
  Juridiska institutionen  

Höstterminen 2014 
 

 

Examensarbete i civilrätt, särskilt aktiemarknadsrätt 

30 högskolepoäng 
 

Separationen mellan rösträtt 

och ekonomisk risk i aktiebolag 
 

En undersökning av empty voting 

 

Författare: Erik Svärd 

Handledare: Professor Daniel Stattin



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Innehållsförteckning 

 

Förkortningar .........................................................................................................1 

1 Introduktion ........................................................................................................4 

1.1 Inledning ....................................................................................................................... 4 

1.2 Bakgrund ...................................................................................................................... 4 

1.3 Syfte .............................................................................................................................. 6 

1.4 Avgränsning ................................................................................................................. 6 

1.5 Metod ............................................................................................................................ 6 

1.5.1 Särskilt om ekonomiskt intresse ............................................................................ 7 

1.6 Disposition .................................................................................................................... 8 

1.7 Terminologi .................................................................................................................. 9 

2 Aktier och andra finansiella instrument .........................................................10 

2.1 Inledning ..................................................................................................................... 10 

2.2 Finansiella positioner .................................................................................................. 10 

2.3 Aktier .......................................................................................................................... 12 

2.3.1 Aktierättigheter .................................................................................................... 13 

2.4 Derivat ........................................................................................................................ 14 

2.4.1 Vad skiljer aktier från derivat? ............................................................................ 15 

2.5 Kapitelvisa slutsatser .................................................................................................. 16 

3 Allmänt om Empty voting ................................................................................17 

3.1 Inledning ..................................................................................................................... 17 

3.2 Rösträtt och ekonomisk risk ....................................................................................... 17 

3.2 Syftet med empty voting ............................................................................................ 18 

3.3 Hedgefonder som empty voters .................................................................................. 20 

3.4 Kapitelvisa slutsatser .................................................................................................. 22 

4 Empty voting-strategierna ...............................................................................23 

4.1 Inledning ..................................................................................................................... 23 

4.2 Empty voting genom derivat ...................................................................................... 23 

4.2.1 Praktikfall ............................................................................................................ 23 

4.2.2 Terminer .............................................................................................................. 24 

4.2.3 Swappar ............................................................................................................... 25 

4.2.4 Optioner ............................................................................................................... 26 

4.3 Empty voting genom värdepapperslån ....................................................................... 28 



 

 
 

4.3.1 Praktikfall ............................................................................................................ 28 

4.3.2 Värdepapperslån och särskilt om aktielån ........................................................... 29 

4.3.3 Blankning ............................................................................................................ 30 

4.4 Empty voting genom record date capture ................................................................... 31 

4.4.1 Praktikfall ............................................................................................................ 31 

4.4.2 Aktiebok och avstämningsdag ............................................................................. 32 

4.4.3 Exempel på record date capture........................................................................... 33 

4.5 Kapitelvisa slutsatser .................................................................................................. 34 

5 Konsekvenserna av empty voting ....................................................................36 

5.1 Inledning ..................................................................................................................... 36 

5.2 Agentteori ................................................................................................................... 36 

5.2.1 Allmänt om agentteori ......................................................................................... 36 

5.2.2 Empty voting och agentkostnader ....................................................................... 37 

5.3 Rättfärdigandet av aktieägares rösträtt ....................................................................... 40 

5.4 Kapitelvisa slutsatser .................................................................................................. 42 

6 Associationsrättslig reglering ...........................................................................43 

6.1 Inledning ..................................................................................................................... 43 

6.2 Empty voting och splittringsförbudet ......................................................................... 43 

6.2.1 Överlåtelse av framtida rätt till utdelning ............................................................ 44 

6.2.2 Avslutande kommentar ........................................................................................ 45 

6.3 Generalklausulen ........................................................................................................ 46 

6.3.1 Sanktioner ............................................................................................................ 47 

6.4 Kapitelvisa slutsatser .................................................................................................. 48 

7 Aktiemarknadsrättslig reglering .....................................................................49 

7.1 Inledning ..................................................................................................................... 49 

7.2 Offentliggörande av innehav ...................................................................................... 49 

7.2.1 Öppenhetsdirektivet och flaggningsreglerna ....................................................... 49 

7.2.2 Empty voting-strategierna ................................................................................... 50 

7.2.3 Avslutande kommentarer ..................................................................................... 52 

7.3 Offentliggörande av positioner ................................................................................... 53 

7.3.1 Blankningsförordningen ...................................................................................... 53 

7.3.2 Empty voting-strategierna ................................................................................... 55 

7.3.3 Avslutande kommentar ........................................................................................ 55 

7.4 Marknadsmissbruksregleringen .................................................................................. 56 



 

 
 

7.4.1 Marknadsmissbruksdirektivet och marknadsmissbrukslagen ............................. 56 

7.4.2 Empty voting och marknadsmissbruksregleringen.............................................. 56 

7.4.3 Avslutande kommentar ........................................................................................ 59 

7.5 Kapitelvisa slutsatser .................................................................................................. 60 

8 Empty votings omfattning ................................................................................61 

8.1 Inledning ..................................................................................................................... 61 

8.2 Empiriska bevis .......................................................................................................... 61 

8.2.1 Empty voting i Sverige ........................................................................................ 63 

8.2.2 Förutsättningar för empty voting i Sverige ............................................................. 64 

8.3 Kapitelvisa slutsatser .................................................................................................. 66 

9 Regleringsåtgärder ...........................................................................................68 

9.1 Inledning ..................................................................................................................... 68 

9.2 Förbud mot aktielån och blankning ............................................................................ 68 

9.3 Begränsning av rösträtten ........................................................................................... 69 

9.4 Ändring av avstämningsdag ....................................................................................... 71 

9.5 Avslutande kommentar ............................................................................................... 71 

9.6 Kapitelvisa slutsatser .................................................................................................. 72 

10 Avslutning ........................................................................................................73 

Källförteckning ....................................................................................................75 

 





 

1 
 

Förkortningar 

Aktiemarknad Den marknad där aktier köps och säljs av 

institutioner och av allmänheten 

 

Aktiemarknadsbolag Ett svenskt aktiebolag som har sina aktier 

upptagna till handel på en reglerad 

marknad i Sverige 

 

ABL       Aktiebolagslag (2005:551)   

       

AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/61/EU av den 8 juni 2011 om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder 

samt om ändring av direktiv 2003/41/EG 

och 2009/65/EG och förordningarna (EG) 

nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 

 

AnmL  Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet 

för vissa innehav av finansiella instrument  

 

 

Blankningsförordningen  Europaparlamentets och rådets förordning 

236/2012 av den 14 mars 2012 om 

blankning och vissa aspekter av 

kreditswappar  

 

Bolagsstyrning Det sätt som bolaget styrs av framförallt 

bolagsstyrelsen samt VD, men även av 

aktieägarna 

Direktiv om utnyttjandet av 

aktieägares rättigheter i börsbolag Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/36/EG av den 11 juli 2007 om 

utnyttjande av vissa av aktieägares 

rättigheter i börsnoterade företag 

 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna 

 

EMIR Europaparlamentets och rådets förordning 

648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-

derivat, centrala motparter och 

transaktionsregister 

 

ESMA      European Securities and Markets Authority 

 

Gamla insiderstrafflagen   Insiderstrafflag (2000:1086) 
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FI  Finansinspektionen  

 

Finansmarknad Den marknad där olika aktörer köper och 

säljer diverse finansiella tillgångar 

 

Första genomförande direktivet Kommissionens direktiv 2003/124/EG av 

den 22 december direktivet 2003 om 

genomförande av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller 

definition och offentliggörande av 

insiderinformation och definition av 

otillbörlig marknadspåverkan 

 

Försäkringsrörelselagen    Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

  

 

 

LAIF Lag (2013:561) om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder 

 

LHF  Lag (1991:980) om handel med finansiella 

instrument     

 

ISLA      International Securities Lending 

Associations 

 

Marknadsmissbruksdirektivet  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/6/EG av den 28 direktivet januari 

2003 om insiderhandel och otillbörlig 

marknadspåverkan   

  

Mml Lag (2005:377) om straff för 

marknadsmissbruk vid handel med 

finansiella instrument 

 

Tredje genomförande direktivet  Kommissionens direktiv 2004/72/EG av 

den 29 april 2004 om genomförande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/6/EG när det gäller godtagen 

marknadspraxis, definition av 

insiderinformation rörande råvaruderivat, 

upprättande av förteckningar över personer 

som har tillgång till insiderinformation, 

anmälan av transaktioner som utförs av 

personer i ledande ställning och 

rapportering av misstänkta transaktioner 

 

Vpml      Lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden 
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Öppenhetsdirektivet  Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2004/109/EG om harmonisering av 

insynskraven angående upplysningar om 

emittenter vars värdepapper är upptagna 

till handel på en reglerad marknad och om 

ändring av direktiv 2001/34/EG 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Året var 2004 och Mylan Laboratories skulle lämna ett offentlig uppköpserbjudande på 

läkemedelsbolaget King Pharmaceuticals. Före lämnandet av ett erbjudande krävdes det 

emellertid ett godkännande från Mylans aktieägare. Som det föreslagna erbjudandet var 

konstruerat, bestod uppköpspriset av ett budpremium på 61 procent över det aktuella 

aktiepriset. Hedgefonden Perry, en stor aktieägare i King, ansåg att budet var 

fördelaktig och uppmuntrade det aktivt. Många av Mylans aktieägare ansåg dock att 

priset var för högt, och bolagets aktiekurs började sjunka. Det var således mycket 

osäkert om affären verkligen var gynnsam för Mylan som budgivare. Dagar innan den 

avgörande bolagstämman köpte Perry nästan tio procent av aktierna i Mylan. Syftet var 

att försöka rösta igenom erbjudandet på bolagstämman i Mylan. I anslutning till köpet 

av aktierna ingick Perry i olika derivatinstrument med Goldman Sachs och Bear 

Stearns, vilket innebar att Perrys ekonomiska exponering gentemot Mylan helt 

eliminerades. Genom denna strategi kunde Perry rösta på Mylans stämma utan att 

behöva stå för konsekvenserna av stämmans beslut. Med andra ord kunde Perry rösta på 

stämman i Mylan för att öka sin avkastning i King Pharmaceuticals. Ju mer Mylan 

(över) betalade för King Pharmaceuticals, desto mer tjänade Perry.
1
 

Den strategi Perry använde sig av har fått namnet empty voting, och det är dylika 

strategier denna uppsats avser att undersöka. Mer specifikt avser uppsatsen att 

undersöka hur en aktieägare kan separera en akties rösträtt och ekonomiska risk i syfte 

att endast behålla rösträtten, samt hur nuvarande reglering hanterar de problem som 

empty voting ger upphov till. 

 

1.2 Bakgrund 

De senaste årens utveckling inom olika finansiella instrument har gjort det möjligt för 

aktörer att separera en akties ekonomiska intresse och rösträtt.
2
 Ett av de mest 

uppmärksammade exemplen på denna utveckling är Porsches strategi vid övertagandet 

av Volkswagen. Där användes finansiella instrument för att skapa ägandeliknande 

positioner, vilket möjliggjorde ett undvikande av offentliggörandeplikten.
3
 I kölvattnet 

                                                      
1
 Hu & Black, The new vote buying: Empty voting and hidden (morphable) ownership, s. 816; Kahan & 

Rock, Hedge funds in corporate governance and corporate control, s.1075 f. 
2
 Hu & Black, Equity and debt decoupling and empty voting II: importance and extensions, s. 633 f. 

3
 Stattin, Takeover: offentliga uppköpserbjudanden enligt svensk rätt, s. 443 f. 
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av fall som Porsche har dessa ägandeliknande positioner studerats och uppmärksammats 

i doktrinen.
4
 Liknande dispositioner kan emellertid leda till ett mindre uppmärksammat 

resultat, nämligen att en aktör erhåller rösträtter i ett bolag utan medföljande 

ekonomiskt intresse mot bolagets aktiekurs. Detta kallas empty voting. Vad gäller 

svensk rätt har detta problem inte berörts i någon betydande omfattning. Empty voting 

är dock något som skapat debatt utomlands, både politiskt och juridiskt, i framförallt 

Storbritannien och USA.
5
  

Empty voting gör det möjligt att rösta i ett bolag utan att behöva stå för den 

ekonomiska risken av röstningen. Denna process har fått namnet empty voting, eftersom 

rösträtten endast blir ett tomt skal.
6
 Mer specifikt menas med empty voting att en 

aktieägare separerar den ekonomiska risken och rösträtten i en aktie för att endast 

behålla den senare. Det har utvecklats ett flertal tillvägagångssätt för att uppnå empty 

voting men det rör sig i regel om tre huvudstrategier genom (i) derivat, (ii) aktielån och 

(iii) tillfälligt ägande på avstämningsdagen. En mer extrem form av emtpy voting är när 

en aktör innehar rösträtter och samtidigt har ett negativt ekonomiskt intresse gentemot 

bolagets aktiekurs, det vill säga att aktören får en ekonomisk fördel av att kursen 

sjunker.
7
 Konsekvensen av detta blir att empty votern får ett snedvridet incitament, 

vilket i sin tur kan skada andra aktieägare och bolaget. En passande analogi kan sägas 

vara att aktören blir som en överförsäkrad villaägare, som tjänar ekonomiskt på att 

bränna ner sitt hus.
8
 I kontrast till detta finns det emellertid studier som visar att empty 

voting även kan föra med sig positiva effekter på aktiemarknaden, främst eftersom att 

rösträtter flyttas från mindre informerade aktieägare till mer informerade aktieägare.
9
  

Eftersom empty voting inte har behandlats i den svenska doktrinen är det 

intressant att undersöka vilka problem empty voting kan ge upphov till, samt vilka 

strategier som går att tillämpa i svensk rätt. Givet detta är det även intressant att 

undersöka hur regleringen på området behandlar dessa strategier och problem. 

 

                                                      
4
 Se exempelvis A.a., s. 443 f. 

5
 Ringe, Hedge Funds and risk-decoupling- The empty voting problem in the EU, s. 6. 

6
 Hu & Black, Empty voting and hidden (morphable) ownership: Taxonomy, implications, and reforms, s. 

1014 ff. 
7
 Cohen, Negative Voting: Why it Destroys Shareholder Value and a Proposal to Prevent it, s. 238. 

8
 Spamann, Collateral Damage? Derivatives Trading and Empty Voting, s. 1. 

9
 Brav & Mathews, Empty Voting and the Efficiency of Corporate Governance, s. 289 ff.; Christoffersen 

m.fl., Vote Trading and Information Aggregation, s. 2927; Zanoni, Hedge Funds’ Empty Voting in 

Mergers and Acquisitions: A Fiduciary Duties Perspective, s. 9. 
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1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka och utreda empty voting 

från ett svensk privaträttsligt samt EU-rättsligt perspektiv. Mer specifikt kan uppsatsen 

delas upp i tre delsyften. Först och främst (i) avser uppsatsen att utreda vilka empty 

voting-strategier som är möjliga i svensk rätt. Vidare (ii) avser uppsatsen att undersöka 

vilka problem som empty voting kan skapa för aktieägare, bolag och för 

aktiemarknaden i stort, samt hur den associations- och aktiemarknadsrättsliga 

regleringen förhåller sig till dessa problem. Avslutningsvis (iii) syftar uppsatsen till att 

diskutera lämpliga regleringsåtgärder för att hantera empty voting-problematiken.  

 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats avser endast att behandla situationer när en aktör innehar rösträtter utan 

fullständig ekonomisk risk. Motsatsen till empty voting, det vill säga när aktörer endast 

har ekonomisk risk utan att inneha rösträtter kommer emellertid inte att beröras. Vidare 

omfattar empty voting-begreppet alla fall då aktörer har ett disproportionellt förhållande 

mellan rösträtt och ekonomisk risk,
10

 formellt sett är alla investerare som har mer 

rösträtt än ekonomiskt intresse i ett bolag empty voters.
11

 Denna framställning kommer 

dock endast att behandla empty voting när aktören har ett neutralt eller ett negativt 

ekonomiskt intresse gentemot bolagets aktiekurs. I denna uppsats anses inte en 

innehavare av endast röststarka aktier vara en empty voter. 

Framställningen kommer endast att behandla empty voting med utgångspunkt från 

de relevanta bolagens aktiekurs. Trots det är dock vissa påpekanden om möjligheten att 

överlåta framtida rätt till utdelning nödvändigt vid redogörelsen för det 

associationsrättsliga splittringsförbudet. Vidare kommer uppsatsen att utgå ifrån 

aktiebolag som är aktiemarknadsbolag. Med detta menas ett svenskt aktiebolag som har 

sina aktier noterade på en reglerad marknad i Sverige, se 1§ p. 4 AnmL.  

 

1.5 Metod 

Utgångspunkten för arbetet är en analys av empty voting och dess konsekvenser. Den 

största delen av uppsatsens syfte innebär således en rättsutredande del. Detta gäller dels 

då empty voting-strategier placeras i svensk privaträttslig och EU-rättslig kontext, dels 

                                                      
10

 Clottens, Empty Voting: A European Perspective, s. 451.  
11

 Hu & Black, Equity and Debt Decoupling and Empty Voting II: Importance and Extensions, s. 638. 
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då problemen med empty voting utreds associations- och aktiemarknadsrättsligt. Mer 

konkret handlar rättsutredningen om att analysera de rättsliga förutsättningarna och 

följderna för empty voting-strategierna ur ett svensk- och EU-rättligt perspektiv. En del 

i den rättsutredande metoden bygger emellertid mer på att värdera, jämföra samt 

analysera argument inom ramen för utredningen. Den lämpliga metoden vid en sådan 

undersökning i associations- och aktiemarknadsrätt torde vara en teleologisk metod.
12

 

Vidare handlar en stor del av uppsatsen om att utreda och utvärdera effekterna av empty 

voting samt potentiella regleringsåtgärder. Dessa effekter torde främst handla om 

ekonomiska effekter för enskilda aktieägare, det relevanta bolaget i fråga samt effekter 

för bolagsstyrningen i stort på aktiemarknaden. Detta innebär att den metod som lämpar 

sig för en sådan utvärdering är ett rättsekonomiskt angreppssätt.
13

  

Ämnet empty voting har inte behandlats i någon större omfattning i svensk rätt. 

