskar i värde, i utbyte 

mot att de inte antar budpliktsbudet och säljer sina aktier. På så sätt minskar risken för 

budgivarbolaget att detta är tvunget att förvärva ett större antal aktier än det önskar. 

Eftersom defensive CVRs emellertid är så pass ovanliga och att syftet med att använda 

dem, dvs. att inte behöva förvärva aktier, faller utanför syftet med denna uppsats 

kommer de inte beröras närmre här. 

 

 

2.2.2 Villkor 

 

2.2.2.1 Beräkning av ersättning 

Som nyss beskrivits utgör en price protection CVR en sorts värdegaranti för de 

aktier som används som vederlag vid ett företagsförvärv då CVR-innehavet ger en 

rätt till tilläggsersättning om vederlagsaktierna sjunker i värde under en viss tid 

efter förvärvet. Ersättningen kan utgöras av kontanter, aktier eller andra typer av 

värdepapper, beroende på vad parterna reglerat i CVR-avtalet. 

På förfallodagen ska därmed den eventuella ersättning som CVR:en ger 

upphov till betalas ut och villkoren för hur denna ersättning ska beräknas regleras 

av parterna i CVR-avtalet. Detta görs vanligen genom att parterna sätter ett s.k. 

target price eller reference price (”riktpris”), som ger innehavaren av en CVR rätt 

till värdet mellan den underliggande aktiens, dvs. vederlagsaktiens, värde och det 

riktpris som bestämts. Vanligtvis sätts också ett s.k. floor price (”golvpris”), som 

utgör en gräns för hur lågt den underliggande aktiens värde kan sjunka enligt CVR-

avtalet och fortfarande öka storleken på den ersättning som ska betalas ut. Genom 

att använda sig av ett riktpris och ett golvpris skapas ett utrymme för hur stor 

tilläggsersättning som maximalt kan komma ifråga att betalas ut. Om den 

underliggande aktiens värde faller under det golvpris som bestämts kommer 

                                              
20 Avseende defensive CVRs, se Gerhard s. 253 ff. 
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ersättningen beräknas som om aktierna var värda just värdet av avtalat golvpris. 

För att illustrera det nyss sagda kan ett exempel hämtat från verkligheten ges. I 

Markels förvärv av Terra Nova år 2000 bestämdes riktpris till 185 dollar och 

golvpris till 140 dollar.21 På förfallodagen skulle Markel således betala för varje 

CVR till dess innehavare skillnaden mellan de underliggande aktiernas värde och 

185 dollar. Skulle de underliggande aktiernas värde vara lägre än 140 dollar skulle 

endast skillnaden mellan 185 dollar och 140 dollar betalas ut.  

Ett golvpris fyller därmed en funktion som skydd för emittenten av CVR:erna, 

dvs. budgivarbolaget, så att denne inte behöver betala ut alltför stora CVR-

ersättningar. Det är också fördelaktigt ur riskhanteringssynpunkt då emittenten på 

förhand vet det maximala beloppet denne kan bli skyldig att betala ut.  

 

2.2.2.2 Värdering av de underliggande aktierna 

För att kunna beräkna tilläggsersättning enligt ett CVR-avtal fordras att parterna 

är överens om hur de underliggande aktierna ska värderas. Värdering av noterade 

aktier får i sig ses som en okomplicerad företeelse och det kan tyckas mest rimligt 

att parterna vid avtalsingåendet kommer överens om att det är just marknadspriset 

på förfallodagen som ska användas vid beräkning av CVR-ersättningen.22 Ett 

sådant arrangemang innebär emellertid att båda parter riskerar att tillfälliga 

prisfluktuationer i de underliggande aktiernas värde medför en beräkning av 

ersättning som inte betraktas som helt rättvis. Ett alternativ som därför används är 

att beräkna ett medelvärde i de underliggande aktierna under en viss tid fram till 

förfallodatumet.23 I exempelvis Viacoms förvärv av Paramount Communications 

reglerades att CVR:erna skulle lösas baserat på ett medelvärde i den underliggande 

Viacom-aktiens stängningskurs under 20 dagar föregående förfallodagen.24 

 

Det förefaller vara så att i samtliga fall där price protection CVRs har använts har de 

vederlagsaktier som budgivaren erbjudit, och som därmed utgjort de underliggande 

aktierna för CVR:erna, utgjorts av aktier i det egna bolaget. Det är emellertid inte 

omöjligt att föreställa sig ett scenario där budgivarbolaget vill erbjuda aktier i ett annat 

                                              
21 Markel/Terra Nova joint proxy statement/prospectus filed with the SEC on February 11, 2000, (2013-

05-15),  

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/803509/000091664100000094/0000916641-00-000094.txt.  

Se även Babs I s.7. 
22 Att använda sig av onoterade aktier som underliggande aktier till price protection CVRs är ur ett teoretiskt 

perspektiv inte omöjligt i sig men frågan hur dessa aktier ska värderas måste då bli föremål för sannolikt 

mycket omfattande reglering i CVR-avtalet. Detta får betraktas som ett klart opraktiskt alternativ och 

kommer inte beröras närmre i denna framställning. 
23 Babs I s. 9. 
24 Viacom/Paramount Communications proxy statement/prospectus filed with the SEC on June 6, 1994, 

(2013-05-15), http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/813828/0000950112-94-001517.txt 

Se även Satyajit, D., Swaps/financial derivatives. Products, pricing, applications and risk management. 

Volume 4, 3rd ed., Wiley & Sons, 2004 s. 3501. 



18 

 

bolag istället; rimligtvis situationen där det är ett moderbolag som agerar budgivare och 

vill erbjuda målbolagsaktieägarna dotterbolagsaktier som betalning. Ur ett teoretiskt 

perspektiv kan sägas att detta inte bör utgöra ett hinder för möjligheten att använda price 

protection CVRs. En effekt blir dock att målbolagsaktieägarna totalt förlorar ägandet i 

målbolaget, till skillnad från om de hade fått aktier i budgivaren och således fortsatt att 

på en indirekt nivå äga målbolaget genom sitt aktieinnehav i förvärvaren. Ett argument 

för användning av price protection CVRs är att målbolagsaktieägarna ska få ta del av 

en framtida värdeökning i målbolaget efter det genomförda förvärvet,25 vilket medför 

att alternativet att erbjuda aktier i ett annat bolag än budgivarbolaget sällan torde vara 

aktuellt för diskussion.26 

 

2.2.2.3 Löptid och förlängningsrätt 

Vanligtvis har en price protection CVR en löptid på mellan ett och tre år.27 Ett 

exempel på vad som kan påverka beslutet gällande CVR:ens levnadslängd är 

huruvida den ska noteras eller inte.28 

Oavsett hur lång löptid en price protection CVR har är det dock inte ovanligt 

att i CVR-avtalet inkludera en bestämmelse som ger emittenten av CVR:en rätt att 

själv besluta om att förlänga löptiden. Ett exempel på detta är Viacoms förvärv av 

Paramount Communications där första förfallodagen inföll på dagen ett år efter 

transaktionen men Viacom hade möjlighet att förlänga CVR:en ytterligare ett år, 

och därefter ytterligare ett år.29 

Det finns flera syften med förlängningsrätten. För det första kan det helt enkelt 

vara så att emittenten av CVR:en tror att de underliggande aktierna ifråga kommer 

öka i värde under följande år och att en förlängning av CVR:en därmed kommer 

leda till att en mindre CVR-ersättning ska betalas ut. Det ska dock tilläggas att det 

ofta krävs en stark tro på den egna aktien då möjligheten att förlänga löptiden på 

CVR:en vanligtvis också förenas med en ökning i såväl riktpris som golvpris.30 Så 

var även fallet i det nyss nämnda förvärvet av Paramount Communications där 

riktpris och golvpris var 48 dollar respektive 36 dollar på det första förfallo-

                                              
25 Jfr Stattin s. 468. 
26 Det kan här påpekas att även vid företagsförvärv där vederlaget består av aktier men där CVR:er inte 

används är det typiskt sett aktier (eller andra typer av värdepapper) som emitterats av det förvärvande 

bolaget som används,  dvs. inte aktier i ett dotterbolag e. dyl., se Bainbridge, S. M., Mergers and 

Aquisitions, 3rd ed., Thomson Reuters/Foundation Press, 2012 s. 217. 
27 Babs I s. 7. 
28 Som exempel kan nämnas att för att kunna notera en CVR på The New York Stock Exchange måste 

löptiden enligt NYSE Listed Company Manual, par. 703.18. vara minst ett år, se mer om detta under avsnitt 

4.2.2.  
29 Viacom/Paramount Communications proxy statement/prospectus filed with the SEC on June 6, 1994, 

(2013-05-15), http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/813828/0000950112-94-001517.txt 

Se även Gerhard s. 257. 
30 Gerhard s. 257. 



19 

 

 

datumet; 51 dollar respektive 37 dollar på det andra förfallodatumet och 55 dollar 

respektive 38 dollar på det tredje förfallodatumet.  

För det andra kan förlängningsrätten nyttjas av emittenten för att skjuta upp 

anordnandet av den finansiering som slutligen kan komma att krävas för att kunna 

betala ut CVR-ersättningen och för det tredje minskar emittenten risken att arbi-

tragehandel med CVR:erna sätter en negativ press på den underliggande aktien.31 

Båda dessa aspekter kommer diskuteras ytterligare i den kommande framställ-

ningen.32 

Slutligen kan tilläggas att även om de flesta emittenter av CVR:er väljer att 

inkludera en möjlighet till förlängning i CVR-avtal är det sällan en emittent väljer 

att nyttja den.33 Avseende Viacoms förvärv av Paramount Communications kan 

nämnas att Viacom valde att inte utnyttja sin förlängningsrätt utan CVR:erna löstes 

på den första förfallodagen.34 

 

2.2.2.4 Lösenrätt 

Det förekommer att en emittent av price protection CVRs under vissa omständlig-

heter har rätt att lösa dessa i förtid. Att emittenten påkallar lösenrätt innebär helt 

enkelt en tidigareläggning av förfallodatumet och CVR:erna löses omedelbart. 

Den ersättning som utbetalas då kan beräknas på samma sätt som om ersättningen 

skulle beräknas på förfallodagen, dvs. värdet mellan riktpriset och den underligg-

ande aktiens värde när lösenrätt påkallades. Det förekommer även mer avancerade 

alternativ där ersättningen ska omräknas med ett visst antal procent när emittenten 

nyttjar sin lösenrätt.35 Lösenrätt påkallas typiskt sett när den underliggande aktien 

har ett högt kurspris vilket medför att värdet på CVR:erna sjunker.36 På så sätt 

undviker emittenten risken att få betala en potentiellt högre ersättning vid tid-

punkten för det ursprungliga förfallodatumet. Det ska dock framhållas att även om 

emittenten undviker denna risk skickar denne samtidigt genom sitt val att påkalla 

lösen en klart negativ signal till marknaden att emittenten själv tror dess egna aktier 

kommer att minska i värde, åtminstone på kort sikt.  

 

                                              
31 von Haartman s. 231. 
32 Se avsnitt 4.3 respektive 2.5.3. 
33 Babs I s. 8. 
34 von Haartman s. 231. 
35 Se t.ex. Markel/Terra Nova joint proxy statement/prospectus filed with the SEC on February 11, 2000, 

(2013-05-15),  

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/803509/000091664100000094/0000916641-00-000094.txt.  

Se även Babs I s. 8. 
36 Gerhard s. 258. 
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2.2.2.5 Villkor om förtida upphörande 

Ännu ett villkor som kan tas med i ett CVR-avtal är villkor om förtida upphörande. 

Detta brukar innebära att om värdet på de underliggande aktierna under löptiden 

överstiger riktpriset upphör CVR:en i förtid utan att någon ersättning betalas ut. 

För att skydda CVR-innehavarna från att tillfälliga uppgångar i de underliggande 

aktiernas värde medför att CVR:erna upphör brukar dock krävas att de underligg-

ande aktiernas värde ska överstiga riktpriset under ett visst antal dagar i följd.37 Ett 

exempel på detta är Cytogens förvärv av CytoRad år 1994 där parterna använde 

sig av en mätperiod om 45 handelsdagar i följd.38 

 

2.2.2.6 Överlåtbarhet 

I de allra flesta fall då CVR:er används tillåts också enligt det reglerande avtalet 

att CVR:erna får överlåtas.39 Det finns dock även i det här fallet undantag, t.ex. i 

General Mills förvärv av Pillsbury år 2000.40 Om parterna till ett CVR-avtal väljer 

att göra CVR:erna överlåtbara synes det också lämpligt att de noteras eftersom 

likviditeten i instrumenten annars blir mycket liten.41 Vilken betydelse möjligheten 

att överlåta CVR:er och notering av dessa får för möjligheterna att använda 

instrumentet diskuteras vidare i denna uppsats.42 

 

 

2.3 Event driven CVRs 

 

2.3.1 Syfte och funktion 

 

Till skillnad från price protection CVRs där flera av avtalsvillkoren är likartade i 

olika avtal, är event driven CVRs avsevärt mer anpassade efter den specifika 

transaktionen ifråga. Denna typ av instrument innebär att målbolagsaktieägarna 

erhåller ytterligare ersättning för sina sålda aktier om en (eller flera) i CVR-avtalet 

specificerade händelser, vilka typiskt sett ökar målbolagsaktiernas värde, inträffar 

efter det att transaktionen är genomförd. Det rör sig då vanligtvis om händelser 

                                              
37 Babs I s. 8. 
38 Cytogen Corporation Annual Report on FORM 10-K, filed with the SEC on March 17, 1995, (2013-05-

15), http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/725058/0000950109-95-000766.txt 

Se även Babs I s. 8. 
39 von Haartman s. 232 not 13. 
40 General Mills proxy statement, dated November 3, 2000, (2013-05-15), 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/40704/000091205700047127/a2029359zdefm14a.txtvon.  

Se även von Haartman s. 232 not 13. 
41 Stattin s. 468. 
42 Se avsnitt 4.2. 
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vars inträffande är svåra att förutse vid tidpunkten för transaktionen men som kan 

ha en stor påverkan på värdet på målbolaget. Denna typ av instrument påminner 

därför till stor del om de earnouts som kan användas i privata förvärvssituationer. 

CVR:er har även beskrivits som ”the public M&A version of earnouts”. 43 Medan 

en earnout dock vanligtvis görs beroende av olika typer av finansiella resultat,44 

kan en event driven CVR göras beroende av typiskt sett vilken händelse som helst 

som påverkar värdet på målbolaget. Några exempel på sådana händelser ska 

återges i följande avsnitt. 

 

 

2.3.2 Villkor 

 

Även om det villkor som utlöser en rätt till ytterligare ersättning enligt ett CVR-

avtal alltid utformas efter den specifika transaktionen ifråga finns det några 

gemensamma nämnare som kan skönjas bland de transaktioner där event driven 

CVRs använts.45 

Ett exempel på ersättningsgrundande händelse är att målbolaget ifråga uppnår 

någon typ av finansiellt resultat. Det kan exempelvis gälla omfattningen av 

försäljning av en viss produkt eller bolagets vinst under en viss tid. Denna typ av 

event driven CVRs har således tydliga likheter med earnouts. Ett annat exempel är 

event driven CVRs som villkorats av en specifik affärshändelse, t.ex. utgången av 

en tvist som bolaget ligger i, försäljning av tillgångar eller återbäring av skatt. Det 

rör sig då typiskt sett om affärshändelser som har en tämligen stor inverkan på 

bolagets finansiella ställning. Slutligen kan som exempel nämnas event driven 

CVRs som villkoras av att målbolaget efter transaktionens slutförande uppnår ett 

specifikt mål inom ramen för bolagets verksamhet. Det kan exempelvis röra sig 

om tillstånd eller godkännande från olika typer av behöriga myndigheter, såsom 

tillstånd att saluföra en ny typ av läkemedel. 

 

Just inom läkemedels- och bioteknikbranscher har event driven CVRs fått genomslag 

och det är framför allt inom detta område som CVR:er i dagsläget används och kan 

                                              
43 Wolf, D.E., CVRs – A Bridge Too Far?, 2011-01-27 (2013-06-27) 

http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/MAUpdate_012711.pdf. 
44 Se t.ex. Buskerud Christoffersen, M., Kjøp og salg av virksomhet – risiko og ansvar for mangler, 

Gyldendal Akademisk, 2008 s. 74, Forssman, M., Företagsöverlåtelser. En introduktion till den legala 

processen, Norstedts juridik, 2011 s. 49 f. och Sevenius s. 281 ff. 
45 För en utförlig sammanställning av exempel på förvärv där event driven CVRs har använts samt 

redogörelse för vad som utgjort det ersättningsgrundande villkoret, se Kirman, I. & Goldfell, V., Contingent 

Value Rights (CVRs), Practical Law Company, 2011, (2013-02-113) 

http://www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/AttorneyPubs/WLRK.18405.11.pdf  
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sägas ha störst betydelse.46 Ett högaktuellt exempel på detta är AstraZenecas förvärv av 

Omthera Pharmaceuticals som nämndes i inledningen till denna uppsats där CVR:er 

inkluderats i köpeskillingen.47 Varför event driven CVRs fått betydelse inom just 

läkemedelsindustrin kan förklaras av främst två orsaker.48 För det första är det välkänt 

att framtagande av ett nytt läkemedel är en kostsam och finansiellt sett riskfylld process. 

Det tar lång tid att utveckla produkten och det finns många hinder på vägen – 

godkännanden av patent, tillstånd för distribution av behörig myndighet m.m. – men om 

framtagningen av läkemedlet emellertid lyckas finns det stora pengar att tjäna för det 

utvecklande bolaget. Osäkerheten i denna process och hur det slutliga resultatet kommer 

påverka bolagets värde kan utgöra ett hinder för parterna i en sådan förvärvstransaktion 

att enas om ett pris för bolaget; ett hinder som användning av CVR:er kan utgöra 

lösningen på. För det andra är flera av de faktorer som kan regleras i event driven CVR-

avtal, exempelvis olika milstolpar i utvecklingsprocessen och royalties, redan välkända 

inom läkemedelsindustrin. Branschen är med hänsyn till olika typer av licensavtal och 

samarbetsavtal således van vid denna typ av komplexa kontrakt vilket gör att 

användning av CVR:er inte torde betraktas som lika främmande och avancerad inom 

läkemedelsbranschen som i jämförelse med många andra branscher.  

 

Avslutningsvis kan också påpekas att avtal som reglerar event driven CVRs, vilket 

tidigare nämnts, skräddarsys för den specifika transaktionen ifråga och därför finns 

det inte standardmässiga villkor i sådana avtal på samma sätt som i avtal som 

reglerar price protection CVRs. En sak som dock ofta synes bli föremål för omfatt-

ande reglering är förpliktelser som emittenten åtar att förhålla sig till för att inte 

äventyra CVR-innehavarnas potentiella rätt till ersättning, t.ex. att emittenten ska 

vidta alla affärsmässigt motiverade åtgärder i strävan efter att de uppsatta målen, 

tillika ersättningsgrundande villkoren, ska uppnås.49 

 

 

2.4 CVR:er som värdepapper 

 

När ett nytt instrument uppenbarar sig på finansmarknaden kan det vara behjälpligt 

att jämföra detta med redan kända typer av värdepapper. En sådan jämförelse kan 

ge en bild av hur det nya instrumentet ska klassificeras och i längden vilka regler 

som kan tänkas bli tillämpliga på denna typ av värdepapper. I detta avsnitt ska 

därför CVR:er jämföras med andra typer av värdepapper, för ytterligare förståelse 

för vad som karaktäriserar en CVR. 

