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Sammanfattning 

I uppsatsen undersöks vad gyllene aktier är och hur de legitimeras under EU-rätten. 

Vidare undersöks gyllene aktiers betydelse för den svenska staten i egenskap av 

aktieägare i privatiserade företag.  

 En gyllene aktie är en aktie som är förknippad med särskilda rättigheter vilka 

offentliga ägare innehar i helt eller delvis privatiserade aktiebolag. Särskilda rättigheter 

innebär att den offentliga ägaren kan utöva en viss kontroll över dels ägarstrukturen 

och/eller över beslutsfattandet i bolaget. Särskilda rättigheter kan skapas genom generell 

lagstiftning, privatiseringslagar, bolagsordningen och aktieägaravtal vilket vanligtvis 

sker i samband med privatiseringen av ett statligt företag. Det krävs enligt EU-

domstolens praxis att det föreligger en nationell åtgärd bakom särskilda rättigheter. 

 Den främsta anledningen till att staten behåller gyllene aktier i privatiserade företag 

är oftast att skydda nationella intressen eftersom företagen i fråga oftast är verksamma i 

samhällsnyttiga sektorer såsom energi eller transport. Staten vill därför behålla viss 

kontroll över bolagen med hänsyn till nationell säkerhet eller ordning, exempelvis för 

att trygga energiförsörjningen eller säkra landets infrastruktur.  

 Gyllene aktier utgör som huvudregel en restriktion av den fria rörligheten för 

kapital eftersom offentliga ägare kan hindra utländska investerare ägarskap eller att 

delta i beslutsfattandet i bolaget. Särskilda rättigheter har också en avskräckande effekt 

på utländska investerare. Gyllene aktiers legalitet under EU-rätten bestäms utifrån fyra 

kumulativa krav: de ska upprättas på ett icke-diskriminerande sätt, de ska vara 

motiverade av försvarliga omständigheter enligt art. 65 FEUF eller ett tvingande hänsyn 

till allmänintresset, de ska vara ägnade att säkerställa att målet med dem uppfylls samt 

att de inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. Vidare ska de gyllene 

aktierna uppfylla kravet på rättssäkerhet och transparens för att fysiska och juridiska 

personer ska kunna förutse under vilka förutsättningar särskilda rättigheter kan utövas.   

 Förekomsten av gyllene aktier i svensk rätt är i stort sett obefintlig. I den mån 

gyllene aktier förekommer i svensk rätt begränsas användningen av likhetsprincipen 

tillsammans med vinstsyftet. Ur detta perspektiv är den svenska staten i egenskap av 

aktieägare oproblematisk i förhållande till EU-rätten.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 

Sedan EU-fördraget trädde i kraft har EU kommit en lång väg i arbetet att avskaffa 

handelshinder mellan medlemsstaterna.  Den fria rörligheten för kapital är fortfarande 

under utveckling under EU-rätten och mycket har skett inom detta område, särskilt till 

följd av etableringen av EMU. Till följd av en ökad ekonomisk globalisering väcks 

samtidigt politiska opinioner mot internationella uppköp vilket bland annat gjorde sig 

gällande vid bolaget Goldman Sachs uppköp av en stor aktiepost i det danska 

energibolaget Dong Energy.1  

Utformningen av de nationella bolagsrätterna hos de europeiska medlemsstaterna 

har skett på olika sätt och det finns sedan lång tid tillbaka stora skillnader mellan dem. 

Medlemsstaternas nationella bolagsrätter är inte nödvändigtvis neutrala utan har 

utformats med hänsyn till olika ekonomiska- och politiska förhållanden. I arbetet för 

den inre marknaden inom EU har därför utformningen av de nationella bolagsrätterna 

varit av särskild betydelse.2 Institutet gyllene aktier är välkänt sedan lång tid tillbaka 

hos flera medlemsstater men det är inte förrän under 2000-talet som EU-domstolen har 

bedömt gyllene aktiers förenlighet med EU-fördraget. Även om gyllene aktier är under 

utfasning inom EU finns institutet kvar hos vissa medlemsstater och under vissa 

förutsättningar är gyllene aktier fortfarande förenliga med EU-rätten.3 I förhållande till 

de andra fördragsfriheterna har EU-domstolen valt en mer annorlunda väg för den fria 

rörligheten för kapital vars resultat skapat flera otydligheter. Denna uppsats kommer 

således behandla ett relativt nytt fenomen inom EU-rättens praxis som är högst aktuellt 

och relevant i arbetet för att förverkliga den inre marknaden.  

I svenska förarbeten konstateras att gyllene aktier inte förekommer i Sverige och i 

doktrin har både Bernitz och Danelius kommit fram till samma slutsats.4 Trots detta 

finns en möjlighet att den svenska statens ägande i aktiebolag kan påverkas i ljuset av 

de senaste domstolsavgörandena. 

 

                                                
1 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/92816e68-8a6e-11e3-9c29-00144feab7de.html#axzz3BW8S2swy 
(Hämtat 2014-01-31). 
2 Bernitz, U, Europarättens grunder, s. 349., Bernitz, U, Europarättens genomslag, s. 235. 
3 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 16 f. 
4 Prop. 2005/06:140 s. 69., Bernitz, U & Ringe, W-G, Company Law and Economic Protectionism: New 
Challenges to European Integration, s. 201., Danelius, J, SvJT 2006, s. 929.  
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1.1.1 Politiken bakom gyllene aktier 

Gyllene aktier har sin bakgrund i privatisering av tidigare statliga företag. Under 1980-

talet skedde en stor privatiseringsvåg i Europa som startade i Storbritannien under 

Margaret Thatchers styre. Denna privatiseringsvåg kom sedan att spridas till övriga 

delar av Europa och i världen. Den bakomliggande ideologin var att minska den statliga 

inblandningen i marknadsekonomin och öka det privata ägandet. Syftet var att främja 

konkurrens och effektivisera företag som i sin tur skulle leda till en ökning av 

kapitalmarknaden och reducera statsskulderna.5 I ekonomiskt svåra tider med höga 

statsskulder blev privatiseringen således en lösning, särskilt för medlemsstaterna inom 

EU i samband med EMU-samarbetet där EU-fördraget krävde en minskning av 

statskulderna hos medlemsstaterna. Samtidigt genomfördes en rad direktiv inom EU i 

syfte att liberalisera samhällsnyttiga sektorer såsom telekommunikation, gas och el.6 

Värt att poängtera är att privatiseringen sker av medlemsstaterna medan liberaliseringen 

sker på EU-nivå genom fördragsfriheterna i ledet att skapa en inre marknad och 

avskaffa de statliga monopolen.7  

Problemet med gyllene aktier är att även om äganderätten har övergått vid en 

privatisering har staten till viss del behållit kontrollen över bolaget. Det är i själva 

övergången från statligt till privat ägande som hinder har uppstått för den inre 

marknaden. 8 Gyllene aktier kan således karaktäriseras som ett resultat av länders ovilja 

att helt ge ifrån sig ägandet över bolag. Vanligtvis sker privatiseringsåtgärder i syfte att 

öka effektiviteten och prestationen hos ett bolag. I privatiseringsprocessen krävs därför 

förändringar i både ägarstrukturen och bolagsstyrningen. OECD gyllene aktier som en 

post-privatiseringsanordning mot bakgrund av att det rör sig om bestämmelser som 

staten genomför i syfte att behålla en viss kontroll av bolag som är på väg att helt eller 

delvis privatiseras. Enligt OECD:s rapport har gyllene aktier fungerat som det viktigaste 

medlet i flera OECD-länder, med undantag för bl.a. Sverige, för bibehållande av 

kontrollen över företag.9 Det är således visat att gyllene aktier har ett tydligt samband 

med liberaliseringen av marknaden.  

 

                                                
5 Looijestijn-Clearie, A, All That Glitters Is Not Gold, s. 23. 
6 Grundmann, S & Möslein, F, Golden Shares – State Control in Privatised Companies, s. 630 ff., OECD, 
Privatising State-owned enterprises, s. 110. 
7 Verhoeven, A, Privatisation and EC law: is the european commission neutral with respect to public 
versus private ownership of companies, s. 861 f.  
8 Grundmann, S & Möslein, F, Golden Shares – State Control in Privatised Companies, s. 630. 
9 OECD, Privatising State-owned enterprises, s. 106 f.  
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gyllene aktiers legalitet under EU-rätten. 

Uppsatsen kommer därför att dels utreda vad gyllene aktier är och dels under vilka 

förutsättningar gyllene aktier är förenliga med EU-rätten. Denna uppsats ska vidare 

utreda gyllene aktiers betydelse för den svenska staten i egenskap av aktieägare i 

privatiserade bolag. Den övergripande frågeställningen är följaktligen: Vad är gyllene 

aktier, hur legitimeras gyllene aktier under EU-rätten och vilken betydelse har gyllene 

aktier för den svenska staten i egenskap av aktieägare i privata företag. 

Gyllene aktier finns i flera länder och dess definition kan följaktligen ha olika 

betydelser.10 Denna uppsats utgår från EU-domstolens tolkning i praxis om vad som 

utgör gyllene aktier. Eftersom EU-rätten utgör själva grunden för gyllene aktiers 

legalitet inom EU innehåller uppsatsen därför inga komparativa studier mellan 

medlemsstaternas nationella bolagsrätter utan fokuserar framförallt på EU-rätten. I 

uppsatsen görs distinktionen mellan diskriminerande och icke-diskriminerande åtgärder 

som faller inom den fria rörligheten för kapital. För gyllene aktier är det framförallt 

icke-diskriminerande åtgärder som har aktualiserats i EU-domstolens praxis, vilket 

innebär av naturliga skäl att uppsatsen i mindre omfattning behandlar diskriminerande 

åtgärder. Gyllene aktier är endast aktuellt för aktiebolag och de övriga bolagsformerna 

kommer därför inte att behandlas i uppsatsen. De övriga fördragsfriheterna behandlas i 

den mån de har aktualiseras i EU-domstolens praxis för att särskilja den fria rörligheten 

för kapital gentemot de övriga fördragsfriheterna. 

Under arbetsprocessen av direktiv 2004/25/EG (Takeoverdirektivet) undersökte en 

grupp av experter på bolagsrätt effekterna av gyllene aktier. I deras rapport 

konstaterades att gyllene aktier utgör ett hinder för europeiska takeovers och för att 

undvika detta scenario föreslogs en rad åtgärder. 11  Vid antagandet av 

Takeoverdirektivet blev emellertid gyllene aktier undantagna enligt art. 11.7 i 

Takeoverdirektivet.12  Takeoverdirektivet är därför inte aktuellt i denna uppsats för att 

fastställa gyllene aktiers legalitet under EU-rätten. 

 

 

                                                
10 Institutional Shareholders Services Europe m.fl., Report on the proportionality principle in the 
European Union (2007), s. 9. 
11 Report of the High level group of company law experts’ on issues related to takeover bids, s. 28, 32 f. 
12 Bernitz, U, Europarättens genomslag, s. 243. 
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1.3 Metod och material 

En avgörande utgångspunkt för valet av metod och material är vilka rättsområden som 

ryms inom uppsatsen och vilka frågeställningar som uppsatsen ska besvara. Uppsatsen 

behandlar EU-rättsliga problem samtidigt som EU-rätten anses vara en rättsordning av 

eget slag. Följaktligen kommer de rättskällor som huvudsakligen formar EU-rätten att 

användas.  

 I syfte att besvara den övergripande frågeställningen används den rättsdogmatiska 

metoden. Den rättsdogmatiska metoden syftar till att fastställa vad som är gällande rätt 

inom ett visst område genom att framställa rättsordningen som ett koherent system med 

huvudregler och undantag. Systemet bygger på idén att det finns en normhierarki där 

rättsregler har olika valörer, där rättsregler med lägre valörer måste vara samstämmiga 

med rättsregler av högre valörer.13 Vid analysen av gällande rätt är det således av vikt 

att använda rättskällorna på ett sådant sätt att en inbördes hierarki upprätthålls. Eftersom 

EU-rätten betraktas som ett sammanhängande normsystem är den rättsdogmatiska 

metoden lämplig.14  

 Genom den rättsdogmatiska metoden används de hierarkiskt ordnade rättskällorna 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.15 Detta är emellertid en svensk tradition som 

fäster stor vikt vid förarbeten. 16  Inom EU-rätten utgörs förarbete av politiska 

förhandlingar och lagstiftarens vilja är svårare att urskilja än i svensk rätt. I doktrin 

finns emellertid åsikter om att förarbeten har blivit viktigare inom EU-rätten och att 

deras betydelse förväntas öka.17 Den normhierarki som traditionsenligt anses råda inom 

EU-rätten utgörs av primärrätt, sekundärrätt och icke-bindande normgivning.18 Vid 

sidan av primär-och sekundärrätt utgör EU-domstolens praxis en central rättskälla inom 

EU-rätten som genom sin tolkning vidareutvecklat gällande rätt och betraktas som mer 

än bara ett komplement till den skrivna EU-rätten.19 Av de vägledande rättskällorna 

återfinns doktrin och generaladvokatens yttrande. Även om dessa källor inte är 

bindande är de till stor hjälp för en ökad förståelse av EU-domstolens praxis.20 En 

annan viktig rättskälla inom EU-rätten utgör allmänna rättsprinciper som numera till 

                                                
13 Peczenik, A, SvJT 2005, s. 249. 
14 Bernitz, U, Europarättens grunder, s. 185. 
15 Sandgren, C, TfR 2005, s. 651.  
16 Norberg, S, JT 1994-95, s. 381 ff. 
17 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 67. 
18 Bernitz, U, Europarättens grunder, s. 178 f. 
19 Bernitz, U, Europarättens grunder, s. 181., Bergström, C F & Hettne, J, Introduktion till EU-rätten, s. 
47 f.  
20 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 117 ff.  
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största del är kodifierade i fördragen eller i EU-domstolens praxis.21 De allmänna 

rättsprinciperna har stor betydelse för den fria rörligheten på EU:s inre marknad och har 

samtidigt en större praktisk betydelse än inom svensk rätt.22     

 Den legala grunden i uppsatsen består av fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF), fördraget om Europeiska unionen (FEU) och direktiv men det är 

framförallt genom EU-domstolens praxis som gyllene aktier har tolkats och utvecklats. 

Den primära rättskällan i uppsatsen är därför EU-domstolens praxis och urvalet av 

rättsfall sker med hänsyn till rättsfallen relevans i förhållande till uppsatsens syfte.  

Kommissionen har vidare spelat en nyckelroll i utvecklingen av rättsområdet, både 

genom väckandet av fördragsbrottstalan och för sina kommunikationer, som utgör en 

annan väsentlig rättskälla. Vid analysen av rättsområdet används framförallt 

internationell doktrin som till största del består av artiklar skrivna av etablerade 

författare inom EU-rätten. Allmänna rättsprinciper används i den mån de aktualiseras i 

EU-domstolens praxis och i fördragen.   

 För att undersöka vilken betydelse gyllene aktier har för den svenska staten i 

egenskap av aktieägare utreds översiktliga delar som är relevanta inom den svenska 

aktiebolagsrätten. Denna utredning innefattar framförallt lagstiftning medan svensk 

doktrin används i den mån den behövs för att förklara den svenska bolagsrätten.  

 

1.3.1 EU-domstolens arbetsmetoder 

Något kort ska nämnas om EU-domstolens arbetsmetoder eftersom uppsatsen till största 

del består av EU-domstolens praxis och varför allmänna rättsprinciper har haft en 

avgörande betydelse för gyllene aktiers legalitet under EU-rätten.  

 EU-domstolens uppgift enligt art. 19.1 FEU är att säkerställa att lag och rätt följs 

vid tolkning och tillämpning av fördragen. Vad denna uppgift egentligen innebär är 

tvetydigt men det framstår som klart att EU-domstolen har en stark ställning och en 

omfattande makt att självständigt tolka och tillämpa fördragen. Dess position kan 

jämföras med en författningsdomstol men i sammanhanget bör det nämnas att EU-

domstolen inte är formellt bunden av sina tidigare avgöranden.23  

 EU-domstolen tolkar fördragsbestämmelserna mot bakgrund av dess syften vilket 

har medfört en integrationsfrämjande tolkning; en tolkning som den mest gynnsamma 

                                                
21 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 40, 62. 
22 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 236., Hettne, J, Rättsprinciper som styrmedel, s. 121. 
23 Bernitz, U, Europarättens grunder, s. 181, 183. 
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för EU-rättens utveckling. Arbetsmetoden har en deduktiv karaktär vilket innebär att 

EU-domstolen utgår från en bestämmelse (premiss), vanligtvis en abstrakt rättsregel 

eller rättsprincip, som EU-domstolen sedermera applicerar i det enskilda fallet.24 Denna 

dynamiska arbetsmetod kan ibland innebära att EU-domstolen ägnar sig åt 

rättsskapande verksamhet som snarare kännetecknas av politiska grunder än legala.25 

EU-domstolen tillämpar följaktligen en teleologisk tolkningsmetod som ibland tenderar 

att sträva mot att försöka främja EU-rättens utveckling.  

 Kännetecknande för EU-domstolen är även användningen av allmänna 

rättsprinciper mot bakgrund av att EU-rätten ofta innehåller vaga regler som ger föga 

vägledning.26 Mot bakgrund av EU-rättens inkompletta karaktär utgör de allmänna 

rättsprinciperna själva ryggraden hos EU-rätten och för gyllene aktier är de allmänna 

rättsprinciperna avgörande för dess legalitet.27  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju delar. I den första delen behandlas EU:s inre marknad i 

allmänna drag och den fria rörligheten för kapital, dess utveckling, syfte och funktion.  

I den andra delen presenteras begreppet gyllene aktier i övergripande delar. I 

samma del begränsas också tillämpningsområdet för gyllene aktier genom att förklara 

skillnaden mellan offentliga och privata bolag. 

I den tredje delen presenteras relevant praxis på området som förklarar och 

utvecklar institutet gyllene aktier. Detta visar också en bild av EU-domstolens syn på 

gyllene aktiers legalitet under EU-rätten och vilka tolkningssvårigheter som har 

uppstått.  

I den fjärde delen utreds och svarar på frågan om vad som utgör en gyllene aktie 

inom EU-rätten. Varje rekvisit av vad som är gyllene aktier utreds genom en löpande 

diskussion.  

I den femte delen utreds och besvaras frågan hur gyllene aktier legitimeras under 

EU-rätten. Varje rekvisit utreds och diskuteras i syfte att presentera en helhetsbild under 

vilka förutsättningar gyllene aktier är förenliga med EU-rätten.  

                                                
24 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 49 f.  
25 Bernitz, U, Europarättens grunder, s. 182.  
26 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 64 f., Bergström, C F & Hettne, J, Introduktion till EU-
rätten, s. 382 f.  
27 Bergström, C F & Hettne, J, Introduktion till EU-rätten, s. 391. 
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I den sjätte delen presenteras den svenska aktiebolagsrätten översiktligt i relevanta 

delar, och dessutom besvaras frågan vilken betydelse gyllene aktier har för den svenska 

staten i egenskap av aktieägare i privata bolag.  

Den sjunde och sista delen består av en avslutande diskussion om vad som utgör 

gyllene aktier, hur gyllene aktier legitimeras under EU-rätten och vilken betydelse 

gyllene aktier har för den svenska staten i egenskap av aktieägare i privata företag. 

 

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Den inre marknaden  

Redan i art. 2 EG-fördraget fastslogs att det huvudsakliga syftet med EU-rätten är att 

etablera en inre marknad utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster 

och kapital (fördragsfriheterna). Syftet med att etablera en inre marknad kunde uppnås 

1985 när kommissionen föreslog åtgärder för att avskaffa alla inre kontroller och 

handelsrestriktioner mellan medlemsstaterna, vilket sedermera slogs fast i samband med 

ikraftträdandet av EU-fördraget. Den inre marknadens funktion och fördragsfriheterna 

ska upprätthållas och säkerställas genom EU-rätten som idag anges i art. 26 FEUF.  