Av den anledningen har främst engelsk och amerikansk doktrin använts vid utredningen 

samt utvärderingen av empty voting. Detsamma gäller för effekterna av empty voting. 

De utländska källorna har dock inte behandlats materiellt i rättsutredningen, det vill 

säga de har inte använts för att utröna gällande rätt i Sverige. Den utländska doktrinen 

har främst använts för att ta reda på vilka empty voting-strategier som är möjliga och för 

att beskriva själva empty voting-fenomenet. Av samma anledning har utländska 

praktikfall behandlats för att ännu tydligare visa de olika empty voting-strategierna. 

Vidare används vid utredningen av empty votings omfattning i Europa utredningar från 

EU-kommissionen och myndigheten ESMA, samt finansiella empiriska studier om 

empty votings utbredning. Vad gäller den rättsutredande delen, där empty voting 

analyseras från Svensk och EU-rätt, har en traditionell rättsdogmatisk metod använts.  

 

1.5.1 Särskilt om ekonomiskt intresse 

Från ett metodperspektiv är det viktigt för uppsatsen vilken betydelse som anläggs på 

begreppet ”ekonomiskt intresse”. Enkelt uttryckt betyder begreppet ekonomiskt intresse 

vilka ekonomiska incitament aktören har. I den fortsatta framställningen menas det att 

ett negativt ekonomiskt intresse mot ett bolags aktiekurs är när aktören får intäkter av 

att bolagets aktiekurs sjunker. Ett neutralt ekonomiskt intresse mot ett bolags aktiekurs 

                                                      
12

 Stattin, Gränsöverskridande takeovers, s. 41 f.; jfr. Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag: en 

studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s. 125-149. 
13

 Jfr. Stattin, Gränsöverskridande takeovers, s. 42. 
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innebär att utvecklingen i aktiekursen är obetydlig för investeraren.
14

 I denna uppsats 

behandlas endast ekonomiskt intresse kopplat till bolagens aktiekurs. Det tas således ej 

hänsyn till aktörers möjlighet till direktavkastning eller liknande. Detta är för att empty 

votern ofta betalar eventuella utbetalningar från bolaget till sin avtalspart.
15

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av hur modern finansteori ser på innehav av 

olika finansiella instrument, och begreppet finansiella positioner utreds. Sedan följer en 

behandling av de finansiella instrument som är relevanta för empty voting. I kapitel 2 

redogörs för aktier och de aktierättigheter som är kopplade till ett innehav. Vidare 

redogörs för derivatinstrument och vad som skiljer derivat från aktier. Därefter följer en 

allmän diskussion om empty voting i kapitel 3, där det ges en grundläggande 

beskrivning om empty voting och varför empty voting utförs. Efter det diskuteras 

hedgefonder och deras roll som empty voters. I kapitel 4 utreds de olika empty voting-

strategierna. Först behandlas empty voting genom derivat och det redogörs för 

praktikfallet Mylan/Perry. Efter det undersöks empty voting genom värdepapperslån 

och Land-fallet används som exempel. Slutligen redovisas empty voting genom record 

date capture och Henderson-fallet. I kapitel 5 diskuteras konsekvenserna av empty 

voting. Detta görs först utifrån ett agentteoretiskt-perspektiv. Därefter analyseras 

konsekvenserna av empty voting utifrån rättfärdigande grunderna av aktieägares 

rösträtt. I kapitel 6 ställs sedan empty voting mot det associationsrättsliga regelverket, 

där det undersöks om empty voting är i strid med splittringsförbudet eller 

generalklausulen. I kapitel 7 jämförs sedan de olika empty voting-strategierna med den 

aktiemarknadsrättsliga regleringen. Detta görs först utifrån öppenhetsdirektivet och 

flaggningsreglerna, sedan analyserar blankningsförordningen och avslutningsvis under 

empty voting i förhållande till marknadsmissbruksregleringen. I kapitel 8 redogörs det 

för empty votings omfattning, där empiriska bevis och förutsättningar för empty voting i 

Sverige behandlas. I kapitel 9 diskuteras eventuella regleringsåtgärder i förhållande till 

empty voting-problematiken. Till sist ges en avslutande kommentar och 

sammanfattning om rättsläget i kapitel 10. 

 

                                                      
14

 Jfr. Hu & Black, The new vote buying: empty voting and hidden (morphable) ownership, s. 824. 
15

 Jfr. A. a., s. 833. 



 

9 
 

1.7 Terminologi 

I brist på lämpliga översättningar i den svenska doktrinen har uppsatsen utgått från den 

engelska terminologin. Vidare använder uppsatsen Hu & Blacks terminologi, eftersom 

det är den som har fått störst genomslagskraft i den utländska doktrinen. I uppsatsen 

används även begreppen empty voting och separation mellan rösträtt och risk synonymt. 
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2 Aktier och andra finansiella instrument 

2.1 Inledning  

För att förstå empty voting-problematiken är det lämpligt att redogöra för hur 

finansteori kan påverka rättsliga frågeställningar. Detta kan lättast göras genom att visa 

på skillnaderna mellan de olika perspektiven. I modern finansteorin görs inte någon 

större åtskillnad mellan olika finansiella instrument. Det är istället avgörande att ta reda 

på vilka finansiella positioner som skapas. Juridiskt är det emellertid en skillnad mellan 

olika finansiella instrument. Detta avsnitt avser därför att klargöra de grundläggande 

rättsliga instrumenten som är relevanta för empty voting samt att undersöka hur 

instrumenten förhåller sig till varandra, både rättsligt och ekonomiskt. Särskild vikt 

läggs vid aktier och derivatinstrument. 

Med finansiella instrument menas enligt 1:4 Vpml bland annat överlåtbara 

värdepapper och finansiella derivatinstrument. Aktier som handlas på en reglerad 

marknad och aktier i publika aktiebolag, är en form av överlåtbara värdepapper och 

därigenom även ett finansiellt instrument, se 1:4 p. 2b Vpml. Aktier i privata aktiebolag 

är däremot inte finansiella instrument,
16

 eftersom de enligt 1:7 ABL inte får spridas till 

allmänheten. Det finns många andra finansiella instrument än aktier, men av relevans 

för denna framställning är främst olika finansiella derivatinstrument som optioner, 

terminer och swappar.  

 

2.2 Finansiella positioner 

Genom utgivande eller innehav av finansiella instrument kan det sägas att aktörer får 

olika finansiella positioner som ger olika ekonomiska intressen. Med finansiell position 

menas här en aktörs exponering med avseende på ett visst finansiellt instrument. 

Finansiella positioner kan i sin tur delas upp i långa och korta positioner beroende på 

vilken ekonomisk exponering de innebär. En kort position innebär att innehavaren får 

en ekonomisk fördel av att den underliggande tillgången förlorar i värde, medan en lång 

position innebär att innehavaren får en ekonomisk fördel av att den underliggande 

tillgången ökar i värde.
17

 För att återkoppla till diskussionen om ekonomiskt intresse, se 

avsnitt (1.5.1), kan det sägas att om en aktör enbart har en kort position i aktien X leder 

det till ett negativt ekonomiskt intresse och om en aktör har både en kort position plus 

                                                      
16

 Wallin-Norman, Finansiella instrument: Lärobok, s. 50.  
17

 Se Blankningsförordning (236/2012) art.3; Ringe, Hedge Funds and risk-decoupling- The empty voting 

problem in the EU, s. 6-9. 
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en lång position i aktien X, under förutsättning att de är lika stora, leder det till ett 

neutralt ekonomiskt intresse.
18

  

Eftersom att en aktörs finansiella position bygger på exponeringen från ett visst 

finansiellt instrument, ger olika finansiella instrument som utgångspunkt olika 

finansiella positioner. Ett innehav av en aktie ger således en annan finansiell position än 

vad innehavet av en option med rätt att köpa aktien i framtiden ger.
19

 Modern 

finansteori har dock gjort att skillnaden mellan olika finansiella instrument suddas ut. 

Detta eftersom finansiella samband möjliggör att olika typer av instrument kan 

replikeras. På så vis kan olika syntetiska finansiella positioner skapas.
20

 Det är denna 

möjlighet till replikering samt uppbyggande av syntetiska positioner som empty voters 

utnyttjar för att separera en akties ekonomiska intresse och rösträtt. Ett enkelt exempel 

på hur ett aktieinnehav kan replikeras, är genom en aktieswap, se avsnitt (4.2.3). Den 

part som ska ersätta den andra för minskningar i aktiekursen i en kontantavräknad 

aktieswap, får en finansiell position som är mycket lik den att äga aktien i fråga. Genom 

aktieswappen får den parten alltså en lång position avseende aktien. Detta eftersom 

parten får en ekonomisk förlust när aktiepriset går ned och en ekonomisk vinst om 

aktiepriset går upp.
21

 Ett mer komplicerat exempel är den finansiella formeln put-call-

pariteten, som beskriver förhållandet mellan optioner och andra finansiella instrument. 

Denna framställning avser inte att behandla det matematiska förhållandet, utan endast 

undersöka formelns betydelse för skapandet av empty voting-positioner. Det är dock 

viktigt att påpeka att formeln inte tar hänsyn till transaktionskostnader eller 

kreditrisker.
22

 Formeln ser ut på följande vis: 

 

S (aktie) + P(k) (säljoption) = Z(k) (obligation) + C(k) (köpoption)
23

 

 

Formeln kan omstruktureras på följande vis: 

 

                     S (aktie) = Z(k) (obligation) + C(k) (köpoption) – P(k)(säljoption) 

 

Detta förhållande visar att ett aktieinnehav i ett visst bolag innebär samma finansiella 

position som innehavet av en obligation (utan räntebetalning), en köpoption samt 

                                                      
18

 Ringe, Hedge Funds and risk-decoupling- The empty voting problem in the EU, s. 6 f. 
19

 Wallin-Norman, Finansiella instrument: Lärobok, s. 28 f. 
20

 Warren, Financial contract innovation and income tax policy, s. 465 f. 
21

 Jfr. Ringe, Hedge Funds and risk-decoupling- The empty voting problem in the EU, s. 7. 
22

 Monga, Using Derivatives to Manipulate the Market for Corporate Control, s. 207 f. 
23

 Warren, Financial contract innovation and income tax policy, s. 465 f.  
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utgivandet av en säljoption avseende aktien i samma bolag. Enkelt uttryckt leder båda 

sidor av likhetstecknet till en lång position avseende aktien. Förutsättningen för detta är 

att samtliga instrument har samma lösenpris/nominellt belopp (”k” i formeln).
24

 För att 

ytterligare tydliggöra kan formeln även omformuleras till detta: 

 

        -S (aktie) = -Z(k) (obligation) - C(k) (köpoption) +P(k)(säljoption) 

 

Som förhållandet visar kan även en negativ syntetisk finansiell position skapas genom 

att låna pengar till ett fast belopp utan ränta, utge en köpoption avseende aktien samt att 

inneha en säljoption avseende aktien. Med andra ord kan säljandet av en aktie 

replikeras. På så vis skapas alltså en kort position avseende aktien. Det kan också 

förklaras som att detta är en ekonomisk försäljning av aktien, transaktionerna har den 

ekonomiska effekten av en försäljning utan att juridiskt innebära en försäljning 

(äganderättsövergång). 

Givet put-call-pariteten är alltså det enda som krävs för skapa syntetiska 

finansiella positioner omstruktureringar i innehavet av optioner samt obligationer.
25

 

Med andra ord går det att spegla ett innehav/försäljning av en aktie med andra 

instrument än aktien samt vice versa. 

 

2.3 Aktier 

Rent rättsligt är en aktie en delägarrätt i ett aktiebolag, en aktie är således en ideell andel 

av ett aktiebolag. Andelen i aktiebolaget bygger i sin tur på aktiens kvotvärde enligt 1:6 

ABL.
26

 Mer specifikt är aktier en form av värdepapper.
27

 Det finns emellertid ingen 

legal definition på värdepappersbegreppet, trots att det ingår i definitionen av finansiella 

instrument.
28

 Både Hult och Nial menar att värdepapper karaktäriseras av att det är ett 

legitimations- eller presentationspapper där den förpliktade, enligt papperet, inte (med 

befriande verkan) får fullgöra sin prestation till någon annan än den som besitter 

papperet.
29

 Jämställt med besittning av ett värdepapper är registrering hos en 

                                                      
24

 Warren, Financial contract innovation and income tax policy, s. 465 ff.; Monga, Using Derivatives to 

Manipulate the Market for Corporate Control, s. 207 f. 
25

 Warren, Financial contract innovation and income tax policy, s. 465 ff. 
26

 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s.135. 
27

 Se 1:4 Vpml.  
28

 Wallin-Norman, Kontorätt: rätt till kontoförda värdepapper, s. 44. 
29

 Hult, Lärobok i värdepappersrätt, s. 21 ff.; Nial, Om aktiebrev och andra aktierättsliga dokument, s. 3 

ff.  
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värdepappersförvarare, vilket i Sverige är Euroclear Sweden.
30

 Denna definition av 

värdepapper tycks i sin tur vara den accepterade i svensk rätt.
31

 Följaktligen kan en aktie 

förklaras som en legitimation på att en aktieägare faktiskt har rätt till de rättigheter som 

tillkommer en aktieägare i bolaget, och att bolaget endast med befriande verkan kan 

fullgöra sin prestation till den registrerade aktieägaren. Nedan kommer de rättigheter 

som är kännetecknande för ett aktieinnehav att redogöras för. 

 

2.3.1 Aktierättigheter 

De rättigheter som uppkommer i och med ett aktieinnehav kan delas in i två kategorier. 

Den första kategorin är de ekonomiska rättigheterna så som rätten till utdelning, 

utskiftningsandel samt rätten att få aktier vid företrädesemission.
32

 Den andra kategorin 

rättigheter kan kallas beslutsrättigheter. I denna kategori är rösträtten kanske den 

viktigaste beslutsrättigheten, eftersom den ger aktieägarna frihet och kompetens att 

påverka de beslut som bolagsstämman fattar.
33

 Andra beslutsrättigheter som 

initiativrätten, frågerätten, kallelserätten och upplysningsrätten kan anses vara mer 

procedurella rättigheter.
34

 Sedan Kruger-kraschen gäller i svensk rätt ett förbud för 

röstlösa aktier. Detta är för att skydda minoritetsaktieägarna från att helt förlora sitt 

inflytande. Det är dock tillåtet att ha olika aktieslag med skillnader i röstvärde, se 4:5 

ABL. Aktierna delas då ofta upp i röststarka A-aktier samt röstsvaga B-aktier, och det 

är relativt vanligt att bolag har röstvärdesskillnader på svenska reglerade marknader.
35

  

Vidare är det utmärkande för aktieägarrollen att en aktieägare inte har några 

skyldigheter vid utövandet av sina rättigheter. Det bör emellertid här observeras att en 

aktieägare kan bli skadeståndsskyldig enligt 29:3 ABL, men det är en helt annan fråga. 

Istället för att tilldela aktieägare skyldigheter gäller vissa begränsningar för de beslut 

som de organ som rösträttigheterna knyter an till får fatta.
36

 Dessa begränsningar består 

bland annat av minoritetsskyddsregler såsom likhetsprincipen och generalklausulerna.  

 

                                                      
30

 SOU 2004:62, s. 365. 
31

 A. bet, s. 364 f. 
32

 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 134. 
33

 Ringe, Hedge Funds and risk-decoupling- The empty voting problem in the EU, s. 5; Arvidsson, 

Aktieägaravtal, s. 134. 
34

 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 134. 
35

 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 134-137; Sandström, Svensk 

Aktiebolagsrätt, s. 142-144. 
36

 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 133 ff. 
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2.4 Derivat 

Att juridiskt definiera ett derivat är mycket svårt och gränsdragningarna till andra 

rättsliga instrument blir ofta otydliga. Det har dock gjorts några lagstiftningsförsök för 

att definiera derivat, bland annat i 5:1 LHF samt i 6:32 försäkringsrörelselagen, men 

enligt min mening är det svårt att utläsa någon riktigt användbar definition från 

lagrummen.
37

 Istället går det att från doktrinens definitioner utröna vissa gemensamma 

förutsättningar för derivat. Det första (i) är att ett derivat är bilateralt avtal som omfattar 

minst två parter. Det andra (ii) är att prestationerna enligt avtalet kopplas till ett 

underliggande värde/parameter. Det tredje (iii) är att prestationerna oftast inte sker 

momentant, avtalen avser ofta prestationer i framtiden eller inkluderar en viss 

tidsskillnad mellan parternas prestation.
38

 Även en sådan definition omfattas dock av 

gränsdragningssvårigheter, framförallt mot försträckningsavtal, räntebärande 

obligationer och andra låneavtal som också kan anses falla innanför definitionen.
39

 

Trots detta är det enligt min mening en användbar definition för denna uppsats.  