 

                                              
46 För en mer omfattande redogörelse av CVR:ers betydelse och funktion vid företagsförvärv inom läke-

medelsindustrin, se Babs II s. 12 ff. 
47 Se avsnitt 1.1 not 5. 
48 Babs II s. 12. 
49 Jfr a.a. s. 17 f. 
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Ibland verkar det finnas en risk för en viss begreppssammanblandning gällande å ena 

sidan värdepapper och å andra sidan finansiella instrument. Därför kan det här fylla en 

funktion att kortfattat påpeka skillnaden mellan dessa begrepp. När det gäller begreppet 

finansiellt instrument finns en legaldefinition i 1 kap. 4 § 1 st. 1 p. lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden (VpmL). Bestämmelsen stadgar att till finansiella instrument 

räknas överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finans-

iella derivatinstrument. Därefter ges i bestämmelsens efterföljande punkter ytterligare 

definitioner av dessa respektive instrument.  

Värdepapper å sin sida har inte definierats av den svenska lagstiftaren och i doktrin 

har åsikterna om begreppets innebörd till viss del varierat.50 En accepterad uppfattning 

synes dock vara den som Nial och Hult framhållit, nämligen att ett värdepapper utgörs 

av ett s.k. presentations- eller legitimationspapper och karaktäriseras av att den enligt 

pappret förpliktade personen inte får fullgöra sin prestation till någon annan än den som 

kan förete pappret.51 Värdepappersbegreppet kan också jämföras med begreppet löp-

ande skuldebrev i 11 § lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL), även om det synes lite väl 

långtgående att helt jämställa begreppen med varandra.52 Trots att det kan finnas skäl 

att akta sig för att dra några rättsliga slutsatser avseende begreppet värdepapper,53 är det 

enligt min mening fortfarande okontroversiellt att med anledning av det ovan anförda 

säga att CVR:er utgör en form av värdepapper. Men, det innebär som framgått inte att 

CVR:er för den sakens skull utgör finansiella instrument. Hur CVR:er förhåller sig till 

detta begrepp diskuteras ytterligare senare i framställningen.54 

 

CVR:er har i utländsk litteratur klassificerats som ett slags derivatinstrument.55 

Derivat utgör samlingsbegrepp för olika typer av finansiella kontrakt som har två 

saker gemensamt; dels att de är knutna till någon form av underliggande vara och 

att deras värde härleds ur värdet på den underliggande varan, dels att de utgör avtal 

som reglerar en framtida händelse.56 Detta innebär att avtalsparternas rättigheter 

och skyldigheter bestäms av den underliggande varan ifråga, samt att dessa rättig-

heter och skyldigheter inte realiseras vid avtalsingåendet utan först vid en specifik 

tidpunkt i framtiden.57 Derivatinstrument indelas huvudsakligen i optioner och 

terminer,58 vilka sedan kan delas in en rad olika typer av finansiella instrument, 

                                              
50 För en redogörelse för de olika åsikterna, se Walin, G. & Herre, J., Lagen om skuldebrev m.m. En 

kommentar, 3 uppl., Norstedts juridik, 2011 s. 103. 
51 Nial, N:son H., Om aktiebrev och andra aktierättsliga dokument, P. A. Nordstedt & Söner, 1929 s. 2 ff. 

och Hult, P., Lärobok i värdepappersrätt, 6 uppl., Norstedts juridik, 1969 s. 21 ff. Se även SOU 2004:62 s. 

364 f.  
52 Jfr Hult som påpekar att löpande skuldebrev i vissa hänseenden inte framstår som värdepapper (jfr 20 § 

SkbrL vilken reglerar att betalning kan göras till en tidigare innehavare av skuldebrevet med giltig verkan 

om den som betalar är i god tro om överlåtelsen av skuldebrevet), Hult s. 44. 
53 Walin & Herre s. 104. 
54 Se avsnitt 4.2.2. 
55 Babs I s. 10 och von Haartman I s. 229. 
56 Se vidare Broberg, O., Derivat och företagsfinansiering, ur: Larsson, M. (red.), Företagsfinansiering. 

Från sparbankslån till derivat, SNS förlag, 2011 s. 164. 
57 Wallin-Norman, K., Finansiella instrument. Lärobok, Jure förlag, 2011 s. 52. 
58 Kågerman, P., Lohmander, C. & De Ridder, A., Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden, 

Norstedts juridik, 2008 s. 50. 
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t.ex. aktieoptioner, teckningsoptioner, indexoptioner, ”warranter”, futures, 

forwards och ”swappar”.59 

 

Som exempel kan här redogöras för hur en säljoption kan vara utformad. En säljoption 

innebär en rättighet men inte en skyldighet för dess innehavare att vid en bestämd 

framtida tidpunkt sälja en underliggande vara, t.ex. en aktie, till ett på förhand bestämt 

pris. Om aktien har ett lägre marknadspris när optionen förfaller än det pris som är 

bestämt i optionsavtalet kan optionsinnehavaren välja att nyttja sin optionsrätt genom 

att sälja aktien och på så sätt göra en vinst på skillnad mellan aktiens marknadspris och 

priset i optionsavtalet. Om aktien har ett högre marknadspris när optionen förfaller än 

vad som är reglerat i optionsavtalet väljer optionsinnehavaren följaktligen att inte 

använda sig av sin optionsrätt då denne skulle få sämre betalt om den använde optionen 

än om den sålde aktien på marknaden. 

 

Förvärv av derivatinstrument är ett sätt för investerare att gardera (”hedga”) sig 

mot olika slags finansiella risker.60 Derivatinstrument kan också fungera som en 

kursstabilisator då en investerare som en reaktion på information eller föraningar 

om t.ex. en viss akties kursutveckling kan handla i derivat istället för att handla 

direkt i den underliggande aktien.61 Genom att aktörerna på marknaden således ges 

fler valmöjligheter i hur de ska agera baserat på ny information kan kurssväng-

ningarna i den specifika aktien minska.  

Baserat på ovanstående beskrivning av derivat kan diskuteras om derivat-

begreppet även kan appliceras på CVR:er. En price protection CVR används som 

komplement till vederlag som består av aktier i budgivarbolaget. Instrumentet 

utgörs av ett kontrakt där innehavaren har rätt till ersättning vid en bestämd 

tidpunkt om vederlagsaktierna sjunker i värde. Price protection CVRs bör på så 

sätt ses som en typ av derivat då det finns en underliggande vara i form av 

vederlagsaktier, samt en framtida tidpunkt då ersättning ska betalas om villkoren i 

CVR-avtalet är uppfyllda. Därmed är det lämpligt att hänföra price protection 

CVRs till gruppen derivatinstrument. Eftersom villkoren i CVR-avtalet också 

skräddarsys för den förevarande transaktionen kan tilläggas att det rör sig om ett 

icke standardiserat derivatinstrument. Med standardiserade derivatinstrument 

avses sådana instrument där villkoren i derivatkontraktet är standardiserade, t.ex. 

ifråga om förfallodag, löptidens längd, mängden av den underliggande varan som 

                                              
59 För en närmre redogörelse för vad som karaktäriserar dessa finansiella instrument och hur de fungerar, 

se t.ex. Berggren, H., Nya finansiella instrument – normer och aktörer, JT 1996/97 s. 557 ff. och Kågerman 

m.fl. s. 50 ff. 
60 Afrell, L., Klahr, H. & Samuelsson, P., Lärobok i kapitalmarknadsrätt, 2 uppl., Norstedts juridik, 1998 

s. 28. 
61 Kågerman m.fl. s. 51. 



25 

 

 

kontraktet omfattar, samt (vid optioner) lösenpriset.62 Med icke-standardiserade 

derivatinstrument avses följaktligen derivat där villkoren inte ständigt är desamma, 

utan utformas av avtalsparterna. Dessa derivatinstrument brukar ibland benämnas 

OTC-derivat där OTC står för ”over the counter” vilket innebär att instrumentet 

ifråga inte handlas på en börs.63 

Erhållande av ersättning baserat på en price protection CVR kan sägas 

påminna om utövandet av en sådan rättighet som följer med en säljoption.64 På ett 

specifikt datum kan en aktieägare tillika optionsinnehavare välja att sälja sina 

aktier, vilket innebär en vinst för denne om aktiernas värde understiger det i 

optionsavtalet förutbestämda priset. Innehavaren av en säljoption besitter därmed 

samma ekonomiskt fördelaktiga position som en innehavare av en price protection 

CVR gör då båda står ”försäkrade” mot den ekonomiska risken att de underligg-

ande aktierna till respektive instrument sjunker i värde. Vidare kan sägas att en 

price protection CVR liknar en säljoption av europeisk typ snarare än amerikansk, 

eftersom en CVR-innehavare endast kan utöva sin rätt till ersättning på 

förfallodagen och inte under CVR:ens löptid.65 Eftersom en CVR-innehavare 

heller inte säljer de underliggande aktierna utan istället får ersättning för deras 

värdeminskning kan detta jämföras med en säljoption som inte går till leverans 

utan istället kontantavräknas (vilket ibland benämns som att optionen ”settlas”; ett 

uttryck som kommer från det engelska begreppet ”cash settlement”). Detta innebär 

att optionsinnehavaren erhåller en rätt till kontant ersättning för värdeskillnaden 

mellan den underliggande aktien och det bestämda priset i optionsavtalet istället 

för att aktierna går till leverans, dvs. att en försäljning av aktierna de facto sker och 

optionsinnehavaren gör en vinst på försäljningen.66 Vidare kan tilläggas att price 

protection CVRs vanligtvis också är överlåtbara vilket innebär att en price 

protection CVR sammanfattningsvis närmast kan jämföras med en överlåtbar, 

kontantavräknande säljoption av europeisk typ.67 

En event driven CVR är i likhet med en price protection CVR ett kontrakt där 

ersättning ska betalas ut vid en framtida tidpunkt om avtalsvillkoren är uppfyllda. 

Värdet av en event driven CVR är dock inte beroende av värdet på en 

underliggande vara på samma sätt som värdet av en price protection CVR är. Vad 

som för event driven CVRs istället utgör den ersättningsgrundande faktorn är 

huruvida en specifik händelse inträffar. Detta skiljer således event driven CVRs 

                                              
62 Johansson, S., Options- och terminsavtal. En rättslig studie av handeln med standardiserade derivativa 

instrument, Norstedts juridik, 1998 s. 78. 
63 Wallin-Norman s. 54. Se även prop. 2012/13:72 s. 15. 
64 Gerhard s. 266. 
65 En option av europeisk typ kan endast nyttjas på den förutbestämda förfallodagen medan en option av 

amerikansk typ kan nyttjas vid valfri tidpunkt under hela löptiden, se Kågerman m.fl. s. 52. 
66 Om leverans respektive kontantavräkning av optioner, se Berggren s. 557 ff. 
67 Jfr Babs I s. 9 och Gerhard s. 266. 
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från derivatinstrument, vilkas värde är knutna till en viss vara, tillgång eller enhet. 

Det synes därför felaktigt att hänföra event driven CVRs till gruppen derivat-

instrument.  

Vad som sker på förfallodagen av en CVR är att dess innehavare erhåller 

ersättning från det emitterande bolaget om villkoren i CVR-avtalet är uppfyllda. 

Denna rätt till ersättning har utgivits som motprestation för sålda målbolagsaktier. 

Eftersom den reella ersättningen (dvs. CVR-ersättning i form av kontanter eller 

värdepapper) dock inte kan bli aktuell förrän CVR:en förfaller tycks nyttjandet av 

CVR:er innebära en form av kreditgivning – ett anstånd om eventuell ytterligare 

betalning – som målbolagsaktieägaren vid tidpunkten för transaktionen medger det 

förvärvande bolaget. Det är också som en sorts kreditgivning som CVR:er har 

beskrivits i den litteratur som finns på området då förvärvaren de facto skjuter upp 

betalning av en del av vederlaget.68 Eftersom det dock är möjligt att villkoren i 

CVR-avtalet aldrig uppfylls och emittenten följaktligen inte blir skyldig att utge 

någon ytterligare ersättning – och på sätt att ingen kreditgivning följaktligen har 

skett – är det enligt min mening mer lämpligt att stanna vid att betrakta en CVR 

som en form av suspensivt villkorad fordran som CVR-innehavaren har på 

emittenten.69 Med suspensivt villkorad fordran avses en fordran där borgenären 

inte får uppbära fordringsbeloppet om inte en viss omständighet inträffar.70 Det 

kan tilläggas att denna beskrivning torde gälla oavsett om det är fråga om price 

protection CVRs eller event driven CVRs. Event driven CVRs har också klara 

likheter med s.k. kapitalandelslån, något som behandlas nedan i denna uppsats.71 

 

 

2.5 Fördelar och nackdelar med användning av CVR:er 

 

2.5.1 Inledning 

 

Detta kapitel har hittills ägnats åt att skapa en förståelse för CVR:er som 

värdepapper och vad som typiskt sett karaktäriserar dessa. Detta säger emellertid 

inte mycket om vilka överväganden som en emittent måste göra innan denne 

beslutar sig för att använda sig av CVR:er.  Utformningen av villkoren i ett CVR-

avtal är i mångt och mycket ett senare steg i processen, innan dess måste emittenten 

                                              
68 Se t.ex. von Haartman s. 231 och Gerhard s. 260. 
69 Jfr Babs I s. 9. 
70 Angående villkorade fordringar, se t.ex. Lindskog, S., Kvittning. Om avräkning av privaträttsliga 

fordringar, Norstedts juridik, 1993 s. 155 ff., Welamson, L., Konkursrätt, P.A. Norstedt & Söners förlag, 

1961 s. 452 ff. och Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, 11 uppl., Norstedts 

juridik, 2013 s. 190 ff. 
71 Se avsnitt 3.2.2. 
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beakta de fördelar och nackdelar som användning av CVR:er kan medföra för 

denne i en förvärvstransaktion. Syftet med detta avsnitt är därför att påvisa vad 

som brukar framhållas som de huvudsakliga fördelarna respektive nackdelarna 

med användning av CVR:er, för såväl emittent som innehavare. 

 

 

2.5.2 Fördelar 

 

Inledningsvis kan framhållas vad som kanske utgör den främsta fördelen med att 

använda CVR:er, nämligen att det kan skapa möjlighet till transaktioner där 

förvärvare och målbolagsaktieägare har svårt att enas om storleken på vederlaget. 

Detta behöver inte i sig grundas i att parterna försöker driva sina egna intressen så 

hårt att det inte går att nå en överenskommelse, det kan helt enkelt bero på att olika 

osäkerhetsfaktorer gör målbolaget svårt att värdera. När aktier ska utges som 

vederlag kan det också finnas en oenighet om hur det förvärvande bolaget kommer 

prestera efter transaktionens genomförande och vilket värde vederlagsaktierna 

kommer att ha, en oenighet som price protection CVRs kan vara lösningen på.72 

Genom att använda CVR:er för att överbrygga dessa olika typer av värderings-

svårigheter är det möjligt att parterna kan komma överens om priset i en situation 

där enighet annars skulle vara svår att nå. 

En för förvärvaren särskild fördel med att använda CVR:er är att det utgör en 

sorts uppskjuten finansiering.73 Genom att addera CVR:er till vederlaget erbjuds 

målbolagsaktieägarna ett ytterligare ”värde” utan att det för den sakens skull 

innebär att förvärvaren faktiskt kommer behöva betala ut ytterligare ersättning, och 

för det fall att så sker blir det inte aktuellt förrän en tid efter förvärvet. Detta ger 

således förvärvaren tid att anordna en del av finansieringen efter transaktionens 

genomförande.74 När det gäller price protection CVRs kan förvärvaren dessutom 

använda löptiden för att tillvarata synergier som uppkommer genom förvärvet och 

på så sätt upprätthålla eller öka värdet på sin egen aktie, vilket i sin tur minskar 

risken att ersättningsvillkoren i CVR-avtalet uppfylls och denne får betala ut 

ytterligare ersättning när CVR:erna förfaller.75  

En för målbolagsaktieägaren särskild fördel med CVR:er är den försäkran som 

CVR:en innebär för målbolagsaktieägaren att denne får erforderligt betalt för sina 

aktier.76 Detta oavsett om en sådan försäkran görs genom en price protection CVR 

                                              
72 Babs I s. 10. 
73 Gerhard s. 260 och von Haartman s. 231. 
74 Gerhard s. 260 och von Haartman s. 231. 
75 Babs I s. 10. 
76 A.st. 
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som garanterar värdet av de vederlagsaktier som målbolagsaktieägaren erhåller, 

eller genom en event driven CVR som garanterar att målbolagsaktieägaren får 

ytterligare ersättning om det i ett senare skede visar sig att dennes aktier var värda 

mer än vad som kunde avgöras vid tidpunkten för transaktionen. Likväl som 

CVR:er utgör en sorts trygghet för målbolagsaktieägarna att de får erforderligt 

betalt utgör det också en trygghet för förvärvaren att denne inte betalar oskäligt 

mycket för sin investering. I marknader som präglas av osäkerhet och volatilitet 

kan det på förhand vara näst intill omöjligt att avgöra det verkliga värdet på ett 

bolag och CVR:er kan skapa utrymme för investerare att våga sig på investeringar 

i sådana osäkra marknader. Detta utgör sannolikt en av anledningarna till att 

användning av event driven CVRs fått ett särskilt starkt fäste vid förvärv av 

läkemedels- och bioteknikbolag,77 eftersom osäkerhetsfaktorerna inom dessa 

branscher kan vara många.78 

En fördel med användningen av just price protection CVRs är den positiva 

signal som förvärvaren skickar till marknaden genom att emittera dessa.79 Då en 

price protection CVR utgör en sorts garanti för den underliggande aktiens värde 

innebär användning av en sådan CVR att emittenten sänder ett tydligt budskap till 

marknaden att denne har en stark tro på den egna aktien. Detta gäller särskilt om 

CVR:en ger ersättning om den underliggande aktien inte stigit i värde, dvs. 

CVR:en utgör en ”garanti” för att aktien ifråga kommer att öka i värde och inte 

enbart att den inte kommer sjunka i värde. Marknadens kännedom om ett sådant 

CVR-villkor kan innebära att dess aktörer följer emittentens tro på aktiens positiva 

utveckling och förvärvar aktier i bolaget i tron att aktiekursen kommer stiga, vilket 

i sin tur medför att aktien de facto stiger i värde. Det förefaller således finnas en 

möjlighet att emittentens budskap till marknaden blir en sorts självuppfyllande 

profetia om den underliggande aktiens utveckling. Detta är givetvis fördelaktigt 

för emittenten som får åtnjuta såväl en stigande aktiekurs som minskad risk att 

behöva betala ut en omfattande CVR-ersättning. Det bör dock tilläggas att detta 

följaktligen innebär en nackdel för de CVR-innehavare som inte också utgör 

aktieägare i det emitterande bolaget då dessa inte har ett aktieinnehav vars 

värdeökning motsvaras av CVR:ernas värdeminskning.  

Slutligen kan nämnas att om en CVR görs överlåtbar får mottagaren av 

CVR:en inte enbart en möjlighet till ytterligare ersättning, den får också ett 

värdepapper som denne kan välja att överlåta. Om CVR:erna dessutom noteras på 

en börs vidgas möjligheten att handla i CVR:erna betydligt och på så sätt erhåller 

CVR-innehavaren värdefull likviditet i sitt instrument. Denne kan därmed realisera 

                                              
77 Se avsnitt 2.3.2. 
78 Babs II s. 12. 
79 Babs I s. 11 och Gerhard s. 261. 
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det inbundna värdet i CVR:en vid en valfri tidpunkt och behöver inte vänta på 

förfallodagen för att CVR:en ska generera ett faktiskt värde. För mottagaren av 

CVR:en har således CVR:en ett värde direkt, trots att det inte går att avgöra om 

den kommer att föranleda någon ytterligare ersättning. 