På en inre marknad syftar fördragsfriheterna till att öka handel, konkurrens och 

antalet investeringar samt bidra till ett större utbud och en mer rörlig arbetskraft. Genom 

att etablera en väl fungerande inre marknad skapas förutsättningar för ökad tillväxt, 

sysselsättning och välfärd, vilket är målet med EU-samarbetet enligt art. 3 FEU. Fri 

rörlighet ska ske så friktionsfritt som möjligt och enligt art. 17 FEU är det 

kommissionen som har det övergripande ansvaret för att bevaka den inre marknaden 

och se till att fördragsfriheterna efterföljs. I de fall medlemsstaterna begränsar 

fördragsfriheterna väcks en fördragsbrottstalan enligt art. 258-260 FEUF på initiativ av 

kommissionen. 28  Det åligger medlemsstaterna att åsidosätta den nationella rätten i de 

fall den strider mot EU-rätten mot bakgrund av EU-rättens företrädesprincip.29  

För den inre marknaden har EU-rätten kretsat kring två begrepp. Det ena begreppet 

utgör principen om icke-diskriminering enligt art. 18 FEUF som innebär att nationell 

lagstiftning hos medlemsstaterna ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer utan 

åtskillnad avseende nationalitet. Detta innebär att alla personer inom EU har rätten att 

                                                
28 Gruber, Annie m.fl., L’union européenne, s. 361. 
29 Se bl.a. Mål 6/64 Costa mot ENEL [1964]. 
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röra sig, arbeta, etablera sig, placera sitt kapital eller tillhandahålla tjänster i en annan 

medlemsstat utan att diskrimineras på grund av sin nationalitet. Principen om icke-

diskriminering utgör själva grundförutsättningen för ett förverkligande av den inre 

marknaden.  

Det andra begreppet, som står i motvikt till principen om icke-diskriminering, är 

legitima ändamål som rättfärdigar nationell lagstiftning som utgör en inskränkning av 

de fria rörligheterna. Grunderna för legitima ändamål återfinns i fördragen eller i EU-

domstolens praxis. När vissa nationella intressen väger tyngre än frihandel, såsom 

allmän ordning eller säkerhet, godtar EU-rätten undantag från förbudet mot 

handelsrestriktioner under förutsättning att de nationella åtgärderna är ägnade att 

säkerställa förverkligandet av det legitima ändamålet och inte gå utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta syfte. För de legitima ändamålen som återfinns i praxis 

krävs dessutom finns en frånvaro av en fullständig gemenskapsharmonisering på 

området. Medlemsstaterna är inte tvingade att ha enhetliga ordningar utan EU-rätten 

tillåter ett visst utrymme för nationella särlösningar.30 

 Avvägningen mellan principen om icke-diskriminering och legitima ändamål utgör 

själva kärnan av problematiken i arbetet med EU:s inre marknad och denna uppsats 

behandlar i stort sett samma problematik.  

 

2.2 Den fria rörligheten för kapital  

Den fria rörligheten för kapital enligt art. 63 FEUF är en förutsättning för en väl 

fungerande inre marknad inom EU där fysiska och juridiska personer utan hinder kan 

utföra betalningar eller fritt bestämma var de vill placera och investera sitt kapital. Detta 

innebär också att bolag, såsom banker eller försäkringsbolag, kan konkurrera om kunder 

från andra medlemsländer. På samma sätt som de övriga fördragsfriheterna ska 

restriktioner avskaffas för att möjliggöra gränsöverskridande konkurrens inom EU.31  

Den fria rörligheten för kapital infördes försiktigt genom EG-fördraget. Den 

dåvarande art. 67 i EG-fördraget saknade direkt effekt och avskaffandet av restriktioner 

skulle endast ske till den grad det var nödvändigt för den inre marknadens funktion. Till 

skillnad från de övriga fördragsfriheterna hamnade den fria rörligheten för kapital i 

skymundan på grund av att kapitalrörelser är stark kopplade till ekonomisk stabilitet och 

                                                
30 Hettne, J, Rättsprinciper som styrmedel, s. 121., Gavalda, C & Parleani, G, Droit des affaires de 
l’Union européenne, s. 46 ff. 
31 Bernitz, U, Europarättens grunder, s. 344 f. 
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monetärpolitik hos medlemsländerna. Utvecklingen av den fria rörligheten för kapital 

skedde progressivt och en fullständig liberalisering av kapitalrörelser inom EU 

genomfördes inte förrän 1988 genom direktiv 88/361/EEG (kapitaldirektivet) som 

syftade till att avskaffa alla restriktioner inom EU för den fria rörligheten för kapital.32 

Genom EU-fördraget och etableringen av EMU nådde den fria rörligheten för kapital 

till sist samma status som de övriga fördragsfriheterna. I praxis har det slutligen 

konstaterat att art. 63 FEUF har direkt effekt.33  

Till skillnad från de övriga fördragsfriheterna har art. 63 FEUF karaktären erga 

omnes vilket innebär att den fria rörligheten för kapital även gäller mellan 

medlemsländer och tredje land. Således är restriktioner även är förbjudna mellan 

medlemsstat och tredje land där fysiska eller juridiska personer vill överföra sitt kapital 

vilket också visats sig i praxis där tredjeland har varit inblandad.34 Detta är unikt för art. 

63 FEUF som är den mest omfattande fördragsfriheten. På så vis öppnar den fria 

rörligheten för kapital upp för investerare från länder som står utanför EU/EES såsom 

Kina eller USA. Utsträckningen av den fria rörligheten av kapital till tredje land beror 

framförallt på att eurons genomslagskraft skulle tillförsäkras vid en fullständig 

liberalisering.35  

Syftet med den fria rörligheten för kapital är således att alla restriktioner ska 

avskaffas för kapitalrörelser och betalningar mellan medlemsstater och tredje land. 

Även om fördragsfriheterna är identiskt utformade ska de inte nödvändigtvis tolkas på 

exakt samma sätt utan istället tolkas mot bakgrund av bestämmelsernas syfte. 36 

Eftersom den fria rörligheten för kapital är den mest allomfattande fördragsfriheten ger 

detta ge en fingervisning i vilken mån EU-domstolen har tillåtit gyllene aktier under 

EU-rätten.  

 

2.3 Definitionen av betalningar och kapitalrörelser  

Den fria rörligheten för kapital förbjuder alla restriktioner för betalningar och 

kapitalrörelser men art. 63 FEUF definierar inte vad som faller inom dessa två 

kategorier. Istället hänvisar EU-domstolen traditionsenligt till kapitaldirektivets 

                                                
32 Vogel, L & Vogel, J, Le droit européen des affaires, s. 57 ff., Barnard, C, The Substantive Law of the 
EU, s. 580 f.  
33 Se bl.a. C-163/94, C-165/94 & C-250/94 Sanz de Lera m.fl. [1995]. 
34 Se bl.a. C-452/04 Fidium Finanz [2006]. 
35 OECD, Privatising State-owned enterprises, s. 110., Barnard, C, The Substantive Law of the EU, s. 584 
f. 
36 Ståhl, K, EC Tax Review 2004, s. 51 f. 
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nomenklatur i bilaga 1 för vägledning.37 Vilka av kategorierna som aktualiseras beror på 

huruvida en transaktions huvudsakliga syfte är att investera kapital eller endast 

betalning av en prestation.38  

Med betalningar avses i kapitaldirektivet likvider vid köp av varor eller tjänster 

som sker över gränserna och kan röra sig om allt från hyror till räntor. I praxis har EU-

domstolen preciserat begreppet som ”valutaöverföringar som konstituerar en 

motprestation som en del av en underliggande transaktion”.39  

Med kapitalrörelse avses i kapitaldirektivet gränsöverskridande kapitalöverföringar 

i investeringssyfte i företag, placeringssyfte i värdepapper eller på konton i 

kreditinstitut. Begreppet är mångfacetterat och det är framförallt transaktioner som har 

en relation till en investering.40  Gyllene aktier är således en form av kapitalrörelser.  

 

 

3 Gyllene aktier  

3.1 Introduktion till gyllene aktier 

Gyllene aktier41 är ett annat ord för aktier som är förknippade med särskilda rättigheter 

som offentliga organ innehar i aktiebolag. Särskilda rättigheter innebär att offentliga 

organ kan behålla en viss kontroll över bolaget och har därför en fördelaktig särställning 

i förhållande till andra aktieägare.  Särskilda rättigheter som är förknippade med gyllene 

aktier kan exempelvis vara en vetorätt vid försäljning av aktier, att staten kan utnämna 

styrelsemedlemmar eller ett krav på att endast staten kan äga över 20 procent av 

aktiekapitalet. Gyllene aktier kan innehas i både noterade eller onoterade aktiebolag och 

utformningen av dessa särskilda rättigheter har utvecklats i flera länder på olika sätt.42  

 Förekomsten av gyllene aktier är främst förknippade med att statliga bolag 

privatiseras och i samband med privatiseringen behåller staten en viss kontroll över 

bolaget i fråga. Anledningen till att staten behåller gyllene aktier i privatiserade företag 

beror oftast på olika nationella intressen, exempelvis att trygga elförsörjningen eller 

                                                
37 Chalmers, D m.fl., European Union Law, s. 721., Vogel, L & Vogel, J, Le droit européen des affaires, 
s. 60. 
38 Se bl.a. C-308/86 Lambert [1988]. 
39 Se bl.a. C-286/82 & 26/83 Luisi & Carbone [1984]. 
40 Barnard, C, The Substantive Law of the EU, s. 583 f.  
41 Termen motsvarar engelskans ”golden shares” eller franskans ”actions spécifiques”. 
42 Câmara, P, The End of the ”Golden” Age of Privatisations, s. 503., Kommissionen, Special rights in 
privatised companies in the enlarged Union – a decade full of developments (2005), s. 13. 
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upprätta infrastrukturen i landet. Vanligtvis bedriver bolagen med gyllene aktier en 

verksamhet inom särskilda nyckelsektorer av landets ekonomi, exempelvis inom energi 

eller transport m.fl. Genom de gyllene aktierna har staten velat tillförsäkra sig en 

möjlighet att kontrollera bolaget i syfte att inte riskera att exempelvis elförsörjningen 

eller infrastrukturen missköts.43 På så vis utgör gyllene aktier en säkerhet för staten i 

privatiserade bolag.   

I flera fall när medlemsstater ägt gyllene aktier i privatiserade företag har 

kommissionen ansett detta utgöra ett hinder för den inre marknaden. Genom de gyllene 

aktierna kan medlemsstaten nämligen hindra utländska investerare från att ta del i 

ägandet eller begränsa deras medverkan i beslutsfattandet i ett bolag. Genom ett flertal 

avgöranden har EU-domstolen fastställt att gyllene aktier utgör en restriktion av den fria 

rörligheten för kapital enligt art. 63 FEUF. Det kan i sammanhanget tilläggas att 

kommissionen anser gyllene aktier utgör ett av de största hinder för den fria rörligheten 

för kapital.44 Gyllene aktier kan emellertid vara förenliga med EU-rätten under särskilda 

förutsättningar beroende på om de gyllene aktierna är diskriminerande eller icke-

diskriminerande restriktioner. Diskriminerade restriktioner tillämpas endast på 

utländska investerare medan icke-diskriminerande restriktioner tillämpas på alla 

investerare utan åtskillnad på nationalitet.45 Diskriminerande restriktioner är förenliga 

med EU-rätten om de uppfyller följande grunder: 

 

 

(i) De tillämpas på verksamhet som endast tillfälligt är förenad med utövandet 

av offentligt makt enligt art. 63 FEUF 

(ii) De är motiverade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet, hälsa enligt art. 

65.1b FEUF samt försvar enl. art 346 FEUF 

(iii) De är förenliga med art. 65.1a FEUF och art. 65.4 FEUF gällande 

skatterättsliga regler 

(iv) De är förenliga med proportionalitetsprincipen 

 

                                                
43 Nourissat, C, Droit des affaires de L’union européenne, s. 192. 
44 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 4 f., 13. 
45 Kommissionen, COM (1997), p. 3. 
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De tre första grunderna är alternativa men måste alltid vara förenliga med 

proportionalitetsprincipen i enlighet med den fjärde punkten.46 För icke-diskriminerande 

restriktioner utgår dess legalitet från det s.k. EU-rättsliga testet som fastslagits i 

praxis.47 Detta test utgör själva grunden för alla nationella åtgärder som på något sätt 

hämmar de fria rörligheterna.48 I enlighet med det EU-rättsliga testet är de icke-

diskriminerande restriktionerna förenliga med EU-rätten om de uppfyller följande 

kumulativa krav: 

 

(i) De tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt 

(ii) De är motiverade av undantagen i art. 65 FEUF eller av tvingande hänsyn till 

allmänintresset 

(iii) De är ägnade till att säkerställa att syftet med dem uppfylls 

(iv) De går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet 

 

Detta är den klassiska definitionen av gyllene aktiers legalitet under EU-rätten som 

slagits fast av i kommissionens kommunikation från 1997.49 Denna definition har 

sedermera tolkats och utvecklats i EU-domstolens praxis som framförallt rör icke-

diskriminerande restriktioner.  

 Kommissionen kommunikation från 1997 var det första försöket att förklara 

rättsområdet på ett strukturerat sätt. Samtidigt genomförde kommissionen en 

undersökning hos medlemsstaterna för att klarlägga i vilken omfattning gyllene aktier 

användes. Det visade sig att flera medlemsstater ägde gyllene aktier i tidigare statliga 

bolag. Kommissionen genomförde återigen en liknande undersökning år 2005.50 Den 

senare undersökningen klargjorde området ytterligare med hjälp av den senare praxis på 

området och påvisade för medlemsländerna att användningen av gyllene aktier var 

ytterst begränsad. Det har även skett en utfasning av gyllene aktier hos 

medlemsstaterna, dels av medlemsstaterna själva eller genom EU-domstolens 

avgöranden. 51  För OECD-länder sker samma utveckling som inom EU.52 Av de gyllene 

                                                
46 Kommissionen, COM (1997), p. 5. 
47 Se bl.a. C-55/94 Gebhard [1995] p. 37.  
48 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 103. 
49 Kommissionen, COM (1997), p. 5. 
50 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005).  
51 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 13, 16 f. 
52 OECD, Privatising State-owned enterprises, s. 110.  
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aktier som kommissionen identifierade 2005 i europeiska bolag, totalt 141 stycken, är 

det ett rimligt antagande att flera av dessa idag inte längre existerar och att 

användningen av gyllene aktier är ännu mindre.  

 

3.2 Privata och offentliga bolag  

Innan skillnaden mellan privata och offentliga bolag utreds måste begreppet offentliga 

organ förklaras. EU-domstolen förklarar inte begreppet i praxis beträffande gyllene 

aktier men enligt min uppfattning bör begreppet utgå från det vedertagna Foster-testet 

enligt följande definition: ”[...]bland de organ gentemot vilka sådana bestämmelser i 

ett direktiv som kan ha direkt effekt kan åberopas, ingår under alla förhållanden ett 

organ som, oavsett sin rättsliga form, i enlighet med en av staten antagen rättsakt har 

fått i uppdrag att utöva offentlig serviceverksamhet under statens tillsyn och som med 

anledning härav har särskilda befogenheter utöver dem som följer av de rättsregler som 

gäller i förhållandet mellan enskilda”.53 Således kan alla myndigheter och organ som 

utgör statens förlängda arm blir föremål för EU-rätten om de innehar gyllen aktier. 

Detta rymmer även indirekt ägande, exempelvis ett aktieinnehav genom en statligt 

helägd bank.  

Fördragen definierar inte offentliga företag men det går att finna en sådan definition 

i direktiv 2006/11/EG (transparensdirektivet). I art. 2b transparensdirektivet definieras 

offentliga företag såsom ”[...]varje företag, över vilket de offentliga myndigheterna 

direkt eller indirekt kan utöva ett dominerande inflytande till följd av ägarskap, 

finansiell medverkan eller gällande regler.” Vidare anger artikeln att ett dominerande 

inflytande blir gällande när offentliga organ antingen direkt eller indirekt äger mer än 

hälften av bolagets aktiekapital, kontroller majoriteten av rösterna eller innehar rätten 

att utse mer än hälften av styrelseledamöterna i bolagets ledning.54 Gyllene aktier blir 

endast aktuella när det rör sig om privata bolag där staten har viss kontroll men inte till 

den grad själva bolaget utgör ett offentligt bolag. Enligt generaladvokatens mening vilar 

visserligen en ändamålstolkning på att distinktionen mellan offentliga och privata bolag 

inte enbart utgår från aktieägarnas sammansättning utan tolkningen är beroende av 

statens möjlighet att fastställa vissa andra mål för sin ekonomiska politik än den strävan 

                                                
53 C-188/98 Foster [1990] p. 18 ff.  
54 Vogel, L & Vogel, J, Le droit européen des affaires, s. 134. 
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efter vinstmaximering som karaktäriserar privat verksamhet.55 Vad gränsen går mellan 

privata och offentliga bolag är därför inte självklar utan måste bedömas i det enskilda 

fallet.  

 

 

4 EU-domstolens avgöranden  

4.1 EU-domstolens legala utgångspunkt  

Praxis för gyllene aktier är en relativ ny företeelse inom EU-rätten. Det första rättsfallet 

levererades år 2000 och frågan om gyllene aktier har därefter återkommit i praxis med 

jämna intervall. Trots ett flertal avgöranden har EU-domstolen haft svårt att fastställa 

tydliga kriterier för vad som utgör en gyllene aktier och deras legalitet under EU-rätten. 

Från det första avgörandet har det skett en stadig utveckling inom rättsområdet och 

utvecklingen pågår än idag. Förklaringen till detta kan delvis bero på att praxis för den 

fria rörligheten för kapital var den minst utvecklade fördragsfriheten innan EU-

domstolen tagit upp frågan om gyllene aktier.56  

 Vägledning om gyllene aktiers legalitet under EU-rätten fastslogs första gången i 

kommissionens kommunikation från 1997 som anger att den legala grunden för gyllene 

aktier utgår från art. 63 FEUF och kapitaldirektivet. 57 I samma kommunikation belyste 

kommissionen vissa juridiska aspekter gällande gränsöverskridande investeringar inom 

EU med betoning på gyllene aktier. I kommunikationen betonades skillnaden på direkta 

investeringar och portföljinvesteringar som båda faller inom gyllene aktiers 

tillämpningsområde. 

 Direkta investeringar definieras som ”investeringar av alla slag [...] som har till 

syfte att upprätta varaktiga och direkta relationer mellan den person som 

tillhandahåller kapitalet och [...]det företag som får tillgång till kapitalet för sin 

ekonomiska verksamhet. Detta begrepp ska förstås i vidaste bemärkelse[...]. I fråga om 

[...] aktiebolag föreligger delägande genom direkt investering då den aktiepost som 

innehas av en [...] person [...] gör det möjligt att för innehavaren att [...]effektivt 

medverka i ledningen eller kontrollen av bolaget.” Genom denna definition utgör 

kapitalrörelser förvärv av andelar i företag där utövandet av rösträtten är knutet till 

                                                
55 Generaladvokat Damasos förslag till avgörande i mål C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2001] p. 
55. 
56 Kronenberger, V, The rise of the ”golden” age of free movement of capital, s. 115. 
57 Kommissionen, COM (1997), p. 3. 
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själva delägandet. Direkta investeringar inkluderar exempelvis köp av aktier och 

utmärks framförallt av möjligheten att medverka på ett effektivt sätt i förvaltningen eller 

vid kontrollen av ett företag. 58 Portföljinvesteringar definieras i sin tur 

som ”utlänningars förvärv [...]av aktier och obligationer i inländska företag [...] som 

görs med den enda avsikten att få till stånd en penningplacering och inte för att försöka 

få inflytande på företagets ledning“.59 Till skillnad från direkta investeringar utmärker 

sig portföljinvesteringar med att en investering inte sker i syfte att medverka i ledningen 

eller kontrollen av bolaget utan företas i syfte att göra vinst på aktiernas avkastning. Ett 

typexempel för portföljinvesteringar är börshandel. Enligt min uppfattning finns det 

därför en viss skillnad mellan kontroll (direkta investeringar) och ägande 

(portföljinvesteringar). Denna skillnad är i stort sett endast aktuell i de fall EU-

domstolen har separerat den fria rörligheten från etableringsfriheten som senare 

behandlas under avsnitt 5.3.  

 Efter kommissionens kommunikation från 1997 startade kommissionen en dialog 

med medlemsländerna där vissa tog bort restriktioner medan andra behöll dem. I det 

senare fallet medförde detta att kommissionen inledde en fördragsbrottstalan mot ett 

antal länder som resulterade en praxis som klargjorde rättsområdet för gyllene aktier.  

 

4.2 Startpunkten för gyllene aktier i praxis 

Den 23 maj 2000 levererade EU-domstolen det första fallet om gyllene aktier. Italien 

bestred inte kommissionens talan och EU-domstolen utvecklade därför inte frågan i 

målet. Gyllene aktier fick följaktligen en försiktig start där EU-domstolen i korthet 

konstaterade att antagna artiklarna och dekretet avseende de särskilda rättigheterna stred 

mot den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten.60 Diskussionen om gyllene 

aktier tog istället fart i samband tre andra rättsfall och som placerade den fria 

rörligheten för kapital på kartan tillsammans med de övriga fördragsfriheterna.  