Generellt kan det sägas att derivat kan användas i spekulationssyfte eller i 

försäkringssyfte, vilket även är fallet vid empty voting. Med spekulation menas här att 

en aktör tar en nakenposition det vill säga denne tar en position utan att ha en position i 

motsatt riktning, exempelvis genom att aktören tar en kort position utan en motsvarande 

lång position. Med försäkringssyfte (hedging) åsyftas att derivat används för att minska 

påverkan från olika prisrörelser och därigenom säkra framtida kassaflöden, exempelvis 

genom att en långposition skyddas med en kort eller tvärtom.
40

 När en empty voter har 

ett neutralt ekonomiskt intresse, har vanligtvis derivat använts i försäkringssyfte, där 

aktieinnehavet skyddas med ett derivat. När en empty voter har ett negativt ekonomiskt 

intresse används således derivat mer i spekulationssyfte, då empty votern spekulerar att 

aktien kommer att sjunka i värde.  

Vidare kan derivat i regel avslutas på tre olika sätt. Det första är att det blir 

värdelöst och förfaller, det andra är genom betalning och faktisk leverans av den 

underliggande tillgången (”fysisk avräkning”)
41

 och det tredje är genom att den 

berättigade erhåller ett kontant belopp genom avräkning eller kvittning (”kontant 

                                                      
37

 Jfr. Hanqvist, Obligatorisk fullständig rapportering av derivattransaktioner, s. 79. 
38

 Wallin-Norman, Finansiella instrument: lärobok, s. 53 f.; Hanqvist, Obligatorisk fullständig 

rapportering av derivattransaktioner, s. 80. 
39

 Jfr. Hanqvist, Obligatorisk fullständig rapportering av derivattransaktioner, s. 80; Wallin-Norman, 

Finansiella instrument: lärobok, s. 53 f. 
40

 Larsson (red.), Företagsfinansiering, s. 175. 
41

 Houweling & Vorst, Pricing default swaps: Empirical evidence, s. 1202. 
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avräkning
42

”).
43

 Om det sker en leverans av den underliggande tillgången, har det 

formellt uppkommit två dispositioner mellan parterna, dels derivatavtalet med 

tillhörande ersättning, dels en köprättslig transaktion. En sådan uppdelning saknar dock 

betydelse för empty voting-problematiken.
44

 

Derivat kan vara både börshandlade standardiserade instrument samt icke-

börshandlade derivat, vilka ofta kallas over the counter-derivat (”OTC-derivat”). 

Skillnaden mellan de standardiserade derivaten och OTC-derivaten är att de tidigare 

handlas på en särskild derivatbörs, medan OTC-derivat bygger på en ostrukturerad 

handel, där derivatet anpassas till parterna genom privata förhandlingar. I och med i 

ikraftträdandet av EMIR finns emellertid ett krav på att OTC-derivat över en viss 

tröskel ska clearas likt börshandlade derivatinstrument. Detta innebär att även OTC-

derivat handlas mot en central motpart som träder emellan motparterna i 

derivatkontraktet. Därigenom registreras och övervakas OTC-derivat, och det sägas att 

de därför blir mer lika börshandlade derivat.
45

 Vidare är det främst OTC-derivat som är 

relevant vid empty voting,
46

 eftersom dessa bättre kan skräddarsys till aktörens 

önskemål. Avslutningsvis kan derivat delas in i olika kategorier, de vanligaste 

kategorierna är optioner, terminer och swappar. Det är också dessa derivat som är 

särskilt relevanta för de olika empty voting-strategierna.  

 

2.4.1 Vad skiljer aktier från derivat? 

Aktiebolagsrätten bygger på en tydlig distinktion mellan aktier och lån. Den viktigaste 

frågan vad gäller finansiella instrument anses således vara till vilken grad de ska 

likställas aktier eller lån. Detta gäller särskilt i svensk rätt då det finns ett förbud mot 

röstlösa andelsrätter.
47

 Finansiella instrument liknar dock ofta både lån och aktier, vilket 

komplicerar frågan väsentligt.
48

 I denna framställning är den distinktionen dock inte lika 

relevant, eftersom det vid empty voting främst handlar om finansiella instrument som är 

utgivna av andra aktörer än det bolag som emitterat den relevanta aktien ifråga. För 

                                                      
42

 A. a., s. 1202. Den kontanta avräkningen kan även ske genom ett förfarande som kallas nettning, men 

det behandlas inte i denna uppsats. 
43

 Jfr. Johansson, Options- och terminsavtal: en rättslig studie av handeln med standardiserade derivativa 

instrument, s. 31 f. 
44

 A. a, s. 28 ff. 
45

 Jfr. Hanqvist, Obligatorisk fullständig rapportering av derivattransaktioner, s. 77 ff.; Ringe, Hedge 

Funds and risk-decoupling- The empty voting problem in the EU, s. 23. 
46

 Hu & Black, The New Vote Buying: Empty Voting and Hidden (Morphable) Ownership, s. 815 och 

907. 
47

 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 134. 
48

 A. a., s. 135. 
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denna uppsats är det istället viktigare att utröna vad som skiljer finansiella instrument 

från aktier. 

Kännetecknande för ett aktieinnehav kan anses vara det paket av aktierättigheter 

som är kopplade till ett sådant innehav. Som avsnitt (4.2) visar, kan dock många av de 

ekonomiska rättigheterna replikeras genom att bland annat använda olika derivat eller 

andra finansiella instrument.
49

 Ett finansiellt instrument kan alltså konstrueras som en 

andelsrätt rent ekonomiskt. Givet detta kan det anses att det mer specifikt är just 

beslutsrättigheterna och särskilt rösträtten som kännetecknar ett aktieinnehav.  

 

2.5 Kapitelvisa slutsatser 

Enligt modern finansteori går det att skapa syntetiska finansiella positioner och 

därigenom replikera olika finansiella instrumentet. Från detta perspektiv är det 

avgörande vilka finansiella positioner som uppkommer och inte vilka rättsliga innehav 

som föreligger.  

Rent rättsligt kan aktier förklaras som en ideell andel i ett aktiebolag, aktier är en 

legitimation på att en aktieägare faktiskt har rätt till de rättigheter som tillkommer en 

aktieägare i bolaget. Medan derivat kan förklaras som ett bilateralt avtal där 

prestationerna är kopplade till ett visst underliggande värde där prestationerna inte sker 

momentant. De derivatinstrument som är särskilt viktiga för empty voting är aktielån 

optioner, terminer och swappar. Slutligen är det som är särskilt kännetecknande för 

aktier, i förhållande till derivat, framförallt aktiens medföljande beslutsrättigheter. 

 Denna diskussion används fortsättningsvis i uppsatsen för att visa på hur 

obligationsrättsliga överenskommelser påverkar associationsrättsliga överväganden. 

Mer specifikt används diskussionen för att visa på hur modern finansteori påverkar 

aktiebolagsrättsliga frågor. 

  

                                                      
49

 Monga, Using Derivatives to Manipulate the Market for Corporate Control, s. 207 f. 
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3 Allmänt om Empty voting 

3.1 Inledning 

Som en effekt av utvecklingen inom finansteori har alltså gränser mellan olika 

finansiella instrument börjat suddas ut rent ekonomiskt. Denna utveckling har i sin tur 

även fått effekter för aktiebolagsrätten, och empty voting kan anses vara ett exempel på 

detta. Detta avsnitt avser att allmänt beskriva empty voting, varför det utförs och vilka 

som utför det. På så sätt skapas en bättre förståelse av de strategier som beskrivs i 

kapitel 4. 

 

3.2 Rösträtt och ekonomisk risk 

En aktieägares kapitalinsats kan erläggas antingen genom att aktier förvärvas i samband 

med en aktieemission, eller genom att aktier förvärvas från en tidigare ägare på 

sekundärmarknaden.
50

 Den ekonomiska risken att äga en aktie kan sägas bestå av en 

kreditrisk eftersom ägaren riskerar att bolaget går i konkurs och därigenom förlora sin 

kapitalinsats. Med kreditrisk avses alltså sannolikheten för att ägaren förlorar sin 

kapitalinsats på grund av insolvens hos bolaget. Utöver kreditrisken tar innehavaren av 

en noterad aktie även en marknadsrisk
51

.
5253

 Enkelt uttryckt innebär detta sannolikheten 

för att priset på aktien förändras. Generellt gäller att kreditrisken för ett 

aktiemarknadsbolag är närmast minimal, eftersom det ofta är osannolikt att de flesta av 

sådana bolag riskerar att bli insolventa. Istället är det marknadsrisken som är mest 

relevant, eftersom sannolikheten för att värdet av ett aktiemarknadsbolags tillgångar 

ändras är relativt hög.
54

  

Inom aktiebolagsrätten är utgångspunkten att rösträtten och andelen i 

aktiekapitalet, det vill säga aktörens kapitalinsats, ska vara proportionellt.
55

 Med andra 

ord antas det att en aktieägares rösträtt står i proportion till den ekonomiska risken 

(kredit- och marknadsrisk) aktieägaren har i bolaget. Empty voting urholkar dock detta 

antagande, eftersom det innebär att investerare får ett oproportionellt förhållande mellan 

                                                      
50

 Wallin-Norman, Finansiella instrument: en lärobok, s. 49 f. 
51

 Ofta delas denna risk i sin tur upp i företagspecifik risk (diversifierbar risk) och marknadsrisk 

(odiversifierbar risk). Se t.ex. Brealey m.fl., Principles of corporate finance, s. 170 ff. En sådan 

uppdelning görs dock inte i denna uppsats.  
52

 Det går även att tala om likviditetsrisker, operationella risker, legala risker m.m. Se t.ex. Mörner, 

Swappar- några juridiska aspekter, s. 54 f. Dessa kommer dock inte att beröras i denna uppsats.  
53

 Wallin-Norman, Finansiella instrument: en lärobok, s. 49 f. 
54

 Jfr. A. a., s. 49. 
55

 Jfr., Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 136-139; Johansson, Svensk 

associationsrätt i huvuddrag, s. 281 ff. 
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innehavets ekonomiska risk och rösträtt.
56

 Denna separation mellan risk och rösträtt är i 

sin tur möjlig med hjälp av olika strategier som oftast involverar utnyttjandet av 

finansiella instrument.
57

 

 

3.2 Syftet med empty voting 

Empty voting innebär att en investerare kan vara röstberättigad och ha ett neutralt 

ekonomiskt intresse mot bolagets aktiekurs. I vissa extrema fall av empty voting kan 

emellertid en aktör inneha rösträtter och samtidigt ha ett negativt ekonomiskt intresse 

gentemot aktiekursen.
58

 Empty voting möjliggör först och främst för en aktör att 

utnyttja rösträtten för att påverka bolagsstämmobeslut.
59

 En aktör kan då rösta i bolag A 

på ett sätt som gynnar aktörens innehav i bolag B. Särskilt stor möjlighet att påverka en 

bolagsstämma torde följaktligen vara då beslut fattas med en liten majoritet.
60

 Vidare 

sker empty voting oftast inför stora stämmobeslut, eftersom det är då rösträtter är som 

mest värdefulla.  

Opportunistiska aktörer kan alltså använda empty voting i syfte att möjliggöra 

handelsvinster, vilket kan skada bolaget och andra aktieägare. Det som utmärker empty 

voting är således att det inte enbart är spekulation. Genom att empty voting bygger på 

ett kvarhållande av rösträtten får aktören en möjlighet att påverka utgången på 

spekulationen, vilket gör empty voting särskilt problematiskt. Exempel på detta visades 

i Mylan/Perry-fallet, där empty voting användes för att påverka utgången av ett 

offentligt uppköpserbjudande. Ett ytterligare exempel på empty voters förmåga att 

påverka sin spekulation finns i Telus-fallet
61

, där hedgefonden Mason Capital försökte 

utnyttja ett tillfälle då TELUS Corp. skulle göra en sammanslagning av bolagets aktier. 

Bolaget hade olika aktier; ett aktieslag med rösträtt och ett utan rösträtt.
62

 Traditionellt 

hade det varit en prisskillnad mellan aktieslagen. Bolaget hade emellertid föreslagit en 

sammanslagningsstrateg där röstaktierna och icke-röstaktierna skulle slås i ihop till ett 

och samma aktieslag. Nyheten fick prisskillnaden mellan aktieslagen att försvinna. 

Mason Capital såg av denna anledning ett tillfälle att utnyttja sammanslagningsstrategin 

                                                      
56

 Hu & Black, The new vote buying: empty voting and hidden (morphable) ownership, s.811. 
57

 Hu & Black, Empty voting and hidden (morphable) ownership: Taxonomy, implications, and reforms, 

s. 1014 ff. 
58

 A. a., s. 1014 ff. 
59

 Clottens, Empty Voting: A European Perspective, s. 452. 
60

 Ali m.fl., Securities Lending, Empty Voting and Corporate Governance, s. 7; Kahan & Rock, The 

Hanging Chads of Corporate Voting, s. 1229 f. 
61

 Ringe, Empty Voting Revisited: The Telus Saga, s. 2-8.  
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genom att köpa röstaktier och därefter blanka icke-röstaktier, vilket gav hedgefonden ett 

negativt ekonomiskt intresse gentemot bolagets icke-röstaktiernas kurs. De spekulerade 

således att sammanslagningen ej skulle gå igenom. Mason Capitals plan var att 

prisskillnaderna på de olika aktieslagen återigen skulle uppstå, och att hedgefonden på 

så sätt skulle göra en ekonomisk vinst på den sjunkande kursen för icke-röstaktierna.
63

 

Med anledning av Mason Capitals motstånd mot sammanslagningen lyckades inte 

TELUS Corp.s företagsledning få igenom sitt förslag, då det krävdes 2/3 majoritet på 

stämman. Mason Capital kom alltså vinnande ur striden om sammanslagningen mellan 

de två aktieslagen, och gjorde en ekonomisk vinst genom att gå emot bolagets och de 

andra aktieägarnas intresse. Detta genom att avfärda sammanslagningsplanen för att 

återupprätta den traditionella prisskillnaden.
64

  

 Mer generellt har empty voting i tidigare fall använts vid stämmobeslut om 

genomförandet av offentliga uppköpserbjudanden
65

, vid stämmobeslut om förändring av 

företagsledningen
66

 och för att möjliggöra försvarsåtgärder vid offentliga 

uppköpserbjudanden.
67

 Liknande risker kan dock även finnas avseende andra rättigheter 

kopplade till innehav av rösträtt.
68

 Ett exempel på när empty voting använts för 

utnyttjande av dylika rättigheter är det tyska Lidner-fallet, där en majoritetsägare (med 

63 procents ägande) utövade empty voting för att uppfylla den 95 procents gräns som 

gällde för inledandet av ett tvångsinlösensförfarande av minoritetens aktier.
69

 Vidare 

kan det även tänkas att empty voters når upp till 10 procent av rösterna för att 

exempelvis kunna tillkalla extrastämma eller särskild granskare, se 7:13 och 10:22 

ABL. Empty voting kan dock även användas i mer förödande syften. En aktör som ser 

en möjlighet att rösta på ett sätt som skadar bolaget, kan genom empty voting skapa ett 

negativt ekonomiskt intresse, för att på så sätt tjäna ekonomiskt på bolagets skada. 

Slutligen kan empty voting användas av bolaget självt, i syfte att förhindra oönskade 

förändringar eller liknande. Detta genom att bolaget möjliggör för närstående eller 
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andra vänligt sinnade tredjemän att rösta för mer än deras ekonomiska intresse i 

bolaget.
70

  

Sammanfattningsvis kan alltså syftet med empty voting sägas vara att kombinera 

inflytande med en minskad ekonomisk risk, för att på så sätt kunna utnyttja rösträtten 

till sin fördel.  