 

 

2.5.3 Nackdelar 

 

Likväl som det finns flera fördelar för både förvärvare och målbolagsaktieägare 

med att inkludera CVR:er i köpeskillingen i en förvärvstransaktion finns det också 

ett antal nackdelar att beakta. Att CVR:er till sin karaktär utgör avsevärt komplexa 

instrument brukar betraktas som den främsta av dessa nackdelar.80 För en 

målbolagsaktieägare som inte är van vid olika typer av finansiella instrument och 

hur de fungerar, t.ex. säljoptioner, bör en CVR vara ett instrument som är mycket 

svårt att förstå. Att ett CVR-avtal dessutom anpassas till den specifika förvärvs-

situationen ifråga och att CVR-villkor därför är av en mängd olika slag och kan 

skilja sig åt från ett avtal till ett annat gör dessutom att det är svårt att säga vad som 

generellt sett karaktäriserar en CVR. Att CVR:er utgör så komplexa instrument 

leder i sin tur också till att det är svårt att på en kontinuerlig basis värdera dem,81 

något som till viss del får sägas utgöra en förutsättning för att det ska gå att uppnå 

en sådan likviditet i instrumenten som nämndes under föregående rubrik. För att 

en effektiv handel i ett instrument ska kunna bedrivas torde krävas att potentiella 

investerare på marknaden har en viss grad av kunnande om och förståelse för 

instrumentet för att en korrekt prissättning ska kunna ske. 

En följd av att CVR:er är så pass avancerade instrument vilka regleras genom 

avtal är också att det uppkommer en risk för CVR-innehavare att ”kryphål” i ett 

CVR-avtal medför att emittenten kan vidta åtgärder vilka påverkar värdet på 

CVR:erna.82 Det är exempelvis avseende price protection CVRs möjligt att 

inkludera i avtalet att vinstutdelningar till aktieägare som görs under CVR:ernas 

löptid från det emitterande bolaget ska avräknas från den CVR-ersättning som ska 

utbetalas, något som kan skada CVR-innehavare som inte också är aktieägare och 

därmed innebära tvister mellan emittenten och missnöjda CVR-innehavare. 83 

Som tidigare nämnts kan en CVR beskrivas som en villkorad fordran som 

innehavaren har på det emitterande bolaget. För att någon ytterligare ersättning ska 

                                              
80 Babs I s. 11. 
81 A.st. 
82 A.st.  
83 Se t.ex. det amerikanska fallet Society National Bank v. Brook Group Ltd., 1993 Del. Ch. LEXIS 215 

(September 24, 1993)). Se även Babs I s. 11 f.  
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komma ifråga krävs att villkoren i CVR-avtalet uppfylls. När villkoren i ett CVR-

avtal har uppfyllts står dock en CVR-innehavare i likhet med vilken annan 

fordringsägare som helst en risk att emittenten inte kan uppfylla sin kontraktuella 

förpliktelse och betala ersättningen.84 Om valet i en förvärvssituation står mellan 

två i övrigt likvärdiga bud men det ena budet dessutom innefattar CVR:er torde 

detta inte spela någon större roll, men om det föreligger en budstrid där buden i 

övrigt inte är helt likvärdiga är det viktigt att vara medveten om den kreditrisk man 

som målbolagsaktieägare tar genom att acceptera ett bud med CVR:er.  

För förvärvarens del måste det också tas i beaktande att utbetalning av en stor 

CVR-ersättning kan ha en negativ inverkan på aktiekursen,85 vilket vid användning 

av price protection CVRs således innebär en negativ påverkan på en redan 

nedåtpressad aktiekurs. Effekten av detta blir därmed att förvärvaren i slutändan 

får betala ännu mer för något som visade sig vara ett mindre lyckat förvärv.86 

En av fördelarna med användning av CVR:er som nämndes under föregående 

rubrik är den likviditet i värdepappren som uppstår om de görs överlåtbara och 

noteras. En mindre positiv följd av detta kan emellertid vara om en omfattande 

arbitragehandel i CVR:erna inleds. Arbitragehandel kan förenklat beskrivas som 

en handelsstrategi där den som handlar utnyttjar differenserna i prissättningen av 

en vara på olika marknader eller i olika former.87 Genom att köpa en vara på en 

marknad där varan har ett lägre pris och därefter direkt sälja varan på en annan 

marknad där varan har ett högre pris gör handlaren (”tradern”) en vinst på 

skillnaden i pris. Arbitragehandel brukar därför ur ett teoretiskt perspektiv 

betecknas som riskfri handel. Arbitragehandel har dock blivit allt svårare att 

bedriva då en stor del av handeln på dagens finansiella marknad görs av robotar 

som oerhört snabbt kan lokalisera prisdifferenser, vilket gör att differenserna inom 

kort har jämnats ut. 

Historien visar att arbitragehandel kan bedrivas i price protection CVRs om 

dessa har dålig likviditet. Viacoms användning av sådana CVR:er i dess tidigare 

nämnda förvärv av Paramount Communications målar en bra bild av hur arbitrage-

handlare kan göra vinster på denna typ av värdepapper.88 Så snart CVR:erna som 

användes i denna transaktion noterades kunde arbitragehandlare börja köpa upp 

sig på dessa instrument till ett pris som de ansåg var lägre än CVR:ernas verkliga 

värde. En trolig förklaring är att de ursprungliga innehavarna antingen ville sälja 

                                              
84 Gerhard s. 263. 
85 Babs I s. 12.  
86 von Haartman s. 231. 
87 Se Billingsley, R. S., Understanding Arbitrage. An Intuitive Approach to Financial Analysis, Wharton 

School Publishing, 2006 s. 2 ff. 
88 För vidare redogörelse för hur arbitragehandeln i Viacom-fallet såg ut, se Babs I s. 12 och Satyajit s. 

3505. 
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CVR:erna på grund av att de var alltför svåra att förstå eller enbart för att det fanns 

en önskan att snabbt omsätta dem i kontanter. I syfte att eliminera risken i sina 

innehav (”hedga” sig) köpte arbitragehandlarna även poster i den underliggande 

Viacom-aktien. När förfallodagen för CVR:erna sedan närmade sig kunde 

handlarna sälja dessa aktieposter, vilket när många gjorde så samtidigt pressade 

aktiekursen nedåt – och följaktligen värdet på CVR:erna uppåt. Från det emitt-

erande bolagets perspektiv är detta givetvis något som är raka motsatsen till 

önskvärt då det resulterar i såväl en negativ aktiekurs som en stor utbetalning av 

CVR-ersättning. Ett sätt att försöka minska risken för att en sådan situation ska 

uppstå kan vara att inkludera en möjlighet att förlänga CVR:ernas löptid i CVR-

avtalet då detta kan skapa osäkerhet för arbitragehandlarna om de ska sälja den 

underliggande aktien eller inte.89 

 

  

                                              
89 Gerhard s. 264. 
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3 CVR:er och aktiebolagsrätten 
 

3.1 Inledning 

 

Aktiebolaget som sådant kan närmast sägas utgöra den grundsten som hela 

näringslivet bygger på och aktiebolagsrätten är därför ett ytterst centralt område 

inom affärsrätten. Aktiebolagsrätten berör alla aktiebolag; från småföretagare med 

ett fåtal anställda som enbart verkar på den lokala orten, till gigantiska bolags-

koncerner med ett hundratusental anställda på kontor över hela världen. 

Aktiebolagsrätten i Sverige med ABL som sin innersta kärna utgör därför en 

naturlig utgångspunkt för en diskussion om CVR:ers förenlighet med svensk rätt. 

Syftet med detta kapitel är att diskutera hur CVR:er förhåller sig till en rad 

olika aktiebolagsrättsliga regler. I kapitlet behandlas CVR:ers förenlighet med 

aktiebolagsrättens spridningsförbud respektive likhetsprincip. Vidare diskuteras 

också emission av aktier och CVR:er, regler om värdeöverföringar samt det s.k. 

förvärvslåneförbudet. Framställningen ska dock inledas med att jämföra CVR:er 

med aktier och diskutera hur CVR:er förhåller sig till aktiebolagsrättens förbud 

mot rösträttslösa aktier. 

 

 

3.2 Förbudet mot rösträttslösa aktier 

 

3.2.1 Inledning 

 

Tidigare i denna uppsats diskuterades hur CVR:er kan sägas utgöra en sorts 

villkorad fordran som en CVR-innehavare har på det emitterande bolaget. Denna 

beskrivning är dock av obligationsrättslig karaktär och säger därför inget om hur 

ett CVR-innehav ska klassificeras ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv och vilken 

ställning en CVR-innehavare har gentemot det emitterande bolaget. Syftet med 

detta avsnitt är därför att diskutera om CVR:er till sin karaktär kan anses förenliga 

med ABL. 

Det finns inga aktiebolagsrättsliga regler som synes hindra ett bolag från att 

utge villkorade fordringar, givet att ett sådant agerande inte strider mot bolagets 

bolagsordning (jfr 3 kap. 1 § jämte 7 kap. 50 § ABL) eller bolagets intresse.90 

                                              
90 Gerhard diskuterar i förhållande till schweizisk rätt om det spekulativa moment och risktagande som 

användning av price protection CVRs innebär kan strida mot ett bolags bolagsordning och intresse, se 

Gerhard s. 267 ff. Det synes dock enligt min mening svårt att föra en sådan diskussion i generella termer 
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Däremot kan det anmärkas att vissa former av CVR:er, särskilt event driven CVRs 

som görs beroende av målbolagets finansiella resultat, kan anses tämligen nära-

liggande aktier. Det skulle kunna diskuteras om sådana CVR:er till sin karaktär har 

sådana likheter med den ekonomiska rättighet som följer med ett aktieägande att 

de bör betraktas som rösträttslösa aktier, vilka är förbjudna i svensk rätt.91 

 

 

3.2.2 CVR:er i jämförelse med aktier 

 

En akties värde anses traditionellt sett utgöras av två rättigheter som är knutna till 

aktien och som aktieägaren kan göra gällande.92 Den ena rättigheten är en 

kontrollrätt, dvs. rätten att få vara med och besluta i viktiga frågor som gäller 

bolagets angelägenheter.93 Den andra rättigheten är en avkastningsrätt, dvs. rätten 

att få avkastning på sitt investerade kapital. När rätten till CVR-ersättning knyts 

till ett målbolags finansiella resultat går det att skönja vissa likheter mellan den 

ersättningsrätt som hänförs till en CVR och den avkastningsrätt i form av 

vinstutdelning som är knuten till en aktie. 

Inledningsvis kan påpekas att CVR-ersättning som görs beroende av ett 

målbolags finansiella resultat skiljer sig i en viktig aspekt från vinstutdelning, 

nämligen vid vilken tidpunkt det uppstår en skyldighet för bolaget att utbetala 

medel. Ifråga om vinstutdelning till bolagets aktieägare finns det ingen skyldighet 

för bolaget att utbetala medel till aktieägarna enbart på grund av att sådana medel 

finns tillgängliga. Annorlunda uttryckt, endast det faktum att bolaget har gått med 

vinst medför inte i sig att utdelning till aktieägarna ska ske. Denna skyldighet är 

istället enligt 18 kap. 1 § 1 st. ABL beroende av bolagsstämmans beslut och har 

således en aktiebolagsrättslig grund.94 CVR-ersättning är dock något som aktua-

liseras då villkoren i CVR-avtalet är uppfyllda. På så sätt finns det för bolaget en 

skyldighet att på kontraktsrättslig grund utbetala ersättningen redan då det står 

klart att villkoren är uppfyllda och förfallodagen är nådd.95  

                                              
då en sådan fråga i allra högsta grad är beroende av vad som regleras i ett bolags bolagsordning och vad 

det är för typ av bolag. Därför kommer denna fråga inte beröras i denna framställning. 
91 Detta framgår e contrario av 4 kap. 5 § ABL, se även t.ex. prop. 1975:103 s. 313 och SOU 1981:78 s. 74 

där röstvärdesdifferenser i svenska aktiebolag diskuteras. 
92 Nial s. 6 f., se även a.bet. s. 73. 
93 Aktieägarnas kontrollrätt ges uttryck för i ABL bl.a. genom rösträtten (7 kap. 8 §), initiativrätten (7 kap. 

16 §) och frågerätten (7 kap. 32 §). 
94 Notera dock att det i bolagsordningen kan regleras en skyldighet för bolagsstämman att besluta om viss 

vinstutdelning enligt 18 kap. 1 § 2 st. 1 p. ABL, se Kristiansson, B. & Skog, R., Bolagsordning. Praktisk 

vägledning – exempel på formuleringar, Industrilitteratur, 2002 s. 113. 
95 I avtalsrättslig och sakrättslig doktrin finns det diskussioner om vid vilken tidpunkt en villkorad fordran 

uppstår, se t.ex. Lindskog s. 158 ff. Avseende CVR:er kan diskuteras om det är när det ersättningsgrundande 

villkoret är uppfyllt eller om det också fordras att förfallodagen är nådd, om dessa tidpunkter inte 

automatiskt sammanfaller enligt CVR-avtalet. Detta kan t.ex. få betydelse om det emitterande bolaget går 
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Vidare kan anföras att i och med att förbudet mot kapitalandelslån tagits bort vid 

införandet av den nuvarande aktiebolagslagen (jfr 11 kap. 11 § ABL) har 

lagstiftaren i praktiken öppnat upp en möjlighet för bolag att ge ut finansiella 

instrument som ligger mycket nära en rösträttslös aktie.96 Med kapitalandelslån 

avses lån för vilka det kapitalbelopp som ska återbetalas är beroende av bolagets 

framtida finansiella ställning.97 Valet att ta bort detta förbud motiveras i 

förarbetena bl.a. med att bolag bör får använda sig av de finansieringsformer som 

de finner lämpliga under förutsättning att bolagets aktieägare, borgenärer och 

andra intressenter inte utsätts för några oacceptabla risker eller olägenheter och 

kapitalandelslån anses inte vara behäftade med sådana olägenheter eller risker.98 

Det anförs vidare att liksom i andra liknande situationer får parterna i ett avtal 

gällande kapitalandelslån väga eventuella risker som är förenade med avtalet – 

t.ex. bristen på inflytande i bolaget – mot det förväntade ekonomiska utbytet.99  

Enligt min mening finns det väsentliga likheter mellan kapitalandelslån och 

event driven CVRs där ersättning på något sätt är villkorad av ett bolags finansiella 

resultat. Även om en event driven CVR inte utgör ett traditionellt lån kan det som 

tidigare nämnts betraktas som en sorts kreditgivning med det emitterande bolaget 

som kredittagare. På grund av att det inte är fråga om ett traditionellt lån samt att 

det bör vara det finansiella resultatet för målbolaget som CVR:erna görs beroende 

av och inte det emitterande bolaget, synes det dock orimligt att gå så långt som att 

likställa ifrågavarande typ av CVR:er med kapitalandelslån. Men, med anledning 

av de likheter som finns mellan dessa två företeelser och de argument som anförs 

till stöd för kapitalandelslån i förarbetena till ABL synes en rimlig slutsats ändock 

vara att event driven CVRs som är beroende av ett bolags finansiella resultat inte 

står så nära rösträttslösa aktier att de borde anses otillåtna enligt svensk aktie-

bolagsrätt. 

 

 

 

 

 

                                              
i konkurs mellan dessa tidpunkter (jfr 5 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) (KL) om villkorade fordringar 

i utdelningsförslag vid konkurs) men ligger utanför syftet med denna uppsats och denna diskussion lämnas 

därför därhän. 
96 Skog, R., Rodhes Aktiebolagsrätt, 23 uppl., Norstedts juridik, 2011 s. 128 not 32. 
97 Prop. 2004/05:85 s. 368. Kapitalandelslån kallas ibland även för delägardebentures eller participating 

debentures, se af Sandeberg, C., Regeringens förslag till ny aktiebolagslag – särskilt om minoritetsskyddet, 

JT 2004/05 s. 282. 
98 A.prop. s. 368. 
99 A.prop. s. 368. 
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3.3 Spridningsförbudet 

 

3.3.1 Inledning 

 

I föregående avsnitt har diskuterats om CVR:er skulle kunna ha sådana likheter 

med rösträttslösa aktier att de bör betraktas som otillåtna enligt ABL. Även om 

slutsatsen som presenterats i det avsnittet är att lagen tillåter existensen av dessa 

instrument kan det fortfarande finnas andra aktiebolagsrättsliga regler som innebär 

hinder för bolag att emittera CVR:er. Ett sådant potentiellt hinder är spridnings-

förbudet i 1 kap. 7 § ABL. Spridningsförbudet innebär att det är otillåtet för privata 

aktiebolag att sprida aktier eller andra värdepapper till allmänheten. Denna 

reglering är därmed av intresse om ett privat aktiebolag vill använda sig av 

CVR:er, t.ex. ett private equity-finansierat s.k. ”BidCo” som skapas enbart i syfte 

att förvärva ett annat bolag. Vad spridningsförbudet innebär och hur det kan 

påverka ett privat aktiebolags möjlighet att använda sig av CVR:er är vad som ska 

diskuteras i detta avsnitt. 

 

 

3.3.2 Spridningsförbudets innebörd för användning av CVR:er 

 

Förbudet mot spridning av aktier och andra värdepapper i privata aktiebolag 

regleras huvudsakligen i 1 kap. 7 § ABL. I bestämmelsen stadgas att ett privat 

aktiebolag som huvudregel inte får försöka sprida aktier och vissa andra typer av 

värdepapper till allmänheten, genom annonsering eller genom att erbjuda teckning 

eller förvärv av sådana värdepapper till fler än tvåhundra personer. Undantag från 

huvudregeln är erbjudanden till fler tvåhundra personer som får göras om antalet 

utbjudna poster inte överstiger tvåhundra och om erbjudandet ifråga riktar sig till 

en krets som på förhand anmält intresse att få sådana erbjudanden. Vidare gäller 

inte något av ovan nämnda förbud om ett erbjudande avser överlåtelse till högst 

tio förvärvare eller det erbjudande bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstut-

delningsbegränsning (jfr 32 kap. ABL). 

Spridningsförbudet ger uttryck för den i ABL grundläggande skillnaden 

mellan privata och publika aktiebolag, nämligen möjligheten att vända sig till 

allmänheten för kapitalanskaffning.100 Denna skillnad tydliggörs också i 1 kap. 8 

§ ABL vilken stadgar att värdepapper som ges ut av privata aktiebolag inte får bli 

föremål för handel på en reglerad marknad. Spridningsförbudet har av lagstiftaren 

                                              
100 Jfr SOU 1992:83 s. 122 f. och prop. 1993/94:196 s. 74 f. 
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ansetts så viktigt att båda nämnda bestämmelser är straffsanktionerade i 30 kap. 1 

§ 1 st. 1 p. ABL. 

När det gäller CVR:er torde främst 1 kap. 7 § 2 st. ABL som reglerar erbjud-

anden till fler än tvåhundra personer bli relevant att diskutera då en spridning av 

CVR:er inte görs genom annonsering utan genom erbjudanden till målbolags-

aktieägare. Som nämndes är ett undantag från denna regel om de som erbjudandet 

riktar sig till på förhand anmält intresse för ett sådant erbjudande. Detta innebär 

följaktligen att om ett privat aktiebolag vill erbjuda CVR:er till maximalt två-

hundra personer som har anmält intresse för sådant erbjudande blir spridnings-

förbudet inte något problem. Att en krets målbolagsaktieägare på förhand kan ha 

anmält sådant intresse för CVR:er förefaller dock – om än kanske inte helt och 

hållet omöjligt – högst osannolikt. Vidare finns som nämnts ytterligare ett 

undantag i bestämmelsen, nämligen att erbjudanden som riktar sig till högst tio 

förvärvare inte omfattas av spridningsförbudet. En preliminär slutsats blir härmed 

att spridningsförbudet inte utgör något problem för ett privat aktiebolags 

användning av CVR:er om antalet målbolagsaktieägare understiger dessa nämnda 

gränsvärden. 

Om ett privat aktiebolag vill erbjuda CVR:er till ett större antal målbolags-

aktieägare blir situationen emellertid en annan. Den kritiska frågan blir då om 

CVR:er ska anses omfattas av det värdepappersbegrepp som används i 1 kap. 7 § 

ABL, dvs. aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner.  