 

4.2.1 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] 

I samband med privatiseringen av bolag inom sektorn för bank, försäkring och energi 

införde den portugisiska staten ett antal lagar, varav tre ansåg kommissionen strida mot 

                                                
58 Chalmers, D m.fl., European Union Law, s. 722., Kommissionen, COM (1997), p. 3. 
59 Kommissionen, COM (1997), p. 3. 
60 C-58/99 Kommissionen mot Italien [2000] p. 14, 19.  
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den fria rörligheten av kapital.61 Den första lagen möjliggjorde lagstiftning som kunde 

begränsa utländskt ägande i bolaget. Den andra lagen, med tillåtelse av den första lagen, 

begränsade det sammanlagda utländska ägande till maximalt 25 procent av 

aktiekapitalet. Den tredje lagen innebar att varje juridisk eller fysisk person behövde 

godkännande från finansministern vid förvärv av aktier i bolaget som representerade 

mer än 10 procent av det röstberättigade kapitalet.62  

Kommissionen ansåg att de första två lagarna var diskriminerande mot investerare 

från andra medlemsländer. Den tredje lagen angående förhandsbesked ansågs icke-

diskriminerande på så vis att den tillämpades utan åtskillnad på nationalitet men ansågs 

göra det svårare eller mindre attraktivt för investerare från andra medlemsstater att 

investera sitt kapital i bolagen. De första två lagarna kunde endast motiveras genom 

undantagen i fördraget medan den sista lagen angående förhandsbesked kunde 

motiveras av undantagen i både fördragen och med hänsyn till ett tvingande 

allmänintresse.63  

Den portugisiska staten anförde till sitt försvar att de diskriminerande lagarna inte 

skulle utnyttjas i enlighet med ett politiskt uttalande den portugisiska staten gjorde 

1994. Vidare skulle de diskriminerande lagarna, med bakgrunden av direkt effekt, 

tolkas som att de endast var avsedda för investerare från tredje länder utanför den EU-

rättsliga gemenskapen. 64  Vidare anförde den portugisiska staten att den icke-

diskriminerande lagen tillämpades på investerare utan åtskillnad på nationalitet vilket 

föll utanför fördragsbestämmelserna. Slutligen ansåg den portugisiska staten att 

samtliga tre lagar föll inom ett allmänintresse. Avsikten med lagarna var att tillförsäkra 

att de finanspolitiska syftena med privatiseringen inte försummades under 

övergångsperioden vilket bland annat innebar att övervaka valet av samarbetspartners, 

stärkande av konkurrenskraften och moderniseringen av företaget. Enligt den 

portugisiska statens uppfattning kunde inte fördragsbestämmelserna hindra hur 

medlemsstaterna styrde sina privatiseringsprocesser.65 

Beträffande de diskriminerande lagarna avfärdade EU-domstolen den portugisiska 

statens hänvisning till sitt politiska uttalande. EU-domstolen anförde att nationella 

bestämmelsers oförenlighet med fördragsbestämmelserna endast kan repareras med 

                                                
61 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 23. 
62 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 11 ff.  
63 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 24, 26 f.  
64 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 29. 
65 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 30 f.  
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nationella bestämmelser av samma rättsliga dignitet. Administrativ praxis kan således 

aldrig anses som ett giltigt fullgörande av skyldigheterna enligt fördraget och 

följaktligen föll de aktuella lagarna inom tillämpningsområdet för fördraget. Gällande 

invändningen om att bestämmelserna endast var avsedda för personer från tredje länder 

konstaterade EU-domstolen kortfattat att även kapitalrörelser mellan medlemsstater och 

tredje land omfattas av den fria rörligheten för kapital.66  

I frågan om den icke-diskriminerande lagen lutade sig EU-domstolen mot tidigare 

praxis och anförde att sådant system måste vara proportionerligt i förhållande till syftet 

och att syftet inte kan uppnås med mindre restriktiva åtgärder. Systemet måste vidare 

baseras på objektiva kriterier som är icke-diskriminerande och kända på förhand. 

Investerare ska ha möjligheten att få saken prövad av domstol.67 Vidare avfärdade EU-

domstolen argumentet om att förhandstillståndet inte gav upphov till någon 

diskriminerande behandling. Förbudet av restriktioner för kapitalrörelser mellan 

medlemsstaterna syftar nämligen inte enbart till att eliminera diskriminerande 

restriktioner utan gäller även för hinder vid förvärv av aktier vilka sedermera kan leda 

till att avskräcka investerare från andra medlemsländer att göra placeringar i dessa 

bolag. Detta gäller även om bestämmelserna tillämpas utan åtskillnad på nationalitet. 

Sådana bestämmelser skulle annars riskera göra den fria rörligheten för kapital 

skenbar.68  

Vidare avfärdade EU-domstolen argumentet om medlemsländernas rätt att styra 

över privatiseringsprocessen. Medlemsländernas egendomsordningar enligt art. 345 

FEUF, som i detta fall innebär ett aktieinnehav i privata företag, aldrig undantar 

skyldigheten att följa fördragsbestämmelserna.69 Angående de finanspolitiska syften 

som den portugisiska staten hade anfört så konstaterade domstolen kortfattat att 

ekonomiska skäl aldrig kan motivera restriktioner av en fördragsfrihet.70 

Enligt min tolkning av praxis är detta fall själva utgångspunkten för bedömningen 

av vad som utgör gyllene aktier och detta fall den enda gången som diskriminerande 

åtgärder aktualiseras för gyllene aktier. Samtidigt understryks den avskräckande 

effekten för icke-diskriminerande åtgärder som blir ett grundläggande tema i 

efterföljande praxis.  

                                                
66 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 40 f., 36. 
67 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 50.  
68 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 44 f.  
69 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 48. 
70 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 52. 
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4.2.2 C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] 

Fallet gällde en privatiseringslag som beviljade den franska staten en gyllene aktie i 

petroleumbolaget Elf-Aquitaine. De särskilda rättigheterna innebar bland annat att varje 

juridisk eller fysisk person behövde godkännande från franska ekonomiministern vid 

förvärvande av aktier som överskred en tiondel, en femtedel eller en tredjedel av 

aktiekapitalet eller rösträtten i bolaget. Enligt samma privatiseringslag gavs 

ekonomiministern en vetorätt mot alla beslut om överlåtelse eller pantsättning av 

majoriteten av aktiekapitalet i bolagets fyra dotterbolag. Slutligen föreskrev lagen att 

två representanter för franska staten, som förvisso saknade rösträtt, skulle ingå i 

bolagets styrelse.71  

Kommissionen anförde mot bakgrund av sin kommunikation från 1997 att dessa 

bestämmelser kunde avskräcka investerare från andra medlemsländer och på så sätt 

både strida mot den fria rörligheten av kapital och etableringsfriheten.72 Genom samma 

argumentation som den portugisiska staten i C-367/98 Kommissionen mot Portugal 

[2002] anförde den franska staten att de gyllene aktierna tillämpades utan åtskillnad på 

nationella eller utländska investerare. 73   Vidare hävdade den franska staten att 

försörjningen av petroleum i händelse av kris omfattas av undantaget avseende allmän 

säkerhet. Bestämmelserna var proportionerliga eftersom petroleumförsörjningen var av 

särskilt vikt för Frankrike som till stor del var importberoende. Ett avbrott i 

försörjningen skulle därför innebära allvarliga konsekvenser för den allmänna 

säkerheten i landet.74  

 EU-domstolen fastslog, på samma sätt som i C-367/98 Kommissionen mot Portugal 

[2002], att det förelåg restriktioner av kapitalrörelser mellan medlemsstaterna och 

anförde att fördraget inte endast syftar till att eliminera skillnader i behandling utan 

även att till fullo genomdriva den fria rörligheten av kapital.75 På så sätt kunde de 

franska gyllene aktierna endast rättfärdigas genom fördragsbestämmelserna eller av 

tvingande hänsyn till allmänintresse.76 Till skillnad från i C-367/98 Kommissionen mot 

Portugal [2002] anförde EU-domstolen att tryggandet av tillförsörjningen för petroleum 

i händelse av kris utgjorde ett legitimt ändamål och faller inom allmän säkerhet i art. 65 

FEUF. EU-domstolen hänvisade till äldre praxis som accepterade syftet med att trygga 

                                                
71 C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] p. 9. 
72 C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] p. 20 f.  
73 C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] p. 39. 
74 C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] p. 28. 
75 C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] p. 41. 
76 C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] p. 45. 
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minimiförsörjningen av petroleum som ett undantag för restriktioner av den fria 

rörligheten för varor. 77  EU-domstolen påpekade att de krav som den allmänna 

säkerheten fastställer ska tolkas restriktivt mot bakgrund av att det rör sig om ett 

undantag från en fördragsfrihet. Det måste därför finnas ett verkligt och tillräckligt 

allvarligt hot som påverkar ett grundläggande samhällsintresse.78 I detta fall ansåg EU-

domstolen att den franska ekonomiministerns befogenheter inte var underkastade några 

som helst villkor förutom en generell regel att skydda nationella intressen. För 

investerare innebar detta en stor brist i förutsebarheten om på vilka grunder ett 

förhandstillstånd kunde ges. I avsaknaden av objektiva och precisa kriterier för 

utövandet av de särskilda rättigheterna ansåg EU-domstolen att de gyllene aktierna 

utgjorde ett uppenbart överskridande av proportionalitetsprincipen.79  

I detta fall erkändes för första gången att ett nationellt intresse kunde utgöra ett 

undantag för restriktioner av den fria rörligheten för kapital. Enligt min uppfattning 

fastställer EU-domstolen ett högt krav för att ett nationellt intresse ska kunna rättfärdiga 

ett undantag från den fria rörligheten för kapital. I detta fall avsågs nationell säkerhet 

vilket kräver ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett grundläggande 

samhällsintresse. Samtidigt betonade EU-domstolen den centrala betydelsen av 

principerna om proportionalitet och transparens för hur särskilda rättigheter ska 

utformas.80 

 

4.2.3 C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] 

Omständigheterna i fallet var att Belgien hade genomfört två privatiseringslagar som 

inrättade gyllene aktier i bolagen SNTC och Distrigaz som var verksamma inom energi-

och gassektorn. De särskilda rättigheterna som följde med de gyllene aktierna innebar 

att ansvarig minister skulle underrättas på förhand om alla överlåtelser, förändringar etc. 

av bolagets gasledningar och strategiska tillgångar som kunde medföra en negativ effekt 

på infrastrukturen för inrikestransport av energiprodukter.  Vidare gavs den ansvarige 

ministern befogenheten att utnämna två representanter från regeringen i bolagets 

styrelse. Dessa representanter skulle inom fyra arbetsdagar rapportera till den ansvarige 

ministern om alla styrelsebeslut som kunde strida mot statens energipolitik. Genom 

                                                
77 Se bl.a. C-72/83 Campus Oil [1984]., C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] p. 47. 
78 C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] p. 48. 
79 C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] p. 50 f.  
80 O’Grady Putek, C, Limited but not lost:a comment on the ECJ’s golden share decisions, s. 2262. 
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rapporteringen vilandeförklarades styrelsebeslutet tills den ansvarige ministern, inom en 

tidsfrist på åtta arbetsdagar, ogiltigförklarat beslutet.81 När de särskilda rättigheterna 

utövades skedde en formell motivering innehållande de faktiska och rättsliga 

omständigheter som låg till grund för beslutet. Vidare gavs möjligheter till 

domstolsprövning mot en ogiltigförklaring eller vilandeförklaring av ett styrelsebeslut.82  

 Kommissionen väckte talan mot Belgien och anförde på motsvarande sätt som i de 

ovan behandlade fallen att de aktuella privatiseringslagarna stred mot den fria 

rörligheten för kapital. 83  Den belgiska staten hävdade att tryggandet av landets 

energiförsörjning utgjorde ett tvingande hänsyn till allmänintresset och att 

bestämmelserna var proportionerliga i förhållande till syftet.84  

EU-domstolen konstaterade att intresset att säkerställa energiförsörjningen i 

händelse av kris utgör ett legitimt ändamål och hänvisade till ovan nämnda fall C-

483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002].85 I det aktuella fallet ansåg EU-domstolen 

att systemet med att den ansvarige ministern kunde motsätta sig vissa beslut utgick från 

principen om företagets självbestämmanderätt. Den ansvarige ministerns befogenheter 

krävde ett regeringsinitiativ i varje enskilt fall med bestämda tidsfrister. Det rörde sig 

inte om något förhandstillstånd och befogenheterna rörde endast vissa specifika beslut.86 

Ministerns invändningar var tvungna att motiveras och det fanns möjlighet till en 

effektiv domstolsprövning. Slutligen kunde ministern endast intervenera om målen med 

energipolitiken hotades. Således baserades det aktuella systemet utifrån objektiva 

kriterier som uppfyllde kravet på rättssäkerhet och kunde prövas av den nationella 

domstolen. EU-domstolen ansåg därför att de aktuella bestämmelserna var 

proportionella och motiverade av hänsyn till det eftersträvade målet med att trygga 

energiförsörjningen i händelse av en kris.87  

Detta var det första och enda fall om gyllene aktier där EU-domstolen accepterade 

ett undantag från en restriktion av den fria rörligheten för kapital. Detta fall är 

vägledande för under vilka förutsättningar gyllene aktier är förenliga med EU-rätten och 

samtidigt ges en bild av EU-domstolen restriktiva syn på gyllene aktiers legalitet under 

EU-rätten.  

                                                
81 C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] p. 9 f.  
82 C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] p. 29. 
83 C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] p. 19. 
84 C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] p. 26 f.  
85 C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] p. 46. 
86 C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] p. 49 f. 
87 C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] p. 51 f.  
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4.3 Utvecklingen av EU-domstolens resonemang  

I dessa rättsfall utvecklar EU-domstolen begreppet gyllene aktier och gör en mycket 

vidsträckt tolkning av restriktioner avseende den fria rörligheten för kapital. I dessa fall 

har även skiljelinjen suddats ut mellan staten i egenskap av offentligt organ och staten i 

egenskap av aktieägare på marknaden. Genom denna utveckling i praxis har den fria 

rörligheten för kapital distingerats mot de övriga fördragsfriheterna på ett säreget sätt.  

 

4.3.1 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] 

När British Airport Authority (BAA) privatiserades genomfördes en privatiseringsakt 

(Airports Act) som gav Storbritanniens statssekreterare rätten att med eller utan 

ändringar godkänna bolagsordningen för de bolag som skulle överta BAA:s uppgifter. 

En särskilt aktie skapades därefter till förmån för statssekreteraren vars rättigheter 

definierades i BAA:s bolagsordning. De särskilda rättigheterna innebar att skriftligt 

medgivande krävdes för överlåtelse av bolagets tillgångar, kontroll av dotterbolag och 

bolagets likvidation. 88  Vidare innehöll bolagsordningen en bestämmelse om 

begränsning av antalet aktier som uppgick till 15 procent av det sammanlagda 

röstvärdet med undantag för vissa bemyndigade personer.89 Kommissionen anförde att 

de aktuella bestämmelserna uppenbart stred mot den fria rörligheten för kapital mot 

bakgrund av det varken fanns några åberopade legitima ändamål och att 

statssekreteraren gavs stora befogenheter.90  

I det aktuella fallet använde Storbritannien en annan argumentation än vad 

medlemsstaterna hade anfört i tidigare avgöranden. Storbritannien stödde sig på de 

förenade målen C-267/91 & C-268/91 Keck [1993] som gällde ett undantag för 

restriktioner av den fria rörligheten för varor avseende försäljningsvillkor. 91 

Storbritannien hävdade i enlighet med fallen att staten hade befogenheter att ange 

försäljningsvillkoren för aktier i privata bolag som handlas på marknaden. Dessa 

försäljningsvillkor var tillämpliga på samtliga medborgare från medlemsstater utan 

åtskillnad på nationalitet och hindrade inte tillträdet till marknaden.92 Storbritannien 

hävdade helt enkelt att gyllene aktierna var försäljningsvillkor av aktier. Bolagen är inte 

skyldiga att sälja sina aktier och eftersom aktierna aldrig har givits ut på marknaden och 
                                                
88 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 10. 
89 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 11. 
90 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 22 f.  
91 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 27.  
92 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 16, 27.  
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följaktligen kan inget åsidosättande av fördraget ske.93 Storbritannien anförde vidare att 

bestämmelsen gällande statliga tillstånd över vissa beslut var ett resultat av 

bolagsordningen och utgjorde därför inte nationell lagstiftning. Medlemsstaterna har 

nämligen rätten utöva ekonomisk verksamhet på samma grunder som privata 

ekonomiska aktörer inom ramen för civilrättsliga avtal och i enlighet med gällande 

bolagsrätt.94  

Kommissionen anförde att åtgärderna ifråga visserligen var tillåtna under den 

nationella bolagsrätten men de utgjorde inte en normal tillämpning av bolagsrätten. 

Storbritannien hade genomfört en lagstiftningsakt och bestämmelserna utgjorde en 

nationell åtgärd. 95  De särskilda rättigheterna utövades därför av Storbritannien i 

egenskap av stat och inte ekonomisk aktör på marknaden.96 Gällande undantaget för 

försäljningsvillkor anförde kommissionen att detta undantag inte kunde tillämpas 

eftersom hindret utgjordes av principen om förvärv av aktierna som sådant.97 

EU-domstolen godtog kommissionens argumentation och konstaterade att de 

särskilda rättigheterna utövades av statssekreteraren i egenskap av offentligt organ mot 

bakgrund av att privatiseringslagen gav statssekreteraren befogenheten att godkänna 

bolagsordningen. De ifrågavarande hindren utgjorde därför inte en normal tillämpning 

av bolagsrätten och det saknade således betydelse att civilrättsliga avtal gjordes i 

enlighet med den nationella bolagsrätten. 98  De aktuella bestämmelserna utgjorde 

följaktligen restriktioner av den fria rörligheten för kapital.99 

I frågan om försäljningsvillkor anförde EU-domstolen att bestämmelserna i fråga 

visserligen tillämpades utan åtskillnad på nationalitet men samtidigt påverkades 

situationen för personer som vill förvärva en andel i ett företag. Detta ansågs medföra 

att investerare från andra medlemsländer avstår från att göra investeringar vilket i sin tur 

påverkar tillträdet till marknaden.100 Enligt EU-domstolen faller följaktligen undantaget 

med försäljningsvillkor för fri rörlighet för varor utanför tillämpningsområdet av den 

fria rörligheten för kapital.101 

                                                
93 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 30. 
94 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 31. 
95 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 24. 
96 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 33. 
97 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 34. 
98 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 48. 
99 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 49. 
100 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 47. 
101 C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003] p. 45. 
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Enligt min uppfattning var domstolens motivering i frågan om försäljningsvillkor alltför 

allmänt hållen. Ett förtydligande om begränsningar av marknadstillträdet skulle därför 

varit önskvärt. Även om medlemsstaterna upprepar argumentet om försäljningsvillkor i 

samband med flera efterföljande domstolsavgöranden har domstolen vidhållit samma 

motivering i praxis utan att ha utvecklat domskälen.102  

 

4.3.2 C-174/04 Kommissionen mot Italien [2005] 

Vid tidpunkten för överträdelsetalan fanns en lag i Italien som automatiskt stängde av 

alla rösträtter för den del av aktieinnehavet som överskred 2 procent av aktiekapitalet i 

bolag inom gas- och elsektorn. Röstbegränsningen gällde endast för statliga bolag vilka 

hade en dominerande ställning på sin nationella marknad och inte var noterade på någon 

reglerad finansmarknad.  

Kommissionen anförde att lagstiftningen i fråga kunde avskräcka statliga bolag att 

investera i bolagen eftersom de skulle sakna möjligheten att effektivt medverka i 

bolagsbesluten.103 Att det rörde sig om statliga bolag spelar ingen roll för den fria 

rörligheten för kapital.104 Den italienska regeringen anförde i sin tur att lagstiftningen 

syftade till att skydda marknaden från konkurrenshämmande påverkan från statliga 

företag.105  

 EU-domstolen konstaterade att lagstiftningen i fråga begränsade kapitalrörelser 

mellan medlemsstaterna mot bakgrund av att den hindrade statliga företag att effektivt 

medverka i ledningen och kontrollen av italienska bolag inom gas- och elsektorn.106 

Den fria rörligheten för kapital gäller likväl för statliga företag som har en dominerande 

ställning på en annan nationell marknad eftersom art. 63 FEUF inte skiljer mellan 

statliga företag och privata subjekt.107 Vidare konstaterade EU-domstolen att intresset 

för att stärka konkurrensen på den aktuella marknaden inte utgör något legitimt ändamål 

mot bakgrund av EU:s konkurrensrätt som reglerar området.108  

 Till skillnad från tidigare fall med gyllene aktier rörde det sig i detta fall inte om att 

upprätthålla statligt inflytande i bolagen utan att istället förhindra statligt inflytande. 