 

3.3 Hedgefonder som empty voters 

De aktörer som ägnar sig åt empty voting är främst hedgefonder. Det är dock svårt att 

juridiskt definiera begreppet hedgefond,
71

 men en hedgefond kan förklaras som en 

investeringsfond med huvudsyftet är att minska eller eliminera marknadsrisken 

avseende sina investeringar, detta genom att försäkra (”hedga”) sina placeringar. Om de 

placerar kapital i vanliga värdepapper kommer de samtidigt att försöka skapa en 

försäkran mot generella nedgångar i marknaden. Detta görs i sin tur med hjälp derivat 

eller andra placeringar. För att exemplifiera, om en hedgefond köper aktier i bolag X 

kan hedgefonden samtidigt komma att blanka aktier, se avsnitt (4.3.3), i bolag Y. På så 

sätt minskas kursförlusterna av generella nedgångar på marknaden, eftersom eventuella 

kursförluster på aktien i bolag X förhoppningsvis kompenseras av vinsten av 

blankningspositionen i bolag Y.
72

  

Traditionellt sett är det ovanligt att hedgefonder avser att utöva ett 

ägarinflytande i de bolag som hedgefonden placerar kapital i. Det är dessutom många 

hedgefonder som inte ens placerar kapital i aktier.
73

 På senare tid har dock en del 

hedgefonder börjat fokusera på möjligheten att utöva ett aktivt ägarinflytande i bolag 

för att ytterligare öka sin avkastning, dessa hedgefonder kallas i denna uppsats (”aktiva 

hedgefonder”). Här används ett aktivt ägarskap som en proaktiv strategi snarare än en 

strategi för att reparera misstag från företagsledningen. Denna aktivism består först och 

främst av ett involverande i bolagsstyrningen. Aktivismen består dock även av ett större 

aktivt inflytande i bolags företagskontroll, antingen i rollen som aktieägare i ett bolag 

föremål för uppköp eller som aktieägare i budgivaren vid ett uppköp.
74

 Det aktiva 

ägarinflytandet möjliggörs i sin tur av att aktiva hedgefonder i regel har ett stort 
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inflytande i bolag.
75

 Hedgefonderna har även tillgång till mycket kapital och är 

sofistikerade investerare med mycket erfarenhet och kunskap.
76

 Aktiva hedgefonder har 

därför möjligheten och förmågan att övervaka och styra ledningen, vilket kan leda till 

minskade agentkostnader och en större effektivitet för bolaget, se avsnitt (5.2).
77

 Detta 

kan även anses vara i linje med hur marknaden uppfattar aktiva hedgefonders påverkan 

på bolag, där empiriska studier visar att om aktiva hedgefonder köper aktier i ett bolag 

leder det ofta till onaturliga kursrörelser uppåt. Samma studie visar även att aktiva 

hedgefonders involverande i de flesta fall (2/3 av de studerade fallen) faktiskt leder till 

en ökad avkastning för bolagen.
78

  

Den främsta anledningen till att det är just hedgefonder som ägnar sig åt empty 

voting, hänger ihop med framväxandet av aktiva hedgefonder. Först och främst beror 

detta på att aktiva hedgefonder, enligt diskussionen ovan, är mycket kvalificerade 

investerare med ett substantiellt inflytande i bolag.
79

 En annan anledning är att 

hedgefonders inneboende strategi, att genom finansiella dispositioner och strategier 

innefattande värdepapperslån minska risker i sina investeringar, gör det naturligt för 

dem att använda sig av olika empty voting-strategier.
80

 Dispositionerna kan ge upphov 

till olika intressekonflikter, eftersom att hedgefonder är fokuserade på sin totala 

finansiella ställning och inte sin avkastning i enskilda tillgångar. Det kan då uppkomma 

situationer där en hedgefond som äger aktier i bolag A försöker använda ägandet för att 

öka värdet av sina aktier i bolag B. Istället för att styra bolaget i en riktning som gynnar 

den homogena aktieägarmassan i bolag A, finns det alltså en risk för att hedgefonder 

använder sitt inflytande för att gynna sina egna intressen.  

Sedan AIFM-direktivet antogs har hedgefonder blivit föremål för en omfattande 

reglering inom EU.
81

 Hedgefonder klassas här som alternativa investeringsfonder enligt 

art. 4 a. För svensk del har direktivet implementerats genom LAIF. Direktivet syftar 

bland annat till att öka tillsynen och övervakningen över alternativa investeringsfonders 

förvaltare.
82

 Direktivet berör intressekonflikter, riskhantering och informations- och 
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rapporteringskrav.
83

 Trots sin omfattning riktar sig som sagt direktivet mer mot 

förvaltaren och ledningen av en hedgefond än de aktiviteter hedgefonden utför.
84

 Vissa 

menar även att direktivet således är felriktat, då det snarare handlar om riskhantering på 

makronivå än riskhantering på operationell företagsnivå.
85

 Detta innebär bland annat att 

regleringen inte täcker in hedgefonders empty voting aktiviteter eller liknande.
86

 

 

3.4 Kapitelvisa slutsatser 

Empty voting innebär att aktörers ekonomiska intresse och kapitalinsats inte längre är 

proportionellt. Syftet med empty voting kan sägas vara att kombinera rösträtter i bolag 

med en minskad ekonomisk risk. På så sätt kan aktörer använda empty voting för att 

erhålla ekonomiska fördelar. De vanligaste situationerna är vid offentliga 

uppköpserbjudanden och andra viktiga och således kurspåverkande stämmobeslut. Det 

är främst aktiva hedgefonder som ägnar sig åt empty voting, detta beror främst på att det 

är kvalificerade investerare samt eftersom hedgefonders inneboende strategi skapar 

intressekonflikter, vilket kan utnyttjas med hjälp av empty voting. Trots en väsentligt 

ökad regelmassa för hedgefonder, regleras inte hedgefonders utövande av empty voting. 
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4 Empty voting-strategierna 

4.1 Inledning 

Som nämnts tidigare innebär empty voting en möjlighet för aktörer att inneha röster i ett 

bolag utan en medföljande ekonomisk risk. Mer specifikt, krävs det för att uppnå empty 

voting först och främst rösträtter i ett bolag. Därefter måste aktören även ha ett neutralt 

eller negativt ekonomiskt intresse gentemot det relevanta bolagets aktiekurs. Det går att 

uppfylla dessa två kriterier på flera olika sätt, men det finns tre huvudstrategier som ofta 

används för att uppnå empty voting.
87

 Dessa strategier bygger på en användning av (i) 

derivat, (ii) värdepapperslån och (iii) record date capture. I nedananstående avsnitt 

behandlas först ett praktikfall därefter förklaras dispositionerna för varje strategi mer 

utförligt. 

Vid nedanstående förklaringar av empty voting-strategier ges enkla exempel på 

hur strategin fungerar. Syftet med exemplen är att visa hur olika empty voting-

positioner kan uppnås. På så sätt är det möjligt att bättre förstå empty voting-

problematiken. Detta är emellertid endast exempel på hur dylika strategier kan utföras 

och det avser inte att vara en uttömmande redogörelse för hur empty voting kan uppnås. 

 

4.2 Empty voting genom derivat 

4.2.1 Praktikfall 

Empty voting med hjälp av derivat kan exemplifieras med det redan beskrivna 

Mylan/Perry-fallet.
88

 Mylan Laboratories Inc. (”Mylan”) planerade att lägga ett 

takeover-erbjudande, med en mycket generös budpremie, på King Pharmaceuticals, Inc. 

(”King”). Takeover-erbjudandet var beroende av ett godkännande på Mylans 

bolagsstämma. Det var emellertid en kontroversiell fråga i Mylan, det fanns aktieägare 

som ansåg att det inte var en fördelaktig affär och det indikativa budet fick Mylans 

aktiekurs att dyka.  

Innan bolagsstämman ägde rum köpte hedgefonden Perry Corporation 

(”Perry”), en storägare i målbolaget King, ungefär 9,9 procent av aktieinnehavet i 

Mylan. Syftet var att försöka rösta igenom takeover-erbjudandet. Samtidigt slöt Perry 

bl.a. swappar och terminer i syfte att säkra sig mot nedgångar i aktiekursen. På så sätt 

lyckades Perry erhålla rösträtt i Mylan trots att de – på grund av sin intressekonflikt 
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angående takeover-erbjudandet – hade ett negativt ekonomiskt intresse gentemot 

Mylans aktie. Perrys vinst var beroende av att den ekonomiskt ofördelaktiga 

transaktionen röstades igenom på Mylans stämma.
89

 

Det slutliga offentliga uppköpserbjudandet genomfördes dock aldrig av andra 

anledningar, men ett genomförande hade inneburit en stor vinst för Perry på sina aktier i 

King medan resterande aktieägare i Mylan antagligen hade förlorat på affären.
90

 

Mylan/Perry-fallet kan illustreras med följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Perry/Mylan-fallet 

 

4.2.2 Terminer 

Som praktikfallet visar ingick bland annat terminer i Perrys strategi. Med termin avses 

ett derivat som lättast beskrivs som ett vanligt köpeavtal, men med skillnaden att 

transaktionsutbytet sker i framtiden till ett i förväg förhandlat pris.
91

 Skillnaden mellan 

de två kan beskrivas som att i ett köpeavtal skrivs det att köparen förvärvar tillgången i 

fråga, medan det i ett terminskontrakt stadgas att köparen i framtiden ska förvärva den 

aktuella tillgången. Terminer stadgar normalt sett inte någon premie under 

kontraktsperioden. Vidare torde terminer sällan bli värdelösa och förfalla, terminer 

avslutas därför främst genom fysisk avräkning eller genom en kontantavräkning mellan 

parterna.
92
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Ett av de enklaste sätten för en aktieägare att behålla rösträtten och samtidigt 

sälja en akties ekonomiska risk till en annan part är just genom användning av 

terminer.
93

 Detta kan exemplifieras på följande vis: 

 

A innehar aktier i bolag X och avtalar samtidigt med B om att sälja aktierna i X genom en 

termin. Avtalet är konstruerat så att 100 st. aktier i bolag X kommer att överlåtas till B för ett 

pris om 100 kr (bestämt idag), med leverans om en månad. 

 

Under tidsperioden innan leveransen av aktierna (en månad) skulle A fortsättningsvis 

kunna rösta på stämman i bolag X. Detta är för att A är ägare till aktierna tills 

leveransen sker. A skulle emellertid inte behöva stå för de ekonomiska riskerna av 

röstningen eftersom A redan har sålt aktierna för 100 kr till B. Terminsavtalet ger A en 

motsatt finansiell position (en kort position) jämfört med vad ett aktieinnehav innebär 

(lång position), eftersom det medför en försäljning av aktierna. De finansiella 

positionerna från innehavet av terminen och aktierna tar därför ut varandra. Detta gör att 

aktiekursens utveckling blir obetydlig för A, vilket innebär att A:s ekonomiska intresse 

gentemot bolag X:s aktiekurs är neutralt. Det är viktigt att notera att terminerna, som 

tidigare nämnts, även kan vara kontantavräknade. Då behöver det inte ske någon 

leverans av aktierna alls utan det sker då endast en leverans av kontanter till den 

berättigade enligt terminskontraktet. 

Om terminen istället avser fler aktier än vad A innehar (det vill säga 100 st. 

aktier), får A en större kort position än sin långa position och följaktligen ett negativt 

ekonomiskt intresse gentemot bolag X. Detta eftersom A då skulle tjäna mer på om 

aktierna förlorade i värde än om de ökade i värde.  

 

4.2.3 Swappar 

Det andra derivatet som Perry använde sig av i sin strategi var swappar. En swap är ett 

avtal mellan två parter där kassaflöden utbyts med varandra avseende en underliggande 

tillgång/enhet.
94

 Mer specifikt, kan exempelvis en kontantavräknad aktieswap 

konstrueras som att parterna tar olika positioner avseende en noterad akties aktiekurs, 

där de ersätter varandra för kursnedgång respektive kursuppgång.
95

 En swap torde 

sällan förfalla och swappar avslutas därför främst genom en kontantavräkning, eller 
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genom fysisk avräkning. Det vanligaste torde dock vara att de avslutas genom en 

kontantavräkning mellan parterna.
96

 

Kontantavräknade aktieswappar kan som sagt användas av en aktör för att 

separera ekonomisk risk och rösträtt i en aktie.
97

 Detta kan exemplifieras på följande 

vis: 

 

 A innehar aktier i bolag X samtidigt som A har en swap med B avseende 100 st. aktier i bolag 

X. Innebörden av swappen är att B måste ersätta A för kursnedgång i aktien över en tidsperiod 

om en månad och att A måste ersätta B för kursuppgång i aktien över samma tidsperiod. 

 

Om A äger lika många aktier i bolag X som swappen avser, det vill säga 100 st., och de 

andra villkoren överensstämmer, tar riskerna i aktieägandet och swappen ut varandra. 98 

En sådan kontantavräknad aktieswap ger alltså A en motsatt finansiell position (kort 

position) jämfört med vad ett aktieinnehav innebär (lång position). Positionerna tar 

därför ut varandra. När aktien i bolag X sjunker i värde kommer A att ersättas med 

samma belopp från B. Samtidigt kommer A att behöva ersätta B om det istället sker en 

värdeökning i bolag X:s aktie. Eftersom att A äger den underliggande tillgången har 

dock A redan säkrat sig mot de utgifter denne har gentemot B. A har hela tiden 

äganderätten över aktierna i bolag X vilket innebär att A fortfarande kan rösta på 

stämman i bolag X. A:s ekonomiska intresse till aktiekursen i bolag X är dock neutralt.  

Om swappen avser fler aktier än vad A innehar (det vill säga 100 st. aktier), får 

A istället en större kort position än sin långa position och följaktligen ett negativt 

ekonomiskt intresse gentemot bolag X. 

 

4.2.4 Optioner 

Ett annat derivatinstrument som kan användas för att uppnå empty voting är optioner. 

Det finns som utgångspunkt två stycken olika optioner; säljoptioner (där innehavare har 

rätt att sälja tillgångar till visst lösenpris, medan utgivare har skyldighet att köpa 

tillgångar till ett visst lösenpris) och köpoptioner (där innehavare har rätt att köpa 

tillgångar vid ett visst lösenpris, medan utgivare har skyldighet att sälja tillgångar till ett 

visst lösenpris). Optionerna har även en särskild lösendag, vilket är tidpunkten de kan 

realiseras. Viktigt att notera är att utställaren erhåller en ersättning för utgivandet av 
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optionen i form av en premie fram till lösendagen. Denna ersättning är ofta det 

huvudsakliga ekonomiska incitamentet för utställaren. En option kan i princip avslutas 

på alla tre olika sätt. Det första är att optionen blir värdelös att utnyttja och förfaller, det 

andra är genom fysisk avräkning och det tredje är genom en kontantavräkning mellan 

parterna.
99

  

Hur empty voting kan uppnås med hjälp av optioner kan visas med följande 

exempel: 

 

A innehar aktier i bolag X och köper samtidigt en säljoption från B vars lösenpris är detsamma 

som aktiepriset dag Z. A kommer då ha rätt att sälja sina aktier till B för det aktiepris som 

förelåg dag Z. Under optionens löptid kommer dock A att behöva betala premier till B. 

 

Om säljoptionen omfattar lika många aktier som A äger, kommer den ekonomiska 

risken av aktieägandet att neutraliseras av möjligheten att sälja aktierna till det aktiepris 

som förelåg dag Z. Detta är för att A fram till lösendagen, blir skyddad från eventuella 

nedgångar i aktiepriset för bolag X. Innan optionen används kommer A att ha 

äganderätten över aktierna i bolag X och A kan därför rösta på bolagsstämman. A:s 

ekonomiska intresse till aktiekursen i bolag X är emellertid neutralt, eftersom A kan 

använda optionen för att eliminera eventuell kursnedgång. Innehavet av säljoptionen ger 

alltså A en motsatt finansiell position (kort position) jämfört med vad ett aktieinnehav 

innebär (lång position) och positionerna tar därför ut varandra.
 100

 För detta måste som 

sagt A betala en premie till B under optionens giltighetstid. Vidare kan liknande resultat 

även uppnås genom att utfärda en köpoption, vilket kan illustreras genom följande 

exempel: 

 

A innehar aktier i bolag X och utfärdar en köpoption till B vars lösenpris är detsamma som 

aktiepriset dag Z eller mer. A kommer då att erhålla premier under optionens löptid. På 

lösendagen har A en skyldighet att erbjuda B aktierna för lösenpriset. Köpoptionen är dock 

endast av värde för B om bolag X aktiepris på lösendagen överstiger optionens lösenpris. 

 

Genom att utfärda en köpoption får A ett ekonomiskt intresse av att aktiepriset på bolag 

X aktie sjunker till under optionens lösenpris. Detta är för att då kommer inte optionen 
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att realiseras av B samtidigt som A ändå erhåller premier. Om A äger lika många aktier 

i bolag X som optionen avser, kommer riskerna i de båda instrumenten att ta ut 

varandra. Om aktiepriset har minskat fram till lösendagen, kompenseras det av 

premierna A erhåller från B. Om aktiepriset fram till lösendagen istället har stigit, 

behöver A endast att sälja sina aktier i bolag X till lösenbeloppet samtidigt som A även 

fått premier under löptiden. Utgivandet av köpoptionen ger således A en motsatt 

finansiell position (kort position) jämfört med vad ett aktieinnehav innebär (lång 

position). De finansiella positionerna av aktieinnehavet och utgivandet av optionen tar 

därför ut varandra. A behåller äganderätten över aktien under optionens löptid och kan 

rösta trots att det ekonomiska intresset är neutralt.  

Slutligen kan ett liknande resultat uppnås genom att kombinera båda 

ovanstående exempel. Enligt put-call-pariteten kan en kort position skapas genom att 

sälja en combo, det vill säga genom att en aktör utfärdar en köpoption och samtidigt 

inneha en säljoption. Tillsammans med ett aktieinnehav kan aktören således rösta i 

bolaget med ett neutralt ekonomiskt intresse.
101

 

Det är viktigt att notera att optionerna även kan vara kontantavräknade. Då 

behöver det inte ske någon leverans av aktierna alls och det sker endast ett utbyte av de 

kontanter som optionshållaren har rätt till.
102

 Detta kan vara att föredra för en empty 

voter, eftersom denne inte behöver oroa sig för att förlora äganderätten över aktierna. 

Om optionerna i exemplen istället avser fler aktier än vad A innehar (det vill 

säga 100 st. aktier), får A en större kort position än sin långa position och följaktligen 

ett negativt ekonomiskt intresse gentemot bolag X.  

 

4.3 Empty voting genom värdepapperslån 

4.3.1 Praktikfall 

En exemplifiering av hur värdepapperslån kan användas för att uppnå empty voting 

finns i Land-fallet. Det brittiska fastighets- och investmentbolag British Land skulle ha 

bolagstämma. Precis innan bolagstämman hölls offentliggjorde hedgefonden Laxey-

partners (”Laxey”) att de tillfälligt ökat sin andel i bolaget från 2,9 procent till 9 

procent. Enligt bolagsstämmans dagordning skulle det fattas beslut om förslag till 

ändring av företagsledningen och beslut om ett aktieåterköpsprogram. Syftet med 
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röstökningen var enligt Laxey att försöka få bättre kontroll över företagsledningen. 