Inledningsvis kan nämnas att en CVR inte är att jämställa med en aktie, vilket 

diskuterats i förgående avsnitt. Avseende CVR:er som ska lösas med aktier kan 

diskuteras om CVR:erna då är jämförbara med teckningsoptioner eller 

teckningsrätter. Dessa typer av instrument ger dess innehavare en rätt att teckna 

nya aktier som bolaget emitterar (jfr 11 kap. 4 § ABL där legaldefinitionerna av 

instrumenten regleras). Det förefaller dock generellt sett olämpligt för ett privat 

aktiebolag att välja CVR-ersättning i aktier då bolaget i så fall på förhand måste 

kunna vara säkert på att utbetalande av dessa aktier inte i sig riskerar att strida mot 

spridningsförbudet. En lämplig utgångspunkt bör därför vara att ett privat 

aktiebolag som använder CVR:er väljer kontant CVR-ersättning. På så sätt bör 

heller inte CVR:er som utges av ett privat aktiebolag vara jämförbara med 

teckningsoptioner eller teckningsrätter. Därmed kan sägas att det är främst 

skuldebrev av de ovan nämnda värdepappren som blir relevant att diskutera när 

det gäller CVR:er.  

Av förarbetena till ABL framgår att med värdepapper i lagens 1 kap. 7 § avses 

aktier och andra teckningsrätter samt löpande skuldebrev (jfr 11 § SkbrL).101 Det 

                                              
101 Prop. 1993/94:196 s. 141. 
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anges också att även andra skuldebrev kan omfattas av bestämmelsen och att 

bestämmelsen torde få särskild betydelse för skuldebrev som utges i större antal 

och som uppenbarligen är avsedda för allmän omsättning.102 Ett löpande 

skuldebrev är enligt förarbetena till SkbrL en handling som ”för varje behörig 

innehavare medför en självständig, av föregående innehavares förhållanden 

oberoende rätt att göra handlingen gällande”.103 

Att en CVR bör betraktas som en villkorad fordran som innehavaren har på 

emittenten diskuterades tidigare.104 Så länge rätten till ersättning på grund av en 

CVR kan nyttjas av den som innehar CVR:en – oberoende av vem detta är – bör 

CVR:en anses utgöra ett löpande skuldebrev. Detta torde i sin tur medföra att en 

CVR även bör omfattas av det skuldebrevsbegrepp som används i 1 kap. 7 § ABL 

och att spridningsförbudet därmed blir tillämpligt på CVR:er. Vad som kan anföras 

som argument mot en sådan slutsats är att spridningsförbudet som tidigare nämnts 

är en av få straffsanktionerade bestämmelser i ABL, varför förbudet bör tolkas 

restriktivt.105 Om det i en situation skulle råda osäkerhet om CVR:er faller in under 

spridningsförbudet bör slutsatsen därmed bli att så inte är fallet. Enligt min mening 

får en sådan situation betraktas som ett möjligt undantag men att som huvudregel 

kan sägas gälla att CVR:er omfattas av spridningsförbudet i 1 kap. 7 § ABL. 

Sammanfattningsvis kan härmed sägas att ett privat aktiebolag som vill 

använda sig av CVR:er som en del av vederlaget i en förvärvssituation måste ta 

hänsyn till spridningsförbudet. Då CVR:er åtminstone som huvudregel synes 

utgöra sådana skuldebrev som avses i 1 kap. 7 § ABL bör denna typ av instrument 

också omfattas av spridningsförbudet. Med hänsyn till de gränsvärden som finns i 

denna bestämmelse innebär detta följaktligen att privata aktiebolag är förhindrade 

att använda sig av CVR:er när det finns ett större antal aktieägare i målbolaget. 

 

 

3.4 Likhetsprincipen 

 

3.4.1 Inledning 

 

Om ett bolag väljer att kombinera ett vederlag i aktier med CVR:er kan diskuteras 

om de nya aktieägarna i bolaget får på grund av sitt CVR-innehav en annorlunda 

                                              
102 A.prop. s. 141. 
103 SOU 1935:14 s. 70. Litteraturen om löpande skuldebrev är riklig, se t.ex. Hult s. 23 ff., Mellqvist, M. & 

Persson, I., Fordran & skuld, 9 uppl., Iustus förlag, 2011 s. 115 f. och Walin & Herre s. 103 ff. 
104 Se avsnitt 2.4. 
105 Samuelsson, P., Aktiebolagslagen. En lagkommentar, (1 juli 2012, Karnov), kommentaren till 1 kap. 7 

§ ABL. 
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ställning i bolaget än övriga aktieägare. En följdfråga som då uppkommer är hur 

ett sådant förfarande förhåller sig till den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen. 

Denna princip ges uttryck för i 4 kap. 1 § ABL vilken stadgar att alla aktier i 

bolaget har lika rätt, vilket avser såväl de ekonomiska rättigheter som den 

förvaltningsrätt som anses följa med aktieinnehavet.106 Om användning av CVR:er 

kan strida mot likhetsprincipen ska diskuteras i detta avsnitt. 

 

Det är möjligt att det behöver påpekas gällande likhetsprincipen att denna princip endast 

reglerar förhållandet mellan bolaget och dess aktieägare. Principen har således ingen 

påverkan på den inbördes relationen mellan olika aktieägare, eller relationen mellan 

aktieägare och tredje man. I fråga om förvärvssituationer medför detta att en potentiell 

förvärvare med hänsyn till likhetsprincipen inte har någon skyldighet att i ett sådant 

erbjudande behandla målbolagets aktieägare lika. En sådan situation kan exempelvis 

tänkas uppstå om någon av målbolagets aktieägare innehar en större aktiepost i bolaget 

än resterande aktieägare och att ett förvärv av detta innehav är nödvändigt för att 

budgivaren ska få ägarkontroll i målbolaget. Då är det fullt tänkbart att en budgivare 

lämnar ett mer förmånligt bud till den aktieägare vars innehav den är mest mån om att 

få förvärva. När det gäller användning av CVR:er är det således inte otänkbart att en 

budgivare exempelvis erbjuder aktier i kombination med CVR:er till en aktieägare 

medan resterande aktieägare endast erbjuds aktier. Det bör dock i sammanhanget 

nämnas att även om likhetsprincipen inte hindrar ett sådant förfarande går det emellertid 

inte att göra så om målbolaget är ett aktiemarknadsbolag då takeover-reglerna ställer 

krav på likabehandling av aktieägare i målbolaget (regel II.10 takeover-reglerna). 

 

 

3.4.2 CVR:er i förhållande till likhetsprincipen 

 

När det gäller frågan huruvida utgivande av CVR:er till de nya aktieägarna i det 

förvärvande bolaget, dvs. de före detta målbolagsaktieägarna, är förenligt med 

likhetsprincipen kan åtminstone två olika synsätt anammas. Å ena sidan skulle 

kunna hävdas att CVR:er utgör ett helt fristående instrument som inte är kopplat 

till aktieägandet som sådant. Här kan påpekas att ett bolag kan vidta olika typer av 

rättshandlingar, t.ex. ingå avtal, med dess aktieägare som motpart utan att detta 

påverkar aktieägarens roll som just aktieägare. På så sätt kan argumenteras att 

CVR-innehavet innebär en fristående roll som fordringsägare vilken aktieägaren 

innehar utan att den medför någon som helst påverkan på dennes aktieägande. Det 

bör också finnas särskilt fog för att argumentera på detta sätt om CVR:erna ifråga 

gjorts överlåtbara. Med hänsyn till dessa faktorer kan argumenteras att användning 

av CVR:er inte går stick i stäv med likhetsprincipen.  

                                              
106 Prop. 2004/05:85 s. 247.  
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Å andra sidan skulle kunna diskuteras situationen då CVR:er har utformats på ett 

sätt som ger dem en stark koppling till aktieägandet. Så kan tänkas vara om det är 

fråga om event driven CVRs som villkorats av finansiella faktorer som 

målbolagets vinst, eftersom vinstutdelning är något som tillkommer just bolagets 

aktieägare, eller om CVR:erna inte gjorts överlåtbara och således är tänkta att 

stanna i de nya aktieägarnas ägo. I sådana fall är det möjligt att argumentera att 

CVR:erna har en så pass stark koppling till aktieägandet att det därför inte går att 

bortse från likhetsprincipens krav på att behandla alla aktieägare i ett bolag lika. 

Det är inte omöjligt att båda ovan redogjorda synsätt skulle kunna utgöra den 

mest lämpliga tolkningen av förhållandet mellan CVR:er och likhetsprincipen då 

det avgörande bör vara hur ett specifikt CVR-avtal är utformat och vilka villkor 

som inkluderats i det. Enligt min mening finns dock generellt sett övervägande 

skäl för att särskilja rollen som aktieägare från rollen som CVR-innehavare, precis 

som görs i andra fall när en person ingår avtal med ett bolag som denne också äger 

aktier i. För egen del anser jag också att så bör vara fallet även när en CVR görs 

beroende av finansiella resultat som vinst. På dagens transaktionsmarknad får det 

betraktas som allmänt vedertaget att det i ett förvärvsavtal går att reglera utgivande 

av ytterligare ersättning baserat på finansiella resultat genom earnout-klausuler. 

Det är enligt min mening svårt att hitta godtagbara skäl till att göra den bedöm-

ningen annorlunda enbart med hänsyn till att mottagaren av ersättningen ifråga 

också skulle vara aktieägare i det bolag som utger ersättningen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte synes helt klart om användning av 

CVR:er skulle strida mot den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen när CVR-

innehavarna också utgör aktieägare i det bolag som emitterat CVR:erna. Med 

anledning av det ovan anförda finns dock enligt min mening generellt sett överväg-

ande skäl för att särskilja rollen som aktieägare från rollen som CVR-innehavare, 

vilket i så fall medför att användning av CVR:er bör anses vara förenlig med 

likhetsprincipen. 

Om bedömningen i ett specifikt fall ändå görs att ett utgivande av CVR:er och 

aktier skulle innebära att CVR-innehavet blir så nära kopplat till aktieägandet att 

det skulle strida mot likhetsprincipen kan diskuteras om detta går att lösa på annat 

sätt. Ett sådant sätt skulle kunna vara att i enlighet med 4 kap. 2 § ABL emittera 

de aktier som utges tillsammans med CVR:er i ett särskilt aktieslag för de nya 

aktieägarna, tillika CVR-innehavarna. Eftersom likhetsprincipen så som den 

uttrycks i 4 kap. 1 § ABL enbart ställer krav på lika behandling av aktier med lika 

rätt (dvs. aktier i samma aktieslag) bör ett sådant förfarande innebära att problem 

med likhetsprincipen inte uppkommer. Aktier i ett nytt aktieslag kan utfärdas efter 

ändring av bolagets bolagsordning, ett beslut som i enlighet med 4 kap. 2 § jämte 

7 kap. 42 § ABL fattas av bolagsstämman med två tredjedelars majoritet. 
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3.5 Emission av aktier och CVR:er 

 

3.5.1 Inledning 

 

När ett förvärvande bolag önskar använda sig av CVR:er – oavsett om det är fråga 

om price protection CVRs eller event driven CVRs – blir en naturlig fråga vad som 

fordras för att bolaget ska kunna utfärda sådana. Med detta avses inte hur en faktisk 

emission går till utan snarare vad som krävs för att bolaget ska kunna betala den 

ersättning som CVR:erna kan ge rätt till. Det kan vid en första anblick tyckas att 

en sådan fråga inte på ett direkt sätt är relevant för frågan om CVR:er går att 

använda i svenska förvärvstransaktioner och som redan diskuterats synes det inte 

finnas några aktiebolagsrättsliga hinder i sig för att utfärda denna typ av värde-

papper.107 Här bör dock framhållas att det måste finnas legala förutsättningar för 

ett bolag att fatta de beslut som krävs för hela transaktionens genomförande; från 

förvärvet av målbolaget till utbetalning av CVR-ersättningen, en process som kan 

ta flera år. Om ett aktiebolag har dessa legala förutsättningar ska diskuteras i detta 

avsnitt. 

 

 

3.5.2 Emission av aktier till vederlag 

 

Som tidigare uttryckts utgör CVR:er en form av komplement till en mer traditionell 

form av vederlag bestående av företrädesvis kontanter eller aktier. Om ett bolag 

beslutat sig för att bekosta ett företagsförvärv med kontanter finns det få aktie-

bolagsrättsliga regler som blir föremål för diskussion. Så länge transaktionen inte 

strider mot bolagets bolagsordning med dess verksamhetsföremål (jfr 3 kap. 1 § 

jämte 7 kap. 50 § ABL), och kan anses vara i bolagets intresse får transaktionen 

betraktas som oproblematisk.108 Om det förvärvande bolaget ska erbjuda ett 

vederlag helt eller delvis bestående av egna aktier – vilket åtminstone är fallet om 

price protection CVRs ska användas – finns det desto fler aktiebolagsrättsliga 

regler som måste iakttas då det sannolikt innebär att bolaget måste genomföra en 

nyemission av aktier.109 

Enligt 13 kap. 1 § 1 st. ABL har ett bolags aktieägare företrädesrätt till ny-

emitterade aktier i förhållande till deras befintliga aktieinnehav. Syftet med denna 

                                              
107 Se avsnitt 3.2.1. 
108 Ang. bolagets intresse i förvärvssituationer, se Stattin s. 52 ff. 
109 Det är emellertid inte omöjligt att bolaget vill betala vederlaget i aktier som bolaget självt innehar, vilket 

sett till förfarandet då påminner mer om en kontant transaktion. Mer om bolagets innehav av egna aktier 

behandlas under nästkommande rubrik. 
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regel är att tillse att varje aktieägares innehav inte ska bli föremål för en 

utspädning,110 vilket påverkar dennes möjlighet till såväl kontroll i bolaget som 

avkastning på sitt investerade kapital. Företrädesrätten innebär också att de 

befintliga aktieägarna ges samma möjlighet inbördes att nyttja en potentiellt sett 

särskilt fördelaktig teckningskurs.111 Det finns emellertid undantag från aktie-

ägarnas företrädesrätt och ett sådant undantag är om de nyemitterade aktierna ska 

betalas med apportegendom, vilket regleras i 13 kap. 1 § 2 st. 1 p. och 13 kap. 20 

§ 1 st. ABL. Detta undantag har i förarbetena motiverats med att en sådan emission 

vanligtvis syftar till att tillföra bolaget viss egendom som tillhör någon 

utomstående och att ett sådant syfte skulle förfelas om de befintliga aktieägarna då 

hade företrädesrätt.112 När det gäller vilka krav som ställs på sådan egendom är 

regleringen i ABL relativt generös. Av 13 kap. 5 § 4 st. jämte 2 kap. 6 § ABL kan 

utläsas att det som krävs är att apportegendomen ifråga är eller kan antas bli till 

nytta för bolagets verksamhet, en bedömning som får göras med utgångspunkt i 

det i bolagsordningen upptagna verksamhetsföremålet.113 När en nyemission 

således sker i syfte att kunna förvärva ett annat bolag kan målbolagets aktier 

användas som teckningslikvid för de nyemitterade aktierna så länge målbolaget 

kan antas bli till nytta för det förvärvande bolaget. Beslut om att avvika från 

aktieägarnas företrädesrätt och emittera aktier i syfte att använda dem som 

vederlag i en förvärvssituation kan då beslutas av bolagsstämman med enkel 

majoritet i enlighet med 11 kap. 2 § och 7 kap. 40 § 1 st. ABL.  

 

 

3.5.3 Emission av aktier till CVR-ersättning 

 

Under föregående rubrik behandlades hur ett bolag kan emittera nya aktier i syfte 

att erbjuda dessa till ett målbolags aktieägare som vederlag. När ett sådant vederlag 

också utgörs av CVR:er bör diskuteras om även dessa kan lösas i aktier. Om ett 

förvärvande bolag önskar göra så men inte själv innehar ett så stort antal egna 

aktier att det täcker det potentiella ersättningsanspråket måste nya aktier emitteras. 

 

Det är givetvis inte omöjligt att ett bolag vill betala CVR-ersättning med aktier som 

bolaget självt äger, vilket får till följd att snarare en del av de frågor om värdeöver-

föringar som behandlas i följande avsnitt blir mer relevanta än frågor om emission.  

                                              
110 Jfr prop. 2004/05:85 s. 334 samt SOU 1971:15 s. 174. 
111 A.prop. s. 334. 
112 A.prop. s. 340, jfr även SOU 1971:15 s. 174. 
113 Nerep, E., Aktiebolagsrättslig analys. Ett tvärsnitt av nyckelfrågor, Mercurius, 2003 s. 92. 
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Ett aktiemarknadsbolag får i enlighet med 19 kap. 13-14 §§ ABL förvärva bolagets egna 

aktier som handlas på en reglerad marknad.114 I 19 kap. 15 § stadgas dock att bolaget 

inte får äga mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Om ett bolag avser lösa CVR-

ersättningar med aktier som bolaget självt innehar måste bolaget således med säkerhet 

kunna veta att ersättningsanspråket inte kommer överstiga det antal aktier som bolaget 

självt innehar. Om ersättningsanspråket överstiger vad bolaget innehar eller kan 

förvärva måste bolaget följaktligen ändå emittera nya aktier. Att ett aktiebolag planerar 

att lösa CVR-ersättning i aktier utan att genomföra nyemission synes därmed föga 

sannolikt och kommer inte att diskuteras vidare i denna framställning. 

 

Om ett bolag vill erbjuda nyemitterade aktier som CVR-ersättning förutsätter detta 

att bolagsstämman vid någon tidpunkt fattar beslut om en nyemission för ända-

målet. Det kan tänkas möjligt att ett bolag som erbjuder CVR-ersättning i aktier 

planerar att vidta en sådan emission när det väl är dags att betala ersättningen. 

Innebörden av detta blir dock att förvärvserbjudandet villkoras av att bolags-

stämman i framtiden kommer besluta om en sådan nyemission. Ur ett strikt 

aktiebolagsrättsligt och obligationsrättsligt perspektiv bör det inte finnas några 

egentliga problem med att erbjuda CVR:er där ersättningen utgörs av aktier trots 

att denna ersättning är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut om nyemission. 

Följden av detta blir dock att CVR-innehavarna inte med säkerhet kan veta att det 

vid tidpunkten för betalning av deras CVR-ersättning faktiskt finns aktier att 

erhålla. Detta innebär att det faktiskt finns en risk för att inget beslut om 

nyemission tas, bolaget begår följaktligen kontraktsbrott mot CVR-innehavarna 

och lämnar dessa ståendes utan aktier och endast med ett skadeståndsanspråk på 

bolaget.115  

Risken – oavsett hur stor eller liten den är – för att en part kommer begå 

kontraktsbrott är ofrånkomlig i avtalsrelationer. Att utlova en nyemission av aktier 

till CVR-innehavare om det inte har säkerställts att aktieägarna är med på detta kan 

dock sägas öka risken för att ett emissionsbeslut inte tas och kontraktsbrottet 

                                              
114 Även aktiebolag som inte utgör aktiemarknadsbolag får enligt 19 kap. 4-5 §§ ABL under vissa 

förutsättningar förvärva egna aktier men denna möjlighet är mycket begränsad. Dessutom är bolaget enligt 

19 kap. 6 § ABL skyldigt att avyttra sådana aktier, varför sådana förvärv inte kan utgöra ett strategiskt 

tillvägagångssätt för att finansiera CVR-ersättningar som ska lösas i aktier.  
115 Om ett sådant skadestånd kan krävas enligt aktiebolagsrättsliga regler kan diskuteras. För att det ska gå 

att kräva ett skadestånd enligt 29 kap. 1 § ABL fordras att ett bolags stiftare, styrelseledamot eller 

verkställande direktör överträtt ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagets bolagsordning, 

alternativt att någon av nämnda personkategorier uppsåtligt eller genom oaktsamhet skadat bolaget vid 

utövande av sitt uppdrag. Det skulle eventuellt vara möjligt att hävda att sådan överträdelse skett genom att 

styrelseledamöterna i bolaget agerat oaktsamt när de erbjudit en CVR-ersättning i form av aktier som de 

inte med säkerhet kunde veta fanns att tillgå när ersättningen väl skulle betalas ut, och på sätt skadat bolaget 

genom att bolaget hamnar i kontraktsbrott. Eftersom det dock finns en möjlighet för bolagsstämman att 

fatta beslut om nyemission är det möjligt att kravet på att det ska föreligga en skada för bolaget inte i 

tillräckligt hög grad skulle anses uppfyllt. Om det inte går att kräva skadestånd enligt ABL kan CVR-

innehavarna hävda skadeståndsanspråk på kontraktsrättslig grund med hänsyn till CVR-avtalet. 
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sedermera är ett faktum. Ett sådant förfarande får enligt min mening betraktas som 

olämpligt och det kan diskuteras om en bolagsstyrelse som ger ett sådant löfte till 

och med överskrider sin bolagsrättsliga kompetens; den utlovar då de facto något 

som ligger inom bolagsstämmans kompetens att besluta.116 På så sätt förefaller det 

enligt min mening rimligt att ett bolag som vill erbjuda aktier som CVR-ersättning 

och avser emittera dessa lagom till ersättningens utbetalande bör ha bolags-

stämmans godkännande för att utfärda sådana CVR:er. Att bolagsstämman ska 

fatta beslut om godkännande av CVR:er kan också argumenteras för med 

hänvisning till de tidigare diskuterade likheterna som finns mellan vissa typer av 

CVR:er och kapitalandelslån,117 då beslut om kapitalandelslån i enlighet med 11 

kap. 11 § ABL ska fattas av bolagsstämman. 