Bestämmelser som begränsar statligt inflytande utgör likväl en restriktion av den fria 
                                                
102 Se bl.a. C-171/08 Kommissionen mot Portugal [2010] p. 67. 
103 C-174/04 Kommissionen mot Italien [2005] p. 11. 
104 C-174/04 Kommissionen mot Italien [2005] p. 12. 
105 C-174/04 Kommissionen mot Italien [2005] p. 16. 
106 C-174/04 Kommissionen mot Italien [2005] p. 30. 
107 C-174/04 Kommissionen mot Italien [2005] p. 32. 
108 C-174/04 Kommissionen mot Italien [2005] p. 37 f.  



 30 

rörligheten för kapital. En relevant fråga i anslutning till fallet är om offentliga organ 

utan hinder kan inneha gyllene aktier i bolag som är etablerade i andra medlemsstater. 

Varken i praxis eller doktrin har denna fråga tagits upp och i denna uppsats diskuteras 

detta vidare i avsnitt 5.7.  

 

4.3.3 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] 

Det tyska bilmärket Volkswagen privatiserades i början av 1960-talet och i samband 

genomförde den tyska staten en privatiseringslag (VW-lagen) med tre omstridda 

bestämmelser. Den första bestämmelsen utgjorde en röstbegränsningsregel som innebar 

att ingen aktieägare kunde ha fler rösträtter än 20 procent av aktiekapitalet oberoende av 

sitt aktieinnehav. 109  Enligt den tyska allmänna bolagsrätten var en sådan 

röstbegränsningsregel inte tillåten för noterade börsbolag vilket Volkswagen var vid 

tidpunkten.110 Den andra bestämmelsen i VW-lagen angav att kravet på kvalificerad 

majoritet ändrades från 75 procent till 80 procent av representerat aktiekapital. Slutligen 

innebar den tredje bestämmelsen i VW-lagen att förbundsrepubliken Tyskland och 

delstaten Niedersachsen kunde vardera, under förutsättning att de ägde aktier i bolaget, 

utse två styrelseledamöter till bolagets kontrollorgan. 111 Kontrollorganets syfte var att 

kontrollera bolagets verksamhet och hade vissa befogenheter såsom möjligheten att utse 

medlemmar i bolagsstyrelsen och vetorätter gällande viktigare beslut om investeringar 

m.m. 112  De tre bestämmelserna i WV-lagen fördes sedermera in i Volkswagens 

bolagsordning.113  När VW-lagen antogs var den tyska förbundsrepubliken och delstaten 

Niedersachsen de två största aktieägarna i bolaget och innehade 20 procent vardera av 

aktiekapitalet. Den tyska förbundsrepubliken gjorde sig sedan av med sitt aktieinnehav 

medan delstaten behöll sina aktier i Volkswagen.114 

Kommissionen väckte fördragsbrottstalan och anförde att de tre bestämmelserna 

stred mot den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten. Kommissionen tog 

framförallt sikte på att delstaten ägde 20 procent av aktiekapitalet efter privatiseringen 

samtidigt som ingen aktieägare fick inneha fler rösträtter än 20 procent av 

                                                
109 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 6. 
110 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 41. 
111 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 7.  
112 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 65. 
113 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 23. 
114 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 48. 
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aktiekapitalet.115 Även om gränsen på 80 procent i sig inte var diskriminerande hade 

bestämmelserna endast införts i syfte att gynna delstaten som ägde 20 procent vid 

tidpunkten vilket innebar att delstaten erhöll en vetorätt vid bolagsstämman.116 Den 

tyska staten argumenterade att WV-lagen vilade på ett avtal från 1959 som slutits 

mellan staten, arbetarna och fackföreningarna vilka gav upp sina krav på äganderätten i 

bolaget. I utbyte skulle staten skydda dem mot en stor aktieägare som ensam kunde 

dominera bolaget. Denna stora aktieägare som staten hade i åtanke var bilmärket 

Porsche. Den tyska staten anförde följaktligen att WV-lagen endast var ett resultat av 

aktieägarnas vilja och på så sätt utgjorde den tillkomna lagen ett civilrättsligt avtal 

mellan aktieägare.117  

EU-domstolen anförde att även om VW-lagen begränsade sig till innehållet i ett 

civilrättsligt avtal så återgavs innehållet genom en lag. Detta var i sig är tillräckligt för 

att avtalet skulle anses utgöra en nationell åtgärd avseende den fria rörligheten för 

kapital. Genom att lagstifta förelåg ett uppenbart uttryck för statsmakt.118 Efter att EU-

domstolen konstaterade att det förelåg en nationell åtgärd prövades frågan om det 

förelåg en restriktion. Kommissionen anförde att även om det var tillåtet att ändra 

gränsen på kvalificerad majoritet så var ändringen inte är ett resultat av aktieägarnas 

egen vilja. Istället var gränsen på kvalificerad majoritet ett resultat av en nationell 

åtgärd eftersom staten och delstaten var huvudaktieägare vid tidpunkten.119 Ändringen i 

bolagsordningen skedde således i syfte att endast gynna delstaten genom att tilldela sig 

en vetorätt.120  

EU-domstolen godtog kommissionens argument om att gränsen på kvalificerad 

majoritet och röstbegränsningen hade påtvingats privata aktieägare genom 

lagstiftning.121 Genom en nationell åtgärd var ändringen av kvalificerad majoritet ett 

undantag från de allmänna reglerna.122 För att avgöra huruvida bestämmelserna var till 

nackdel för nuvarande eller eventuella aktieägare godtog EU-domstolen kommissionens 

argumentation om att bedömningen utgår från verkningarna av röstbegränsningarna i 

                                                
115 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 35. 
116 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 34. 
117 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 22, 24., Carsten, G-B, Shareholders between the 
Market and the State, s. 101. 
118 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 26 f.  
119 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 35. 
120 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 34. 
121 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 40, 45. 
122 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 46. 
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kombination med den ändrade gränsen för kvalificerad majoritet.123 Samtidigt beaktades 

att den tyska staten och delstaten var de två huvudaktieägarna i bolaget med 20 procent 

vardera vid tidpunkten för genomförandet av VW-lagen. 124  Enligt EU-domstolen 

medförde bestämmelserna att delstaten kunde utöva ett väsentligt inflytande över 

bolaget genom en mindre investering. Detta kunde avskräcka investerare eftersom det 

innebar en begränsning av andra aktieägares möjlighet till direkta investeringar.125 

Viktigt att notera är att EU-domstolen ansåg de gällande bestämmelser hade en 

avskräckande effekt trots att Volkswagens aktier tillhörde de mest omsatta aktierna i 

Europa vid tidpunkten.126  

Gällande utnämningsrätten anförde EU-domstolen att den överskred den generella 

bolagsrätten i antalet utnämningar av representanter och hade införts genom VW-lagen i 

syfte att uteslutande gynna offentliga organ. Utnämningsrätten var således ett undantag 

från allmänna bolagsrättsliga regler.127 Följaktligen utgjorde även utnämningsrätten en 

restriktion i den fria rörligheten för kapital.128 

Vidare behandlades frågan huruvida bestämmelserna kunde motiveras med hänsyn 

till ett tvingande allmänintresse. Tyskland anförde att bestämmelserna utgjorde ett 

skydd för Volkswagens anställda och bolagets minioritetsaktieägare.129 EU-domstolen 

konstaterade att den tyska staten inte hade visat hur de aktuella bestämmelserna skulle 

vara lämpliga och nödvändiga för att bevara arbetstillfällen eller utgöra ett 

minioritetsaktieägarskydd.130  

Detta rättsfall är sannolikt det mest nyskapande av all praxis gällande gyllene aktier 

där EU-domstolen utvecklat både vad som utgör en gyllene aktie men även dess 

legalitet under EU-rätten. Det ska understrykas att vikten av nationella intressen endast 

blir aktuellt vid rättfärdigandebedömningen efter domstolen har konstaterats att det 

föreligger en restriktion av den fria rörligheten. Även om det rörde sig om 

biltillverkning så är det enligt min tolkning inte relevant i förhållande till bedömningen 

om vad som utgör en gyllene aktier. Detta rättsfall har följaktligen ett stort 

prejudikatvärde gällande EU-domstolens bedömning av vad som utgör gyllene aktier.  

                                                
123 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 42 f.  
124 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 48. 
125 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 51 f. 
126 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 55. 
127 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 60 f., 63. 
128 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 67. 
129 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 70. 
130 C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] p. 77 f.  
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Den rättsliga processen för Wolksvagen slutade emellertid inte där. Till följd av detta 

fall drog den tyska staten tillbaka två av bestämmelserna men behöll gränsen om 

kvalificerad majoritet på 80 procent av aktiekapitalet. Samtidigt hade bolaget ändrats till 

ett onoterat bolag.131 Kommission väckte återigen fördragsbrottstalan och anförde att 

den tyska staten inte uppfyllda sina skyldigheter att vidta de nödvändiga åtgärder som 

krävdes för att följa domen C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007].132 Genom 

sitt domslut den 22 oktober 2013 konstaterade EU-domstolen att gränsen om 

kvalificerad majoritet i kombination med röstbegräsningen utgjorde en restriktion, men 

isolerad och i avsaknad av röstbegränsningen förelåg inte längre någon överträdelse av 

fördraget.133 

Enligt min uppfattning bedömde EU-domstolen den samlade verkan av de två 

bestämmelserna. Således kan samspelet mellan bestämmelser utgöra en överträdelse av 

den fria rörligheten av kapital medan enskilda bestämmelser i sig kan vara förenliga 

med fördraget. Samtidigt tycks EU-domstolen utgå från en helhetsbedömning – den 

tyska staten och delstaten var de två huvudaktieägarna i bolaget med 20 procent 

vardera. Tillsammans med ändringen av kvalificerad majoritet på 80 procent erhöll de 

en vetorätt vid bolagsstämman. Om domstolen bortsett från detta faktum hade den fria 

rörligheten för kapital riskerat att bli illusorisk eftersom medlemsstater hade kunnat 

kringgå fördraget.  

 

 

4.4 Gyllene aktier och aktieägaravtal 

I de tidigare domstolsavgörandena har det visat sig att generell bolagslagstiftning, 

speciell bolagslagstiftning och bolagsordningen kan utgöra ett hinder av den fria 

rörlighet för kapital. I den sista utvecklingen av praxis har EU-domstolen fastställt att 

även aktieägaravtal kan bli föremål för den fria rörligheten för kapital.  

 

4.4.1 C-212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] 

Den portugisiska staten ägde indirekt, bl.a. via en helstatlig bank (CGD), åtta procent av 

aktiekapitalet energibolaget GALP. I den ramlag för privatiseringar (LQP) som gällde 

vid tidpunkten fanns möjligheten att genom en rättsakt tilldela staten särskilda 

                                                
131 C-95/12 Kommissionen mot Tyskland (Volkswagen II) [2013] p. 7 f.  
132 C-95/12 Kommissionen mot Tyskland (Volkswagen II) [2013] p. 1. 
133 C-95/12 Kommissionen mot Tyskland (Volkswagen II) [2013] p. 39. 
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rättigheter. Dessa särskilda rättigheter innebar att staten gavs en vetorätt mot vissa 

bolagsbeslut eller ändringar av bolagsordningen. I LQP fanns även möjligheten att 

genom en rättsakt skapa en vetorätt för staten mot ändringar i bolagsordningen.134  

I samband med den stegvisa privatiseringen av GALP definierades de särskilda 

rättigheterna genom en rättsakt (lagdekret nr 261-A/99) och gav staten en vetorätt 

avseende tillsättning av högst en tredjedel av det totala antalet styrelseledamöter.135 Via 

ett en annan rättsakt (lagdekret nr 137-A/99) föreskrevs att GALPS:s bolagsordning 

skulle innefatta vissa särskilda rättigheter som förenades med A-aktier. Dessa särskilda 

rättigheter innebar bland annat att valet av styrelseordföranden och vissa bolagsbeslut 

endast kunde bifalls med den röstmajoritet som var förenad med A-aktierna. 136 

Därutöver hade ett aktieägaravtal slutits mellan de största aktieägarna, där staten var 

part genom CDG, som innebar att den statliga banken utsåg en styrelseledamot som 

alltid skulle vara styrelseordföranden. Samtidigt föreskrev en annan lag (LRB) att rätten 

till tillsättning av styrelseledamöter via aktieägaravtal inte kan tillerkännas vissa 

aktieslag.137  

Kommissionen anförde de särskilda rättigheterna som utställdes i samband med 

privatiseringen stred mot den fria rörligheten för kapital. Bestämmelserna i fråga gällde 

bland annat rätten att utse styrelseordföranden samt vetorätten för vissa bolagsbeslut. 

Beträffande bestämmelserna om att utse styrelseordföranden utgjorde både 

bolagsordningen och klausulen i aktieägaravtalet en restriktion av den fria rörligheten 

för kapital.138  

I fråga om bolagsordningen anförde EU-domstolen att bestämmelserna upprättades 

vid en tidpunkt då staten ägde den största andelen av aktiekapitalet samtidigt som staten 

tilldelades en vetorätt mot ändringar av GALP:s bolagsordning. Bestämmelsen i 

bolagsordningen om valet av styrelseordföranden kunde därför inte upphävas utan 

statens samtycke.139 I detta fall beslutade den portugisiska staten att dels möjliggöra 

införandet av gyllene aktier genom lagstiftning och sedermera införa dessa genom 

rättsakterna GALP till sin egen förmån. Eftersom det var uttryckligen förbjudet att 

förena vissa aktieslag med rätten att tillsätta vissa styrelseledamöter hade statens rätt att 

utse styrelseordföranden inte tillkommit genom en normal tillämpning av bolagsrätten. 

                                                
134 C- 212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 2 f.  
135 C- 212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 6. 
136 C- 212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 8, 10. 
137 C- 212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 12 f.  
138 C- 212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 17, 33. 
139 C- 212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 50. 
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De särskilda rättigheterna hade således införts i bolagsordningen genom en 

lagstiftningsåtgärd i syfte att endast gynna staten.140  

Gällande klausulen i aktieägaravtalet konstaterade EU-domstolen att den 

portugisiska staten ägde hela aktiekapitalet i banken. Staten utövade därför sina 

rättigheter genom banken. Genom aktieägaravtalet hade staten valt ut de viktigaste 

aktieägarna i syfte att behålla sitt inflytande över sammansättningen och förvaltningen 

över bolaget. På så vis kunde aktieägaravtalet tillskrivas den portugisiska staten och 

bedömas utifrån den fria rörigheten för kapital.141 Följaktligen utgjorde bestämmelserna 

om att utse styrelseordförande, både i bolagsordningen och klausulen i aktieägaravtalet, 

restriktioner av den fria rörligheten för kapital.142 Rätten att utse en styrelseledamot kan 

visserligen införas genom lag i syfte att skydda en kvalificerad minoritet men denna rätt 

måste i så fall kunna utnyttjas av samtliga aktieägare.143 

Enligt den portugisiska staten rättfärdigades de aktuella bestämmelserna med 

hänsyn till att trygga försörjningen av gas och olja i landet i händelse av krissituationer, 

i krig och i samband med terrorism. 144 EU-domstolen beaktade visserligen att 

sekundärlagstiftningen inom EU uppställer krav om att medlemsstaterna ska trygga 

försörjningen av gas och olja. Denna skyldighet kan emellertid inte åberopas för att 

motivera en nationell åtgärd som strider mot fördragets grundläggande principer.145  

Genom detta fall bekräftade EU-domstolen att inte bara att bestämmelser om 

särskilda rättigheter i bolagsordningen kan utgöra en statlig åtgärd men också klausuler 

om speciella rättigheterna i aktieägaravtal.  

 

 

5 EU-rättens definition av gyllene aktier   

5.1 En restriktion av den fria rörligheten för kapital 

Enligt min uppfattning går det inte ge ett tydligt svar om vad som utgör gyllene aktier 

eftersom de nationella rättsordningarna skiljer sig medlemsstaterna emellan. När EU-

domstolen har bedömt frågan om vad som utgör gyllene aktier är utgångspunkten att de 

rättigheter som följer av en aktie är proportionella i förhållande till aktieinnehavet. 
                                                
140 C-212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 52 f.  
141 C-212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 51, 54. 
142 C-212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 61. 
143 C-212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 59 f.  
144 C-212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 77. 
145 C-212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] p. 87.  
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Denna princip kallas ”en aktie – en röst” och syftar till att en aktie motsvarar en rösträtt. 

Gyllene aktier innebär ett undantag från principen ”en aktie – en röst” genom att det 

finns en disproportion mellan ägarskapet och kontroll. Gyllene aktier utgör således en 

form av förstärkta kontrollmekanismer som avviker från principen ”en röst – en 

aktie”.146 Särskilda rättigheter som är förknippade med gyllene aktierna innefattar 

följaktligen i princip alla legala medel som medför att staten kan behålla ett 

oproportionellt stort inflytande i förhållande till sin investering i privatiserade 

företag.147 I vilken utsträckning EU-domstolen tillämpar principen ”en aktie – en röst” 

är oklart men det kan konstateras att principen är själva utgångspunkten i bedömningen 

av vad som utgör gyllene aktier.148 Gyllene aktier kan därför variera till sin utformning 

och enligt min tolkning av praxis är utgångspunkten för bedömningen en extensiv 

tillämpning av den fria rörligheten för kapital. 

  Av den praxis som presenterats i uppsatsen framgår att art. 63 FEUF innebär ett 

generellt förbud mot restriktioner för kapitalrörelser. Gyllene aktier påverkar direkta 

investeringar på så sätt att de hindrar investerare från att effektivt medverka i ledningen 

eller i kontrollen av bolaget. Det blir även mindre attraktivt för investerare från andra 

medlemsstater att investera sitt kapital i bolagen. Gyllene aktier påverkar även 

portföljinvesteringar genom att särskilda rättigheter som innehas av staten kan inverka 

negativt på värdet av bolagets aktier och därigenom minska intresset av att investera i 

sådana aktier. Enligt praxis gäller detta oavsett om det berör privata aktörer eller statliga 

bolag som innehar monopolställning.149 Det ska även tilläggas att den fria rörligheten 

för kapital även förbjuder alla restriktioner av kapitalrörelser mellan medlemsstater och 

tredje land.150 

 Av praxis framgår att det inte spelar någon roll att staten de facto aldrig använt sig 

av de särskilda rättigheterna. Själva risken att staten kan utöva särskilda rättigheter i 

andra intressen som inte är förenliga med företagets ekonomiska intressen är tillräckligt 

för att utgöra en restriktion. 151 Det har vidare ingen betydelse om bolagsordningen 

senare kan ändras av aktieägarna under försättning att bestämmelserna på något sätt 

                                                
146 Adams, R & Ferreira, D, One Share – One Vote: The Empirical Evidence, s. 51, 54., Institutional 
Shareholders Services Europe m.fl., Report on the proportionality principle in the European Union 
(2007), s. 5 
147 Oxera, Special rights of public authorities in privatized EU companies, s. 1. 
148 Se bl.a. C-282/04 & C-283/04 Kommissionen mot Nederländerna [2006] p .25., Danelius, J, SvJT 
2006, s. 929 f. 
149 C-174/04 Kommissionen mot Italien [2005] p. 32. 
150 C-274/06 Kommissionen mot Spanien [2008] p. 16.  
151 C-282/04 & C-283/04 Kommissionen mot Nederländerna [2006] p. 28. 
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omfattas av garantier om kontinuitet. Detta kan bland annat innebära att kravet på 

kvalificerad majoritet har ändrats och att staten genom ändringen erhållit en vetorätt. Av 

praxis framgår att staten kan dra nytta av en sådan rättighet även om staten senare inte 

längre innehar sådan kvalificerad majoritet.152 Enligt min uppfattning är garantier om 

kontinuitet själva grunden för hur offentliga organ kan vidhålla en kontroll över 

privatiserade företag. Detta visas inte minst när domstolen haft en mer restriktiv syn på 

särskilda rättigheter som varit obegränsade i tid.  

 Det är även visat genom praxis att enskilda bestämmelser i sig kan vara förenliga 

med EU-rätten men i samverkan kan de tillsammans utgöra en restriktion av den fria 

rörligheten för kapital.153 Enligt min tolkning är det således möjligt att framkalla en 

samverkanseffekt som medför en restriktion av den fria rörligheten för kapital. Vilka fler 

tänkbara kombinationer som kan tänkas medföra restriktioner är ännu oklart eftersom 

EU-domstolen endast en gång har beaktat samverkanseffekten i C-112/05 

Kommissionen mot Tyskland [2007]. 