Andra ansåg istället att förfarandet var i strid med god bolagsstyrning. Stämman slutade 

emellertid endast i oenighet. Laxeys strategi var alltså inte fullt framgångsrik, men den 

ledde dock till att deras position i bolaget stärktes väsentligt.
103

 På grund av sina lånade 

aktier hade de exempelvis en större möjlighet att kalla till extrastämma för att även på 

så sätt driva igenom sin strategi, denna möjlighet användes dock inte.
104

 Land-fallet kan 

i sin tur illustreras med följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Land-fallet 
 

4.3.2 Värdepapperslån och särskilt om aktielån 

I Land-fallet användes värdepapperslån för att uppnå empty voting. Ett värdepapperslån 

kan lättast beskrivas som en vanlig överlåtelse, där det samtidigt avtalats om en 

förpliktelse för förvärvaren ge tillbaka ett visst antal värdepapper till överlåtaren. 

Utlånaren avstår tillfälligt från sin ägarroll, men får möjligheten att öka sin avkastning 

på värdepapperna i form av ersättning (lånepremie) för utlåningen. Civilrättsligt är det 

således att beteckna som en försträckning,
 
likt ett penninglån

 105
. Långivaren brukar 

emellertid även ha ett krav på ställande av säkerhet för lånet från låntagaren. Ett 

värdepapperslån skiljer sig dock från ett köp som därefter upprepas omvänt, eftersom att 

långivaren har rätt att få tillbaka värdepapperna på vissa förutbestämda villkor. I 

Sverige är dessa villkor ofta några utav de branschgemensamma allmänna villkor som 

utvecklats av Svenska Fondhandlareföreningen. Internationellt har även organet ISLA 

utvecklat allmänna villkor som kallas ”Global Master Securities Lending Agreement”.  
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Värdepapperslån kan göras med flertalet olika värdepapper men för empty 

voting är just aktielån särskilt relevant. Ett aktielån innebär att två parter kommer 

överens om att ett bestämt antal aktier överförs till låntagaren. Oftast sker aktielån på så 

sätt att utlånaren avtalar om villkor med sin förvaltare för när förvaltaren sedan kan låna 

ut aktierna för vidareleverans eller utlåning till annan.
106

 Låntagaren är sedan förpliktad 

att ge tillbaka samma antal aktier, men inte samma aktier, vid en viss tidpunkt. Under 

låneperioden förlorar långivaren sin roll som aktieägare för att istället erhålla en 

lånepremie, medan låntagaren tillfälligt träder in som aktieägare. Detta innebär att 

låntagaren erhåller rösträtt och andra rättigheter kopplade till aktierna under 

låneperioden.
107

  

Hur empty voting kan uppnås med hjälp av aktielån kan visas med följande 

exempel: 

 

A lånar 100 st. aktier i bolag X av B, aktierna överförs då tillfälligt till A medan B får en 

lånepremie. Under den avtalade låneperioden kan A rösta i bolag X. När låneperioden är över 

lämnar A tillbaka 100 st. aktier till B. 

 

Om A behåller aktierna under låneperioden erhålls ingen ekonomisk risk i bolag X utan 

risken är istället kvar hos långivaren B. A behöver endast betala den förutbestämda 

lånepremien, som är oberoende av kursutvecklingen. A kan alltså rösta i bolag X utan 

att stå för de ekonomiska konsekvenserna av röstningen. Återigen får alltså A ett 

neutralt ekonomiskt intresse gentemot bolag X.
108

 

 

4.3.3 Blankning 

Att blanka innebär att värdepapper som har lånats säljs iväg i förhoppning att kunna 

köpa tillbaka det billigare innan de ska levereras tillbaka till långivaren. Detta kan 

exemplifieras med att vid ett vanligt värdepapperslån kommer A att ha värdepapperet 

under hela låneperioden för att sedan lämna tillbaka den till långivaren B. Vid en 

blankningstransaktion säljer A istället de lånade värdepapperna för att sedan köpa 

tillbaka dem på marknaden precis innan återlämningstillfället till B.
109

 Vid leveransen 

av värdepapperna till långivaren kommer A att ha gjort en ekonomisk vinst, om priset 
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för värdepapperna mellan försäljning och återlämning har sjunkit. Detta kan i sin tur 

utnyttjas för att uppnå empty voting, vilket kan visas med följande exempel:
 

 

A äger 100 st. aktier i bolag X och lånar samtidigt 100 st. aktier från B, för att sedan blanka 

aktierna. A betalar då en lånepremie till B. Under låneperioden kan A rösta för sina aktier och 

när låneperioden är över lämnar A tillbaka 100 st. aktier till B. 

 

Eftersom att A äger 100 st. aktier och samtidigt blankar 100 st. aktier, tar innehavet och 

blankningens ekonomiska risk gentemot bolag X ut varandra. Genom att blanka får A 

en kort position avseende aktien och ett ekonomiskt intresse att aktiekursen sjunker, 

samtidigt ger aktieinnehavet A en lång position och ett ekonomiskt intresse att 

aktiekursen stiger. Aktieinnehavets och blankningstransaktionens finansiella positioner 

tar därför ut varandra. Innan leverans av de lånade aktierna behöver A inte köpa tillbaka 

de lånade aktierna från marknaden, eftersom A redan har 100 st. aktier i bolag X. A 

behöver således endast betala den förutbestämda lånepremien, som är oberoende av 

aktiekursens utveckling. Under låneperioden erhåller alltså A ett neutralt ekonomiskt 

intresse gentemot bolag X aktiekurs. 

 Om A blankar fler aktier än vad han äger, kommer A istället att uppnå ett 

negativt ekonomiskt intresse gentemot bolag X aktiekurs. Detta är för att A tjänar på om 

aktiekursen sjunker. Då kan A kan köpa tillbaka aktierna från marknaden till ett lägre 

pris och därigenom göra en ekonomisk vinst. 

 

4.4 Empty voting genom record date capture 

4.4.1 Praktikfall 

Ett exempel på emtpy voting genom record date capture är Henderson-fallet. Ett bolag i 

Hong Kong, Henderson Land, planerade att köpa minoritetsposten på 25 procent i det 

noterade dotterbolaget Henderson Investments (”Henderson”). Utköpet behövde dock 

godkännas på Hendersons stämma. Marknaden förväntade sig att stämman skulle 

godkänna utköpet och Hendersons aktiekurs steg ordentligt. Enligt gällande rätt i Hong 

Kong kunde köpbeslutet hindras om 10 procent av aktierna som ägdes av allmänheten 

röstade emot utköpet.
110

 I detta fall räckte det därför med 2,5 procent av de totala 

aktierna för att blockera utköpet. Detta var precis vad som skedde. Några hedgefonder 
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lånade aktier precis innan avstämningsdagen i Hendersons för att få möjligheten att 

rösta på stämman. Efter avstämningsdagen blankade hedgefonderna de lånade aktierna. 

Efter det att beslutet blockerats på stämman sjönk aktien i Hendersons hastigt (ca 17 

procent). Genom vetskapen om att köpet skulle blockeras gjorde alltså hedgefonderna 

en kraftig vinst på bolagets och andra aktieägares bekostnad.
111

 Henderson-fallet kan 

tydliggöras med följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Henderson-fallet 

 

4.4.2 Aktiebok och avstämningsdag  

Henderson-fallet visar att record date capture bygger på att en aktör utnyttjar skillnaden 

mellan avstämningsdagen och tiden för bolagstämman för att kunna uppnå empty 

voting. Detta grundar sig i sin tur på regleringen om aktiebok och avstämningsdag. I 

varje aktiebolag ska det finnas en aktiebok med uppgifter om bolagets aktier samt dess 

ägare, enligt 5:1 ABL. Ändamålet med aktieboken är att redogöra för vilka aktieägare 

som är legitimerade att utöva rättigheter mot bolaget, se 5:1 2 st. ABL. För 

avstämningsbolag, det vill säga bolag som registrerar aktierna hos en central 

värdepappersförvarare enligt 1:10 ABL, gäller att den som registreras på ett 

avstämningskonto ska föras in i aktieboken, se 5:13 och 14 ABL. Enligt 4:37 ABL får 

en aktieägare som utgångspunkt inte utöva sina rättigheter mot ett bolag förrän denne är 
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införd i aktieboken. Aktieägare får således inte utöva rösträtt på bolagstämman förrän 

de blivit legitimerade i aktieboken eftersom det är den enda giltiga legitimationen. För 

att få rösta i avstämningsbolag gäller emellertid framställningen av aktieboken på 

avstämningsdagen, som är fem vardagar före bolagstämman, se 7:2 och 7:28 3 st. ABL. 

Motivet bakom denna fem dagars skillnad mellan avstämningsdag och bolagstämma för 

svensk del är att den centrala värdepappersförvararen ska ha möjlighet att framställa 

utskriften och skicka den till bolaget i tid. Det ansågs i motiven att just fem dagar var en 

rimlig avvägning mellan intresset för aktieägare att ha tidpunkten då de ska vara införda 

i aktieboken så nära stämman som möjligt samt intresset för bolaget att ha tid på sig för 

praktiska förberedelser.
112

 Avstämningsdagen regleras även på EU-nivå i direktiv om 

utnyttjande av aktieägares rättigheter i börsbolag, där det i art. 7 p.3 stadgas att 

avstämningsdagen inte får vara tidigare än 30 dagar innan bolagstämman. I Europa 

skiljer sig därför avstämningsdagens tidpunkt från land till land, från 48 timmar i 

Storbritannien, Cypern och Irland till 30 dagar innan bolagstämman i Malta.
113

 

 

4.4.3 Exempel på record date capture 

I svensk rätt är som sagt skillnaden mellan avstämningsdag och bolagstämma fem 

dagar. Record date capture går alltså ut på att det sker en transaktion på 

avstämningsdagen som gör att aktören skrivs in i aktieboken, därefter gör aktören sig av 

med aktierna innan stämman företas. På följande vis kan en aktör förvärva rösträtter 

mycket hastigt inför en bolagsstämma. För handel på Nasdaq OMX tillkommer 

emellertid även tre likviddagar, vilket innebär att det tar tre dagar från handel till att 

köparen registreras som ägare och för att säljaren ska levereras sina pengar. Detta 

betyder i realiteten att en empty voter i Sverige behöver handla aktierna tre dagar innan 

avstämningsdagen.
114

 

Strategin bygger på att rösträtten ska behållas trots att aktieinnehavet inte längre 

föreligger. Den gällande uppfattningen i svensk rätt är att den som blivit inskriven i 

aktieboken på avstämningsdagen och därefter sålt sitt aktieinnehav i bolaget fortfarande 

har rösträtt på stämman och beslutet kan alltså ej klandras. Denna tolkning följer även 
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av ordalydelsen av 7:2 och 7:28 3st. ABL. Detta är för att införandet i aktieboken på 

avstämningsdagen anses ha en legitimerande verkan, det är endast den som är upptagen 

däri som har rätt att rösta på stämman.
115

 Empty voting enligt record date capture kan 

exemplifieras på följande vis: 

 

A lånar B:s aktier i bolag X tre dagar innan avstämningsdagen. Omedelbart efter 

avstämningsdagen, det vill säga innan stämman hålls, återgår dock lånet. På stämman kommer 

A fortfarande att vara upptagen i framställningen av aktieboken. 

 

När A röstar vid bolagsstämman har denne inte längre något aktieinnehav i bolag X, 

röstningen kan därför ske trots att A har ett neutralt ekonomiskt intresse gentemot 

bolagets aktiekurs. Empty voting genom record date capture kan även ske genom ett 

köp, men aktielån är vanligast eftersom det medför mindre kostnader.
116

 

Ett negativt ekonomiskt intresse gentemot bolag X aktie kan uppnås om A 

istället blankar de lånade aktierna efter avstämningsdagen, för att sedan köpa tillbaka 

aktierna på marknaden precis innan återlämningstillfället. Detta är, som nämnts tidigare, 

för att A får en ekonomisk fördel om aktiekursen sjunker.
117

  

 

4.5 Kapitelvisa slutsatser 

Ovanstående avsnitt redogör för hur empty voting-positioner kan uppnås. Internationellt 

finns det ett antal praktikfall som uppmärksammats, dessa är Mylan/Perry-fallet, Land-

fallet samt Henderson-fallet. Varje praktikfall kan i sin tur anses representera en strategi 

för att uppnå empty voting. Genom transaktioner som använder derivat, 

värdepapperslån och skillnaden mellan avstämningsdag och bolagstämma, kan en akties 

rösträtt separeras från det ekonomiska intresset som följer av ett aktieinnehav. På så sätt 

är det möjligt för aktörer att inneha rösträtter i ett bolag trots ett neutralt ekonomiskt 

intresse gentemot bolagets aktiekurs. Exemplen visar emellertid även på en mer extrem 

form av empty voting där aktörer kan förvärva rösträtter i ett bolag samtidigt som de har 

ett negativt intresse gentemot bolagets aktiekurs. 
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 Avslutningsvis visar ovanstående avsnitt att finns det förutsättningar för många 

empty voting-strategier även i svensk rätt. Det blir därför intressant att närmare 

undersöka de problem empty voting kan föra med sig. 
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5 Konsekvenserna av empty voting 

5.1 Inledning 

Som föregående avsnitt (4) visar är flera olika empty voting-strategier alltså möjliga i 

svensk rätt. En del av konsekvenserna av empty voting har redan visats genom de olika 

praktikfallen. Detta avsnitt avser emellertid att utföra en mer principiell analys av 

konsekvenserna av empty voting. Grundpremissen för följande analys är att bolagets 

intresse förstås som aktieägarnas kollektiva intresse, detta för att värdeförstörande 

beslut för aktieägare ska anses relevanta för bolag.
118

 Eftersom det inte är 

oproblematiskt att ställa upp ett sådant gemensamt intresse hos alla aktieägare, avses här 

ett hypotetiskt aktieägarintresse som samtliga aktieägare anses dela.
119

  

Konsekvenserna av empty voting påverkas emellertid av vilket perspektiv 

förhållandet mellan aktieägare och bolag ses utifrån. Analysen görs därför från två 

perspektiv; först redogörs för en agentteoretisk analys och därefter behandlas empty 

voting-problemet utifrån rättfärdigande grunderna för aktieägares rösträtt.  

 

5.2 Agentteori 

5.2.1 Allmänt om agentteori 

Konsekvenserna av empty voting kan på ett principiellt plan analyseras utifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv. Principal/agent-teorin förklarar det ekonomiska förhållanden 

mellan uppdragsgivare (principal) och uppdragstagare (agent). I princip alla 

kontraktsförhållanden, där en part agerar för en annans räkning, kan delas in i ett 

principal/agent-förhållande.
120

 Enligt denna teori kan förhållandet mellan bolagsorganen 

i ett aktiemarknadsbolag delas in i principaler och agenter, där det kan anses att 

aktieägarna är principaler medan företagsledningen är agenter.
121

 Viktigt att observera 

är emellertid att teorin bygger på icke-obestridda antaganden som att aktörerna är 

rationella nyttomaximerare som endast agerar enligt egenintresset.
122

 Eftersom 

aktörerna antas maximera den egna nyttan antas principalens intresse vara att få en 

maximal avkastning samt att hålla transaktions- och övervakningskostnaderna så låga 
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som möjligt, medan agentens intresse antas vara att få så stort vederlag för så lite arbete 

som möjligt.
123

 Agent och principal har således motstridiga intressen.
124

 Problemet i 

agent/principal-förhållandet är emellertid att agenten har mer information om relevanta 

fakta. Det föreligger således en informationsassymetri mellan principal och agent, vilket 

möjliggör för agenten att agera opportunistiskt.
125

 Ju mer komplicerade uppgifter och 

verksamheter principal/agent-förhållanden avser, desto mer utrymme finns det för 

agenten att agera opportunistiskt.
126

 Förhållandet mellan aktieägare (principal) och 

företagsledning (agent) kan uppfattas som en mer komplicerad principal/agent-relation 

eftersom agentens uppdrag är omfattande samt att agenten har kvalifikationer som inte 

principalen innehar.
127

 De förluster som uppkommer för principalen, på grund av att 

agenten inte arbetar tillräckligt effektivt, kallas i sin tur residualkostnader. För att hålla 

dessa kostnader så låga som möjligt uppstår övervaknings- och ersättningskostnader för 

principalen. Alla dessa kostnader, det vill säga residual-, övervaknings- och 

ersättningskostnader kallas gemensamt för agentkostnader.
128

  

 

5.2.2 Empty voting och agentkostnader 

Det problematiska med empty voting är det som är själva syftet med empty voting. Det 

möjliggör för aktörer att påverka utgången av ett bolagsstämmobeslut till sin egen 

vinning, genom att antingen utgöra en del av en majoritet eller en blockerande 

minoritet. Utmärkande för empty voting är emellertid just det att aktören antingen 

saknar ekonomisk risk eller har en negativ riskposition gentemot bolagets aktie och 

samtidigt har röster i bolaget. En aktör med neutralt ekonomiskt intresse mot bolagets 

aktiekurs riskerar att bidra till att fatta suboptimala beslut eftersom incitament till att 

fatta bra beslut saknas.
129

 Vidare har aktörer med ett negativt ekonomiskt intresse ett 

incitament att använda rösträtten för att minska aktiekursen eftersom en sjunkande kurs 

innebär en ekonomisk fördel för denne.
130

 Sådana investerare kommer alltså att fatta 

värdeförstörande beslut,
131

 men de har även ett mycket stort incitament att ta ut 
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förmåner från bolaget, eftersom aktören dels berikas av förmånens värde i sig, dels av 

reduceringen i aktiekursen.
132

   

 Det är på grundval av de ovan nämnda och liknande skäl som de flesta 

författare anser att empty voting är problematiskt.
133

 Vid empty voting har en empty 

voter makten att utöva övervakning över agenten, genom rösträtterna, men ej de 

ekonomiska incitamenten eller riskprofilen att använda beslutsmakten i linje med de 

andra aktieägarnas intressen. Rösträtten kan istället användas för att tillfredsställa den 

enskilda aktörens intressen, vilket ibland kan vara det motsatta jämfört med bolagets 

intresse. Det menas att empty voting på så sätt leder till ökade agentkostnader, då det 

principiellt kan tänkas att agentens residualkostnader ökar.
134

 Diskussionen om 

agentkostnader och empty voting liknar således diskussionen om tillåtandet av 

röststarka aktier. Det menas att aktieägare som har en skillnad mellan rösträtt och 

kapitalinsats ökar agentkostnaderna på grund av att de har en annan riskprofil än vanliga 

aktieägare och därför använder rösträtten på ett suboptimalt sätt. Detta bygger på 

ekonomisk teori och en del empiriska studier som pekar på att aktieägare som har mer 

rösträtt än kapitalinsats, kan agera opportunistiskt och utnyttja sin makt i bolaget för att 

berika sig själv.
135

 Vidare hämtas ett visst stöd från andra studier som visar att 

aktieägare som har mer rösträtt än kapitalinstats tenderar att fatta mer riskaversiva 

beslut.
136

 Ett annat argument som ofta framförs i debatten om röststarka aktier är att 

tillåtandet av skillnader mellan rösträtt och kapitalinsats ökar agentkostnaderna eftersom 

marknaden för företagskontroll snedvrids, vilket i förlängningen leder till att bolag inte 

styrs på ett optimalt sätt.
137

 Forskningen kan således anses peka mot att det finns ett 

teoretiskt problem då aktieägare innehar mer rösträtt än kapitalinsats. I praktiken har 
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emellertid denna hypotes inte bevisats på den svenska aktiemarknaden,
138

 där röststarka 

aktier är relativt vanligt. Trots det kan det anses plausibelt att empty voting faktiskt 

innebär ökade agentkostnader. Detta eftersom det är en medveten separation av rösträtt 

och ekonomisk risk i syfte att möjliggöra handelsvinster för aktören.  