Såhär långt kan sägas att – oaktat att rättsläget inte kan ses som klart – det 

förefaller rimligt att bolagsstämman ska fatta beslut om utfärdande av CVR:er. 

Men även om bolagsstämman godkänner användning av CVR:er samt att dessa 

ska lösas i aktier finns det fortfarande aktiebolagsrättsliga regler som styr teckning 

av nyemitterade aktier. Av 11 kap. 1 § 2 p. ABL framgår att nya aktier tecknas mot 

betalning. CVR-innehavarna som ska tilldelas de nya aktierna har redan utgett sin 

prestation för aktierna genom att målbolagsaktierna överläts. Den betalning som 

här kommer ifråga för de nyemitterade aktierna har således redan gjorts i ett 

tidigare skede och det är enligt min mening tveksamt om det är godtagbart att 

hävda att betalning för de nyemitterade aktierna redan har skett i och med de 

tidigare överlåtna målbolagsaktierna. 

För att ytterligare problematisera ovan behandlade fråga om vederlag som 

villkoras av framtida bolagsstämmobeslut om nyemission kan anföras att det är 

möjligt att ett sådant förvärvserbjudande skulle strida mot såväl regel II.1 takeover-

reglerna som god sed på aktiemarknaden. I regel II.1 takeover-reglerna stadgas att 

ett offentligt uppköpserbjudande endast får lämnas efter förberedelser som visar 

att budgivaren har förmåga att genomföra erbjudandet.118 Den efterföljande frågan 

blir därmed om det går att hitta en lösning som på ett bättre sätt säkerställer att det 

vid tidpunkten för utbetalning av CVR-ersättning finns aktier att ta i anspråk för 

denna ersättning. 

Det skulle kunna tänkas att ett bemyndigande till bolagets styrelse om att 

genomföra en behövlig nyemission utgör en lösning på problemet. I enlighet med 

13 kap. 35 § ABL får styrelsen genomföra en nyemission efter bemyndigande från 

bolagsstämman. Ett sådant bemyndigande kan emellertid enligt 13 kap. 36 § 1 st. 

                                              
116 Jfr 8 kap. 4 § ABL vilken reglerar vad som är styrelsens uppgifter i ett aktiebolag. 
117 Se avsnitt 3.2.2. 
118 Reglerna om offentliga uppköpserbjudanden diskuteras mer utförligt i kapitel 4 i denna uppsats. 

Avseende regel II.1 takeover-reglerna, se avsnitt 4.3. 
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ABL inte ges för längre tid än fram till nästa årsstämma i bolaget, dvs. maximalt 

ett år framåt i tiden. Eftersom CVR:er ofta löper längre än ett år (eller i vart fall 

har möjlighet att göra det med hänsyn till en förlängningsrätt i CVR-avtalet),119 

skulle med största säkerhet tidsfristen för ett bemyndigande till styrelsen vara till 

ände innan det är dags att betala CVR-ersättningen. Bemyndigande till styrelsen 

om genomförande av nyemission av aktier för att lösa CVR:erna synes därmed 

inte vara en tillfredsställande lösning. Detta torde i sin tur innebära att om 

nyemission av aktier för att betala CVR-ersättning ska ske kan det komma ifråga 

att ett emissionsbeslut måste fattas redan i samband med att CVR:erna utfärdas. 

Om ett bolag vill lösa CVR:er i aktier skulle en lösning på ovan diskuterade 

problematik eventuellt kunna vara att inkludera i CVR-avtalet att CVR:erna löses 

i aktier eller kontanter på beslut av det emitterande bolaget. På så sätt kan bolaget 

vid den tidpunkt då ersättningen ska betalas ut emittera ett så stort antal aktier som 

behövs och som godkänns av bolagsstämman. Men om en sådan lösning skulle 

anses förenlig med nyss nämnda takeover-regler och god sed på aktiemarknaden 

är desto mer oklart. I ett sådant fall ska målbolagsaktieägarna förväntas ta ställning 

till ett bud med CVR:er utan att faktiskt veta vad de i slutändan får för CVR-

ersättning. Enligt min mening synes det tveksamt om ett sådant förfarande skulle 

vara förenligt med takeover-reglerna och god sed på aktiemarknaden, även om 

några säkra slutsatser inte torde gå att dra. 

 

Här kan påpekas att i amerikansk rätt är det inte bolagsstämman utan styrelsen som 

beslutar om nyemission av aktier. Ett sådant stadgande återfinns t.ex. i section 8 § 161 

i Delaware Corporation Laws; den bolagslagstiftning som blir tillämplig på många 

större bolag då de med hänsyn till att bolagsrätten anses väl utvecklad i Delaware ofta 

väljer att registrera sig där.120 Genom att styrelsen har mandat att besluta om nyemission 

av aktier finns det en helt annan flexibilitet avseende detta i amerikansk bolagsrätt än i 

svensk, vilket sannolikt är en förklaring till varför CVR-ersättning i aktier ses som ett 

naturligt alternativ i USA när det får betraktas som tämligen komplicerat i Sverige. 

 

Med anledning av vad som hittills anförts kan sägas att det är möjligt att det finns 

situationer där en nyemission av aktier för att täcka eventuell CVR-ersättning 

behöver göras i samband med att CVR:erna utfärdas, dvs. det går inte att 

genomföra nyemissionen när det väl är dags att betala CVR-ersättningen. Att 

genomföra en nyemission av aktier i syfte att i framtiden lösa en eventuell CVR-

ersättning förefaller dock problematiskt i sig, vilket ska diskuteras här.  

Till en början kan noteras att då CVR-innehavarna inte är berättigade till de 

nyemitterade aktier direkt, och kanske heller aldrig kommer att bli det, måste 

                                              
119 Se avsnitt 2.2.2.3. 
120 Hamilton, R.W. & Booth, R.A., Corporations, 5th ed., Thomson/West, 2006 s. 347 f. 
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någon annan teckna de nyemitterade aktierna. Eftersom varken det emitterande 

bolaget eller ett dotterbolag till emittenten med hänsyn till 19 kap. 1-2 §§ ABL kan 

teckna aktierna ifråga krävs att en annan part, t.ex. en bank, involveras. Att här 

åsidosätta aktieägarnas företrädesrätt till nyemitterade aktier torde endast gå 

genom att använda sig av undantagsregeln i 13 kap. 1 § 2 st. 2 p. c ABL, vilken 

medger undantag från aktieägarnas företrädesrätt som reglerats i emissions-

beslutet. Detta kräver dock enligt 13 kap. 2 § ABL att beslutet biträtts av bolags-

stämman med två tredjedelars majoritet. Banken får då teckna aktierna och därefter 

agera som ett sorts förvaringsinstitut för dessa aktier fram till dess att de tas i 

anspråk för CVR-ersättningen.  

Därefter måste det säkerställas att banken som tecknar aktierna kommer 

tillhandahålla dessa när CVR-ersättningen ska betalas. Hela syftet med ny-

emissionen skulle gå om intet om inte CVR-innehavarna kan tilldelas de aktier 

som de är berättigade till när CVR:erna förfaller. Genom att ingå ett avtal mellan 

bolaget och banken om att den sistnämnda måste överlåta sina aktier till CVR-

innehavarna på bolagets begäran kan bolaget till viss grad försäkra sig och CVR-

innehavarna om att det finns aktier att lösas CVR:erna med. Men en sådan 

konstruktion medför ytterligare problem. Ett tydligt sådant är att banken kommer 

vilja ha betalt för de aktier som denne överlåter eftersom den sannolikt varit 

tvungen att betala för att teckna aktierna i ett tidigare skede på grund av regeln i 

11 kap. 1 § 2 p. ABL som stadgar att nya aktier tecknas mot betalning. Betalning 

till banken för att överlåta aktierna är en betalning som bolaget och inte CVR-

innehavarna ska står för. CVR-ersättningen är som framgått en motprestation för 

överlåtelsen av målbolagsaktierna och CVR-innehavarna ska därmed inte betala 

för de aktier som CVR:erna slutligen ger rätt till. Det förefaller tveksamt om 

bolaget kan betala banken för en sådan överlåtelse utan att det skulle innebära 

problem med de aktiebolagsrättsliga reglerna om värdeöverföringar (se 17 kap. 

ABL).  

Att emittera aktier i syfte att de i ett senare skede ska användas till CVR-

ersättning synes enligt min mening klart problematiskt och det förefaller osäkert 

om det är möjligt att göra det på ett sätt som är förenligt med svensk rätt.  Att 

utfärda CVR:er och invänta med att emittera aktier till dess att CVR-ersättningen 

ska betalas förefaller enligt min mening vara en något mer lämplig lösning, men 

som framgått ovan är detta alternativ inte heller utan svårigheter. 

Det kan diskuteras om en möjlig lösning på emissionsproblematiken är att det 

emitterande bolaget reglerar användningen av CVR:er i sin bolagsordning. Om det 

regleras i bolagsordningen att bolaget får emittera CVR:er och att den ersättning 

som kan komma ifråga ska betalas med aktier blir bolagsstämman på ett helt annat 

sätt bunden att fatta ett sådant emissionsbeslut som krävs. Detta då 
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bolagsstämmobeslut som strider mot bolagsordningen kan klandras enligt 7 kap. 

50 § ABL.121 På så sätt skapas, utöver den befintliga kontraktsrättsliga förplikt-

elsen som följer av CVR-avtalet, en aktiebolagsrättslig förpliktelse för bolaget att 

emittera aktier och lösa CVR:erna. En ändring av bolagsordningen kan beslutas av 

bolagsstämman med två tredjedelars majoritet (3 kap. 4 § jämte 7 kap. 42 § ABL). 

Då bolagsordningen är ett instrument som kan anpassas efter bolagets egna behov 

torde en sådan lösning vara möjlig, så länge regleringen inte utformas så att den 

strider mot ABL eller annan författning.122 Men även om CVR:er regleras i 

bolagsordningen kvarstår fortfarande den ovan diskuterade frågan om det är 

godtagbart att hävda att betalning för nyemitterade aktier redan har skett i och med 

tidigare överlåtna målbolagsaktier. På så sätt kan inte heller en bolagsordning 

sägas utgöra en rättsligt säker lösning för ett bolag som emitterar CVR:er och vill 

betala dessa i aktier. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inom svensk rätt förefaller svårt för ett 

bolag att använda sig av aktier som CVR-ersättning. Eftersom situationen är 

obeprövad kan rättsläget inte betraktas som klart. Men oavsett vilken lösning som 

prövas för att använda aktier som CVR-ersättning så synes det finnas svårigheter 

och rättslig osäkerhet kring huruvida ett sådant upplägg är förenligt med svensk 

rätt. Med hänsyn till att det kan utgöra föremål för en uppsats i sig att söka finna 

en legalt hållbar lösning på denna fråga kommer det inte bli föremål för ytterligare 

diskussion här. Istället kommer den fortsatta framställningen främst att fokusera 

på CVR-ersättning som utgörs av kontanter. Denna avgränsning kan också 

motiveras av att oavsett om det är möjligt eller inte att emittera nya aktier för att 

använda dessa som CVR-ersättning verkar det otvivelaktigt att ett sådant 

förfarande blir klart komplicerat. Från en praktisk synvinkel kan därför 

rekommenderas till bolag som vill använda sig av CVR:er att välja kontant CVR-

ersättning. 

 

 

3.6 Värdeöverföringsreglerna 

 

3.6.1 Inledning 

 

I föregående avsnitt har fokus framför allt legat på rättsliga problemställningar som 

uppkommer när ett bolag vill erbjuda CVR-ersättning som ska betalas i aktier. När 

                                              
121 En sådan klandertalan kan visserligen inte föras av en CVR-innehavare om inte denne är aktieägare i 

bolaget, men aktieägare, styrelsen, en styrelseledamot eller verkställande direktör kan föra en sådan talan. 
122 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, 4 uppl., Norstedts juridik, 2012 s. 79.  
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CVR-ersättning istället ska utbetalas i kontanter aktualiseras andra aktiebolags-

rättsliga frågor. Vad som framför allt blir relevant att diskutera är hur utbetalning 

av sådan ersättning förhåller sig till reglerna om värdeöverföringar i 17 kap. ABL.  

En värdeöverföring kan generellt sett beskrivas som en händelse där bolagets 

förmögenhet minskar genom att värden lämnar bolaget utan att en korre-

sponderande motprestation sker. Detta har förtydligats i 17 kap. 1 § ABL som 

innefattar en legaldefinition av begreppet värdeöverföring. I bestämmelsens första 

stycke stadgas att med värdeöverföring avses vinstutdelning, vissa förvärv av egna 

aktier, minskning av bolagets aktiekapital eller reservfond för återbetalning till 

aktieägarna samt annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet 

minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. De tre först 

nämnda formerna av värdeöverföring utgör enligt 17 kap. 2 § ABL tillåtna 

värdeöverföringar, varför det e contrario kan utläsas att den fjärde formen av 

värdeöverföring utgör en otillåten sådan.  

Frågan som ska diskuteras i detta avsnitt är om utbetalning av CVR-ersättning 

bör betraktas som en värdeöverföring i enlighet med 17 kap. 1 § ABL. Redan här 

kan sägas att ingen av de tillåtna formerna av värdeöverföringar förefaller vara så 

pass jämförbara med CVR-ersättning att reglerna om dessa värdeöverföringar kan 

sägas vara direkt tillämpliga på sådan ersättning. Därmed blir det först relevant att 

diskutera om utbetalning av CVR-ersättning utgör en otillåten form av 

värdeöverföring. 

 

 

3.6.2 CVR-ersättning som förtäckt värdeöverföring 

 

I 17 kap. 1 § 4 p. ABL regleras vad som ofta benämns som ”förtäckt” 

vinstutdelning eller värdeöverföring.123 I punkten kan utläsas tre rekvisit som 

måste vara uppfyllda för att en transaktion ska kunna betraktas som en sådan 

värdeöverföring i aktiebolagslagens mening, rekvisit som ska diskuteras närmre 

här. 

För att det ska vara fråga om en värdeöverföring måste transaktionen först och 

främst utgöra en affärshändelse. Enligt förarbetena avses härmed alla förändringar 

i storleken och sammansättningen av bolagets förmögenhet som beror på 

företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, 

uppkomsten av fordringar eller skulder samt egna tillskott till och uttag ur 

verksamheten av pengar, varor eller annat.124 Utbetalning av CVR-ersättning i 

                                              
123 Jfr t.ex. SOU 2001:1 s. 354. 
124 Prop. 2004/05:85 s. 747. 
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form av kontanter utgör en form av uttag av egendom från bolaget och bör därmed 

betraktas som en affärshändelse då utbetalningen innebär en förändring i bolagets 

förmögenhet. 

Vidare fordras att affärshändelsen medför att bolagets förmögenhet minskar – 

direkt eller indirekt.125 Om så är fallet får enligt förarbetena bedömas i enlighet 

med ”allmänna principer”.126 Vilka dessa allmänna principer är utvecklas inte 

närmre i förarbetena men i doktrin har anförts att bedömningen lämpligen bör 

göras genom att först bedöma det marknadsmässiga värdet på prestationerna ifråga 

och därefter jämföra dessa med varandra för att se om det finns en värdediskrepans 

mellan dem.127  

För att avgöra om en utbetalning av CVR-ersättning innebär att bolagets 

förmögenhet minskar måste inledningsvis konstateras huruvida en sådan utbetal-

ning sker med eller utan motprestation. Med tanke på att den ersättning som betalas 

ut görs så utan att innehavaren vid det tillfället utger en korresponderande 

motprestation är det inte otänkbart att hävda att sådan betalning av ersättning sker 

helt utan motprestation. Enligt min mening är det dock inte lämpligt att från ett 

legalt perspektiv separera CVR-ersättningen från det vederlag som redan utbetalats 

till målbolagets aktieägare vid själva transaktionen, utan båda utbetalningar bör 

betraktas som en enhet. Som tidigare diskuterats i denna uppsats utges CVR:er 

med dess villkorade rätt till ersättning till målbolagsaktieägarna som en mot-

prestation för deras sålda aktier.128 Även om innehavaren av en CVR inte levererar 

en motprestation vid själva utbetalningen av CVR-ersättning betyder detta således 

inte att en motprestation inte förekommit, tvärtom har denna prestation i regel 

alltid skett i ett tidigare skede genom överlåtelsen av målbolagsaktierna. I linje 

med det nyss sagda bör därför utbetalning av CVR-ersättning enligt min mening 

ses som en motprestation till tidigare överlåtna målbolagsaktier.  

Då CVR-ersättning rimligen bör anses utgiven som motprestation för tidigare 

överlåtna målbolagsaktier får i det enskilda fallet utredas om det totala vederlaget 

för målbolagsaktierna är större än värdet på målbolagsaktierna, dvs. om det således 

föreligger en värdediskrepans mellan parternas prestationer så att det är fråga om 

en förmögenhetsminskning för bolaget. När det gäller event driven CVRs kan 

själva syftet med deras användning sägas vara att tillse att en sådan 

värdediskrepans inte ska uppstå. Därmed bör det troligtvis inte komma ifråga en 

situation där ersättning på grund av event driven CVRs anses minska bolagets 

                                              
125 Ang. direkt respektive indirekt förmögenhetsminskning, se t.ex. Andersson, J., Kapitalskyddet i 

aktiebolag. En lärobok, 6 uppl., Litteraturcompagniet, 2010 s. 94 ff. 
126 Prop. 2004/05:85 s. 747. 
127 Andersson s. 94. 
128 Se avsnitt 2.4. 
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förmögenhet på så sätt som avses i lagens mening. Ersättning som utbetalas på 

grund av price protection CVRs synes däremot kunna minska bolagets 

förmögenhet eftersom dessa till skillnad från event driven CVRs inte är relaterade 

till någon form av värdeökning i målbolaget. Situationen är snarare den motsatta 

då ersättning på grund av price protection CVRs endast betalas ut om de underligg-

ande aktierna inte uppnår det mål – det riktpris – som satts för dem. 