 

5.2 Olika kategorier av restriktioner  

Restriktioner av den fria rörligheten för kapital är dels diskriminerande åtgärder som 

specifikt begränsar åtkomsten för utländska investerare till kapital eller styrning av 

bolag. Detta kan exempelvis ske genom ett förbud för utländska investerare att förvärva 

aktier till mer än ett bestämt tröskelvärde. Det kan vidare innebära att det krävs ett 

godkännande från offentliga organ innan köp av aktier.154  

Restriktioner av den fria rörligheten för kapital utgörs även av icke-diskriminerande 

åtgärder som tillämpas på samtliga investerare utan åtskillnad på nationalitet. Detta kan 

exempelvis ske genom generella tillståndsförfaranden som gäller alla investerare som 

önskar förvärva aktier över ett visst tröskelvärde i ett inhemskt bolag. Det kan vidare 

innebära en vetorätt för offentliga organ mot vissa beslut eller utnämningsrätter av 

styrelseledamöter. 155  Det ska även poängteras att även om åtgärderna är icke-

diskriminerande kan de tillämpas på ett diskriminerande sätt för att förhindra utländska 

uppköp.156 

 Genom praxis har medlemsländerna använt olika varianter för att behålla kontrollen 

                                                
152 C-463/04 och C-464/04 Federconsumatori [2007] p. 34 ff. 
153 C-95/12 Kommissionen mot Tyskland (Volkswagen II) [2013] p. 39. 
154 Kommissionen, COM (1997), p. 7. 
155 Kommissionen, COM (1997), p. 8. 
156 Oxera, Special rights of public authorities in privatized EU companies, s. 2. 
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över privatiserade företag vilket kan delas in två kategorier av särskilda rättigheter – 

kontroll över ägarstrukturen och kontroll över beslutsfattandet.157 Dessa två kategorier 

ska inte förväxlas med diskriminerande eller icke-diskriminerande åtgärder. En kontroll 

av ägarstrukturen kan vara diskriminerande eller icke-diskriminerande och på 

motsvarande för kontroll över beslutsfattandet. Gemensamt för en kontroll över 

ägarstrukturen och en kontroll över beslutsfattandet är att de utgör restriktioner som dels 

kan hindra eller begränsa förvärv av aktier i berörda företag och dels avskräcka 

investerare från andra medlemsstater att investera i dessa företag, antingen på ett 

diskriminerande eller icke-diskriminerande sätt.  

 

5.2.1 Direkta restriktioner – Kontroll över ägarstrukturen 

Med direkta restriktioner avses att restriktionerna är påtagliga och direkta genom att 

staten ger exklusiva rättigheter att kontrollera förändringar i ägarstrukturen. De hindrar 

inte själva beslutsfattandet i bolaget men utestänger andra parter från delaktighet i 

bolaget.158 Direkta restriktioner är därför ett medel för att hindra oönskade uppköp. 159 

Genom EU-domstolens praxis har direkta restriktioner inneburit ett krav på 

godkännande av offentliga organ vid uppköp som övergår ett fastställt tröskelvärde 

gällande aktieandelar eller röstvärde. Detta kan vidare innebära restriktioner såsom 

fixerade nivåer av ägandeandelar eller begränsningar av röstningsandelar.160 Särskilt 

utmärkande för direkta restriktioner i praxis har varit fallet C-483/99 Kommissionen 

mot Frankrike [2002] där princip all inblandning i ägandet krävde ett godkännande av 

den franska ekonomiministern.  

 

5.2.2 Indirekta restriktioner - Kontroll över beslutsfattandet 

Med indirekta restriktioner avses den effekt på ett bolag prestationer som visar sig först 

när medlemsstaten kan påverka själva beslutsfattandet. Enligt EU-domstolen är 

indirekta restriktioner vara mindre påträngande än direkta restriktioner eftersom de 

endast har en indirekt inverkan på investeringar i bolag inom EU. 161  Indirekta 

restriktioner innebär bl.a. att strategiska beslut såsom likvidation, fusioner, fissioner kan 

                                                
157 Oxera, Special rights of public authorities in privatized EU companies, s. 1 f. 
158 Oxera, Special rights of public authorities in privatized EU companies, s. 20 f. 
159 Grundmann, S & Möslein, F, Golden Shares – State Control in Privatised Companies, s. 640. 
160 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 5. 
161 Oxera, Special rights of public authorities in privatized EU companies, s. 20 f.  
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göras beroende av ett godkännande från offentligt organ. Detta kan även innebära en 

vetorätt mot ändring i bolagsordningen eller vid avyttring av tillgångar.162 Kontroll över 

beslutsfattandet kan göras gällande före beslutet genom auktorisation eller efter beslutet 

genom annullering.  

En annan typ av indirekta restriktioner är utnämningsrätter som innebär att staten 

kan utse styrelseledamöter i bolaget och därigenom kontrollera sammansättningen av 

bolagsstyrelsen. Det kan vidare innebära utnämningsrätter av revisorer eller att införa 

statliga tillsynsorgan i bolaget. Det kan även innebära en rättighet att utnämna 

representanter för statens vägnar att närvara vid styrelsemöten även om de saknar ett 

faktiskt inflytande.  

Slutligen kan indirekta restriktioner även röstbegränsningar. Detta kan bland annat 

innebära är ingen aktieägare kunde ha fler rösträtter än 20 procent av aktiekapitalet 

oberoende av storleken på aktieinnehavet. Röstbegränsningar kan tillämpas på alla 

aktieägare utan åtskillnad eller endast gälla vissa specifika aktieägare. 163 Det bör i 

sammanhanget tilläggas att rösträtten som följer med en aktie anses utgöra ett av de 

viktigaste medlen för att aktivt delta i styrningen och kontrollen av ett företag. I praxis 

har det understrukits att alla åtgärder som på något sätt hindra denna rösträtt och kan 

således avskräcka investerare från andra medlemsländer.164 

 

5.3 Gyllene aktier i förhållande till etableringsfriheten  

I kommissionens kommunikation från 1997 konstateras att gyllene aktier även utgör en 

restriktion av etableringsfriheten enligt art. 49 FEUF.165 Detta bekräftades tidigt i praxis 

och EU-domstolen har initialt varit konsekvent att inte göra en separat bedömning av 

etableringsfriheten när gyllene aktier har utgjort en restriktion av den fria rörligheten för 

kapital.166 På motsvarande sätt har inte EU-domstolen i större utsträckning utrett om det 

har förelegat en restriktion av etableringsfriheten när gyllene aktier varit förenliga med 

EU-rätten.167 EU-domstolens konsekventa hållning har emellertid förändrats genom 

senare praxis. 168  Det ska understrykas att det föreligger en stor skillnad att 

                                                
162 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 5 f.  
163 Oxera, Special rights of public authorities in privatized EU companies, s. 1.  
164 C-274/06 Kommissionen mot Spanien [2008] p. 24. 
165 Kommissionen, COM (1997), p. 4. 
166 Ruccia, N, The New and Shy Approach of the Court of Justice Concerning Golden Shares, s. 275 f.  
167 Se bl.a. C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002]. 
168 Ruccia, N, The New and Shy Approach of the Court of Justice Concerning Golden Shares, s. 283. 
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etableringsfriheten endast gäller mellan medlemsländerna medan den fria rörligheten av 

kapital även gäller tredje land.169 Enligt min tolkning har EU-domstolen därför primärt 

valt att bedöma restriktionerna utifrån den fria rörligheten för kapital istället för 

etableringsfriheten. Det ska även tilläggas att den fria rörligheten för kapital endast 

aktualiseras för portföljinvesteringar medan vid direktinvesteringar aktualiseras både 

den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten.170 

Frågan huruvida nationella bestämmelser omfattas av den ena eller den andra 

fördragsfriheten bedöms traditionellt sett med utgångspunkt i syftet med de nationella 

bestämmelserna.171 I de situationer som bedöms vara komplexa, vilket innebär att EU-

domstolen tvekar inför två eller flera fördragsfriheter i en given situation, har EU-

domstolen fastslagit huvudprincipen att den huvudsakliga delen av en operation 

bestämmer den tillämpbara fördragsfriheten. Endast i undantagsfall har EU-domstolen 

tillämpat en simultan applicering av flera fördragsfriheter och i sådana fall har EU-

domstolen utgått från en helhetsbedömning av operationen. I C-390/99 Canal Satélite 

Digital [2002] konstaterade EU-domstolen att i frågan om leveranser av 

telekommunikationsutrustning var den fria rörligheten av varor och tjänster så pass 

intimt förknippade med varandra att de kunde tillämpas simultant.172 På liknande sätt 

tycks EU-domstolen resonerat i fallen med gyllene aktier och tillämpat den fria 

rörligheten för kapital och etableringsfriheten simultant.173 

I syfte att förklara tillämpbarheten av fördragsfriheterna för gyllene aktier behövs 

en kort genomgång av dess innebörd. Etableringsfriheten enligt art. 49 FEUF förbjuder 

alla restriktioner för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan 

medlemsstats territorium. Etableringsrätten innefattar också en rätt att starta och utöva 

verksamhet som egenföretagare samt rätten att bilda och driva företag på de villkor som 

etableringslandets lagstiftning föreskriver sina egna medborgare. Det innebär att 

medborgare från andra medlemsstater har rätt att utöva sin rösträtt eller att driva företag 

på samma villkor som medborgarna i medlemsstaten. Det framgår av praxis att en 

person som är medborgare i en medlemsstat och är delägare i ett bolag med säte i en 

annan medlemsstat och som därigenom har ett bestämmande inflytande över bolagets 

                                                
169 Se bl.a. C-157/05 Holböck [2007]. 
170 Kommissionen, COM (1997), p.3. 
171 Se bl.a. C-157/05 Holböck [2007]. 
172 Se bl.a. C-390/99 Canal Satélite Digital [2002].  
173 C-463/00 Kommissionen mot Spanien [2003] p. 86. 
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beslut och kan styra dess verksamhet omfattas av etableringsfriheten.174 Som tidigare 

nämnts utgörs gyllene aktier av direkta investeringar.  

Vid en första anblick kan det verka problematiskt att separera den fria rörligheten 

för kapital och etableringsfriheten. Initialt går det att fastställa en distinktion där 

etableringsfriheten rör själva bolaget medan den fria rörligheten för kapital rör 

aktieägaren.175 Genom senare praxis har distinktionen mellan den fria rörligheten för 

kapital och etableringsfriheten förstärkts i fråga om gyllene aktier.   

I C-326/07 Kommissionen mot Italien [2009] konstaterade EU-domstolen att en 

nationell lagstiftning kan omfattas av både den fria rörligheten för kapital och 

etableringsfriheten. Detta gäller under förutsättning att den nationella lagstiftningen inte 

enbart är avsedd att tillämpas på ägarandelar som ger ett bestämmande inflytande över 

ett bolags beslut och verksamhet. Enligt min uppfattning måste den nationella 

lagstiftningen således vara tillämplig oberoende av omfattningen av en aktieägares 

andel i ett företag för att omfattas av både fördragsfriheterna. Enligt C-543/08 

Kommissionen mot Portugal [2010] blir detta aktuellt i en situation när det inte är 

uteslutet att de aktuella bestämmelserna påverkar alla aktieägare och potentiella 

investerare. Följaktligen tillämpas etableringsfriheten endast i de fall när de gyllene 

aktierna avser aktieägare som kan utöva ett bestämmande inflytande över förvaltningen 

och kontrollen över ett specifikt bolag. I C-207/07 Kommissionen mot Spanien [2008] 

konstaterades att ett bestämmande inflytande kan uppnås oberoende av storleken på en 

aktieägares andel i aktiekapitalet.  

I C-326/07 Kommissionen mot Italien [2009] görs en åtskillnad mellan vetorätter 

som påverkar ägarstrukturen (som framförallt rör den fria rörligheten för kapital) och 

vetorätter som påverkar vissa bolagsbeslut (som framförallt rör etableringsfriheten).176  

Vetorätter som anses falla inom etableringsfriheten är bland annat beslut om likvidation, 

företagsöverlåtelse, fusion, delning, flyttning av bolagets säte till utlandet eller ändring 

av bolagets verksamhetsföremål. Denna uppdelning aktualiserades senast i C-244/11 

Kommissionen mot Grekland [2012] gällande en efterhandskontroll av bolagsbeslut om 

upplösning eller omstrukturering av företaget. EU-domstolen ansåg i fallet att dessa 

vetorätter endast avsåg de aktieägare som kunde utöva ett bestämmande inflytande över 

det berörda bolaget. EU-domstolen anförde att om det för övrigt kan antas att dessa 

                                                
174 Se bl.a. C-251/98 Baars [2000]. 
175 Grundmann, S & Möslein, F, Golden Shares – State Control in Privatised Companies, s. 650.  
176 Ruccia, N, The New and Shy Approach of the Court of Justice Concerning Golden Shares, s. 285.  
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särskilda rättigheter har en restriktiv effekt på den fria rörligheten för kapital kunde 

detta faktum inte motivera en självständig prövning utifrån art. 63 FEUF eftersom en 

sådan verkan är en oundviklig följd av ett eventuellt hinder för etableringsfriheten.177 På 

liknande sätt prövade EU-domstolen i C-326/07 Kommissionen mot Italien [2009] 

endast vetorätten mot etableringsfriheten eftersom denna särskilda rättighet rörde beslut 

om bolagets ledning och berörde endast de aktieägare som kunde utöva ett 

bestämmande inflytande bolaget. Enligt min uppfattning finns en viss skillnad på att 

effektivt delta i förvaltningen (som faller inom den fria rörligheten för kapital) och att 

utöva ett bestämmande inflytande över bolaget och bestämma över dess verksamhet 

(som faller inom etableringsfriheten) även om skillnaden kan tyckas vara marginell. 

Gränslinjen för vilken av fördragsfriheterna som appliceras i enskilda fall är 

fortfarande oklart men än så länge faller gyllene aktier framförallt inom den fria 

rörligheten för kapital. I doktrin anför Ruccia att gyllene aktier endast ska bedömas mot 

etableringsfriheten i de fall särskilda rättigheter innebär en vetorätt mot de bolagsbeslut 

som kräver en kvalificerad majoritet. 178 Rickford anför å andra sidan att försöka 

separera mellan den fria rörigheten för kapital och etableringsfriheten är väldigt svårt i 

praktiken och en tydlig skiljelinje inte går att fastslå.179 Enligt min uppfattning är 

uppdelningen något artificiell samtidigt som skiljelinjen är väldigt svårbedömd. EU-

domstolen har dock valt denna väg att separera den fria rörligheten för kapital och 

etableringsfriheten gällande gyllene aktier under specifika omständigheter. Det går inte 

heller med säkerhet peka ut vilka specifika omständigheter det skulle kunna tänkas vara. 

I vilket fall som helst har domstolen i nästan samtliga fall bedömt gyllene aktier mot 

bakgrund av den fria rörligheten för kapital. Samtidigt har det skett en utveckling inom 

praxis i att försöka särskilja den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten i 

frågan om gyllene aktier.  

 

5.4 Gyllene aktier och försäljningsvillkor  

När särskilda rättigheter i praxis har handlat om vetorätt för vissa bolagsbeslut har 

frågan väckts om försäljningsvillkor som ett eventuellt undantag till den fria rörligheten 

för kapital. Undantaget med försäljningsvillkor aktualiserades för första gången i de 

förenade målen C-267/91 & C-268/91 Keck [1993] gällande fri rörlighet för varor. I 
                                                
177 C-244/11 Kommissionen mot Grekland [2012] p. 30. 
178  Ruccia, N, The New and Shy Approach of the Court of Justice Concerning Golden Shares s. 287 f. 
179 Bernitz, U & Ringe, W-G, Company Law and Economic Protectionism: New Challenges to European 
Integration, s. 91 ff.  



 43 

detta fall hade privatpersoner bedrivit återförsäljning av varor i oförändrat skick till ett 

lägre pris än det faktiska inköpspriset vilket stod i strid med nationella bestämmelser. 

Till skillnad från tidigare rättsfall på området fastslogs att vissa försäljningsvillkor av 

varor inte hindrade handeln mellan medlemsstater under förutsättning att 

försäljningsvillkoren tillämpas på samtliga berörda näringsidkare som bedriver 

verksamhet i en medlemsstat. Vidare måste försäljningsvillkoren påverka rättslig och 

faktiskt avsättningen av inhemska och utländska varor på samma sätt. På så vis hindras 

inte varornas tillträde till marknaden i importstaten.180  

Försäljningsvillkor, som utgör ett undantag för restriktioner av den fria rörligheten 

för varor, bygger på ett resonemang om marknadstillträde som ligger i linje med EU-

domstolens övriga avgöranden om fördragsfriheterna. EU-domstolen har dock lämnat 

detta undantag utanför tillämpningsområdet för gyllene aktier.181 EU-domstolen har 

anfört i flera fall gällande gyllene aktier att även om de nationella bestämmelserna är 

tillämpliga utan åtskillnad på personer med hemvist i olika medlemsstater så påverkas 

situationen för den som förvärvar en andel i ett företag. Detta innebär att personer i 

andra medlemsstater avstår från investeringar vilket i sin tur påverkar tillträdet till 

marknaden.182 EU-domstolen har på så vis valt en konsekvent tillämpning och valt att 

distingera den fria rörligheten för kapital mot den fria rörligheten mot varor. 

Vad EU-domstolen avser med ”påverkar situationen för den som förvärvar en 

andel” är fortfarande oklart. EU-domstolen använder rekvisitet ”påverkar” vilket kan 

innebära både en restriktion eller fördel i en given situation. Enligt min uppfattning 

utgår EU-domstolen från att så länge risken finns att kapitalrörelser begränsas genom 

gyllene aktier så finns även anledning att tillämpa fördragsbestämmelserna. Detta är en 

väldigt vid tolkning av den fria rörligheten för kapital i förhållande till de andra 

fördragsfriheterna. Själva förekomsten av särskilda rättigheter för staten att styra 

bolagsbeslut anses därför påverka tillträdet till marknaden. EU-domstolens resonemang 

kan också verka underligt mot bakgrund av C-112/05 Kommissionen mot Tyskland 

[2007] där aktierna i Volkswagen var bland de mest omsatta i hela Europa. Detta 

innebär visserligen inte att det finns andra situationer när särskilda rättigheter kan 

innebära ett handelshinder eller att investerare, både faktiska och potentiella, de facto 

har avskräckts från att förvärva andelar. Gyllene aktierna innebär alltid en risk för 

                                                
180 C-267/91 & C-268/91 Keck [1993] p. 15 ff.  
181 Carsten, G-B, Shareholders between the Market and the State, s. 106. 
182 Se bl.a. C-463/00 Kommissionen mot Spanien [2003]., C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien 
[2003].  
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investerare eftersom offentliga myndigheter kan påverka beslut som sedermera sänker 

värdet på aktierna. Samtidigt kan särskilda rättigheter tas i beaktning vid prissättningen 

av aktierna. Investerare tycks acceptera ett lägre pris på en aktie som innebär en 

reducerad delaktighet i bolaget.  

I doktrin diskuteras möjligheten att försäljningsvillkor kan appliceras för gyllene 

aktier och hänvisar till undantaget när de nationella åtgärderna är alltför indirekta eller 

oprecis samt rent hypotetiska.183 Enligt min uppfattning är detta inte helt självklart 

eftersom EU-domstolen har gjort en väldigt vid tolkning av den avskräckande effekten. 

Detta visas bl.a. i C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] där de gyllene aktierna 

inte alls verkade ha haft en avskräckande effekt på omsättningen av aktierna. Min 

tolkning av praxis är att så fort offentliga organ står i någon sorts särställning i 

förhållande till andra aktieägare utgör detta en restriktion för den fria rörligheten för 

kapital. Denna tolkning sker även mot bakgrund av den fria rörligheten gäller mot tredje 

land i syfte att tillförsäkra eurons genomslagskraft. Det är därför angeläget för 

kommissionen att ingripa vid statlig inblandning i privatiserade bolag som kan utgöra 

ett hinder för den fria rörligheten för kapital. Enligt min bedömning har motiven snarare  

varit politiska än legala när EU-domstolen har bortsett från tillämpningen av 

försäljningsvillkor för gyllene aktier. En sådan slutsats stämmer för övrigt överens med 

EU-domstolens integrationsfrämjande tolkning om vad som är mest gynnsamt för EU-

rättens utveckling. 