I kontrast till ovanstående menar senare forskning att en sådan analys av empty 

voting är ensidig och att de negativa konsekvenserna samt de uppmärksammade fallen 

endast är halva sanningen.
139

 Därtill finns det andra studier som rentav hävdar att empty 

voting minskar bolagens agentkostnader. Det menas att empty voting kan påverka bolag 

positivt eftersom att övervakningen av företagsledningen blir bättre och att problemen 

med passiva aktieägare minskar.
140

 Att aktieägare är passiva beror på att det är rationellt 

för mindre aktieägare att inte lägga resurser och tid på övervakning, då kostnaderna för 

övervakningen uppväger fördelarna med den.
141

 Det menas att empty voting möjliggör 

att röster kan förflyttas från passiva oinformerade aktieägare till mer aktiva informerade 

aktieägare. Det antas då att rösträtten kommer att användas mer effektivt och att 

företagsledningen övervakas bättre. I förlängningen kan detta innebära att antalet 

suboptimala beslut i bolag minskas och att agentkostnaderna minskar.
142

 Parallellt med 

detta menas det att empty voting, av samma anledningar, underlättar en mer aktiv 

marknad för företagskontroll.
143

  

Empty voting-definitionen täcker in alla situationer då en aktör har ett 

oproportionellt förhållande mellan rösträtter och ekonomiskt intresse,
144

 här kan det 

dock vara fruktbart att identifiera olika grader av empty voting. Empty voting där 

aktören har ett litet eller ett neutralt ekonomiskt intresse kanske inte medför samma 

konsekvenser som empty voting med ett renodlat negativt ekonomiskt intresse.
145

 

Avseende empty voting med ett neutralt ekonomiskt intresse kan de positiva effekterna 

av empty voting anses gälla rent principiellt. Detta bygger dock på antagandet att den 

som utövar empty voting använder rösträtten på ett sätt som är fördelaktigt för alla 

aktieägare. Enligt min mening kan det ifrågasättas om ett sådant antagande verkligen är 
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fruktbart framförallt med hänsyn till de praktikfall som tidigare har redogjorts för. I 

Land-fallet hävdades det emellertid att empty voting faktiskt användes i syfte att 

effektivare kunna övervaka företagsledningen. Sådana motiv kan alltså göra sig 

gällande i enskilda fall. Ett viktigt motargument kvarstår dock; det finns fortfarande 

inga garantier för att de nya maktpositioner som uppkommer genom empty voting 

används för alla aktieägares bästa.
146

 Risken för att rösträtten används för att endast 

tillgodose egna intressen är enligt min mening överhängande,
147

 men som ovanstående 

studier visar är inte de negativa konsekvenserna av empty voting enhälligt 

accepterade.
148

 Vad gäller empty voting där aktören har ett negativt ekonomiskt intresse 

kan empty voting aldrig anses vara positivt för andra aktieägare eller bolag eftersom 

rösträtten då kommer att användas för att sänka aktiekursen genom värdeförstörande 

beslut.
149

  

 

5.3 Rättfärdigandet av aktieägares rösträtt 

Att aktieägare har rösträtten i ett aktiebolag kan vid första anblick anses helt rättvist och 

självklart. Ofta motiveras det med att det är aktieägarna som har riskerat kapital och att 

det därför är de som bör ha inflytandet.
150

 Ett sådant synsätt kan emellertid anses vara 

en förenklad bild av aktiebolagets egentliga verksamhet 

Ett sätt att se på aktieägarnas rösträtt är istället från ett finansieringsperspektiv. 

Ett aktiebolag kan finansieras med hjälp av eget kapital från aktieägarna eller med hjälp 

av främmande kapital från externa långivare. I de flesta bolag är det alltså inte endast 

aktieägare som har riskerat kapital i bolaget. Givet detta finns det emellertid ändå 

viktiga principiella skillnader mellan aktörerna. Finansiering genom eget kapital anses 

vara föremål för betydligt högre risker än en liknande finansiering genom lån.
151

 

Anledning till detta är att en aktieägares avkastning av egna kapitalet i större 

utsträckning är beroende av bolagets ekonomiska prestation än vad som är fallet för en 

långivares avkastning av utlånat kapital. Långivare har en förutbestämd ström av 

räntebetalningar varje år och vid slutet av låneperioden erhåller de även 
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ursprungsbeloppet, medan aktieägare endast har ett residualkrav där avkastningen är 

helt beroende av företagets vinst. Från detta perspektiv kan aktieägares beslutsmakt 

rättfärdigas med att det kan anses vara en kompensation för att aktieägarna står för 

denna högre risk och att aktieägarna på så sätt ges ett verktyg för att hantera denna 

högre risk.
152

 I verkligheten är det emellertid många aktörer som löper olika risker i ett 

aktiebolags verksamhet, några exempel är innehavare av finansiella instrument, 

långivare, företagsledning samt leverantörer.
153

 Om det återigen fokuseras på 

långivarna, kan det anses att långivarnas kreditförlustrisk ofta är minst lika stor eller 

större än aktieägarnas, eftersom det inte är ovanligt att det främmande kapitalet i många 

fall överstiger bolagets egna kapital.
154

 En sådan argumentation innebär således att både 

sannolikhet samt effekten av det som aktören riskerar att förlora inkluderas i 

riskbedömningen, vilket enligt min mening är ett mer fruktbart synsätt.  

Ett annat sätt att motivera aktieägares rösträtt är enligt principal-agentteorin. Det 

anses ofta att aktieägarnas rösträtt tilldelats dem eftersom det håller nere 

agentkostnaderna i principal/agentförhållandet, eftersom aktieägarna bäst kan utöva 

kontroll över företagsledningen. Detta är för att det är aktieägarna, i form av principaler, 

som har störst incitament att kontrollera företagsledningen, eftersom det är de som får 

den största delen av eventuell vinst samt de som står för de huvudsakliga 

kostnaderna.
155

 Ett ytterligare argument för att rättfärdiga en aktieägares rösträtt är att 

det kan antas att aktieägare är mer riskbenägna än exempelvis företagsledningen, 

långivare eller anställda, vilket i slutändan kan anses bidra till att utveckla näringslivet i 

stort. Av den anledningen kan det alltså anses tilldelandet av beslutsmakten till 

aktieägare är det som är bäst förenligt med de övergripande ändamålen inom 

aktiebolagsrätten.
156

 Att tilldela aktieägare rösträtten i ett aktiebolag innebär således en 

effektiv resursallokering av beslutsmakten i ett företag.
157

  

Aktieägares rösträtt rättfärdigas alltså på grunden att de har identiska (eller 

snarlika) intressen och riskbenägenhet, vilket leder till minskade agentkostnader och att 

bolaget drivs på ett mer effektivt sätt. Problemet med empty voting är emellertid att det 

bygger på att eliminera den ekonomiska risk som aktieinnehav innebär, vilket står i strid 
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med rättfärdigandegrunderna för aktieägares rösträtt. Empty voters vill behålla 

rösträtten utan de egenskaper som kännetecknar en aktieägare. Legitimiteten bakom en 

empty voters rösträtt kan därför anses försvinna. Empty voting bevisar därför att 

aktieägarna inte är en homogen massa där alla har samma intressen. Att tilldela empty 

voters rösträtt kan därför inte rättfärdigas, eftersom att en empty voter inte uppfyller 

syftet med rösträtten. Istället finns det risk att rösträtten används på ett icke-

ändamålsenligt sätt och för att tillgodogöra egenintresset, vilket inte är i linje med 

bolagens eller andra aktieägares intressen.
158

  

 

5.4 Kapitelvisa slutsatser 

Tidigare studier och praktikfall pekar på att empty voting leder till att aktieägare röstar 

igenom suboptimala och värdeförstörande röstas på bolagsstämman. Mer principiellt 

menas det att empty voting leder till ökade agentkostnader för bolag, eftersom att 

övervakningen av företagsledningen försämras. I kontrast till detta menar vissa studier 

emellertid att empty voting faktiskt sänker agentkostnaderna och att empty voting kan 

anses positivt för bolag och aktieägare. Att empty voting endast innebär negativa 

konsekvenser, är således inte enhälligt accepterat. Empty voting där aktören har ett 

negativt ekonomiskt intresse torde dock alltid vara problematiskt, eftersom aktören har 

ett incitament att fatta värdeförstörande beslut. Problemet med empty voting kan vidare 

anses vara att det bygger på att eliminera den ekonomiska risk som aktieinnehav 

innebär, vilket urholkar rättfärdigandegrunderna för aktieägares rösträtt. Empty voters 

behandlas då som aktieägare utan att ha de egenskaper som kännetecknar en aktieägare.  
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6 Associationsrättslig reglering 

6.1 Inledning 

I det tidigare kapitlet (5) konstaterades att empty voting är problematiskt framförallt 

eftersom en aktör kan utnyttja rösträtten för att fatta beslut som kan skada bolaget eller 

andra aktieägare. I detta avsnitt utreds därför utredas hur en tillämpning av existerande 

associationsrättslig reglering hanterar problematiken kring empty voting. Först redogörs 

för om empty voting strider mot det associationsrättsliga splittringsförbudet. Därefter 

analyseras om empty voting kan vara i strid med generalklausulen i 7 kap. ABL och hur 

detta i så fall kan sanktioneras. 

 

6.2 Empty voting och splittringsförbudet 

I svensk rätt anses en aktie vara en rättslig enhet som är odelbar vilket följer av 

odelbarhetsprincipen.
159

 Enligt splittringsförbudet får dessutom inte en akties olika 

rättigheter, som huvudregel, tilldelas olika personer.
160

 Detta innebär att 

beslutsrättigheterna och de ekonomiska rättigheterna inte får tillkomma skilda aktörer, 

men det främsta syftet med splittringsförbudet är att hindra att just rösträtten splittras 

ifrån de ekonomiska rättigheterna.
161

 En anledning till splittringsförbudet är att 

förenandet mellan ekonomisk insats och inflytande i ett bolag anses fördelaktigt för 

både bolaget och andra aktieägare.
162

 Det anses att den som utövar inflytande är den 

som ska stå för det ekonomiska intresset i bolagets utveckling. En annan anledning till 

splittringsförbudet är att en delning av en akties rättigheter anses kunna medföra 

allvarliga störningar i aktieomsättningen och aktiemarknaden.
163

 Det som torde menas 

med detta argument är att tillåtandet av splittring skulle medföra praktiska svårigheter 

att avgöra vem som är innehavaren av de olika rättigheterna.
164

 Vidare ansågs det i 

motiven till 1944 års aktiebolagslag att en separation mellan rösträtt och övriga 

rättigheter kunde innebära risker för kringgåenden av olika lagregler.
165

 En överträdelse 
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av splittringsförbudet innebär i sin tur att delningen saknar aktiebolagsrättslig verkan, 

det vill säga splittringen gäller inte mot bolaget.
166

 

Den grundläggande idén med empty voting är emellertid att uppnå en splittring 

mellan en akties ekonomiska insats och inflytande.
167

 Denna separation uppnås med 

hjälp av olika finansiella instrument och andra avtal. Det kan därför anses att empty 

voting bör strida mot splittringsförbudet i aktiebolagsrätten eftersom en de facto 

splittring uppnås. En sådan tolkning är emellertid en missuppfattning av 

splittringsförbudet. Splittringsförbudet avser endast separata överlåtelser av 

aktierättigheter som exempelvis framtida rätt till utdelning, rösträtten och liknande. I 

vilken mån en aktieägare genom obligationsrättsliga avtal förfogar över ekonomiska 

effekter som kan härledas från aktieinnehavet är en annan fråga.
168

 De transaktioner 

som gör att en aktör uppnår empty voting, exempelvis en kontantavräknad aktieswap 

som skjuter över de ekonomiska effekterna av ägandet på en annan part, se avsnitt (4.1), 

är alltså endast obligationsrättsligt relevanta.
169 

Slutsatsen är därför att empty voting inte 

synes strida mot splittringsförbudet.  

 

6.2.1 Överlåtelse av framtida rätt till utdelning 

Om det i samband med en empty voting-transaktion ingås ett avtal om överlåtelse av 

framtida utdelning kan det, som tidigare nämnts, anses strida mot splittringsförbudet. 

Först och främst behövs det emellertid klargöras vad rätten till utdelning de facto 

innebär. Rätten till utdelning är som sagt del av de ekonomiska aktierättigheterna, mer 

konkret innebär det ett anspråk på att kontinuerligt få del av den vinstutdelning 

bolagsstämman beslutar om. Rätten till utdelning måste emellertid skiljas från den 

fordran som uppkommer när utdelning blivit beslutad.
170

 Överlåtelse av redan beslutad 

utdelning är således endast en överlåtelse av en separat uppkommen fordran mellan 

aktieägaren och bolaget. Överlåtelsen aktualiserar därför inte splittringsförbudet.
171

 Om 

det istället är en överlåtelse av all framtida rätt till utdelning blir det en överlåtelse av en 

aktierättighet. Överlåtelsen avser därigenom att förvärvaren ska träda in i en begränsad 
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aktierättslig ställning mot bolaget, vilket strider mot splittringsförbudet.
172

 Det råder 

dock delade meningar om splittringsförbudets räckvidd
173

, och enligt vissa bör det 

finnas ett visst utrymme för mindre undantag från splittringsförbudet om överlåtelsen av 

utdelningen gäller under en begränsad tid och om beloppet kan fastställas med viss 

säkerhet.
174

 Konsekvensen av att en transaktion strider mot splittringsförbudet är att 

överlåtelsen blir associationsrättsligt ogiltig, men den är fortfarande obligationsrättsligt 

giltig.
175

 

Enligt min mening är det emellertid mycket osannolikt att ett avtal om framtida 

utdelning skulle slutas mellan aktörer på finansmarknaden. Mer troligt är i så fall att en 

aktör åtar sig förpliktelser som kan anses härledas från rättigheten att få ta emot 

utdelning från ett bolag, det vill säga en part avtalar om att utbetala den framtida 

utdelning denne erhåller från bolaget. Det är då en fråga om en obligationsrättslig 

överlåtelse om rättigheter som i sin tur kan kopplas till rätten till utdelning. Ett sådant 

avtal kan inte anses strida mot splittringsförbudet eftersom det återigen endast är 

obligationsrättsligt relevant, det är en vanlig fordringsöverlåtelse.
176

  

 

6.2.2 Avslutande kommentar 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att både empty voting-transaktioner och 

obligationsrättliga överlåtelser av framtida utdelning, kan framstå som ett slags 

kringgående av grunderna för splittringsförbudet. Det kan inte anses helt förenligt med 

splittringsförbudet att aktieägare tillåts avhända sig det ekonomiska incitament för 

aktieägandet, eftersom det är precis det som splittringsförbudet försöker att 

säkerhetsställa att aktieägaren har. Det står följaktligen klart att det måste finnas 

begränsningar för hur en aktieägare, de facto, kan frånhända sig rättigheter som i 

framtiden kan kopplas till det aktierättsliga förhållandet.
177

 Det är emellertid mycket 

svårt att vidare säga var gränsen för dylika överlåtelser går. 
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6.3 Generalklausulen  

Generalklausulen i 7:47 ABL kan ses som en generell inskränkning av aktieägarnas 

rösträtt.
178

 Generalklausulen omfattar i sin tur endast tre beslutsvarianter. Detta eftersom 

ett beslut som är till nackdel för hela bolaget som helhet är även till nackdel för 

aktieägarkollektivet. Som tidigare nämnts är bolagets intresse alltså i ett sådant fall 

detsamma som aktieägarnas gemensamma intresse. Bolagsstämman får inte fatta ett 

beslut som är ägnat att otillbörligt gynna: (i) aktieägare till nackdel för andra aktieägare, 

(ii) aktieägare till nackdel för bolaget, eller (iii) tredjeman till nackdel för bolaget.
179

 

Det räcker som sagt inte att ett subjekt gynnas till nackdel för andra, utan detta 

gynnande måste även vara otillbörligt. I regel innebär detta att åtgärder som kan 

motiveras med att de gynnar hela bolagets ekonomiska ställning inte är otillbörliga. 