För att det ska vara fråga om en förtäckt värdeöverföring får inte heller 

affärshändelsen vara av rent affärsmässig karaktär för bolaget. Denna bedömning 

ska främst baseras på utåt iakttagbara omständigheter, dvs. objektiva grunder 

snarare än subjektiva.129 Här får värdediskrepansen mellan prestationerna ifråga 

tillmätas särskild betydelse,130 men utgör fortfarande bara en av flera omständlig-

heter att beakta. Enbart det faktum att det föreligger en värdediskrepans mellan 

bolagets och dess motparts respektive prestationer behöver nämligen inte innebära 

att affärshändelsen inte är av affärsmässig karaktär, som det uttrycks i förarbetena 

blir värdeöverföringsreglerna inte tillämpliga enbart för att bolaget ifråga gjort en 

”dålig affär”.131 Huruvida transaktionen framstår som förenlig med bolagets verk-

samhet har också betydelse för bedömningen,132 varvid transaktionens rättsliga 

form såväl som motpartens förhållande till bolaget kan tillmätas betydelse.133 

Huruvida CVR-ersättning bör anses vara av affärsmässig karaktär för bolaget 

är givetvis något som måste bedömas i varje enskilt fall. Här kan dock framhållas 

de skäl till att använda CVR:er som diskuterats i inledningen till denna uppsats.134 

Om ett bolag exempelvis finner att värderingssvårigheter i ett förvärv utgör hinder 

för transaktionens genomförande eller att det behövs något ytterligare för att göra 

ett erbjudande attraktivt för målbolagsaktieägarna, då bör användning av CVR:er 

anses vara affärsmässigt motiverad. Så länge det i en förvärvssituation anses 

affärsmässigt motiverat att använda sig av CVR:er bör den CVR-ersättning som 

utbetalas följaktligen anses vara av affärsmässig karaktär för bolaget; i det läget 

uppfyller bolaget endast sina kontraktuella förpliktelser. Det kan också tilläggas 

vad som framhävs i förarbetena till ABL att även en transaktion som kortsiktigt 

kan förutses bli förlustbringande mycket väl kan vara affärsmässigt motiverad i ett 

längre perspektiv.135 Även om ett bolag således kan bli tvunget att betala ut en stor 

CVR-ersättning när CVR:erna förfaller, kanske särskilt när det gäller en sådan som 

baseras på price protection CVRs, behöver detta inte betyda att användningen av 

                                              
129 Prop. 2004/05:85 s. 748. 
130 A.prop. s. 748.  
131 A.prop. s. 372. 
132 Andersson s. 99. 
133 A.st. 
134 Se avsnitt 1.1. 
135 SOU 2001:1 s. 356. 
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CVR:erna i ett längre perspektiv inte var en affärsmässigt lämplig åtgärd av 

bolaget att vidta. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är omöjligt att utbetalning av en 

CVR-ersättning skulle kunna uppfylla rekvisiten för en förtäckt värdeöverföring, 

som nyss sagts måste en bedömning ske i varje enskilt fall. Det förefaller dock 

enligt min mening mer troligt att en sådan ersättning inte anses utgöra en sådan 

värdeöverföring då den åtminstone med anledning av det ovan anförda bör anses 

vara av affärsmässig karaktär. Därmed kan sägas att utbetalning av CVR-

ersättning generellt sett inte bör anses utgöra en sådan otillåten värdeöverföring 

som avses 17 kap. 1 § 1 st. 4 p. ABL. 

 

 

3.6.3 Analog tillämpning av regler om vinstutdelning 

 

När det väl konstaterats att utbetalning av CVR-ersättning inte bör anses utgöra en 

förtäckt värdeöverföring kan det istället vara relevant att diskutera hur CVR-

ersättningar förhåller sig till de aktiebolagsrättsliga reglerna om vinstutdelning. 

Som nämndes i inledningen till detta avsnitt kan CVR-ersättning inte betraktas 

som en regelrätt form av vinstutdelning. Vinstutdelning utgör en typ av värdeöver-

föring enligt 17 kap. 1 § 1 st. 1 p. ABL och innebär kort och gott att ett bolag efter 

bolagsstämmobeslut i enlighet med 18 kap. 1 § ABL för över kapital – eller annan 

typ av egendom – till dess aktieägare.136 Utbetalning av CVR-ersättning är något 

annat, en överföring av kapital till CVR-innehavare på kontraktsrättslig grund, 

varför regler om vinstutdelning inte heller kan anses vara direkt tillämpliga på 

CVR-ersättningar. Eftersom CVR-ersättningar emellertid kan ha en stark koppling 

till ett bolags finansiella resultat – antingen direkt genom att CVR:erna villkoras 

av en viss vinstnivå eller mer indirekt genom att CVR:erna villkoras av någon form 

av milstolpe i bolagets verksamhet – förefaller en analog tillämpning av reglerna 

om vinstutdelning ändå värd att diskutera. Som tidigare nämnts framgår det av 17 

kap. 1 § 1 st. 1 p. jämte 17 kap. 2 § ABL att vinstutdelning utgör en tillåten form 

av värdeöverföring. Att det är möjligt att tillämpa nämnda bestämmelser analogi-

vis finns stöd för i fallet NJA 1997 s. 418.137  

De argument som kan tala för respektive emot en analog tillämpning av vinst-

utdelningsreglerna är i stort sett desamma som tagits upp tidigare i denna uppsats, 

                                              
136 Andersson s. 82. 
137 Se NJA 1997 s. 418 på s. 447 f., se även Stattin s. 473. 
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dels gällande en jämförelse mellan CVR:er och rösträttslösa aktier,138 dels 

avseende om användning av CVR:er kan utgöra problem med likhetsprincipen.139 

En aspekt som kan tala för en analog tillämpning av reglerna om vinst-

utdelning är om CVR:erna ifråga använts som ett komplement till ett vederlag som 

i övrigt helt eller delvis bestod av aktier – vilket definitivt är fallet om price 

protection CVRs använts. I ett sådant läge kommer sannolikt en stor andel av 

CVR-innehavarna vid tidpunkten för utbetalning av CVR-ersättning också vara 

aktieägare i det emitterande bolaget. Om så är fallet kan deras CVR-innehav anses 

ha en sådan koppling till deras aktieinnehav att ersättningen på grund av CVR:erna 

följaktligen ska regleras av samma bestämmelser som utdelning på grund av 

aktieinnehav. Något som också kan tala för en analog tillämpning av 

vinstutdelningsreglerna är att CVR-ersättningar kan ha en stark koppling till ett 

bolags finansiella resultat. Ersättning på grund av en event driven CVR som 

villkoras av en viss vinstnivå kan sägas ha vissa likheter med vinstutdelning, varför 

det kan argumenteras att samma regler ska tillämpas på båda dessa typer av 

utbetalningar. 

Som argument mot en analog tillämpning av vinstutdelningsreglerna kan 

framför allt beaktas en CVR-innehavares rättsliga ställning i förhållande till det 

emitterande bolaget. En CVR bör som tidigare diskuterats betraktas som en 

villkorad fordran, vilket ger CVR-innehavaren en ställning som fordringsägare på 

det emitterande bolaget.140 Om villkoren i CVR-avtalet uppfylls och den 

eventuella rätten till CVR-ersättning blir en reell rätt till ersättning är det i 

egenskap av fordringsägare, dvs. borgenär, som CVR-innehavaren erhåller denna 

ersättning. Rollen som CVR-innehavare bör således hållas avskild från rollen som 

aktieägare; något som ytterligare kan styrkas om CVR:en ifråga gjorts överlåtbar.  

På så sätt kan argumenteras att CVR-ersättning inte är att jämföra med 

vinstutdelning då rollen som CVR-innehavare inte bör jämföras med rollen som 

aktieägare. Här kan också påminnas om de likheter mellan CVR:er villkorade av 

vinstresultat och kapitalandelslån som tidigare konstaterades.141 Återbetalning av 

kapitalandelslån är inte alls reglerat i samma mån som vinstutdelning, vilket också 

talar mot en analog tillämpning av vinstutdelningsreglerna på CVR-ersättningar. 

Med anledning av det ovan anförda kan sägas att det förefaller svårt att avgöra 

om reglerna om vinstutdelning ska tillämpas analogt på CVR-ersättningar. Å ena 

sidan synes det främmande att behandla CVR-innehavare annorlunda än bolagets 

övriga fordringsägare, å andra sidan kan en CVR-ersättning otvivelaktigt ha en 

                                              
138 Se avsnitt 3.2.2. 
139 Se avsnitt 3.4.2. 
140 Se avsnitt 2.4. 
141 Se avsnitt 3.2.2. 
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nära koppling till såväl aktieägande som till den avkastningsrätt i form av 

vinstutdelning som tillkommer just aktieägare i ett bolag.142 För egen del finner jag 

något övervägande skäl till att inte tillämpa reglerna om vinstutdelning analogt på 

CVR-ersättningar.143 Detta på grund av vad som anförts om att behandla CVR-

innehavare annorlunda än andra fordringsägare men också med hänsyn till reglerna 

om kapitalandelslån och dessa låns likheter med CVR-ersättningar. Huruvida 

reglerna om vinstutdelning ska tillämpas analogt på CVR-ersättningar får dock 

betraktas som osäkert. 

För det fall att 17 kap. 1 § 1 st. 1 p. ABL ändå skulle anses vara analogt 

tillämplig på CVR-ersättningar innebär detta att reglerna om värdeöverföringar i 

17 kap. ABL samt reglerna om vinstutdelning i 18 kap. ABL aktualiseras. Detta 

får till följd att utbetalning av en CVR-ersättning för det första är beroende av 

huruvida kraven i 17 kap. 3 § ABL är uppfyllda. Denna bestämmelse stadgar att 

en värdeöverföring från bolaget inte får äga rum om det inte efter överföringen 

finns full täckning för bolagets bundna egna kapital, samt att en sådan 

värdeöverföring måste framstå som försvarlig med hänsyn till de krav som bör 

ställas på bolagets egna kapital med hänsyn till bolagets verksamhet, den s.k. 

försiktighetsregeln. För det andra medför en analog tillämpning av vinstutdel-

ningsreglerna på utbetalning av CVR-ersättning att bolagsstämman i enlighet med 

18 kap. 1 § ABL måste fatta beslut om sådan utbetalning.144 Här uppkommer 

således samma problematik som diskuterades tidigare i denna uppsats,145 nämligen 

att CVR-innehavarna inte med säkerhet kan veta om de vid tidpunkten för 

betalning av CVR-ersättningen faktiskt får den utbetald. En lösning skulle därmed 

även här kunna tänkas vara att reglera användningen av CVR:er i bolagets 

bolagsordning, med hänsyn till att det skapar en aktiebolagsrättslig förpliktelse för 

bolagsstämman att fatta beslut om utbetalning av den CVR-ersättning som CVR-

innehavarna har rätt till. En ändring av bolagsordningen förändrar dock inte det 

faktum att kraven i 17 kap. 3 § ABL fortfarande måste vara uppfyllda för att CVR-

ersättning ska kunna betalas ut.  

Sammanfattningsvis kan således sägas att det är osäkert om reglerna om 

vinstutdelning bör tillämpas analogt på utbetalning av CVR-ersättningar. Enligt 

min mening finns det något övervägande skäl mot en sådan slutsats, men rättsläget 

                                              
142 Här kan särskilt beaktas HD:s uttalande i NJA 1997 s. 418 på s. 448 där domstolen anför att 

”ägareliknande kopplingar till aktiebolaget skulle måhända kunna aktualisera en dylik analog tillämpning 

[av 12 kap. 1-2 §§ i 1975 års ABL (1975:1385)]”. 
143 Jfr dock Stattin s. 473. 
144 Kravet på bolagsstämmobeslut torde kunna frångås i enlighet med principen om samtliga aktieägares 

samtycke (jfr Andersson s. 146 f.). Ett sådant förfarande får dock enbart ses som ett alternativ om antalet 

aktieägare i det förvärvande bolaget inte är särskilt stort eftersom det annars blir en praktisk omöjlighet att 

inhämta samtycke från alla bolagets aktieägare. 
145 Se avsnitt 3.5.3. 
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får betraktas som allt annat än klart. Om en analog tillämpning av reglerna om 

vinstutdelning ska göras blir en sådan utbetalning beroende av att kraven i 17 kap. 

3 § ABL på bolagets finansiella ställning efter utbetalning är uppfyllda. Om det 

från bolagets sida är väsentligt att undvika eventuella osäkerheter kring huruvida 

denna bestämmelse ska tillämpas eller inte – och därmed också undvika risken för 

tvister rörande detta – kan det vara en lämplig lösning att reglera i CVR-avtalet att 

17 kap. 3 § ABL ska tillämpas på utbetalning av CVR-ersättning. 

 

 

3.7 Förvärvslåneförbudet 

 

3.7.1 Inledning 

 

En aspekt som togs upp som en av fördelarna för en budgivare med att använda 

CVR:er är att de kan sägas utgöra en sorts uppskjuten finansiering av ett företags-

förvärv.146 Detta med hänsyn till att en viss del av köpeskillingen inte betalas ut 

förrän efter CVR:ernas förfallodag, förutsatt att villkoren för ytterligare ersättning 

är uppfyllda. Budgivaren erhåller på så sätt en sorts kredit för den del av vederlaget 

som inte behöver betalas ut förrän på förfallodagen,147 vilket sker såväl vid 

användning av price protection CVRs som event driven CVRs.  

Med hänsyn till att CVR:er i litteraturen betraktas som en form av kredit-

givning finns det anledning att studera aktiebolagsrättsliga regler som avser lån vid 

förvärv av ett bolags egna aktier, det så kallade förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § 

ABL. Detta förbud innebär huvudsakligen att ett aktiebolag inte får lämna lån i 

syfte att gäldenären ska förvärva aktier i bolaget. Huruvida användning av CVR:er 

är förenlig med detta förbud ska studeras i detta avsnitt. 

 

3.7.2 CVR:er i förhållande till förvärvslåneförbudet 

 

Först och främst kan nämnas att det avseende förvärvslåneförbudet måste skiljas 

på situationen då en CVR förfaller och leder till ersättning och när ingen ersättning 

behöver betalas ut. Ett sådant åtskiljande är riktigt eftersom att i den sistnämnda 

av dessa situationer erhåller målbolagsaktieägarna hela betalningen för målbolags-

aktierna vid själva transaktionen och ingen kreditgivning har då de facto skett. 

Eftersom detta inte går att avgöra på förhand måste utgångspunkten vid den legala 

                                              
146 Se avsnitt 2.5.2. 
147 Se t.ex. von Haartman s. 231 och Gerhard s. 260. 
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bedömningen dock vara att viss ersättning kommer att betalas ut och diskussionen 

här baseras på antagandet att så är fallet.  

I 21 kap. 5 § ABL stadgas att ett aktiebolag inte får ge förskott, lämna lån eller 

ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären ska förvärva aktier i bolaget. Förbudet 

sträcker sig också till att omfatta lån till fysiska och juridiska personer som enligt 

21 kap. 1 § ABL är närstående till gäldenären, samt lån som inte ställs för att 

förvärva aktier i det långivande bolaget men däremot i ett överordnat bolag inom 

samma koncern, dvs. moderbolag, moderbolags moderbolag etc. 

Bestämmelsen i 21 kap. 5 § ABL omfattar således enbart lån som bolaget självt 

ställer för att möjliggöra förvärv av dess aktier. Den typ av kreditgivning som 

användningen av CVR:er medför och som på så sätt medges budgivaren i en 

förvärvsprocess medges av målbolagets aktieägare. Då det inte är målbolaget självt 

som medger krediten, dvs. ställer ”lånet” är detta förfarande inte i strid med 

förvärvslåneförbudet. 

Men när det gäller ett förvärv där vederlaget utgörs av aktier i budgivarbolaget 

– oavsett vilken typ av CVR det är fråga om – kan det också diskuteras vad det 

innebär att målbolagsaktieägarna förvärvar aktier i budgivarbolaget. I denna 

uppsats har budgivaren i en förvärvsprocess löpande även benämnts som 

förvärvaren eftersom denne förvärvar målbolaget. I en transaktion där vederlaget 

utgörs av aktier går det emellertid att vända på partsförhållandet ifråga, eftersom 

båda parter de facto utgör överlåtare och förvärvare av aktier i processen. 

Budgivarbolaget förvärvar aktier i målbolaget och målbolagsaktieägarna förvärvar 

aktier i budgivaren. I föregående stycke har redan konstaterats att det inte utgör 

några problem med förvärvslåneförbudet att budgivaren i en förvärvsprocess utger 

CVR:er som kompletterande ersättning. Men om CVR:erna föranleder ersättning 

på förfallodagen, har detta inneburit att budgivarbolaget ställt lån till målbolags-

aktieägarna för deras förvärv av aktierna i budgivarbolaget? 

I det här fallet står det klart att vederlaget i form av målbolagsaktier kommer 

vara detsamma på förfallodagen. Detta vederlag blir på så sätt utgivet för en vara 

beståendes av aktier och CVR:er där värdet fortfarande är obestämt, dvs. det går 

inte på förhand att veta om villkoren för CVR-ersättning kommer uppfyllas och 

ersättning kommer betalas ut. Om det på förfallodagen skulle visa sig att villkoren 

för CVR-ersättning har uppfyllts kommer inget ytterligare vederlag att utges. Det 

totala ”värdet” på den vara i form av aktier och CVR:er som målbolagsaktieägarna 

förvärvat kan således öka men vederlaget (målbolagsaktierna) för denna vara är 

fortfarande detsamma. I den här situationen har på så sätt ingen kreditgivning 

medgetts utan hela vederlaget för aktierna i budgivarbolaget har betalats vid 

tidpunkten för transaktionen. Även här utgör således användningen av CVR:er 

inget problem med förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § ABL. 
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Just denna kreditgivningsaspekt har avseende price protection CVRs diskuterats av von 

Haartman i förhållande till engelsk rätt.148 Diskussionen har kretsat kring huruvida 

användning av dessa instrument är förenlig med den reglering i section 151 of the 

Companies Act 1985 (jfr nu gällande section 678 of the Companies Act 2006) som 

förbjuder bolag att ge ekonomisk hjälp (”financial assistance”) till en person i syfte att 

denne ska förvärva aktier i bolaget. von Haartman drar slutsatsen att CVR:er som en del 

av vederlaget i en förvärvstransaktion torde kunna utformas som sådan ekonomisk hjälp 

då instrumenten kan ”locka” målbolagsaktieägarna att godta aktier som vederlag 

samtidigt som de skyddas mot en värdeminskning i dessa aktier. Även om denna 

reglering har vissa likheter med det svenska förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § ABL 

synes det enligt min mening inte gå att föra ett likadant resonemang om den svenska 

regleringen som von Haartman gör om den engelska regleringen, utan här förefaller det 

finnas en viss skillnad i innebörden av begreppen ”financial assistance” och ”ställa lån”. 

 

Sammanfattningsvis bör slutsatsen kunna dras att en köpeskilling innefattandes 

CVR:er inte står i strid med förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § ABL. Det kan dock 

i sammanhanget tilläggas att förvärvslåneförbudet kan påverka vilka handlingar 

som det emitterande bolaget kan vidta efter att ha utgivit CVR:er. Det förefaller 

exempelvis tveksamt om bolaget kan fusionera samman det nyförvärvade 

dotterbolaget (målbolaget) med sig självt eller genomföra vinstutdelningar från 

dotterbolaget innan CVR:erna har lösts, eftersom det då faktiskt är möjligt att 

medel som används till CVR-ersättningen egentligen kommer från dotterbolaget. 

Då kan möjligtvis sägas att det ”lån” som målbolagsaktieägarna ställt det förvärv-

ande bolaget genom att acceptera CVR:er har övertagits och återbetalas då av 

målbolaget självt, vilket i sin tur inte är förenligt med förvärvslåneförbudet. Detta 

är således något som en förvärvare måste ha i åtanke innan denne beslutar sig för 

att utfärda CVR:er. 