 

5.5 Statens privata sfär 

Det framgår av kommissionens kommunikation från 1997 att privatiseringsprocessen är 

ett ekonomiskt-och politiskt val som faller inom medlemsstaternas exklusiva 

behörighet. 184  Kommissionen har även klargjort i en annan kommunikation att 

medlemsstaterna i egenskap av kontrollerande aktieägare får framställa särskilda villkor 

vid försäljning av offentliga bolag under vissa förutsättningar. De särskilda villkoren 

måste ha ett på förhand klart politiskt-ekonomiskt syfte som inte får vara 

diskriminerande eller ge utrymme för tolkning. Vidare får kraven bara tillämpas under 

den tid som behövs för att uppnå det framställda syftet och när den tiden väl har 

passerat måste offentliga organ avstå från att ingripa i det privatiserade bolaget. En 

sådan reglering gällde bland annat i samband med liberaliseringen av energimarknaden 

                                                
183 Barnard, C, The Substantive Law of the EU, s. 592. 
184 Kommissionen, COM (1997), p. 1. 
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inom EU. På liknande sätt kan man se hur sekundärlagstiftningen inom EU helt eller 

delvis har öppnat upp sektorer av nationella intressen såsom telekommunikation genom 

förordning 2887/2000 eller postservice genom direktiv 2002/39/EG. Enligt 

kommissionens ger denna sekundärlagstiftning en transparent rättslig ram som utgör en 

godtagbar balans mellan den inre marknaden och skyddet för nationella intressen.185  

EU-domstolen har tidigt slagit fast att gyllene aktier inte faller inom statens privata 

sfär enligt undantaget i art. 345 FEUF som anger att medlemsstaterna har kompetensen 

över privatiseringsprocessen.186 Enligt EU-domstolen undantar inte medlemsstaternas 

egendomsordningar förpliktelsen att följa fördragets grundläggande bestämmelser. 

Detta gäller speciellt när inskränkningarna beror på medlemsstaternas innehav av 

särskilda rättigheter i privatiserade bolag. Medlemsstaterna kan inte hänvisa till sin 

nationella bolagsrätt eftersom medlemsstaterna själva agerar i egenskap av offentligt 

organ med lagstiftningskompetens. 187  Ett sådant resonemang framgår också tydligt av 

praxis.188   

Detta var emellertid inte helt självklart mot bakgrund av generaladvokatens 

yttrande om att gyllene aktier kunde jämföras med företagsägande som faller inom art. 

345 FEUF.189 Generaladvokaten anförde att den gemensamma nämnaren för gyllene 

aktierna är att de utgjorde ett medel för medlemsstaterna att ingripa i vissa företags 

verksamhet som är av strategiskt intresse för ekonomin. Enligt generaladvokaten hade 

medlemsstaterna bevarat sin suveränitet genom art. 345 FEUF för att kunna skydda sina 

egendomsordningar. 190  Enligt min uppfattning är generaladvokatens invändning 

relevant och väcker flera frågor om staten som privaträttsligt subjekt på marknaden. 

Samtidigt är inte staten vilken aktieägare som helst vilket redogörs i nästföljande 

avsnitt.  

 

 

 

                                                
185 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 8 f. 
186 C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 48. 
187 Grundmann, S & Möslein, F, Golden Shares – State Control in Privatised Companies, s. 660 f., 
Verhoeven, A, Privatisation and EC law: is the european commission neutral with respect to public 
versus private ownership of companies. s. 863. 
188 Se bl.a. C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002] p. 48. 
189 Generaladvokat Damasos förslag till avgörande i mål C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2001] p. 
91. 
190 Generaladvokat Damasos förslag till avgörande i mål C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2001] p. 
62 f.  
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5.6 Nationell åtgärd 

För att gyllene aktier ska falla inom fördragsbestämmelserna krävs att det föreligger en 

nationell åtgärd. I praxis har särskilda rättigheter vanligtvis införts i den generella 

bolagsrätten eller speciella bolagsrätten. Det kan även ske i bolagsordningen och 

slutligen genom ett aktieägaravtal.  Syftet med kravet på en nationell åtgärd är att 

separera om staten agerar i egenskap av offentligt organ eller i egenskap av privat aktör 

på marknaden. På så vis utgör kravet på nationell åtgärd en skiljelinje mellan vad som 

är tillåtna och otillåtna åtgärder.191 Att på detta sätt försöka skilja på statens roll har 

visat sig vara komplicerat i praxis.  

I doktrin görs en distinktion mellan två sorters åtgärder – åtgärder staten företar i 

egenskap av lagstiftare och åtgärder som staten företar i egenskap av aktieägare. I 

egenskap av lagstiftare tillskansar sig staten särskilda rättigheter via sin 

lagstiftningskomptens genom att införa lagar i den nationella bolagsrätten eller 

genomföra olika privatiseringslagar. I egenskap av aktieägare tillskansar sig staten 

särskilda rättigheter genom sitt röstmandat under den kontraktsfriheten som tillåts under 

den nationella bolagsrätten. Det kan även ske genom att tilldela sig själv särskilda 

rättigheter genom ett aktieägaravtal.192 Denna uppdelning är inte helt okomplicerad men 

illustrerar hur EU-domstolen har bedömt kravet på nationell åtgärd.  

Åtgärder som staten företar i egenskap av lagstiftare har inneburit i praxis att 

offentliga organ exempelvis har beviljats en vetorätt för vissa bolagsbeslut genom den 

generella bolagsrätten.193 Särskilda rättigheter under speciell bolagsrätt är sådana aktier 

som specifikt syftar till att bevilja staten särskilda rättigheter som i normalfallet inte är 

tillåtet under den generella bolagsrätten. Detta har vanligtvis skett genom 

privatiseringslagar eller dekret. 194  Genom privatiseringslagar kan även särskilda 

rättigheter föras in i bolagsordningen.195 Gemensamt för åtgärder som staten företar i 

                                                
191 Bernitz, U & Ringe, W-G, Company Law and Economic Protectionism: New Challenges to European 
Integration, s. 64.  
192 Carsten, G-B, Shareholders between the Market and the State, s. 97 f. 
193 Se bl.a. C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003]. 
194 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 5 f., Grundmann, S & Möslein, F, Golden Shares – State Control in Privatised 
Companies, s. 8 ff.  
195 Grundmann, S & Möslein, F, Golden Shares – State Control in Privatised Companies, s. 626., 
Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 15.  



 47 

egenskap av lagstiftare är att de kan spåras tillbaka till statens 

lagstiftningskompetens.196  

Åtgärder som staten företar i egenskap av aktieägare kan utgöras av vetorätter eller 

utnämningsrätter vilka har införts i bolagsordningen eller genom ett aktieägaravtal. På 

detta sätt skapas inte särskilda rättigheter genom nationell bolagsrätt eller genom 

särskilda lagstiftningsakter. I doktrin nämns att EU-domstolen ännu inte har behandlat 

sådana särskilda rättigheter som skapats genom att staten endast använt sin rösträtt utan 

några privatiseringslagar eller dekret. I doktrin utesluts inte heller möjligheten att 

åtgärder som staten företar i egenskap av aktieägare skulle kunna utgöra en 

restriktion.197 Mer om detta följer under avsnitt 5.6.1. och 5.6.2. 

 

5.6.1 Undantag från allmänna bolagsrättsliga regler 

Avgörande för huruvida det föreligger en nationell åtgärd framgår av rekvisitet 

”undantag från allmänna bolagsrättsliga regler”. I praxis används detta rekvisit 

synonymt när EU-domstolen talar om att det ”inte följer av en normal tillämpning av 

bolagsrätten”. Vad EU-domstolen egentligen avser med detta rekvisit är fortfarande 

oklart. Rekvisitet användes inte i de tidigare fallen om gyllene aktier utan 

introducerades först senare. 198 Rekvisitet har inte heller använts i andra typer av praxis 

och enligt doktrin är det för tillfället osäkert om det kommer utvecklas till ett mer 

generellt test för att avgöra huruvida det föreligger en nationell åtgärd.199 Genom 

uppdelningen av staten i egenskap av lagstiftare och aktieägare kan detta rekvisit 

förklaras närmre.   

När EU-domstolen talar om att det ”inte följer av en normal tillämpning av 

bolagsrätten” är detta ett uttryck för särskilda rättigheter som har införts genom en 

lagstiftningsåtgärd i syfte att uteslutande gynna offentliga organ. De särskilda 

rättigheterna har dessutom varit ägnade att endast stanna i statens ägo och inte avsedda 

för övriga aktieägare. Detta ger staten ett inflytande över bolaget än vad som normalt 

följer av aktieinnehavet. Ett undantag från allmänna bolagsrättsliga regler kan 

exempelvis gälla när en viss lagstiftning uttrycker ett förbud mot att aktier förenas med 

särskilda rättigheter samtidigt som staten inför särskilda rättigheter genom en 

                                                
196 Carsten, G-B, Shareholders between the Market and the State, s. 109 f.  
197 Carsten, G-B, Shareholders between the Market and the State, s. 112. 
198 Carsten, G-B, Shareholders between the Market and the State, s. 109, 114. 
199 Sørensen, K E, Company Law as a Restriction to Free Movement, s. 185. 
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lagstiftningsåtgärd.200 Samtidigt kan det vara helt lagenliga bestämmelser som anses 

utgöra ett undantag från allmänna bolagsrättsliga regler.201  

Den gemensamma nämnaren är att det handlar om särskilda rättigheter som endast 

är ägnade att stanna i statens ägo och som påtvingats aktieägarna genom en 

lagstiftningsåtgärd. Aktieägarna har inte fått möjligheten att frångå de särskilda 

rättigheterna från början även om bestämmelserna har införts i bolagsordningen och att 

bolagsordningen senare kan ändras av aktieägarna. Enligt min tolkning är det själva 

lagstiftningsåtgärden i sig som utgör undantaget, oberoende om det är rättsstridigt eller 

lagenligt med övrig bolagsrätt, eftersom aktieägarna anses inte ha tilldelat staten de 

särskilda rättigheterna av egen fri vilja. Detta är starkt anknutet till principen om bolags 

självständighet vilket har betonats i praxis.202 Enligt min uppfattning har staten därför 

agerat i egenskap av lagstiftare och inte i egenskap av ekonomisk aktör på marknaden. 

Detta faktum bör gälla oberoende om staten agerar på marknaden indirekt genom 

helstatligt ägda företag, i koncerner eller genom relationen moder-dotterbolag. Då 

spelar det heller ingen roll om bestämmelserna tar sig i uttryck i generell 

bolagslagstiftning, speciell bolagslagstiftning, bolagsordningen eller genom ett 

aktieägaravtal. Enligt min uppfattning går det således fastslå att det saknar betydelse hur 

särskilda rättigheter är beviljade och vilken form de tar så länge det finns ett kausalt 

samband mellan staten som lagstiftare och aktieägare. I praxis har det kausala 

sambandet framförallt uppstått när staten har genomfört privatiseringslagar i samband 

med privatisering.  

Enligt min tolkning gör EU-domstolen en helhetsbedömning av situationen och 

bedömer huruvida staten använt sin lagstiftningskompetens för att tillskansa sig 

särskilda rättigheter vilket ha resulterat ett inflytande som överskridit investeringen. En 

sådan helhetsbedömning ligger även i linje med EU-domstolens integrationsfrämjande 

tolkning. Detta visades inte minst i C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] där 

EU-domstolen konstaterade att även om kravet på kvalificerad majoritet inte var 

diskriminerande i sig hade regeln endast införts i syfte att gynna delstaten som genom 

sitt aktieinnehav gavs en vetorätt. Ett förvisso logiskt resonemang av EU-domstolen där 

medlemsstater annars kunnat kringgå den fria rörligheten för kapital. Vidare kan staten 

                                                
200 Se bl.a. C- 212/09 Kommissionen mot Portugal [2011]., C-112/05 Kommissionen mot Tyskland 
[2007]. Enligt min uppfattning väcker detta tillvägagångssätt snarare frågan om legalitetproblem. Detta 
kräver inblick i den nationella lagstiftningen men är undantaget i denna uppsats.   
201 Se bl.a. C-98/01 Kommissionen mot Storbritannien [2003]. 
202 C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] p. 49.  
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skapa och tillägna sig särskilda rättigheter i bolaget innan privatiseringen genomförts 

vilket kan ske genom ändringar av bolagsordningen eller ingåendet av ett 

aktieägaravtal. Intressant för diskussionen är EU-domstolens resonemang i C- 212/09 

Kommissionen mot Portugal [2011] om att den portugisiska staten samrått med de 

viktigaste aktieägarna i syfte att behålla sitt inflytande. Problemet var att 

utnämningsrätten i aktieägaravtalet stred mot nationell lagstiftning. Tillkomsten av 

aktieägaravtalet var alltså avgörande och enligt EU-domstolen kunde aktieägaravtalet 

tillskrivas den portugisiska staten som en nationell åtgärd. 

I doktrin talar Rickford om en bedömning utifrån de särskilda rättigheternas effekt 

och syfte istället för hur de har skapats. Enligt Rickford är problemet inte den legala 

grunden på vilken särskilda rättigheter har skapats utan vilken effekt de får mot andra 

investerare.203 Bedömningen utgår från ett effektrekvisit istället för att försöka utreda på 

vilket sätt staten har agerat för att ha tillskansat sig särskilda rättigheter. Min tolkning av 

Rickfords modell är att den avgörande frågan för huruvida det föreligger en nationell 

åtgärd är vilken effekt och vilket syfte särskilda rättigheter har.  

Rekvisitet ”undantag från allmänna bolagsrättsliga regler” gäller som innan 

nämnts för bedömningen huruvida det föreligger en nationell åtgärd. Enligt min 

uppfattning använder EU-domstolen även detta rekvisit vid restriktionsbedömningen. 

Detta resonemang stöds även i doktrin av Carsten som konstaterar att rekvisitet 

bestämmer både omfattningen av den fria rörligheten för kapital samt den restriktiva 

karaktären av gyllene aktier.204  Enligt min tolkning går bedömningen av huruvida det 

föreligger en nationell åtgärd hand i hand med restriktionsbedömningen. När ett 

undantag från den allmänna bolagsrätten utgörs av särskilda rättigheter som endast är 

ägnade att gynna offentliga organ innebär detta samtidigt att en restriktion av den fria 

rörlighet för kapital föreligger. Bestämmelserna ger nämligen offentliga aktieägare en 

större möjlighet att delta i bolagets förvaltning än vad som tillkommer aktieägare i 

normalfallet.  

 

5.6.2 Staten som privat marknadsaktör  

På motsvarande sätt om vad som utgör ett ”undantag från allmänna bolagsrättsliga 

regler” kan frågan ställas om vad som utgör en ”normal tillämpning allmänna 

                                                
203 Bernitz, U & Ringe, W-G, Company Law and Economic Protectionism: New Challenges to European 
Integration, s. 62 f., 80 f. 
204 Carsten, G-B, Shareholders between the Market and the State, s. 112.  
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bolagsrättsliga regler”. Gyllene aktier har som innan nämnts vanligtvis uppstått i 

privatiseringsprocessen där staten avsagt sig majoritetsägande men ändå försökt att 

behålla kontrollen. Det är själva mellantinget mellan majoritetsägare och 

minoritetsägare som gyllene aktier tar sikte på. Samtidigt hamnar gyllene aktier i 

området mellan privat och offentlig rätt vilket väcker frågan är om det går att separera 

statens roll som lagstiftare och privat marknadsaktör. Är det möjligt att staten kan 

erhålla särskilda rättigheter under en normal tillämpning av den allmänna bolagsrätten? 

 Generaladvokaten har anfört att fördragsfriheterna gäller oberoende om staten 

agerar i egenskap av lagstiftare eller aktieägare. Det spelar således ingen roll hur 

särskilda rättigheter har beviljats eller vilken legal form de har. Genom detta synsätt 

omfattas offentliga aktieägare av fördragsbestämmelser som inte gäller för privata 

marknadsaktörer.205 Tanken bakom detta synsätt är att det ligger i statens natur att värna 

om nationella intressen som kan gå emot företagets ekonomiska intresse; en åsikt som 

även har uttrycks av EU-domstolen.206 Genom särskilda rättigheter kan staten påverka 

bolaget av skäl som går emot bolagets ekonomiska intresse. Detta riskerar följaktligen 

att värdet sjunker hos bolaget och på så sätt minska attraktionskraften av investeringar i 

bolaget.207 Det är viktigt att poängtera att endast den omständighet att offentliga organ 

äger aktier i ett bolag påverkar inte dess attraktionskraft utan restriktionen uppstår när 

offentliga organ innehar särskilda rättigheter i bolaget.  

  I doktrin anförs möjligheten för staten att agera i egenskap av aktieägare under 

förutsättning att det föreligger en normal tillämpning av bolagsrätten. I motvikt till detta 

resonemang är att staten som aktieägare i sig kan innebära en restriktion (under 

förutsättning att staten innehar särskilda rättigheter i bolaget). Staten kan inte betraktas 

som vilken marknadsaktör som helst utan besitter en lagstiftningskompetens som kan 

användas för nationella intressen. En analogi kan göras till reglerna om statsstöd som 

ställer krav på staten vilket det inte görs på privata aktörer även om det ingås 

civilrättsliga kontrakt. Enligt doktrin utsträcks därför på motsvarande sätt den fria 

rörligheten för kapital till åtgärder som staten företar i egenskap av aktieägare.208    

Enligt min tolkning separeras således inte statens roll som lagstiftare och privat 

markansaktör. Den avskräckande effekten att staten kan använda särskilda rättigheter 

                                                
205 Generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-463/04 och C-464/04 
Federconsumatori [2007] p. 22 ff.  
206 C-282/04 och C-283/04 Kommissionen mot Nederländerna [2006] p. 30. 
207 C-171/08 Kommissionen mot Portugal [2010] p. 61. 
208 Carsten, G-B, Shareholders between the Market and the State, s. 130 f.  
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för andra intressen är därför central i bedömningen huruvida det föreligger en restriktion 

av den fria rörligheten för kapital. 

 

 

6 Gyllene aktiers legalitet under EU-rätten 

6.1 Inledning 

EU-domstolen har utformat kraven för gyllene aktiers legalitet i enlighet med det EU-

rättsliga testen med vissa modifikationer. Utgångspunkten är att särskilda rättigheter ska 

tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, vara motiverade utifrån undantagen i 

fördraget eller med hänsyn till ett tvingande allmänintresse, de ska vara ägnade att 

säkerställa att det eftersträvade målet uppnås och inte gå utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå detta mål. Därutöver måste kravet på rättssäkerhet vara uppfyllt.209 

 

6.2 Legitima ändamål  

Genom EU-domstolens praxis har bibehållen kontroll i privatiserade bolag skett i syfte 

att förhindra uppköp eller hindra en bolagsstyrning som riskerat strida mot nationella 

intressen.210 Det kan även föreligga en skyldighet för medlemsstaterna att tillhandahålla 

en offentlig tjänst såsom att trygga energiförsörjningen i landet vilket framgår direktiv 

2009/72/EG. Denna skyldighet kan i sig motivera ett tvingande hänsyn till allmän 

säkerhet. Sådana tjänster kännetecknas som ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” 

vilket innebär en för samhället viktig allmännyttig tjänst som medlemsstaten måste 

trygga. Dessa utgörs exempelvis av försörjning av el, telekommunikation, vatten, 

infrastruktur eller allmän postservice etc. En majoritet av bolagen med gyllene aktier 

utgör dessutom viktiga ekonomiska aktörer hos medlemsländerna och tillsammans 

utgör de en avsevärd betydelse för EU:s ekonomi.211  

Min uppfattning är att om det föreligger en skyldighet för medlemsstaterna att 

tillhandahålla en viss tjänst föreligger nödvändigtvis en behörighet. En sådan behörighet 

innebär att medlemsstaterna kan vidta nationella åtgärder för att säkerställa skyddet för 

                                                
209 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 12. 
210 Grundmann, S & Möslein, F, Golden Shares – State Control in Privatised Companies, s. 625 f. 
211 Kommissionen, Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig 
upphandling och den inre marknaden ska tillämpas på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, särskilt 
sociala tjänster av allmänt intresse (2013), s 22 f.  
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ett grundläggande samhällsintresse. Detta förtar emellertid inte medlemsstaternas 

skyldighet att följa fördragets grundläggande bestämmelser. Enligt min tolkning av 

praxis har medlemsstaternas nationella intressen visserligen getts ett stort erkännande 

med undantaget att ekonomiska syften inte är godtagbara. 

För att gyllene aktier ska godtas inom EU-rätten krävs således ett syfte som erkänns 

av EU-rätten genom fördraget eller genom praxis. De fördragsbaserade 

rättfärdigandegrunderna hänförs både till direkt diskriminerande åtgärder och icke-

diskriminerande åtgärder. De praxisbaserade rättfärdigandegrunderna hänförs endast till 

icke-diskriminerande åtgärder.  

 

6.2.1 Nationella intressen i fördrag 

Det första kriteriet som EU-domstolen fastställde för gyllene aktiers legalitet är att dessa 

inte får diskriminera på basis av nationalitet. Detta framställs klart och tydligt genom 

kommissionens kommunikation från 1997 och genom EU-domstolens praxis. 212 

Medlemsstater kan endast vidta direkt diskriminerande åtgärder som är motiverade med 

hänsyn till allmän ordning och säkerhet enligt art. 65 FEUF, hälsa enligt art. 52 FEUF 

samt försvar enligt art. 346 FEUF.213 Andra rättfärdigandegrunder är endast tillämpliga i 

förhållande till tredje land. Sådana rättfärdigande grunder är exempelvis åtgärder inom 

taxering, tillsyn över finansiella institutioner, säkerhetsåtgärder i fall där kapitalrörelser 

allvarligt hotar den EU:s monetära union och påbudet av finansiella sanktioner mot 

tredje land.  