Rekvisitet ”ägnat att” innebär att beslutet inte behöver ha realiserats eller genomförts, 

det räcker att beslutet har potential till att otillbörligt gynna.
180

 

Genom empty voting kan rösträtten användas på ett opportunistiskt sätt för att 

möjliggöra bolagsstämmobeslut som gynnar den enskilda aktörens intressen. Eftersom 

ett sådant gynnande oftast inte kan motiveras med att det avser att gynna hela bolagets 

ekonomiska ställning, är det även ett otillbörligt gynnande. Exempel på detta är 

Mylan/Perry-fallet och Henderson-fallet. Själva idén bakom de olika strategierna är att 

kunna påverka beslut i bolaget till sin fördel utan att behöva stå för den ekonomiska 

risken av beslutet. En konsekvens av detta är att beslutet i regel är till nackdel för andra 

aktieägare eller bolaget. Detta gör sig emellertid tydligast gällande i de extrema fallen 

av empty voting där aktören samtidigt har ett negativt ekonomiskt intresse gentemot 

bolagets aktiekurs. Ett rimligt ställningstagande är därför att empty voting ofta bör anses 

vara i strid med generalklausulen. Den primära skadan av empty voting torde dock vara 

en sjunkande aktiekurs vilket som utgångspunkt inte skadar själva bolaget. Detta 

innebär att det främst handlar om bolagsstämmobeslut som gynnar enskilda till nackdel 

för andra aktieägare i bolaget. Det är alltså beslutsvariant (i) som främst aktualiseras vid 

empty voting.  

Avslutningsvis kan nämnas att den associationsrättsliga likhetsprincipen inte 

behandlas i denna framställning. Detta är för att de beslut en empty voter oftast försöker 
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rösta igenom formellt sätt kommer att drabba alla aktieägare lika illa och besluten 

hamnar därför utanför likhetsprincipens tillämpningsområde.
181

 

 

6.3.1 Sanktioner 

En överträdelse av generalklausulen i 7:47 ABL kan sanktioneras antingen genom en 

klandertalan eller med skadestånd. 

En klandertalan skulle grunda sig på att bolagsstämmobeslutet skulle strida 

mot 7:47 och därför kunna klandras av aktieägare, styrelseledamot eller VD enligt 7:50 

ABL. Utöver detta krävs det att överträdelsen varit kausal för beslutets utgång, något 

som inte är ett problem i detta fall. I 7:51 ABL stadgas emellertid att en klandertalan 

måste ske inom 3 månader från att bolagsstämmobeslutet fattats.
182

 Det torde emellertid 

vara svårt att inom en sådan kort tid få klarhet om någon aktör är en empty voter. 

Vidare kan det i många fall vara så att en empty voter hinner dra fördel av beslutet eller 

osäkerheten av beslutet innan en klandertalan vinner bifall i rätten.
183

 Sammantaget går 

det därför att ifrågasätta en klandertalans effektivitet att hindra empty voting. 

Enligt 29:3 ABL kan en aktieägare bli skadeståndsansvarig mot bolaget, 

tredjeman eller annan aktieägare. Utgångspunkten är dock att aktieägare är fria från 

personligt ansvar. Skadeståndsansvar förutsätter därför att aktieägaren har varit 

åtminstone grovt oaktsam samt gjort en överträdelse av angiven lag. Empty voting kan 

som sagt innebära en överträdelse av 7:47 ABL. Det kan emellertid antas vara svårt att 

bevisa att en aktieägare agerat grovt oaktsamt vid röstningen på stämman. Utöver detta 

kan det vara svårt att göra en skadebedömning i de aktuella fallen eftersom bedömaren 

ofta kan behöva beakta marknadsutvecklingen i bolagets aktie. Svårigheten består 

framförallt i att det är närmast omöjligt att isolera olika faktorers påverkan på 

aktiekurser.
184

 Det kan därför antas att ansvar enligt 29:3 ABL endast att kommer att 

kunna aktualiseras i mycket få fall av empty voting, om ens några. Om stämmobeslutet 

strider mot 7:47 ABL kan ett verkställande av beslutet leda till ansvar för styrelse eller 

VD, men eftersom det inte påverkar den aktör som utövar empty voting berörs detta inte 

närmare i denna framställning. Här bortses även ifrån eventuella möjligheter att 

ogiltighetsförklara externa avtal med hjälp av den andra generalklausulen i 8:41 1st. 

ABL. 
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En slutsats är alltså att det kan antas vara svårt att sanktionera en överträdelse 

av 7:47 ABL. Detta innebär att generalklausulen i praktiken blir ett ganska trubbigt 

verktyg för att förhindra empty voting. 

 

6.4 Kapitelvisa slutsatser  

Den separation av en akties ekonomiska intresse och beslutsrättigheter som empty 

voting innebär strider inte mot det associationsrättsliga splittringsförbudet, eftersom det 

endast är en obligationsrättsligt relevant överlåtelse. Om det i en empty voting-

transaktion sker en överlåtelse om framtida rätt till utdelning, kan det emellertid tänkas 

strida mot splittringsförbudet. En sådan avtalskonstruktion torde dock vara mycket 

ovanlig på finansmarknaden. Slutligen står det klart att empty voting innebär ett slags 

kringgående av splittringsförbudet. Det kan därför tänkas att det finns begränsningar för 

frånhändandet av rättigheter som kan anses härstamma från det aktierättsliga 

förhållandet, var gränsen går är emellertid svårt att avgöra. Vidare kan det antas att 

empty voting ofta strider mot generalklausulen i 7:47 ABL, eftersom att syftet med 

empty voting är att påverka bolagsstämmobeslut till sin egen fördel. Det kan emellertid 

antas vara svårt att sanktionera en överträdelse av generalklausulen, vilket begränsar 

dess verkan mot empty voting.  
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7 Aktiemarknadsrättslig reglering 

7.1 Inledning 

I det föregående kapitlet (6) redogjordes för hur den associationsrättsliga regleringen 

hanterar empty voting. Detta avsnitt behandlar istället hur den aktiemarknadsrättsliga 

regleringen behandlar empty voting-problematiken. Den aktiemarknadsrättsliga 

regleringen som är särskilt relevant för empty voting handlar om hur empty voting-

transaktionerna behandlas på aktiemarknaden, där främst offentliggörande-regler och 

marknadsmissbruksregler är relevanta. Först utreds om och hur 

offentliggörandereglerna i LHF samt öppenhetsdirektivet kan motverka problemen med 

empty voting. Därefter utreds hur EU:s blankningsförordning hanterar empty voting-

problematiken. Slutligen utreds huruvida empty voters kan omfattas av 

marknadsmissbruksregleringen. 

 

7.2 Offentliggörande av innehav  

7.2.1 Öppenhetsdirektivet och flaggningsreglerna  

Det kan tänkas att öppenhetsdirektivet och flaggningsreglerna leder till att empty 

voting-transaktionerna måste offentliggöras. På en EU-rättslig nivå fastställer 

öppenhetsdirektivet informationskrav för både emittenter på en reglerad marknad och 

för aktieägare i sådana bolag. Reglerna om offentliggörande av aktieinnehav i 4 kap. 

LHF (”flaggningsreglerna”) är i sin tur en implementering av öppenhetsdirektivets 

bestämmelser, men enligt art. 3 i öppenhetsdirektivet får hemmedlemsstaten även införa 

strängare offentliggörande-krav. Det övergripande syftet med regleringen om 

offentliggörande av innehav handlar i grund och botten om att tillgodose allmänheten 

med information om ägarstrukturen och förändringar i den, hos ett 

aktiemarknadsbolag.
185

 Mer specifikt syftar regleringen till att på så sätt öka 

marknadseffektiviteten samt till att förbättra bolagsstyrningen i aktiemarknadsbolag.
186

 

Studier har visat att en ökad transparens avseende ägandestrukturer faktiskt kan öka 

marknadseffektiviteten på aktiemarknaden. Detta genom att offentliggörande av 

ägarstrukturer möjliggör för aktörer att bättre förutse bolagens agentkostnader, vilket 

gör att prissättningen mer korrekt speglar den tillgängliga informationen.
187

 Vidare har 

det även visats att en reglering om offentliggörande av ägarstrukturer kan förbättra 
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bolagsstyrningen hos aktiemarknadsbolag. Detta för att det underlättar övervakning av 

kontrollägare och därigenom motverkar aktörer berikar sig själv. Offentliggörande-

reglerna skapar även en viss kommunikation mellan aktieägare samt mellan aktieägare 

och bolag.
188

  

Som utgångspunkt föreskriver öppenhetsdirektivet i art. 9 att hemmedlemsstaten 

skall se till att en aktieägare, som förvärvar eller avyttrar aktier, som medför rösträtt, 

från en emittent som är noterad på en reglerad marknad underrättar emittenten om sin 

andel rösträtter, om denna andel uppnår, samt över- eller understiger angivna 

tröskelvärden. Enligt art. 19.3 ska behörig myndighet underrättas samtidigt som 

emittenten. Offentliggörandekravet omfattar även vissa finansiella instrument, se art. 

13. De aktier som omfattas av flaggningsreglerna är i sin tur aktier som ett svenskt 

aktiebolag har gett ut och som är noterade på en reglerad marknad enligt 4:1 LHF, men 

reglerna tillämpas också på finansiella instrument som ger rätt att förvärva aktier som 

redan getts ut av bolaget, se 4:2 LHF. Enligt 4:3 och 5 LHF ska en ändring av ett 

innehav offentliggöras, till emittent och FI, om ändringen passerar de angivna gränserna 

för antalet aktier eller röster. Gränserna är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 
 

 
 eller 90 procent 

av antalet röster eller aktier. Vidare är skyldigheten att offentliggöra sanktionerad med 

vite och särskild avgift från FI enligt 6:3 och 3a LHF. I nästa del jämförs de olika empty 

voting-strategierna med 4 kap. LHF och öppenhetsdirektivet. 

 

7.2.2 Empty voting-strategierna  

7.2.2.1 Derivat  

För att finansiella instrument ska omfattas av öppenhetsdirektivet och 

flaggningsreglerna krävs enligt art. 13 att instrumenten innebär en rätt att förvärva aktier 

som redan getts ut av bolaget i fråga. Art. 13 i öppenhetsdirektivet kräver emellertid 

även att denna rätt finns enbart på en sådan innehavares eget initiativ, samt att det följer 

av ett formellt avtal och att aktierna medför rösträtt. Gemensamt för öppenhetsdirektivet 

och flaggningsreglerna är att de endast omfattar instrument som innebär en rätt att 

förvärva aktier. Bestämmelserna omfattar således inte derivatinstrument som innebär en 

skyldighet att förvärva aktier eller derivatinstrument som ger en rätt/skyldighet att sälja 

aktier. Anledningen till detta är att de senare instrumenten anses sakna en direkt 
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koppling till den underliggande aktien eller rösträtter.
189

 Först och främst innebär detta 

att offentliggörandeskyldighet inte omfattar de derivat som ingår i tidigare nämnda 

empty voting-strategier, se avsnitt (5.2). Vidare får regleringen till konsekvens att 

exempelvis innehav av köpoptioner samt fysiskt avräknade aktieswappar leder till 

anmälningsskyldighet, medan utgivande av köpoptioner samt innehav/utgivande av 

säljoptioner inte leder anmälningsskyldighet. Enligt min mening är en sådan skillnad 

inte helt oproblematisk då det rent ekonomiskt inte är någon större skillnad mellan 

instrumenten; utgivandet av en säljoption och innehavet av en köpoption leder till 

mycket snarlika finansiella positioner avseende de underliggande aktierna. Detta för att 

båda instrument ger aktören en lång position, båda ger en ekonomisk vinst
190

 om 

aktiepriset stiger.
191

  

Om en aktör innehar aktier och använder derivat för att sälja den ekonomiska 

risken kommer endast aktieinnehavet att behöva offentliggöras enligt både art. 9 

öppenhetsdirektivet eller 4:5 LHF, under förutsättning att innehavet passerar någon av 

de angivna gränserna. Detta är för att de derivat som används i empty voting-strategier i 

regel inte innebär en rätt att förvärva aktier. 

 

7.2.2.2 Aktielån  

Vad gäller offentliggörande av innehav vid aktielån har öppenhetsdirektivet inte tolkats 

enhetligt av samtliga medlemsstater. Vissa medlemsstater anser att aktielån är en 

särskild transaktion och att det är en tillfällig överföring av rösträtter som faller under 

art. 10 b, medan andra medlemsstater ser det som en vanlig överlåtelse där art. 9 

tillämpas.
192

 Om aktielån faller under art. 10 b kommer endast låntagaren att behöva 

offentliggöra sitt ändrade innehav. Om istället art. 9 tillämpas måste både låntagare och 

långivare offentliggöra sitt ändrade innehav.
193

 Anledningen till att behandla aktielån 

skilt från vanliga överlåtelser är att långivarens ändrade innehav anses förvirra 

marknaden och svämma över marknaden med oanvändbar information. Att behandla 
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aktielån skilt gör det även tydligare vilka transaktioner som är lån och vilka som är 

andra överlåtelser. Samtidigt menar andra att detta innebär att marknaden på så sätt inte 

får en komplett bild över transaktionen.
194

 

Vad gäller svensk rätt behandlas ett aktielån som en vanlig överlåtelse där 

låntagaren är förpliktad att ge tillbaka aktien till långivaren under vissa villkor, det vill 

säga det sker en tillämpning av art. 9 öppenhetsdirektivet. Detta innebär att 

flaggningsreglerna i 4:5 LHF kommer att aktualiseras om aktielånet avser ett innehav 

som är över angivna gränser. Både långivare och låntagare kommer i så fall att behöva 

offentliggöra att aktieinnehavet har förändrats. Att överlåtelsen endast är en 

lånetransaktion kommer emellertid inte att offentliggöras. Flaggningsreglerna kommer 

därför inte att leda till att empty voting-positionen offentliggörs.
195

  

 

7.2.2.3 Record date capture  

Empty voting genom record date capture innebär som sagt att en aktör förvärvar 

rösträtter genom aktielån eller köp på avstämningsdagen för att sedan göra sig av med 

dem innan bolagstämman hålls. Om innehavet därigenom passerar angivna gränser i art. 

9 eller 4:5 LHF kommer denna strategi att innebära att båda transaktioner behöver 

offentliggöras. Marknaden torde därmed bli informerad om aktörens empty voting-

position innan stämman hålls. 

 

7.2.3 Avslutande kommentarer 

Ett särskilt problem med öppenhetsdirektivet och flaggningsreglerna avseende empty 

voting är att gränsvärdena kan anses vara för höga. Det finns många exempel där 

aktörer vid empty voting placerar sig precis under dessa gränser, de förvärvar 

exempelvis endast 4,9 eller 9,9 procent av rösterna eller aktierna.
196

 Detta problem 

förvärras ytterligare när flera empty voters går samman i något som ofta kallas wolf 

pack beteende.
197

 Flera aktörer förvärvar då innehav precis under flaggningsgränserna 

var för sig, för att sedan tillsammans samverka för en viss utgång på stämman.
198

 Denna 

samverkan uttrycks i regel endast genom muntliga överenskommelser vilket innebär 
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bevissvårigheter för den övervakande myndigheten.
199

 Detta gäller särskilt eftersom det 

i öppenhetsdirektivet krävs ett avtal som förpliktar parterna att ha en bestående 

gemensam hållning enligt art. 10, och då det i svensk rätt krävs att aktörerna har kommit 

överens om en långsiktig gemensam hållning för att flaggningsskyldighet ska 

uppkomma, se 4:4 p.1 LHF. Vidare är det även en överhängande risk att empty voting 

genom record date capture passerar den övervakande myndighetens radar oupptäckt 

eftersom innehavet endast existerar under en mycket begränsad period.
200

 

Som ovanstående diskussioner visar innebär öppenhetsdirektivet knappast något 

offentliggörande av en aktörs empty voting-positioner.
201

 Vid en jämförelse mellan 

flaggningsreglerna och öppenhetsdirektivet, kan det sägas att flaggningsreglerna 

marginellt leder till en större öppenhet avseende empty voting-positioner. Information 

om aktörers separation av ekonomiskt intresse och rösträtt, är emellertid särskilt 

relevant för både marknadseffektiviteten och bolagsstyrningen i aktiemarknadsbolag.
202

 

För att bättre kunna uppfylla syftet bakom öppenhetsdirektivet och regleringen om 

offentliggörande av innehav, kan det därför anses att offentliggörande av rösträtter bör 

kombineras med en ökad transparens kring aktörers ekonomiska intresse. Denna 

bristande öppenhet, som finansiella innovationer skapat, har i sin tur uppmärksammats 

av EU. Mot bakgrund av detta har en reform av öppenhetsdirektivet antagits, och 

ändringarna kommer att träda i kraft 1 januari 2016.
203

 Vad gäller just frågan om empty 

voting, kommer dock inte de antagna ändringarna att innebära någon större förändring.  