  

                                              
148 Se von Haartman, A., Collars, CVRs and Other Derivatives in UK Takeovers Part II, (2005) 07 JIBFL 

s. 261. 
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4 CVR:er och aktiemarknadsrätten 
 

4.1 Inledning 

 

Som nämndes i inledningen till denna uppsats finns det idag på den privata 

transaktionsmarknaden möjligheter att justera köpeskillingen genom earnout-

klausuler, men vid förvärv av börsnoterade bolag synes det saknas en lämplig 

motsvarighet. Därav bör det anses vara av särskild relevans att diskutera om 

CVR:er kan användas vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 

Syftet med detta kapitel är att diskutera om användning av CVR:er är förenlig med 

de bestämmelser som reglerar offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 

I likhet med föregående kapitel diskuteras de frågor som har ansetts vara av mest 

relevans för framställningen. Först behandlas om CVR:er utgör tillåtet vederlag 

vid offentliga uppköpserbjudanden, därefter hur CVR:er förhåller sig till takeover-

reglernas krav på erforderlig finansiering, och slutligen om användning av CVR:er 

står i strid med takeover-reglernas krav avseende budgivarens skyldighet att 

utbetala vederlaget vid transaktionen. 

Innan framställningen går vidare till att diskutera nämnda problemställningar 

kan påpekas att samtliga kapitlets frågor är i någon mån reglerade i takeover-

reglerna. Som nämndes tidigare i denna uppsats får Aktiemarknadsnämnden ge 

besked om hur dessa regler ska tolkas, samt även ge besked om ett specifikt 

förfarande är förenligt med god sed på aktiemarknaden. Då CVR:er är ett 

obeprövat fenomen inom svensk rätt kan det därför rekommenderas till en bud-

givare som vill använda CVR:er att gällande samtliga frågor i detta kapitel nyttja 

möjligheten att begära förhandsavgöranden från nämnden. 

 

 

4.2 Tillåtet vederlag vid offentliga uppköpserbjudanden 

 

4.2.1 Inledning 

 

En grundläggande aspekt att diskutera i denna uppsats är vad som enligt svensk 

rätt de facto får utges som vederlag vid ett företagsförvärv. Att såväl kontanter som 

aktier kan användas för detta ändamål torde vara välbekant för många men hur 

möjligheterna att använda andra typer av finansiella instrument ser ut är desto mer 

oklart. I detta avsnitt ska diskuteras huruvida CVR:er utgör tillåtet vederlag vid 

företagsförvärv enligt svensk rätt. Denna diskussion kommer fokusera på den 
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reglering som finns ifråga om vederlag vid offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden. 

 

Vid en förvärvssituation där målbolaget inte är börsnoterat blir regleringen avseende 

offentliga uppköpserbjudanden inte tillämplig utan här blir istället annan lagstiftning 

relevant. I 1 § köplagen (1990:931) (KöpL) regleras lagens tillämpningsområde vilket 

är köp av lös egendom. Att aktier utgör lös egendom får utläsas e contrario av 1 kap. 1 

§ jordabalken (1970:994) (JB), vilket innebär att KöpL blir tillämplig på en sådan 

aktieöverlåtelse.  

Av 3 § KöpL framgår att lagen är dispositiv och därmed inte gäller då annat avtalats 

mellan parterna. Därmed blir själva aktieöverlåtelseavtalet mellan budgivare och 

målbolagsaktieägare det avgörande för huruvida CVR:er kan användas som vederlag. 

På så sätt blir bestämmelser om avtalstolkning och lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) vad som sätter de legala ramarna 

för förvärvsavtalet och om CVR:er kan användas som vederlag, en bedömning som 

därmed måste göras i varje enskilt fall. Eftersom det faller utanför syftet med denna 

uppsats att göra en sådan bedömning kommer denna fråga att inte beröras närmre i den 

fortsatta framställningen. 

 

 

4.2.2 Tillåtet vederlag enligt den offentligrättsliga regleringen 

 

Vad som får utgöra vederlag vid offentliga uppköpserbjudanden regleras i svensk 

rätt genom såväl offentlig normgivning som självreglering. I art. 5.5 i takeover-

direktivet149 stadgas att budgivaren får erbjuda vederlag i form av värdepapper 

eller kontanter eller en kombination av båda. En definition av begreppet 

värdepapper återfinns i art. 2.1.e vilken reglerar att värdepapper är ”överlåtbara 

värdepapper som medför rösträtt i ett bolag”.150 Här kan det vara värt att påpeka 

att takeover-direktivet endast ger minimiriktlinjer för hur offentliga uppköps-

erbjudanden ska regleras vilket medför att det inte finns något hinder för den 

svenska lagstiftaren att utforma mer generösa regler,151 t.ex. genom att tillhanda-

hålla en budgivare ytterligare alternativ avseende vilket vederlag denne kan 

erbjuda vid ett offentligt uppköpserbjudande. 

I LUA, den lag som utgör den huvudsakliga implementeringen av takeover-

direktivet, berörs inte frågan om vad som får utgöra vederlag vid ett offentligt 

uppköpserbjudande. Däremot hänvisas i 2 kap. 3 § LUA, avseende de krav som 

                                              
149 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. 
150 Som nämndes tidigare i denna uppsats finns det inte någon legaldefinition av begreppet värdepapper. 

Vid implementeringen av takeover-direktivet i svensk rätt noterades direktivets definition av värdepapper 

men ingen ändring avseende detta begrepp genomfördes (se prop. 2005/06:140 s. 47). Se även Wallin-

Norman s. 23. 
151 Se takeover-direktivets ingress p. 25. 
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ställs på den erbjudandehandling som en budgivare måste förete vid ett sådant 

erbjudande, till 2a kap. 3 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instru-

ment (LHF). I detta lagrum stadgas att vissa regler om prospekt måste följas ”[o]m 

det vederlag som erbjuds utgörs av överlåtbara värdepapper och ges ut eller 

innehas av budgivaren” (min kursivering). Av bestämmelsen kan därmed utläsas 

att som vederlag vid ett offentligt uppköpserbjudande kan budgivaren erbjuda 

överlåtbara värdepapper.  

En definition av begreppet ”överlåtbara värdepapper” återfinns i 1 kap. 1 § 

LHF genom hänvisning till 1 kap. 4 § 1 st. 2 p. VpmL. Här definieras överlåtbara 

värdepapper som ”sådana värdepapper utom betalningsmedel som kan bli föremål 

för handel på kapitalmarknaden”, varefter en exemplifiering av vad som kan utgöra 

sådana värdepapper ges.  

I utredningsarbetet som föregick införandet av VpmL diskuterade utredningen 

(vilken har gått under namnet Värdepappersmarknadsutredningen) vad som ska 

anses utgöra överlåtbara värdepapper. Här betonades att begreppet i MiFID,152 

vilken VpmL utgör den svenska implementeringen av, har definierats på ett öppet 

sätt genom först en definition och sedan en exemplifiering av vad som kan utgöra 

överlåtbara värdepapper (se MiFID art. 4.1.18).153 Det första stycket vilket 

innefattar uttrycken ”överlåtbar”, ”värdepapper”, ”föremål för handel” och 

”kapitalmarknaden” utgör således kärnan i begreppet överlåtbara värdepapper och 

dessa uttryck diskuterades ingående av utredningen.154 Hur begreppet överlåtbara 

värdepapper förhåller sig till CVR:er ska diskuteras här. 

I utredningen anförs att kravet på överlåtbarhet måste innebära att de 

rättigheter som är förknippade med innehavet av värdepappret ska kunna överföras 

till någon annan.155 Därmed bör en CVR som enligt sitt CVR-avtal inte får 

överlåtas direkt kunna uteslutas från definitionen överlåtbara värdepapper. Vidare 

kan sägas att det faktum att CVR:er bör betraktas som värdepapper har redan 

diskuterats i denna uppsats.156 Då den litteratur som behandlat värdepappers-

begreppet och som hänvisas till i utredningen är samma som beaktats i 

diskussionen om värdepappersbegreppet i denna uppsats tillförs enligt min mening 

inte något i förarbetena till VpmL som skulle kunna föranleda en annan bedöm-

ning.157 CVR:er bör därmed anses utgöra värdepapper även i den mening som 

avses i VpmL.  

                                              
152 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. 
153 SOU 2006:50 s. 188. 
154 A.bet. s. 189 ff. 
155 A.bet. s. 189. 
156 Se avsnitt 2.4. 
157 Jfr SOU 2006:50 s. 189 och prop. 2006/07:115 s. 281. 
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Avseende kravet på att värdepappret ifråga ska kunna bli föremål för handel på 

kapitalmarknaden diskuterar utredningen den engelska definitionen i MiFID 

vilken lyder ”are negotiable on the capital market”.158 Vidare framhävs att det 

faktum att ett värdepapper kan bli föremål för handel innebär något mer än att det 

kan överlåtas och utredningen drar paralleller mellan begreppet handel och det 

svenska begreppet allmän omsättning.159 Rättigheter som kräver tillstånd eller 

godkännande kan inte anses vara föremål för allmän omsättning,160 och inte heller 

aktier i privata aktiebolag på grund av spridningsförbudet i 1 kap. 7-8 §§ ABL.161 

Med anledning av det nyss anförda torde den preliminära slutsatsen kunna dras 

att så länge det inte finns någon form av begränsningar i överlåtbarheten av en 

CVR kan den anses bli föremål för handel. Här tillkommer dock kravet att CVR:en 

ska kunna bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Med begreppet 

”kapitalmarknaden” förstås enligt utredningen det svenska begreppet ”värde-

pappersmarknaden”, vilket innebär handel som bedrivs på en börs eller annan 

organiserad marknadsplats eller genom någon som yrkesmässigt bedriver 

värdepappersrörelse enligt lag (1991:981) om värdepappersrörelse.162  Denna lag 

är numera upphävd och ersatt av VpmL men någon förändring av begreppet värde-

pappersmarknadens innebörd synes inte ha varit avsedd.163  

Men utredningen stannar inte vid kravet på att handeln i värdepappret ska 

involvera t.ex. en börs eller annan marknadsaktör. Vidare anförs följande:  

 

”[I] kravet på handel på värdepappersmarknaden torde också kunna läsas in att det ska 

vara fråga om en sådan omsättning att, åtminstone i princip, var och en kan förvärva 

instrumentet som en finansiell placering. Oberoende av vilka andra rättigheter 

förvärvaren har fått genom sitt innehav av instrumentet […] måste instrumentet och 

handeln vara utformade så att en förvärvare också – åtminstone i teorin – kan omsätta 

rättigheten i reda pengar.”164  

  

Den exakta innebörden av detta uttalande är enligt min mening svår att utläsa, 

varför det även är svårt att avgöra vad det får för konsekvenser avseende CVR:er. 

En möjlig tolkning förefaller kunna vara att uttalandet ställer krav på en viss 

likviditet i det värdepapper som handlas, dvs. att det ska finnas en viss grad av 

omsättning i värdepappret för att det ska vara fråga om handel på värdepappers-

marknaden.  En sådan tolkning synes dock inte korrespondera särskilt väl med hur 

                                              
158 A.bet. s. 190. 
159 A.bet. s. 190 och prop. 2006/07:115 s. 281 
160 A.bet. s. 190 och a.prop. s. 281 
161 A.prop. s. 282 vilken hänvisar till prop. 2004/05:158 s. 68, jfr även prop. 2004/05:85 s. 513 f. 
162 SOU 2006:50 s. 190. 
163 Jfr prop. 2006/07:115 s. 282. 
164 SOU 2006:50 s. 191 och a.prop. s. 282. 
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handel på värdepappersmarknaden har beskrivits i andra sammanhang. Exempel-

vis i en bilaga till SOU 2004:62 författad av Munck anförs att det typiskt sett rör 

sig om situationer där handeln sker mellan parter som inte är kända för varandra, 

dvs. säljare och köpare i transaktionen vet inte vilken den andre personen är.165 

Affärer som sker mellan parter som är kända för varandra och som exempelvis har 

inneburit förhandlingar och avtalsskrivande har således inte skett på värdepappers-

marknaden, även om ett värdepappersinstitut varit inblandat för registrering av 

förvärvet.166 Med hänsyn till denna beskrivning av handel på värdepappers-

marknaden synes det inte finnas något som hindrar att även handel med CVR:er 

skulle kunna bedrivas på sådant sätt, och det finns enligt min mening heller inget 

i VpmL:s förarbeten som tyder på att en ändring av begreppets innebörd varit 

avsedd. 

Som ovan uttryckts, uttalandet i förarbetena till VpmL är enligt min mening 

oklart och dess exakta innebörd svår att uttolka. Med hänsyn till vad som tidigare 

beskrivits karaktärisera handel på värdepappersmarknaden synes det dock som att 

sådan handel även skulle kunna bedrivas i CVR:er. På så sätt finns det enligt min 

mening goda argument för att CVR:er även skulle uppfylla kravet i 1 kap. 4 § 1 st. 

2 p. VpmL på att kunna bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Någon 

alltigenom säker slutsats förefaller dock inte gå att dra. Slutligen kan också till-

äggas att CVR:er som noteras givetvis får anses uppfylla kravet på att vara föremål 

för handel på kapitalmarknaden. 

Härmed bör den preliminära slutsatsen kunna dras att CVR:er kan utgöra 

överlåtbara värdepapper enligt definitionen som återfinns i 1 kap. 4 § 1 st. 2 p. 

VpmL och synes därmed även kunna utgöra vederlag vid offentliga uppköps-

erbjudanden. Avgörande för huruvida en CVR de facto är att betrakta som ett 

överlåtbart värdepapper bör vara vilka villkor, t.ex. i fråga om överlåtbarhet och 

notering av instrumenten, som regleras i CVR-avtalet. 

 

När det gäller notering av CVR:er kan i sammanhanget framhållas att det i USA har 

tagits fram speciella noteringsregler för CVR:er på The New York Stock Exchange.167 

I dessa regler stadgas bl.a. att emittenten måste ha över 100 miljoner dollar i tillgångar, 

samt avseende CVR:erna att det ska röra sig om minst en miljon CVR:er, minst 400 

CVR-innehavare, löptiden måste vara minst ett år och marknadsvärdet för CVR:erna 

måste vara minst 4 miljoner dollar. Intressant i sammanhanget är också att CVR:erna 

                                              
165 SOU 2004:62 s. 364. Notera dock vad som anförs om gränsdragningar som kan uppkomma och det 

härtill nämnda fallet NJA 1994 s. 404, där en köpare påstod sig kunna räkna ut vem säljaren var bl.a. på 

grund av aktiepostens storlek, vilket inte hindrade att affären som förmedlats av ett värdepappersinstitut 

ansågs ha ägt rum på värdepappersmarknaden. 
166 A.bet. s. 364 samt Wendleby, B., Jansson, G., Wallin-Norman, K. & Beckman M., Lagarna på 

värdepappersområdet. En kommentar till insiderstrafflagen m.fl. lagar, Norstedts juridik, 2002 s. 418 f. 
167 NYSE Listed Company Manual, par. 703.18. 
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enligt ifrågavarande regel kan komma att avnoteras om värdet för dem understiger en 

miljon dollar, något som det finns en verklig risk för om den underliggande aktien ökar 

i värde.168 Det bör tilläggas att dessa regler förefaller endast vara direkt tillämpliga på 

price protection CVRs som löses i kontanter,169 och huruvida det är möjligt att notera 

CVR:er med andra typer av villkor synes mer osäkert.  

Ovan nämnda regelexempel är hämtat från noteringsreglerna på The New York 

Stock Exchange men även på NASDAQ170 går det att notera CVR:er på vissa villkor.171 

När det gäller den svenska marknaden kan framhållas att det i det nuvarande läget inte 

finns några icke-standardiserande derivatinstrument noterade på Stockholmsbörsen.172 

Det är därmed möjligt att en budgivare som önskar använda sig av CVR:er vid ett 

svenskt företagsförvärv och notera dessa i dagsläget måste göra detta på en utländsk 

marknadsplats. 

 

Så här långt i detta avsnitt är således den preliminära slutsatsen att en budgivare 

kan erbjuda överlåtbara värdepapper som vederlag i ett offentligt uppköps-

erbjudande och att CVR:er kan anses uppfylla kraven på att vara sådana värde-

papper. Men frågan blir därmed vad som bör gälla för de CVR:er som inte utgör 

överlåtbara värdepapper, t.ex. CVR:er som enligt CVR-avtalet inte får överlåtas. 

Blir konsekvensen av att de inte utgör överlåtbara värdepapper att sådana CVR:er 

inte går att använda som vederlag vid offentliga uppköpserbjudanden? 

För att besvara den här frågan bör påminnas om vad som framgått inledande i 

detta avsnitt, nämligen att det finns inte uttryckligen reglerat i varken LUA eller 

LHF vilken typ av vederlag som får erbjudas vid ett offentligt uppköpserbjudande. 

Den enda reglering som finns stadgar vilken information som ska finnas med i 

erbjudandehandlingen vid ett offentligt uppköpserbjudande. Det får enligt min 

mening betraktas som klart tveksamt att hävda en vederlagsform otillåten baserat 

på lagstiftning som de facto syftar till att reglera något annat. Till detta kan också 

påminnas om att det alltid står varje målbolagsaktieägare fritt att själv välja om 

denne vill sälja sina aktier i ett offentligt uppköpserbjudande, vilket kan vara fallet 

om denne inte är tillfreds med det vederlag som erbjuds.  

Sammanfattningsvis förefaller det vara en rimlig slutsats att CVR:er som utgör 

överlåtbara värdepapper kan utgöra vederlag vid offentliga uppköpserbjudanden 

enligt den lagstiftning som finns på området. Avseende CVR:er som inte utgör 

överlåtbara värdepapper är rättsläget en aningen mer osäkert, men eftersom det 

saknas en uttrycklig reglering om vad som får utgöra vederlag vid denna typ av 

erbjudanden finns det enligt min mening inte några hinder i den offentligrättsliga 

                                              
168 Babs I s. 11. 
169 Jfr första stycket i NYSE Listed Company Manual, par. 703.18. 
170 The NASDAQ Stock Market LLC. 
171 Se NASDAQ Listing Rules, 5730(a). Att CVR:er omfattas av dessa regler framgår även av kommentaren 

till NASDAQ Listing Rules, 5620.  
172 Enligt uppgift från Stockholmsbörsen, 2013-05-21. 
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regleringen mot ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget innefattar 

CVR:er.  

 

 

4.2.3 Tillåtet vederlag enligt takeover-reglerna 

 

Hittills i detta avsnitt har diskuterats om CVR:er i enlighet med offentligrättsliga 

regler bör anses tillåtna som vederlag vid offentliga uppköpserbjudanden. Som 

tidigare nämnts blir dock även takeover-reglerna tillämpliga vid denna typ av 

budprocesser. I likhet med lagstiftningen på området saknas dock i takeover-

reglerna ett uttryckligt stadgande om vad som får erbjudas som vederlag vid ett 

bud och även här är det istället i regler som rör informationsgivning som den mesta 

vägledningen går att hitta. 

I regel II.3 takeover-reglerna stadgas vilken typ av information som en 

budgivare måste lämna i ett pressmeddelande när denne bestämt sig för att lämna 

ett offentligt uppköpserbjudande. I en av punkterna anförs att budgivaren måste 

meddela  

 

”motiven till erbjudandet i korthet samt, om vederlaget utgörs av aktier i eller 

aktierelaterade värdepapper utgivna av budgivaren, så långt praktiskt möjligt 

förvärvets effekter […] på budgivarbolagets resultat och ställning” (min kursivering) 

 

Vad som avses med aktierelaterade värdepapper utvecklas inte vidare i vare sig 

regelverket eller kommentaren. I kommentaren till regel I.1, vilken är den 

bestämmelse som anger takeover-reglernas tillämplighet, diskuteras dock det 

näraliggande begreppet aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Som exempel 

på sådana anges köpoptioner avseende egna aktier som målbolaget utfärdat. 