 För att en direkt diskriminerande åtgärd ska vara förenligt med fördraget krävs 

enligt art. 65 FEUF att åtgärden inte utgör medel för godtycklig diskriminering eller 

förtäckt begränsning av den fria rörligheten för kapital. Det ska understrykas att 

möjligheterna för att rättfärdiga direkt diskriminerande åtgärder är väldigt 

begränsade.214  

 

6.2.2 Nationella intressen i praxis  

Rättfärdigandegrunder i praxis utgörs av ”doktrin om tvingande hänsyn till 

allmänintresset”. Sådana rättfärdigandegrunder har accepterats av EU-domstolen och 

                                                
212 Se bl.a. C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002]., Câmara, P, The End of the ”Golden” Age of 
Privatisations, s. 506 f.  
213 Kommissionen, COM (1997), p. 7. 
214 Bernitz, U, Europarättens grunder, s. 346. 
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aktualiseras endast i den mån det inte finns någon fullständig 

gemenskapsharmonisering. Det ankommer istället på medlemsstaterna att besluta om 

vilken skyddsnivå som ska gälla och hur denna nivå ska säkerställas. Detta får bara 

göras inom de gränser som fastställs i fördraget och medlemsstaterna särskilt ska beakta 

proportionalitetsprincipen.215 I praxis har det betonats en strikt tolkning av undantagen 

eftersom det är frågan om ett undantag från en grundläggande fördragsprincip.216 Vidare 

måste de icke-diskriminerande åtgärderna preciseras eftersom de annars kan dölja 

eventuella ekonomiska intressen som är förbjudna.217  

Utmärkande för rättfärdigande grunder i praxis är att de baseras på situationer där 

de nationella åtgärderna inte är diskriminerande i sig men har en avskräckande effekt på 

utländska investerare. EU-domstolen har bland annat erkänt att allmän säkerhet utgör ett 

tvingande hänsyn till allmänintresse. Hänsyn till allmän säkerhet utgörs exempelvis av 

tillförsörjningen av energi, telekommunikation eller el. Vidare kan hänsyn av allmän 

säkerhet utgöras av tryggandet av försvar, folkhälsan eller samhällsomfattande 

posttjänster. Eftersom ett undantag från en fördragsfrihet tolkas restriktivt måste den 

allmänna säkerheten bero på ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som utgör en fara 

för ett grundläggande samhällsintresse. 

Andra tvingande hänsyn till allmänintresse kan exempelvis vara skyddet för 

arbetstagare eller minoritetsägare. Det bör poängteras att vad som faller inom tvingande 

hänsyn till allmänintresset inte är uttömmande utan beaktas i den mån nationella 

intressen åberopas av medlemsstaterna. EU-domstolen avgör sedermera om det 

åberopade nationella intresset faller inom ett tvingande hänsyn till allmänintresse. 

Nationella intressen som EU-domstolen har nekat utgörs exempelvis av tobaksföretag 

eller kommersiella banker. 218  Rent ekonomiska intressen såsom att effektivisera 

konkurrensen på marknaden, såsom valet av strategiska partners, stärka 

marknadspositionen eller modernisera och effektivisera produktionen i bolaget, har som 

tidigare nämnts avfärdats som rättfärdigandegrund.  

 

6.3 Rättssäkerhetskravet  

Ett ytterligare krav är att särskilda rättigheter måste uppfylla kravet på rättssäkerhet. 

Rättssäkerhet är en allmän rättsprincip inom EU-rätten som har en funktion av 
                                                
215 Craig, P & De Burca, G, EU Law: Text, Cases, and Materials, s. 649 f.  
216 C-463/00 Kommissionen mot Spanien [2003] p. 68.  
217 Kommissionen, COM (1997), p. 8. 
218 Se bl.a. C-463/00 Kommissionen mot Spanien [2003]., C-367/98 Kommissionen mot Portugal [2002]. 
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minimiregler vilka medlemsstaterna måste uppfylla.219  Som tidigare nämnts måste 

rättssäkerhetskravet konkretiseras och appliceras i det enskilda fallet. Traditionellt sett 

har principen om rättsäkerhet en stark ställning i EU-domstolens praxis och omfattar 

flera grundläggande rättsliga principer såsom transparens eller skyddet mot retroaktiv 

lagstiftning.220  

För gyllene aktier innebär rättssäkerhetskravet framförallt att särskilda rättigheter 

måste ha en legal grund som är tydligt definierad genom objektiva och stabila kriterier. 

Det är inte tillåtet med allmänt hållna eller svepande bestämmelser som skapar ett 

osäkerhetsmoment hos enskilda. 221  Vidare ska de fastställda kriterierna vara 

uttömmande och inte endast vägledande.222 Kravet på en tydlig legal grund utgör på så 

vis en garanti för att undvika godtycke och förklädd diskriminering från offentliga 

organ.223  

Vidare innebär rättssäkerhetskravet att statens interventioner på marknaden måste 

uppfylla kravet på transparens. Detta innebär att investerare måste ha möjlighet att 

förutse under vilka förutsättningar staten kommer att utöva sina särskilda rättigheter. 

Detta ger en möjlighet till insyn och kontroll över att principen om icke-diskriminering 

efterföljs.224 På samma sätt har EU-domstolen resonerat gällande fri rörlighet för 

tjänster om att det måste finnas bestämmelser som är tillräckligt precisa och tillgängliga 

så att det inte blir orimligt svårt eller omöjligt för utomstående att förutse rättsläget. 225  

Rättssäkerhetskravet innefattar även rätten till effektiv domstolsprövning. Tillgång 

till rättsmedel inom ramen för de nationella rättssystemen utgör en EU-rättslig princip 

och härrör från de konstitutionella traditionerna som är gemensamma för 

medlemsstaterna. Rätten till domstolsprövning fastslås även i art. 6 och 13 EKMR. Det 

förefaller logiskt att den enskildes rättigheter bortfaller om den enskilda inte kan 

åberopa de EU-rättsliga bestämmelserna inför nationell domstol. Enligt art. 19.1 FEU 

åligger det därför en skyldighet för varje medlemsstat att tillförsäkra effektiva 

rättsmedel för den enskilde. Det krävs att den enskilda har en rättighet som skyddas av 

EU-rätten och att det måste finnas ett korresponderande effektivt rättsmedel enligt den 

nationella rätten. Med kravet på effektiva rättsmedel följer även en 

                                                
219 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 252. 
220 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 95. 
221 Câmara, P, The End of the ”Golden” Age of Privatisations, s. 507 f.  
222 C-244/11 Kommissionen mot Grekland [2012] p. 74. 
223 Grundmann, S & Möslein, F, Golden Shares – State Control in Privatised Companies, s. 646 f.  
224 Hettne, J, Rättsprinciper som styrmedel, s. 124.  
225 C-341/05 Laval un Partneri Ltd. mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl. [2007] p. 109 f.  
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motiveringsskyldighet, vilket gäller likväl för nationella domstolar som för offentliga 

myndigheter.226 I de fall en motivering saknats i ett nationellt domslut har EU-

domstolen ansett att den enskilde förvägrats ett effektivt skydd för sina grundläggande 

rättigheter.227 Sammanfattningsvis medför kravet på en effektiv domstolsprövning och 

motiveringsskyldigheten att det skapas möjligheter till insyn och kontroll över 

nationella system vilket innebär att risken för diskriminering begränsas avsevärt. På så 

vis kan enskildas rättigheter garanteras.228 Enligt min uppfattning finns samtidigt en 

korrelation mellan de fastställda kriterierna och domstolsprövning – om kriterierna är 

alltför allmänt hållna finns det små möjligheter för EU-domstolen att pröva dess 

rättsenlighet.  

 Enligt min bedömning är kravet på rättssäkerhet det avgörande kriteriet för gyllene 

aktiers legalitet under EU-rätten. Samtidigt har EU-domstolen bedömt kravet på 

rättssäkerhet inom ramen för proportionalitetsbedömning vilket redovisas härnäst.  

 

6.4 Proportionalitetsbedömningen 

Kravet på proportionalitet är en annan allmän rättsprincip som har blivit vägledande 

inom praxis för avvägningen mellan fördragsfriheterna och nationella intressen.229 

Proportionalitetsprincipen är på vis det sista avgörande steget i bedömningen av gyllene 

aktiers legalitet under EU-rätten.  

För att avgöra om en åtgärd är proportionell utgår EU-domstolen från två 

kumulativa krav – ett lämplighetstest och ett proportionalitetstest. För att uppfylla 

lämplighetstestet måste åtgärderna vara ägnade att säkerställa att åtgärdernas syfte 

uppnås. Det måste således föreligga en kausalitet mellan åtgärden och syftet. För att 

uppnå proportionalitettest krävs dels att åtgärden inte går utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå syftet och dels att syftet inte kan nås med mindre ingripande åtgärder.230  

EU-domstolen har i C-503/99 Kommissionen mot Belgien [2002] fastställt en 

utgångspunkt för var som anses vara en proportionell åtgärd av den fria rörligheten för 

kapital. I detta fall syftade de gyllene aktierna till att behålla en miniminivå av gas i 

händelse av ett riktigt och allvarligt hot. De särskilda rättigheterna var utformade som 

efterhandstillstånd vilket anses mindre restriktivt av EU-domstolen eftersom allvarliga 

                                                
226 Hettne, J & Eriksson, I O, EU-rättslig metod, s. 206 f. 
227 Se bl.a. Mål 222/86 Heylens [1987]. 
228 Hettne, J, Rättsprinciper som styrmedel, s. 123. 
229 Hettne, J, Rättsprinciper som styrmedel, s. 132. 
230 Craig, P & De Burca, G, EU Law: Text, Cases, and Materials, s. 526 f.  
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och verkliga hot anses svåra att identifiera på förhand. Vidare var de strategiska 

tillgångarna och styrelsebesluten specifikt angivna och varje beslut åtföljdes av en 

formell motivering. Systemets med de särskilda rättigheterna hade objektiva och stabila 

kriterier som kunde underställas en rättslig prövning inför nationell domstol. Slutligen 

fanns det strikta tidsbegränsningar för att utöva de särskilda rättigheterna. Det ska dock 

poängteras att även om de gyllene aktierna är begränsade i tid upphör inte 

medlemsstatens överträdelse.231  

 Rättssäkerhetskravet och proportionalitetskravet är starkt kopplade till varandra. 

Detta framgår inte minst i C-483/99 Kommissionen mot Frankrike [2002] där EU-

domstolen ansåg att den legala grunden för de nationella bestämmelserna var alltför 

oprecisa och således överskreds vad som var nödvändigt för att uppnå syftet. Genom att 

sammanblanda kriterierna har EU-domstolen visat att så länge det saknas en legal grund 

för utövandet av särskilda rättigheter kommer de särskilda rättigheterna vara 

oproportionerliga. I doktrin anser Câmara att kravet på rättssäkerhet istället är ett 

förstärkt proportionalitetstest där godtyckliga restriktioner som hindrar den fria 

rörligheten för kapital aldrig är proportionerliga. 232  Detta ställningstagande kan 

diskuteras eftersom proportionalitetsprincipen som sådan anses gå utöver vad som krävs 

för att uppfylla kravet på rättssäkerhet.233 Enligt min tolkning av praxis är kravet på 

rättssäkerhet inte nödvändigtvis en del av proportionalitetsbedömningen. Det kan 

visserligen konstateras att när rättssäkerhetskravet inte uppfylls är bestämmelserna 

oproportionerliga men inte nödvändigtvis det omvända. Kravet på rättssäkerhet bör 

följaktligen vara en självständig bedömningsgrund. Câmaras uppfattning kan därför 

ifrågasättas. 

I frågan om allmän säkerhet anförs i praxis att proportionaliteten utgår från en 

situation när det grundläggande samhällsintresset påverkas av ett verkligt och 

tillräckligt hot. Vad ett verkligt och tillräckligt hot innebär är något diffust. Av praxis 

följer att ett aktieinnehav eller ägande i sig inte kan utgöra ett verkligt och tillräckligt 

hot.234 I ett fall hade den portugisiska staten gjort en invändning om att kravet på att 

hotet måste vara överhängande är orealistiskt. Allvarliga hot kommer plötsligt och ofta 

utan förvarning. Medlemsstaten måste kunna agera snabbt och effektivt tack vare 

                                                
231 Kommissionen, Special rights in privatised companies in the enlarged Union – a decade full of 
developments (2005), s. 30. 
232 Câmara, P, The End of the ”Golden” Age of Privatisations, s. 508 f.  
233 Hettne, J, Rättsprinciper som styrmedel, s. 133.  
234 C-207/07 Kommissionen mot Spanien [2008] p. 24. 
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ändamålsenlig medel för att säkerställa den allmänna säkerheten. Detta gäller i 

synnerhet vid tryggande av elförsörjningen i medlemsstaterna som utgör en skyldighet 

enligt sekundärrätten. EU-domstolen är emellertid konsekvent i sin bedömning och har 

anfört att en sådan skyldighet aldrig kan motivera en åtgärd som strider mot en 

grundläggande fördragsfrihet. 235 Enligt min tolkning kan det konstateras att särskilda 

rättigheter för kontroll av ägarstrukturen är svåra att legitimera under EU-rätten. 

Samtidigt framgår det av praxis att EU-domstolen tolkat proportionalitetsprincipen 

striktare för den fria rörligheten för kapital än övriga fördragsfriheter. Det finns även 

åsikter i doktrin att EU-domstolen har tolkat proportionalitetsprincipen alltför hårt 

gällande den fria rörligheten för kapital med hänsyn till de känsliga sektorer som 

bolagen oftast är verksamma i.236 

 

6.5 Sammanfattning av gyllene aktiers legalitet under EU-rätten  

Eftersom gyllene aktier är en relativ ny företeelse inom EU-rättens praxis är det 

förståeligt att oklarheter fortfarande kvarstår. Av den klassiska definitionen av gyllene 

aktiers legalitet framgår att de icke-diskriminerande restriktionerna är förenliga med 

EU-rätten om: 

 

(i) De tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt  

(ii) De är motiverade av undantagen i art. 65 FEUF eller av tvingande hänsyn till 

allmänintresset  

(iii) De är ägnade till att säkerställa att syftet med dem uppfylls  

(iv) De går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet  

 

För en mer rättvis bild av gyllene aktiers legalitet under EU-rätten och mot bakgrund av 

EU-domstolens praxis kan denna klassiska definition modifieras enligt följande: 

 

 

 

 

 
                                                
235 C-543/08 Kommissionen mot Portugal [2010] p. 85 f. 
236 Ruccia, N, The New and Shy Approach of the Court of Justice Concerning Golden Shares, s. 278., 
Bernitz, U & Ringe, W-G, Company Law and Economic Protectionism: New Challenges to European 
Integration, s. 97. 
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(i) De tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt 

(ii) De är motiverade av undantagen i art. 65 FEUF eller av tvingande hänsyn till 

allmänintresset 

(iii) De uppfyller kravet på rättssäkerhet 

(iv) De uppfyller kravet på proportionalitet 

 

I den klassiska definitionen av gyllene aktiers legalitet under EU-rätten utgör de två 

sista kraven tillsammans en fullständig proportionalitetsbedömning. Enligt min 

uppfattning kan därför dessa två krav sammanfogas till ett krav om att gyllene aktier ska 

uppfylla kravet på proportionalitet. Av förändringen framgår även en separation av 

kravet på rättssäkerhet och kravet på proportionalitet i syfte att ge mer korrekt bild av 

gyllene aktiers legalitet under EU-rätten.  

 

 

7 Den svenska aktiebolagsrätten  

7.1 Inledning 

Bolagsrätten har historiskt sett utformats på olika sätt hos medlemsstaterna. 

Utformningen och tillämpningen av de nationella bolagsrätterna har sedermera blivit 

föremål för EU:s arbete att uppnå en inre marknad. För att uppnå detta syfte ska alla 

åtgärder som har en integrationshindrande effekt för den inre marknaden avskaffas.237 

Som tidigare nämnts har det konstaterats i svenska förarbeten, doktrin och i 

kommissionens undersökning att gyllene aktier inte anses förekomma i Sverige.238 

Det finns i princip ingen särreglering för bolag med statligt ägande i Sverige. De 

statliga och privatägda företagen lyder under samma lagstiftning. 239 Den svenska staten 

har idag i sin bolagsportfölj 41 stycken helägda företag och nio stycken delägda företag 

vilka utgör en betydande del av det svenska näringslivet.240 Den legala grunden för det 

statliga ägandet i Sverige utgår från 9 kap. 8 § RF som anger att den svenska regeringen 

har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta och förfoga över statens tillgångar.241  

                                                
237 Bernitz, U, Europarättens grunder, s. 349.  
238 Prop. 2005/06:140 s. 69., Bernitz, U & Ringe, W-G, Company Law and Economic Protectionism: New 
Challenges to European Integration, s. 201., Institutional Shareholders Services Europe m.fl., Report on 
the proportionality principle in the European Union (2007), s. 74. 
239 Regeringens verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2013, s. 124. 
240 Regeringens verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2013, s. 11. 
241 Prop. 1995/96:220 s. 62. 
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I detta avsnitt redovisas den svenska aktiebolagsrätten i översiktliga delar i syfte att 

undersöka på vilket sätt användningen av gyllene aktier begränsas i svensk rätt.  

 

7.2 Likhetsprincipen  

Likhetsprincipen stadgas i 4 kap. 1 § ABL och innebär att aktier av samma slag ska 

erkännas samma rättigheter i bolaget. Detta är principen om att alla aktiers lika rätt och 

utgör en grundläggande princip inom den svenska bolagsrätten. Även om 

likhetsprincipen har en lång tradition i svensk aktiebolagsrätt är den inte 

kännetecknande för svensk rätt utan återfinns i många länders lagstiftningar och inom 

EU-rätten återfinns principen i art. 42 i direktiv 77/91/EEG. Likhetsprincipen syftar på 

de lika rättigheter som tillkommer aktierna men utgör även ett hinder för förändringar 

av dessa. De mest framträdande rättigheterna som likhetsprincipen syftar på är de 

ekonomiska rättigheterna men refererar även till aktiernas lika röstvärde.242  

En form av förändringar som likhetsprincipen skyddar är när någon aktie eller 

aktieslag erhåller andra rättigheter än aktier av samma slag. Enligt huvudregeln i 4 kap. 

1 § ABL har alla aktier samma röstvärde och enligt 7 kap. 8 § får varje aktieägare rösta 

för det fulla antalet aktier som vederbörande äger. 243 Det finns visserligen tillåtna 

bestämmelser om aktieslag med olika röstvärden. Detta är ett undantag från aktiers lika 

rätt och i Sverige utgörs detta av A– och B–aktier.244 Enligt 4 kap. 5 § ABL finns det en 

begränsning som anger att ingen A-aktie får ha ett tio gånger större röstvärde än övriga 

aktier. 245  Under arbetet med Takeoverdirektivet kritiserades denna modell med 

röstdifferentiering och ett förslag framlades om att principen ”en aktie – en röst” även 

skulle gälla för målbolag.246 Kommissionen beslutade dock att inte vidta några åtgärder 

mot bakgrund av att systemet med röstdifferentiering är självreglerande; på en väl 

fungerande finansmarknad kan aktörerna själva bedöma för– och nackdelarna med 

aktieslag med skilda röstvärden.247 Denna röstdifferentiering är numera tillåten inom 

EU och gyllene aktier anses inte påverka dess förekomst.248 I övriga fall anser bland 

                                                
242 Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, s. 61. 
243 Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, s. 65, 178. 
244 Prop. 2004/05:85 s. 543. 
245 Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, s. 65, 178.  
246 Bernitz, U, Modern Company Law for a European Economy, s. 299.  
247 Danelius, J, SvJT 2006, s. 927., Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, s. 65, 
178.  
248 Danelius, J, SvJT 2006, s. 929. 
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annat Bernitz att likhetsprincipen begränsar förekomsten av gyllene aktier i svensk 

rätt.249 

 I likhet med C-112/05 Kommissionen mot Tyskland [2007] finns möjligheter i 

svensk rätt att införa röstbegränsningar eller majoritetskrav i bolagsordningen. Det finns 

visserligen särskilda majoritetskrav enligt lag för att skydda minoritetsägare men det är 

möjligt att skärpa kravet på kvalificerad majoritet.250 Det finns även möjligheter i 

svensk bolagsrätt att införa röstkvoter i bolagsordningen under förutsättningen att det 

påverkar alla aktieägare.251 Detta undersöks vidare i det sista avsnittet.  