Av ingressen till takeover-reglerna framgår att de ska tolkas mot bakgrund av 

sitt syfte. Syftet med de krav på information som ställs på budgivaren i regel II.3 

takeover-reglerna synes vara att skapa riktlinjer för pressmeddelanden om ett före-

stående bud, då budsituationer typiskt sett utgör klart kurspåverkande information 

och sådan ska offentliggöras så att informationen på marknaden inte snedvrids och 

priset på aktierna inte rättvist speglar de verkliga förhållandena.173 Det är härtill 

också möjligt att informationen i pressmeddelandet i viss mån får funktionen att 

ge målbolagsaktieägarna i en budprocess möjligheten att fatta beslut om de vill 

överlåta sina respektive aktieinnehav eller inte (även om detta främst torde 

åstadkommas genom regler om prospekt).174 Syftet med bestämmelsen i regel II.3 

                                              
173 Jfr kommentaren till regel II.3 takeover-reglerna. 
174 Jfr prop. 2011/12:129 f. 
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takeover-reglerna förefaller därmed inte vara att reglera vilka vederlagsformer som 

ska anses tillåtna vid ett offentligt uppköpserbjudande. På så sätt synes en 

preliminär rimlig slutsats kunna vara att CVR:er kan utgöra vederlag i ett offentligt 

uppköpserbjudande så länge budgivaren kommunicerar tillräcklig information om 

instrumentet till målbolagsaktieägarna. Det är också möjligt att tänka sig att själva 

avsaknaden av såväl en uttrycklig reglering av accepterade vederlagsformer som 

definition av aktierelaterade överlåtbara värdepapper syftar till att öppna upp för 

en möjlighet att kunna erbjuda olika vederlag vid ett offentligt uppköps-

erbjudande. 

Vidare kan anföras att Aktiemarknadsnämnden inom ramen för sitt uppdrag 

att tolka takeover-reglerna och god sed på aktiemarknaden har uttalat sig om 

ovanliga vederlagsformer, även om det endast varit i mycket begränsad omfattning 

och inget sådant fall involverar vederlag som påminner om CVR:er. I fallet AMN 

1994:02 diskuterade nämnden dock en ovanlig typ av vederlag, nämligen 

värdecheckar som kunde användas som betalningsmedel vid inköp av varor och 

tjänster hos budgivarbolaget. Nämnden ansåg vederlagsformen vara godtagbar och 

fäste här avgörande vikt vid att värdecheckarna skulle vara fritt överlåtbara. 

Nämnden ansåg också att de erbjudna värdecheckarna i vart fall var att likställa 

med skuldebrev utfärdade av budgivarbolaget och att informationen i prospektet 

skulle utformas i enlighet med de krav som uppställs för fall då likvid lämnas i 

form av skuldförbindelser. Denna typ av värdepapper synes inte ha någon 

motsvarande beskrivning i takeover-reglerna men ansågs ändå av Aktiemarknads-

nämnden utgöra godtagbart vederlag vid ett offentligt uppköpserbjudande. Det kan 

därför med ledning från detta avgörande argumenteras att det är fullt möjligt att 

använda CVR:er som vederlag i ett offentligt uppköpserbjudande så länge 

instrumenten är fritt överlåtbara och godtagbar information om värdepappren ges 

i prospektet. 

Argument som talar emot att CVR:er kan användas som vederlag skulle kunna 

vara att takeover-reglerna endast uttryckligen nämner aktier och aktierelaterade 

värdepapper som icke kontanta vederlagsformer ( se nämnda regel II.3 takeover-

reglerna). Eftersom det inte finns mycket vägledning avseende begreppet 

”aktierelaterat värdepapper” att återfinna i takeover-reglerna förefaller det initialt 

sett svårt att avgöra huruvida en CVR ska betraktas som ett sådant värdepapper. I 

1 kap. 1 § LHF finns dock en legaldefinition av aktierelaterat överlåtbart värde-

papper. Enligt denna definition hänförs till sådana värdepapper bl.a. aktier, 

interimsbevis, fondaktierätter, teckningsrätter, konvertibler och teckningsoptioner. 

Av bestämmelsen förefaller kunna utläsas att för att ett värdepapper ska betraktas 

som ett aktierelaterat överlåtbart värdepapper fordras att det antingen kan 

jämställas med aktie eller att det kan ge rätt till förvärv av aktie. Det är inte omöjligt 
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att CVR:er som ska lösas i aktier faller in under denna definition, men detta är 

långt ifrån säkert med tanke på att en sådan CVR fortfarande endast innefattar en 

villkorad rätt att förvärva aktier. På så sätt skiljer sig dessa från såväl tecknings-

optioner som konvertibler.175 Dessutom kan här påminnas om de påtagliga 

svårigheter med CVR-ersättning som ska lösas i aktier, vilket diskuterades tidigare 

i denna uppsats.176 

Eftersom legaldefinitionen i LHF inte reglerar begreppet aktierelaterade 

överlåtbara värdepapper i takeover-reglerna kan LHF:s definition av begreppet 

endast användas i argumentationssyfte. Som tidigare nämnts är det inte heller 

”aktierelaterade överlåtbara värdepapper” som nämns i regel II.3 takeover-

reglerna utan ”aktierelaterade värdepapper”. Med hänsyn till detta, till syftet 

bakom regel II.3 takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens uttalande i 

AMN 1994:02 finns det enligt min mening övervägande skäl som talar för att 

CVR:er kan utgöra en del av det vederlag som erbjuds vid ett offentligt 

uppköpserbjudande. Detta torde dock gälla under förutsättning att resterande krav 

på exempelvis tillräcklig information om instrumentet uppfylls.  

 

 

4.3 Krav på erforderlig finansiering 

 

Något som brukar framhävas som en av fördelarna med användning av CVR:er är 

att den de facto innebär en sorts uppskjuten finansiering. Emittenten av CVR:er 

kan vänta till dess att förfallodagen för dessa närmar sig och anskaffa sig ytterligare 

finansiering då, för det fall att sådan behövs. Om denna fördel gör sig gällande vid 

ett offentligt uppköpserbjudande behöver dock diskuteras närmre. 

När det gäller offentliga uppköpserbjudanden stadgas i regel II.1 takeover-

reglerna förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett sådant erbjudande ska 

få lämnas. I regeln kan läsas att ett sådant erbjudande endast får lämnas efter 

förberedelser som visar att budgivaren har förmåga att genomföra erbjudandet. I 

kommentaren till regeln vidareutvecklas vilken typ av förberedelser som en 

budgivare förväntas ha vidtagit inför lämnande av ett bud, däribland krav på 

finansieringen av budet. I kommentaren till regeln uttrycks detta på följande sätt: 

 

                                              
175 En teckningsoption ger dess innehavare en rätt men inte en skyldighet att vid en framtida tidpunkt teckna 

nyemitterade aktier till villkor som bestämts i förhand, se Kågerman m.fl. s. 55. En konvertibel är en sorts 

obligation (dvs. ett lån från innehavaren av konvertibeln till dess emittent) vilken ger innehavaren rätt att 

inom en viss tidsperiod omvandla lånebeloppet till nyemitterade aktier, se a.a. s. 26 f. Jfr också de 

aktiebolagsrättsliga legaldefinitionerna av dessa instrument som regleras i 11 kap. 4 § ABL. 
176 Se avsnitt 3.5.3. 
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”Av bestämmelsen framgår att förberedelserna ska ha utvisat att budgivaren har 

förmåga att genomföra erbjudandet. Det innebär i fråga om ett helt eller delvis kontant 

erbjudande bl.a. att budgivaren ska ha förvissat sig om att ha finansiella resurser att 

genomföra erbjudandet (jfr den i reglernas inledning angivna principen av denna 

innebörd).  

Budgivaren måste försäkra sig om att erforderlig finansiering finns tillgänglig 

under hela erbjudandetiden, inklusive sådana förlängningar av acceptfristen som 

skäligen kan förväntas. […] 

Om budgivaren för finansiering av erbjudandet är beroende av att genomföra en 

kontantemission får emellertid kravet på förberedelse anses innefatta att budgivaren 

skaffat nödvändiga garantier för att emissionen tecknas i erforderlig omfattning.” 

 

Härmed kan diskuteras vilka krav ifrågavarande regel ställer på budgivaren vid 

användning av CVR:er, bland annat då det behövs beslut för att utfärda CVR:erna 

samt att regeln väcker frågan om budgivaren faktiskt kan vänta med att anordna 

en del av finansieringen till dess att instrumenten förfaller. 

När det gäller emission av CVR:erna torde vägledning kunna hämtas från ett 

av Aktiemarknadsnämndens avgöranden. I AMN 2005:17 fick nämnden frågan 

om det var förenligt med regel II.1 takeover-reglerna (dåvarande NBK:s regler),177 

samt kravet på god sed på aktiemarknaden att lämna ett offentligt erbjudande där 

finansieringen var beroende av en planerad nyemission. Nämnden uttryckte att 

regeln i sig inte hindrar att en budgivare för budets genomförande är beroende av 

att bolagsstämman fattar ett emissionsbeslut, men att det med hänsyn till god sed 

på aktiemarknaden emellertid krävdes att bolaget då införskaffar en garanti för 

genomförandet av en sådan emission. 

Fallet AMN 2005:17 gällde visserligen en emission av aktier men det synes 

inte orimligt att läsa nämndens uttalande i en vidare kontext och därav dra 

slutsatsen att kravet på anordnande av erforderlig finansiering ska anses uppfyllt 

om budgivarbolaget kan visa på tillräckliga garantier att de kan betala det utlovade 

vederlaget. När det gäller CVR:er bör det således gå att använda sig av dessa som 

vederlag så länge det finns tillräckliga garantier för dess utfärdande och att bolaget 

kan betala den CVR-ersättning som kan komma att aktualiseras. När det gäller just 

denna ersättning torde viss vägledning från AMN 2005:17 kunna hämtas även där. 

Det förefaller, som nyss nämnts, med hänsyn till nämndens uttalande som att 

kravet på budgivarens förberedelser uppfylls då budgivaren kan ställa tillräckliga 

garantier för att erforderlig finansiering finns och även kommer att finnas vid 

CVR:ernas förfallotidpunkt. En sådan garanti skulle exempelvis kunna vara ett 

                                              
177 Den fullständiga beteckningen på de dåvarande reglerna är ”Näringslivets Börskommittés regler rörande 

offentliga erbjudanden om aktieförvärv”. 
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garantiåtagande från en bank eller ett moderbolag.178 Budgivaren torde därmed inte 

kunna avvakta helt och hållet med att anordna den finansiering som krävs för att 

lösa CVR:erna utan bör inhämta en form av garantiåtagande. Däremot förefaller 

det inte krävas att bolaget håller tillräckligt med kapital för att lösa CVR:erna 

avsatt för det ändamålet ända fram till förfallodagen. En sådan lösning bör även 

från ett ekonomiskt perspektiv vara passande då bolaget slipper binda en stor 

summa kapital som det istället kunnat utnyttja för lämpligare investeringar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att om budbolaget ifråga ser till det finns 

tillräckliga garantier för att vederlaget i sin helhet kommer att kunna betalas till 

målbolagsaktieägarna, då finns det enligt min mening inte något avgörande hinder 

i regel II.1 takeover-reglerna för användning av CVR:er vid offentliga uppköps-

erbjudanden. 

 

 

4.4 Budgivarens skyldighet att utbetala vederlaget 

 

Ett annat krav avseende vederlag som ställs i takeover-reglerna är tidpunkten för 

utbetalning av vederlaget efter ett genomfört uppköpserbjudande. I regel II.23 

takeover-reglerna stadgas att ”[b]udgivaren ska så snart det är möjligt utbetala 

vederlaget i erbjudandet”.  

 

I USA har the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), USA:s motsvarighet 

till Finansinspektionen, berört huruvida användning av CVR:er strider mot Exchange 

Act Rule 14e-1(c), vilken påminner om regeln II.23 takeover-reglerna.179 I Exchange 

Act stadgas att ”no person who makes a tender offer shall […] [f]ail to pay the 

consideration offered […] promptly after the termination […] of a tender offer”. Ett 

exempel på en sådan situation är Endo Pharmaceuticals förvärv av Indevus 

Pharmaceuticals, där SEC ifrågasatte om användningen av CVR:er där ersättning i vart 

fall inte skulle utgå på flera år och eventuellt inte alls stred mot regeln i Securities Act. 

Endo Pharmaceuticals var dock framgångsrika med sin argumentation att ersättningen 

bestod i kontraktuella rättigheter som kunde medföra ytterligare betalning i framtiden 

och att aktieägarna i Indevus Pharmaceuticals faktiskt fick sitt vederlag – de 

kontraktuella rättigheterna – direkt efter förvärvets genomförande.180 

 

                                              
178 Gerhard s. 280. 
179 Se t.ex. brevet från SEC till Indevus Pharmaceuticals gällande deras förvärv av Endo Pharmaceuticals, 

2009-02-03(2013-05-16), 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/854222/000000000009006352/filename1.pdf 
180 Kirman, I. & Goldfell, V., Contingent Value Rights (CVRs), Practical Law Company, 2011, (2013-07-

16), http://www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/AttorneyPubs/WLRK.18405.11.pdf 
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Vad regel II.23 takeover-reglerna de facto ställer för krav på budgivarens utbetal-

ning av vederlaget utvecklas inte på något omfattande sätt i regelns kommentar. 

Det finns inte någon vägledning avseende vederlag som är beroende av ytterligare 

villkor för att en ”reell” ersättning, t.ex. kontanter eller aktier, ska betalas ut och 

som dessutom då kommer att betalas ut kanske tidigast ett år senare. Någon 

liknande situation har heller inte varit föremål för Aktiemarknadsnämndens 

prövning. 

Av rubriken till regel II.23 takeover-reglerna framgår tydligt rätten för en före 

detta aktieägare som överlåtit sina aktier vid ett offentligt uppköpserbjudande att 

erhålla det vederlag som denne blivit utlovad. Regeln, även om den får betraktas 

som tämligen okontroversiell, förefaller kunna motiveras av bland annat 

ekonomiska hänsynstaganden; om det utlovade vederlaget inte utbetalas står den 

före detta aktieägaren utan möjlighet att förfoga över sin egen egendom och kan 

då inte heller använda vederlaget till nya investeringar. Syftet med regel II.23 

takeover-reglerna synes på så sätt vara att tillgodose den före detta aktieägarens 

rätt till sin egendom. 

I en förvärvssituation med CVR:er är det inte säkert vid själva tidpunkten för 

transaktionen huruvida villkoren för CVR-ersättning kommer uppfyllas, och om 

så sker hur stor ersättning som kommer blir aktuell. Rätten till denna egendom 

tillkommer således inte mottagaren av CVR:en förrän på själva förfallodagen då 

det kan avgöras om villkoren i CVR-avtalet uppfyllts. Den rätt som 

målbolagsaktieägaren får i och med själva förvärvstransaktionen är därmed enbart 

den kontraktuella rättigheten avseende en möjlighet till ytterligare ersättning. 

Detta är också något som målbolagsaktieägaren är medveten om när denne fattar 

beslut om att överlåta sina aktier då sådan information måste finnas i eller i 

anslutning till prospektet, vilket torde kunna utläsas ur 2 a kap. 2 § 1 st. LHF. 

Denna bestämmelse stadgar att en erbjudandehandling ska innehålla den 

information som behövs för att aktieägarna i målbolaget ska kunna fatta ett 

välgrundat beslut om erbjudandet.  

Här kan också tilläggas vad som tidigare nämnts, nämligen att det i slutändan 

alltid är upp till den enskilde målbolagsaktieägarens att besluta om denne vill 

överlåta sina aktier eller inte. Så länge tillräcklig information om ett 

förvärvsupplägg ges bör det därmed enligt min mening vara möjligt att använda 

CVR:er som vederlag vid offentliga uppköpserbjudanden. Med anledning av det 

ovan anförda bör regel II.23 takeover-reglerna således inte utgöra något hinder för 

användning av CVR:er i ett offentligt uppköpserbjudande.  
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5 Avslutande reflektioner 
 

I förvärvstransaktioner där det förekommer påtagliga värderingssvårigheter av 

förvärvsobjektet är det av intresse för både förvärvare och målbolagsaktieägare i 

processen att hitta en lösning som hindrar att transaktionen fastnar på grund av en 

värderingsproblematik. Att användning av CVR:er kan vara en möjlig lösning på 

ett sådant problem förefaller klart med hänsyn till att sådana använts i utländska 

företagsförvärv sedan många år tillbaka. 

Då CVR:er är ett tämligen okänt fenomen i svensk rätt torde det inte gå att dra 

några säkra slutsatser om hur CVR:er förhåller sig till svenska rättsregler. Bristen 

på rättskällor medför att det i dagsläget endast går att diskutera om det är möjligt 

att använda CVR:er vid svenska företagsförvärv. De diskussioner som förts i denna 

framställning visar att det inte verkar finnas några avgörande hinder mot att 

använda CVR:er vid förvärvstransaktioner som regleras av svensk rätt. Detta kan 

säkerligen bero på att en CVR i egenskap av avtalsrättsligt instrument kan anpassas 

efter varje enskild situation. På så sätt bör en CVR kunna utformas så att den 

kvarhåller sin karaktär som ett kompletterande villkorat vederlag i 

förvärvstransaktioner – utan att dess användning för den delen står i strid med 

svenska regler. Som framgått av denna uppsats finns det ett flertal 

aktiebolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga aspekter som måste beaktas i en 

förvärvssituation, men så länge det görs synes det gå att utforma CVR:er som kan 

användas på den svenska transaktionsmarknaden.  

Den sammanfattande slutsatsen blir således att det enligt min mening inte finns 

några avgörande hinder i svensk rätt mot att använda CVR:er vid svenska 

företagsförvärv. Något som snarare talar mot att vi kommer att få se CVR:er 

introduceras på den svenska transaktionsmarknaden inom en snar framtid är nog i 

dagsläget den rättsliga osäkerhet som råder kring användningen av dessa 

instrument. Även om det bör gå att utforma ett CVR-avtal i enlighet med svenska 

regler är situationen fortfarande obeprövad, något som innebär vissa risker för den 

förvärvare som vill använda sig av CVR:er. Detta talar för att denne istället väljer 

ett annat mer beprövat vederlagsalternativ i en förestående budsituation.  

Den framtida frågan blir kanske därmed hur den rättsliga osäkerheten kring 

CVR:er ska minskas. På det aktiemarknadsrättsliga området finns som nämnts 

fördelen att Aktiemarknadsnämnden kan konsulteras om ett tilltänkt 

förvärvsupplägg. När det gäller strikt aktiebolagsrättsliga frågor finns däremot inte 

samma möjlighet, vilket i sin tur torde kräva att CVR:er blir föremål för mer 

diskussion bland marknadsaktörer och i den juridiska litteraturen. För att det ska 

ske måste det dock sannolikt finnas ett verkligt intresse för användning av den här 
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typen av instrument. Detta leder på så sätt i viss mån till ett cirkelresonemang; för 

att CVR:er ska aktualiseras i förvärvssituationer krävs mer kunskap om 

instrumenten och för att initiativ ska tas till att utveckla denna kunskap krävs att 

CVR:er blir föremål för diskussion i förvärvssituationer. Här kan också tilläggas 

att även om denna uppsats enbart har fokuserat på om det är möjligt att använda 

CVR:er vid svenska företagsförvärv finns det för en budgivare ytterligare frågor 

kring CVR:er som blir relevanta. Det kan som exempel nämnas ytterligare 

transaktionskostnader som utformning av CVR-avtal medför och om emission av 

CVR:er uppfattas som en ekonomiskt lämplig åtgärd. Således kan sägas att det inte 

enbart är frågan om CVR:ers förenlighet med svensk rätt som avgör om den här 

typen av instrument kommer att aktualiseras vid svenska företagsförvärv. 

Vilken betydelse CVR:er kommer spela i framtida förvärvstransaktioner på 

den svenska marknaden går givetvis bara att spekulera i. Det står dock klart att 

CVR:er upplevs fylla en funktion vid vissa företagsförvärv då användning av 

instrumenten förekommer i andra länder. Med hänsyn till att den svenska 

transaktionsmarknaden får en alltmer internationell prägel kan sägas att om 

CVR:er fortsätter att användas i utländska företagsförvärv finns det anledning att 

tro att det bara är en tidsfråga innan de i någon mån även förekommer på den 

svenska transaktionsmarknaden. 
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