 Det finns vidare en grundprincip i 4 kap. 7 § ABL som anger att alla aktier är fritt 

överlåtbara och förvärvbara. Detta är en grundförutsättning för investeringar i bolag. 

Det finns dock legala möjligheter för överlåtelsebegränsningar av aktier i 4 kap. ABL 

som bland annat utgörs av samtyckesförbehåll enligt 4 kap. 8 § ABL.252 

  

7.3 Vinstsyftet  

Enligt 3 kap. 3§ ABL är syftet med aktiebolags verksamhet att generera vinst till 

fördelning mellan aktieägarna om inget annat anges i bolagsordningen. Vinstsyftet utgör 

själva grundvalen för alla beslut som fattas inom bolaget oavsett aktieägarnas faktiska 

intressen. Detta innebär att ledningens beslutsfattande utformas i syfte att i största 

möjliga mån uppnå vinst. Denna grundpremiss utgör också en grundläggande 

förutsättning för att attrahera investeringar. Om aktieägarna vill använda bolaget i ett 

annat syfte än vinst bör det i så fall komma till uttryck i bolagsordningen och ur rättslig 

synpunkt finns det inga hinder att sträva mot andra ideella ändamål.253 Avvikelser från 

vinstsyftet sker emellertid mycket sällan.254 

 Vid en första anblick tycks vinstsyftet och gyllene aktier stå i kontrast till varandra. 

Som tidigare nämnts har staten andra intressen som kan motverka vinsyftet i bolagen. 

Frågan blir istället huruvida aktiebolag kan ha ett ansvar gentemot samhället (under 

förutsättning att vinstsyftet inte har ändrats för aktiebolaget). Enligt doktrin skulle 

beslut som inte är ekonomiskt försvarbara vara oförenliga med vinstsyftet och den 

svenska bolagsrätten. Detta skulle innebära att en företagsledning som fattar sådana 

                                                
249 Bernitz, U & Ringe, W-G, Company Law and Economic Protectionism: New Challenges to European 
Integration, s. 201.  
250 Stattin, D, Takeover, s. 377. 
251 Nerep, E & Samuelsson, P, Aktiebolagslagen - en lagkommentar, s. 196 f. 
252 Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, s. 66 f.  
253 Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, s. 50 f., 54. 
254 Skog, R, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 106, 244 f. 
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beslut bryter mot gällande rätt.255 I frågan om gyllene aktier skulle exempelvis ett beslut 

som syftar till att trygga försörjningen av el i Sverige strida mot bolagsrätten under 

förutsättning att vinstsyftet frångås.  

 Enligt min uppfattning kan det konstateras att vinstsyftet i sig begränsar 

möjligheten för användningen av gyllene aktier i Sverige. Det finns visserligen 

möjligheten att utöva ett större inflytande genom röststarka aktier men sådan 

röstdifferentiering har godtagits inom EU-rätten. Vinstsyftet är följaktligen svårt att 

kringgå i den svenska aktiebolagsrätten vilket medför att den svenska staten har 

begränsade möjligheter att kontrollera beslutsfattandet. Däremot finns det lagenliga 

åtgärder i den svenska bolagsrätten för att kontrollera ägarstrukturen i aktiebolag men 

inga möjligheter som ger en enskild aktieägare större inflytande än andra aktieägare.    

 

7.4 Aktieägaravtal i svensk rätt 

Förutom de grundläggande reglerna som gäller för aktiebolag uppkommer ibland ett 

behov att reglera sådana förhållanden som inte kan regleras genom aktiebolagslagens 

eller bolagsordningens regler.256 Denna reglering kan ske genom aktieägaravtal som är 

ett civilrättsligt avtal mellan aktieägare i syfte att utöva inflytande i aktiebolaget. Det rör 

sig således om avtalsrättsliga skyldigheter för aktieägarnas inbördes förhållande vid 

sidan av de övriga grundläggande reglerna för aktiebolag. Ett aktieägaravtal kan därför 

ses som en komplettering av bolagsordningen.257 Till skillnad från ABL bestämmer 

avtalsfriheten om vad som kan avtalas i ett aktieägaravtal. Detta innebär att oskäliga 

villkor i aktieägaravtalet kan jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36 § AvtL.258  

 Det är fastslaget i NJA 1972 s. 29 att det finns en aktiebolagsrättslig 

separationsprincip i Sverige. Detta innebär att aktieavtal inte kan påverka själva 

befogenheten eller kompetensen hos bolagets organ utan endast binder parterna enligt 

vanliga avtalsregler.259 Detta innebär att det varken går att binda bolagsstämman att 

rösta på ett visst sätt eller bolagsstyrelsen att fatta ett visst beslut.260 På motsvarande sätt 

utgör aktiebolagsrättsliga begränsningar i princip inga hinder för avtalsfriheten.261  

                                                
255 Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, s. 53. 
256 Stattin, D & Svernlöv, C, Introduktion till aktieägaravtal, s. 13. 
257 Johansson, S, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 43., Stattin, D & Svernlöv, C, Introduktion till 
aktieägaravtal, s. 22.  
258 Stattin, D & Svernlöv, C, Introduktion till aktieägaravtal, s. 29. 
259 Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, 180 ff.  
260 Stattin, D & Svernlöv, C, Introduktion till aktieägaravtal, s. 35.   
261 Lindskog, S, SvJT 2011, s. 266., Arvidsson, N, Aktieägaravtal, s. 60 f.  
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Ett aktieägaravtal kan utgöras av ett röstbindningsavtal där aktieägarna förbinder sig att 

utöva sin rösträtt på ett bestämt sätt vid bolagsstämman.262 I de fall styrelseledamöter är 

parter i ett aktieägaravtal kan detta följaktligen påverka styrelsens beslutsfattande.263 

Det följer emellertid av aktiebolagsrätten att verkställande direktör och 

styrelseledamöter har en skyldighet att verka för bolagets bästa.264 Det är vidare relativt 

vanligt att genom ett aktieägaravtal kontrollera ägarkretsen.  Förutom de 

överlåtelsebegränsningar som tillåts i bolagsordningen finns det inget som hindrar att i 

ett aktieägaravtal införa andra överlåtelsebegränsningar än vad som tillåts enligt 

ABL.265 

 I förarbeten nämns att det kan finnas fall där staten har ett bestämmande inflytande 

över verksamheten i ett aktiebolag utan att ha en röstmajoritet. Sådant inflytande kan 

exempelvis grundas på ett avtal med övriga ägare.266 Enligt min tolkning skulle en 

sådan överenskommelse kunna utgöra en restriktion av den fria rörligheten för kapital. 

Detta utreds i det sista avsnittet. 

 

 

8 Avslutande diskussion  

8.1 EU-rättens definition av gyllene aktier 

Gyllene aktier utgör en av de kontrollmekanismer som stater företar vilket strider mot 

principen ”en röst – en aktie”. Det går inte entydigt fastslå vad som utgör gyllene aktier 

eftersom de kan ha olika utformningar. Däremot kan det konstateras att gyllene aktier 

rör sig om ett statligt inflytande som inte motsvarar investeringen. Detta inflytande 

utgör i sig en restriktion genom att staten innehar en särställning i förhållande till andra 

aktieägare. I vilken utsträckning detta inflytande utgör ett undantag från principen 

om ”en aktie – en röst” är oklart och måste bedömas från fall till fall beroende på den 

nationella rättsordningen. Särskilt komplicerat blir sådana situationer när 

samverkanseffekten av flera bestämmelser ska bedömas och om var gränsen går för 

antalet bestämmelser för att det ska anses föreligga en restriktion. Bedömningen utgår 

från att enskilda bestämmelser i samverkan bildar en rättslig ram som genomförts av 

                                                
262 Johansson, S, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 308 f. 
263 Stattin, D & Svernlöv, C, Introduktion till aktieägaravtal, s. 48.  
264 Lindskog, S, SvJT 2011, s. 282 f.  
265 Stattin, D & Svernlöv, C, Introduktion till aktieägaravtal, s. 56 f.  
266 Prop. 1995/96:220 s. 63. 



 63 

staten i syfte att endast gynna offentliga organ. Utgångspunkten för bedömningen av 

denna rättsliga ram är helt klart en extensiv tillämpning av den fria rörligheten för 

kapital.  

Förutom själva inflytandet måste det (än så länge) föreligga en nationell åtgärd 

bakom särskilda rättigheter. Det måste alltså finnas ett kausalt samband mellan staten i 

egenskap av lagstiftare och staten i egenskap av aktieägare. Effekten och syftet av 

särskilda rättigheter är därför anhängigt huruvida det finns ett uttryck för statsmakt. 

Detta har i praxis oftast visat sig genom att staten genomfört diverse privatiseringslagar 

som på så vis har kunnat kopplas ihop med bestämmelser i bolagsordningen och 

klausuler i aktieägaravtal.  En enklare och betydligt mer effektiv bedömning av gyllene 

aktier är istället Rickfords modell om att istället utgå från syftet och effekten av de 

särskilda rättigheterna. Enligt min uppfattning är detta en lämplig utgångspunkt. Att 

försöka skilja på statens roll som lagstiftare och aktieägare är komplicerat eftersom 

staten aldrig kan betraktas som en vanlig aktieägare. Ur ett vidare perspektiv kan 

medlemsstaterna betraktas som undertecknare av fördraget. Följaktligen föreligger en 

skyldighet för medlemsstaternas nationella organ att följa fördragsfriheterna, oavsett om 

dessa agerar i egenskap av lagstiftare eller som privat marknadsaktör. 
 Frågan kvarstår därför om staten någonsin fördragsenligt kan erhålla särskilda 

rättigheter under en normal tillämpning av den allmänna bolagsrätten. I doktrin anser 

Carsten att detta rimligtvis inte är möjligt och enligt min uppfattning har han rätt. 

Följaktligen skulle det vara möjligt att fastslå en allmän princip om att det aldrig kan 

utgöra en normal tillämpning av bolagsrätten om staten har särskilda rättigheter i privata 

bolag vars enda syfte är att gynna staten och stanna i dess ägo. Alla undantag från ”en 

aktie – en röst” till statens fördel utgör följaktligen restriktioner av den fria rörligheten 

för kapital. Detta konstaterande kan dock vara alltför långtgående eftersom under 

förutsättningen att alla undantag från ”en aktie – en röst” till statens fördel utgör 

restriktioner så bortfaller kravet på att det ska föreligga en nationell åtgärd. Kravet på 

nationell åtgärd finns emellertid kvar i EU-domstolens praxis. Samtidigt kan det 

invändas att systemet är självreglerande – det ligger inte i företags ekonomiska intressen 

att tilldela offentliga organ särskilda rättigheter i bolaget som ger dem ett större 

inflytande över bolaget än resterade ägare. Ett sådant resonemang är särskilt motiverat 

mot bakgrund av att offentliga organ kan agera i nationella intressen som kan strida mot 

bolagets ekonomiska intresse. 

 En intressant frågeställning i anslutning till C-174/04 Kommissionen mot Italien 
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[2005] är om offentliga organ utan hinder kan inneha gyllene aktier i bolag som är 

etablerade i andra medlemsstater. Enligt min uppfattning bör det inte uppstå några 

hinder mot bakgrund av att det måste finnas ett kausalt samband mellan staten i 

egenskap av lagstiftare och aktieägare. En medlemsstats lagstiftningskompetens kan 

endast träffa de bolag som är etablerade inom medlemsstaten. Det kausala samband bör 

följaktligen endast uppstå mellan privata bolag och den medlemsstat som de privata 

bolagen är etablerade inom. Rimligtvis kan det inte föreligga gränsöverskridande 

nationella åtgärder men om utgångspunkten istället är Rickfords modell kan denna 

möjlighet inte uteslutas. Frågan har som tidigare nämnts aldrig tagits upp i praxis eller 

doktrin och det går därför inte ge ett säkert svar. Enligt min bedömning är inte 

gränsöverskridande nationella åtgärder möjliga vilket innebär att offentliga organ bör 

utan problem kunna betraktas som privata marknadsaktörer i andra medlemsstater.  

 

8.2 Gyllene aktiers legalitet under EU-rätten  

Enligt min bedömning kan gyllene aktier tolereras i de fall de utövas utifrån bestämda, 

väldefinierade kriterier som är ägnade att säkerställa ett tydligt syfte. Utövandet av 

befogenheterna måste vara strikt begränsat och möjliggöra för investerare att förutse i 

vilka situationer särskilda rättigheter kan komma att användas. Vid ett system för 

administrativt förhandstillstånd måste investerarna få tydliga besked om vilka specifika 

och objektiva villkor som gäller för beviljande av tillstånd respektive avslag. 

Investerarna måste veta på vilka kriterier beslutet bygger och de måste, oberoende av 

hur formellt komplicerat beslutet är, få den information de behöver för att förstå varför 

ett visst beslut har fattats. Detta visar också att det är svårt för offentliga organ att 

behålla en priviligierad position i privatiserade bolag och att undantag från den fria 

rörligheten för kapital är ytterst begränsad.  

 Enligt min uppfattning är kravet på rättssäkerhet det avgörande kriteriet för gyllene 

aktiers legalitet under EU-rätten. Problemet i praxis är oftast att kriterierna för 

utövandet av särskilda rättigheter varit för allmänt hållna och oprecisa. Detta har gett 

medlemsstaterna väldigt vidsträckta befogenheter att handla i sitt eget intresse. Det bör 

emellertid finnas större möjligheter att genom särskilda rättigheterna kontrollera 

beslutsfattandet än ägarstrukturen i privatiserade bolag. Detta är en rimlig slutsats mot 

bakgrund av att beslutsfattandet i ett bolag kan ha en direkt påverkan hos nationella 

intressen. Faktum är att EU-domstolen endast har i C-503/99 Kommissionen mot 
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Belgien [2002] accepterat kontroll av beslutsfattandet och utnämningsrätter. Enligt min 

tolkning av praxis består den huvudsakliga risken i vad bolaget faktiskt gör och inte 

bolagets sammansättning. Gyllene aktiers legalitet under EU-rätten kan således i större 

utsträckning accepteras i form av indirekta restriktioner (kontroll över beslutsfattandet) 

än direkta restriktioner (kontroll över ägarstrukturen).  

För att återkoppla till avsnitt 5.7 om en annan omständighet som tenderar att 

glömmas bort i doktrin är betydelsen av nationella intressen. I flera situationer i praxis 

har det varit frågan om bolag som varit verksamma i sektorer av grundläggande vikt för 

medlemsstaterna inre säkerhet. Detta visas inte minst i C-483/99 Kommissionen mot 

Frankrike [2002] där den franska staten var helt beroende av petroleum. Vikten av 

nationella intressen blir förvisso aktuell vid rättfärdigandebedömningen efter domstolen 

har konstaterats att det föreligger en restriktion av den fria rörligheten. Men om varje 

undantag från principen ”en aktie – en röst” skulle utgöra en restriktion kan det verka 

långtgående mot bakgrund av de nationella intressen som står på spel. Samtidigt har 

medlemsstaterna själva valt att privatisera offentliga företag och när medlemsstater väl 

har genomfört en privatisering måste de i sådana fall följa de regler som fastslås enligt 

EU-rätten.  

 

8.3 Gyllene aktiers betydelse för den svenska staten  

Som tidigare nämnts är gyllene aktier inte något som inte anses tillämpas i Sverige. Den 

svenska bolagsrätten tillåter i princip inte några särskilda rättigheter än den 

röstdifferentiering som är förenligt med EU-rätten. Enligt min uppfattning är 

möjligheterna att kontrollera beslutsfattanden i stort sett obefintliga i svensk bolagsrätt 

och detsamma gäller även för utnämningsrätter. Det finns legala instrument för att 

kontrollera ägarstrukturen men inga särskilda rättigheter som ger staten en mer 

fördelaktig ställning i förhållande till andra aktieägare enligt EU-rättens mening. 

Möjligheten till en introduktion av gyllene aktier i svensk rätt, både inom den allmänna 

bolagsrätten och i bolagsordningar, begränsas av likhetsprincipen tillsammans med 

vinstsyftet.  

 Trots att det inte finns nationella bestämmelser som i sig som innebär att särskilda 

rättigheter kan tilldelas offentliga organ finns möjligheten att genom 

samverkanseffekten resultera en restriktion av den fria rörligheten för kapital. Det finns 

möjligheter inom svensk rätt att införa röstkvoter i bolagsordningen samtidigt som 
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kravet på kvalificerad majoritet kan höjas. Genom en kombination av dessa åtgärder kan 

staten tillförsäkra sig en vetorätt för beslut vid bolagstämman. Enligt EU-domstolen är 

kravet fortfarande att det måste föreligga en nationell åtgärd. Vetorätten måste därför ha 

varit ägnade att stanna i statens ägo och påtvingats aktieägarna genom en 

lagstiftningsåtgärd. Det är väldigt svårt att i svensk rätt se hur staten skulle kunna 

påtvinga aktieägarna vissa bestämmelser som endast är till gagn för staten.  Det kan 

samtidigt diskuteras huruvida sådana bestämmelser skulle vara förenliga med bolagets 

(presumerade) vinstsyfte.  

 Förutom bolagsrättsliga regler finns även civilrättsliga regler som under vissa 

förutsättningar kan innebära en restriktion av den fria rörligheten för kapital. Problemet 

är att knyta aktieägaravtalet till en nationell åtgärd eftersom det fortfarande måste finnas 

ett samband mellan staten som privat marknadsaktör och staten som lagstiftare. 

Särskilda rättigheter som kan ges via aktieägaravtal gäller framförallt kontroll över 

bolagets ägarstruktur. Genom att tilldela varje part i aktieägaravtalet en vetorätt vid 

försäljning av aktier kan staten följaktligen förhindrade utländska uppköp. Vidare råder 

det en separationsprincip inom svensk rätt för aktieägaravtal vilket innebär att staten 

inte direkt kan påverka beslutsfattandet i bolag. Däremot finns möjligheten att påverka 

bolaget indirekt genom ett röstavtal som skulle kunna innehålla en vetorätt för staten att 

för parterna i avtalet bestämma hur de ska rösta.  

 Vetorätt vid försäljning eller vid röstning kan således uteslutande tillfalla staten 

eftersom innan en privatisering av ett statligt företag kan staten tillskansa sig vetorätter 

genom ett aktieägaravtal. Det kan mycket väl föreligga en restriktion enligt EU-rättens 

mening i de fall den svenska regeringen fattar ett beslut om att privatisera ett offentligt 

företag och i samma beslut villkorar att ett aktieägaravtal ska ingås med de största 

aktieägarna i syfte att behålla kontrollen. Det skulle i sådana fall kunna betraktas som en 

nationell åtgärd som utgör ett undantag från allmänna bolagsrättsliga regler. Detta är 

dock inte helt självklart. I C-212/09 Kommissionen mot Portugal [2011] stred klausul i 

aktieavtalet mot gällande rätt men samtidigt kan lagenliga åtgärder ändå utgöra 

undantag från allmänna bolagsrättsliga regler. Möjligtvis kan bedömningen ske utifrån 

bedömningen om vilken effekt och vilket syfte särskilda rättigheter har. Utifrån denna 

bedömning kan den svenska staten bryta mot EU-rätten genom att vara part i ett 

aktieägaravtal.  

 Det kan konstateras att gyllene aktiers betydelse för den svenska staten i egenskap 

av aktieägare i privata företag är för tillfället ytterst begränsad. Den svenska statens 
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ägande har varit föremål granskning och gyllene aktier anses inte vara något som 

tillämpas inom svensk rätt. Det går förvisso inte ge ett entydigt svar om vad som utgör 

en gyllene aktie vilket följaktligen skapar en oklarhet kring dess betydelse för den 

svenska staten i egenskap av aktieägare.  

 

8.4 Avslutande synpunkter 

Det bör åter nämnas att gyllene aktier är en relativ ny företeelse inom EU-domstolens 

praxis och är fortfarande under utveckling, inte minst mot bakgrund av att de nationella 

bolagsrätterna stundvis blivit föremål för gemenskapsharmonisering. Från det första 

fallet för gyllene aktier har nya rekvisit tillkommit rättsområdet vilket på sätt och vis är 

symptomatiskt för EU-domstolens arbetsmetoder.  

 En central del i uppsatsen har kretsat kring huruvida gränslinjen mellan staten som 

lagstiftare och privat marknadsaktör har suddats ut i kölvattnet av EU-domstolens 

praxis. En rimlig slutsats är att kravet på nationell åtgärd visserligen finns kvar men 

blivit mindre relevant i bedömningen för vad som utgör gyllene aktier och hur gyllene 

aktier tillåts inom EU-rätten.   
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