 

7.3 Offentliggörande av positioner  

7.3.1 Blankningsförordningen  

Det finns även relevanta offentliggörande-regler i blankningsförordningen, vilka kan 

fungera som ett komplement till öppenhetsdirektivet och flaggningsreglerna avseende 
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empty voting.
204

 EU:s blankningsförordning har ett brett tillämpningsområde jämfört 

med reglerna i LHF och tillskillnad från dem syftar blankningsförordningen till att 

upprätthålla marknadens integritet och motverka marknadsmissbruk.
205

 Mer konkret 

avser regleringen att främst hantera tre huvudrisker med blankning. Den första är att 

motverka offentlighetsproblem avseende blankning, mot både lagstiftare och 

marknaden. För det andra avser regleringen att motverka avvecklingsrisker kopplade till 

blankning. För det tredje avser blankningsförordningen att hindra att blankning förstorar 

negativa prisspiraler i marknaden.
206

 Vad gäller empty voting kan regleringen 

offentliggöra aktörers ekonomiska intresse gentemot bolaget och därigenom möjliggöra 

en större öppenhet på bolagsstämmor kring vilka aktörer som har ett negativt 

ekonomiskt intresse.
207

  

Huvudfokus för förordningen är blankning, men förordningen jämställer 

blankning och alla finansiella instrument som uppnår samma finansiella position. Detta 

är befogat för annars finns det en risk att blankningsaktörer istället flyr till 

derivatmarknaderna för att uppnå samma resultat utan anmälningsskyldighet.
208

 

Förordningen tillämpas således på alla korta nettopositioner avseende finansiella 

instrument som är noterade på en reglerad marknad inom unionen, se art. 1. Vad som 

menas med en kort position definieras i art. 3.1 a och b som en position som 

uppkommer genom blankning eller transaktioner med effekten att innehavaren erhåller 

en ekonomisk fördel om värdet på aktien sjunker. Som nämnts innan är en sådan 

position liktydigt med att aktören har ett negativt ekonomiskt intresse gentemot ett 

bolags aktiekurs. En kort nettoposition är i sin tur en kortposition som kvarstår efter 

avdrag av aktörens långa positioner i det emitterade aktiekapitalet. Vidare krävs enligt 

art. 5 att en aktör som har en kort nettoposition som uppgår till 0,2 procent av det 

emitterade aktiekapitalet hos ett noterat bolag ska anmälas till behörig myndighet. I 

Sverige är detta FI. Emitterat aktiekapital ska i sin tur förstås som summan av alla aktier 

exklusive konvertibler enligt art. 2.1 h. Vidare gäller att om en kort nettoposition 

passerar tröskelvärdet 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet måste bolaget även 
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offentliggöra uppgifter om positionen enligt art. 6. Denna anmälan ska innehålla 

uppgifter om aktörens identitet och storlek på positionen.
209

 

Offentliggörandeskyldigheten är sanktionerad genom en särskild avgift från FI enligt 6§ 

lag (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning. 

 

7.3.2 Empty voting-strategierna  

7.3.2.1 Derivat  

Vid empty voting genom derivat, där aktieinnehavet och derivaten endast ger aktören ett 

neutralt ekonomiskt intresse, behöver inte aktören offentliggöra positionen enligt 

blankningsförordningen. Har aktören istället ett negativt ekonomiskt intresse gentemot 

bolagets aktiekurs, innebär det att aktören får en kort nettoposition mot bolaget, se art. 3 

b.
210

 Enligt art. 6 blankningsförordningen behöver aktören då offentliggöra uppgifter 

om positionen om den överstiger mer än 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet.  

 

7.3.2.2 Aktielån  

Empty voting genom aktielån ger inte upphov till en kort nettoposition och enligt 

blankningsförordningen krävs det inte ett offentliggörande av transaktioner. 

 

7.3.2.3 Record date capture  

Vid en vanlig record date capture-transaktion behöver inte dispositionerna 

offentliggöras enligt blankningsförordningen. Om aktören istället blankar de lånade 

aktierna efter avstämningsdagen kommer transaktionen emellertid att omfattas av 

blankningsförordningen. Enligt art. 6 måste då aktören offentliggöra positionen om den 

överstiger mer än 0,5 procent av det emitterade aktiekapitalet. 

 

7.3.3 Avslutande kommentar 

Blankningsförordningens krav på offentliggörande omfattar inte samtliga empty voting-

strategier. Förordningen omfattar inte heller samtliga fall då en aktör har ett negativt 

ekonomiskt intresse mot bolagets aktiekurs. Om en investerare erhåller sitt negativa 

ekonomiska intresse gentemot det relevanta bolagets aktiekurs från innehav i andra 

bolag eller dylika intressekonflikter, handlar det om ett indirekt negativt ekonomiskt 

intresse. Ett exempel på detta är Mylan/Perry-fallet, där det negativa ekonomiska 
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intresset inte var formellt uttryckt, utan följde av Perrys involvering i ett annat bolag. 

De indirekta fallen omfattas emellertid inte av blankningsförordningen, eftersom 

aktören inte erhåller en kort nettoposition enligt förordningen.
211

 Om en investerare 

istället erhåller sitt negativa ekonomiska intresse från derivatinstrument eller 

blankningstransaktioner, ett direkt negativt ekonomiskt intresse, omfattas dock fallet av 

blankningsförordningen. Trots detta bidrar blankningsförordningen med att täcka en del 

av de gap öppenhetsdirektivet och flaggningsreglerna lämnat efter sig.  

 

7.4 Marknadsmissbruksregleringen  

7.4.1 Marknadsmissbruksdirektivet och marknadsmissbrukslagen 

Det kan även tänkas att empty voting aktualiserar marknadsmissbruksregleringen. Detta 

för att empty voting i många fall avser att framkalla onaturliga kursrörelser till aktörens 

egen förtjänst. Detta gäller särskilt då empty voting aktören har ett negativt ekonomiskt 

intresse och avser att fatta värdeförstörande beslut. En del menar att de värsta empty 

voting-fallen därför torde anses utgöra marknadsmissbruk och därigenom omfattas av 

marknadsmissbruksregleringen. 
212

 Denna reglering har i sin tur harmoniserats på EU-

nivå genom marknadsmissbruksdirektivet och den svenska implementeringen av 

direktivet finns i marknadsmissbrukslagen. Med begreppet marknadsmissbruk 

innefattas följande straffbara gärningar: insiderhandel, röjande av insiderinformation 

samt otillbörlig marknadspåverkan. Det är således ett straffrättsligt ansvar som omfattar 

personer och inte bolag.
213

 Det som är särskilt vidkommande för empty voting är 

emellertid otillbörlig marknadspåverkan.  

 
7.4.2 Empty voting och marknadsmissbruksregleringen 

7.4.2.1 Marknadsmissbruksdirektivet 

Som utgångspunkt stadgar art. 5 i marknadsmissbruksdirektivet att medlemsstaterna ska 

förbjuda bedrivandet av otillbörlig marknadspåverkan Vad som menas med otillbörlig 

marknadspåverkan definieras i sin tur i art. 1 p.2 a-c samt medföljande exempel. Där 

omfattas transaktioner eller handelsorder som vilseleder, låser fast priset eller 

manipulerar marknadenspriset, men även spridning av falsk och vilseledande 

information ingår i otillbörlig marknadspåverkan. Om transaktionerna är legitima och 
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förenliga med marknadspraxis omfattas de emellertid inte av otillbörlig 

marknadspåverkan. Otillbörlighetsbegreppet utvecklas även i det första 

genomförandedirektivet art. 4, där ytterligare exempel ges. Vid en jämförelse med 

empty voting-strategierna, kan det redan här konstateras att det i regel inte är 

transaktioner, handelsorder, eller lämnad information som skapar en påverkan på det 

relevanta bolagets aktiekurs. Det är istället aktörens användning av rösträtten som 

påverkar aktiekursen. Enligt min mening blir det därför alltför ansträngt att se att empty 

voting skulle passa in art. 5 i marknadsmissbruksdirektivet, då ett medverkande till ett 

bolagsstämmobeslut svårligen torde kunna inkluderas i de förfaranden som anses utgöra 

en otillbörlig marknadspåverkan.  

 

7.4.2.2 Marknadsmissbrukslagen 

Medlemsstaternas implementering av direktivet kan gå längre, eftersom det endast 

stadgar en minimumnivå. Vad gäller den svenska implementeringen, stadgas i 8§ MmL 

ett straffrättsligt förbud mot otillbörlig marknadspåverkan. Ett av de uppräknade fallen 

är då en aktör annars förfar på ett sätt som är ägnat att otillbörligen påverka 

marknadspriset. Vidare krävs det enligt 8§ 1st. uppsåt om att förfarandet är ägnat att 

otillbörligen påverka marknadspriset. I rekvisitet annars förfara omfattas alla 

förfaranden som innebär en otillbörlig påverkan av aktiepriset. I propositionen görs 

först och främst en hänvisning till de förfaranden som räknas upp i art. 1 p.2 

marknadsmissbruksdirektivet. Det görs emellertid även en hänvisning till 9§ i den 

gamla insiderstrafflagen, vilket innebär att ingående av köpavtal, säljavtal samt 

vidtagandet av andra liknande rättshandlingar omfattas.
214

 Vad gäller empty voting, är 

det dock oklart om deltagande vid ett bolagsstämmobeslut omfattas av rekvisitet annars 

förfar, å ena sidan stadgas det i förarbetena till bestämmelsen att alla förfaranden 

omfattas, å andra sidan görs det i förarbetena hänvisningar till specifika 

förfarandeexempel där användande av rösträtten inte ingår. Vidare ska rekvisitet ägnat 

att förstås som en objektiv bedömning av vad som typiskt sett innebär en risk för en viss 

effekt, och där effekten inte behöver ha realiserats eller faktiskt ha skett.
215

 Med 

marknadspris menas i sin tur noterad köp- eller säljkurs samt senaste betalkurs.
216
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Rekvisitet att otillbörligen påverka avser framförallt sådan påverkan som inte 

har något legitimt syfte och som är vilseledande eller kursmanipulativ.
217

 Om en åtgärd 

inte kan motiveras av rådande tillgänglig information samt prisläge och den syftar till att 

påverka marknadspriset, anses åtgärden typiskt sett vara otillbörlig. Här avses således 

beteenden som betingas av en persons möjlighet att påverka prisbildningen på ett sätt 

som inte motsvarar det som skulle föreligga om normal kursutveckling hade 

förekommit på marknaden.
218

 Mer specifikt hänvisas återigen till art. 1 p.2 

marknadsmissbruksdirektivet samt art. 4 första genomförande direktivet. Vid en 

jämförelse med ett empty voting-förfarande är det emellertid fortfarande oklart huruvida 

det är att anses som en otillbörlig marknadspåverkan. En åsikt som har lyfts fram är att 

empty voting genom värdepapperslån vilseleder marknaden, eftersom att empty voters 

endast betalar en lånepremie istället för marknadspriset för att erhålla rösträtter.
219

 En 

sådan argumentation menar även att aktielånemarknaden är ett illegitimt område att 

erhålla rösträtter från. Enligt min mening är en sådan åsikt inte alls självklar, framförallt 

med tanke på aktielånemarknadens acceptans av lagstiftaren och marknaden. För att 

kunna uppfattas som illegitima transaktioner bör det därför krävas en mer kvalificerad 

marknadspåverkan. Enligt min uppfattning kan det därför uteslutas att empty voting där 

aktören endast har ett neutralt ekonomiskt intresse skulle vara att anse som en otillbörlig 

marknadspåverkan.  

Vad gäller situationer där empty voting sker med ett direkt negativt ekonomiskt 

intresse, kan det dock tänkas att de omfattas av regleringen. Som tidigare nämnts är 

empty voting inte endast spekulation, eftersom det ger aktören en möjlighet att påverka 

utgången av spekulation. Detta kan tydliggöras med ett exempel:  

 

En aktör spekulerar att aktiepriset i bolag X ska sjunka samtidigt som denne använder record date 

capture för att rösta igenom ett genomförande av en försäljning av bolagets främsta verksamhet till 

underpris. Det vill säga aktören bidrar till att fatta ett värdeförstörande beslut som i sin tur föranleder att 

aktiepriset sjunker.  

 

I detta exempel tillgodogör sig och manipulerar aktören beslut i bolaget för att 

möjliggöra en ekonomisk vinning. Det kan därför anses vara en illegitim påverkan på 
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bolagets aktiekurs genom att aktören kan föranleda kursförändringen via sin rösträtt. I 

kontrast till detta kan det dock anses att förfarandet trots allt inte ger upphov till ett 

vilseledande marknadspris, snarare tvärtom. I exemplet, medför faktiskt frånhändandet 

av tillgången att ”värde” försvinner från bolaget. Det är i sin tur detta som leder till att 

aktiekursen minskar. Det kan således inte anses att det är vilseledande, eftersom 

kursförändringen följer en sedvanlig marknadsutveckling. Alltså, det försvunna värdet i 

exemplet återspeglas endast i aktiekursen. Följaktligen är det inget marknadsmissbruk, 

utan snarare ett rösträttsmissbruk som sedan får konsekvenser på aktiemarknaden. 

Slutligen är det osäkert om empty voting strider mot godtagen marknadspraxis. Som det 

senare avsnittet (8.2.2) visar kan dessutom empty voting i många fall anses gå emot en 

etablerad marknadsstandard vid värdepapperslån, och det är inget sedvanligt förfarande 

på aktiemarknaden. FI har emellertid inte bedömt empty voting som icke godtagbar 

enligt 18§ Mml vilket komplicerar prövningen. 

 En ytterligare aspekt som påverkar bedömningen är att det vid regler som 

medför personligt straffansvar råder ett analogiförbud och alldeles för extensiva 

tolkningar är inte accepterade.
220

 Tolkningen av otillbörlig marknadspåverkan måste 

således ske i ljuset av legalitetsprincipen. Enligt min mening bör oklarheten kring om 

empty voting omfattas av otillbörlig marknadspåverkan innebära att det hamnar utanför 

det straffbara området. Mot bakgrund av detta och det ovan nämnda kan empty voting 

inte anses vara en otillbörlig marknadspåverkan. 

 

7.4.3 Avslutande kommentar 

Avslutningsvis är min mening att empty voting inte omfattas av marknads-

missbruksdirektivet eller Mml. Det räcker inte att empty votern har ett negativt 

ekonomiskt intresse, utan för att empty voting ska anses utgöra en typ av 

marknadsmissbruk torde det krävas mer. Detta kan exempelvis vara att aktören 

samtidigt sprider felaktiga uppgifter i syfte att vilseleda marknadspriset eller utför 

transaktioner i syfte att påverka prisbildningen, se art. 1 p.2 

marknadsmissbruksdirektivet samt 8§ Mml. Det kan dock tänkas att rättsläget ändras 

om FI eller annan behörig myndighet i ett annat medlemsstatsland bedömer praxisen 

som icke-godtagbar enligt 18§ Mml samt art. 2 och 3 i det tredje genomförande 

direktivet. 
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7.5 Kapitelvisa slutsatser 

Offentliggörande av en empty voters transaktioner kan användas för att motverka empty 

voting. Bolag och aktieägare blir då informerade om empty voterns position och strategi 

inför bolagsstämman, vilket ger dem en möjlighet att motverka empty voterns makt. I 

längden kan det leda till att marknadens aktörer blir informerade om vilka som använder 

sig av de olika empty voting-strategierna och de kan då reagera mot empty voters. På 

detta sätt kan det även tänkas att utövandet av empty voting kan få ödesdigra 

rykteskonsekvenser.
221

 Vidare visar det tidigare avsnittet (5.2) att empty voting kan 

anses påföra bolag ökade agentkostnader. Offentliggörande av empty voting-positioner 

kan då leda till att marknaden bättre kan förutse dessa agentkostnader, vilket i sin tur 

kan öka marknadseffektiviteten. Reglerna om offentliggörande av innehav kan dock 

ofta anses otillräckliga för att hantera problematiken kring empty voting. Genom att 

införa en offentliggörandeskyldighet för empty voting, där aktören har ett negativt 

ekonomiskt intresse, kompletterar emellertid blankningsförordningen reglerna om 

offentliggörande av innehav. 

I diskussionen om empty voting har röster först fram som menar att empty 

voting strider mot marknadsmissbruksregleringen. Som undersökningen visar kan det 

emellertid anses att empty voting inte omfattas marknadsmissbruksregleringen, 

eftersom empty voting inte bör anses vara en otillbörlig marknadspåverkan. Detta för att 

det inte är transaktionerna empty votern genomför som påverkar bolagets aktiekurs, 

istället är det bolagsstämmobeslut som påverkar aktiekursen. 
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8 Empty votings omfattning 

8.1 Inledning 

Som ett tidigare avsnitt visar finns det ett antal internationella fall där empty voting har 

skett. De empiriska bevisen för empty votings omfattning är emellertid inte helt 

entydiga. En del studier menar att empty voting är ett utbrett problem och att det är 

vanligt förekommande framförallt på aktiemarknaden i USA samt Storbritannien, 

medan andra studier menar att empty voting-problemet inte alls är särskilt utbrett. Detta 

avsnitt avser därför att utreda empty votings omfattning både internationellt och i 

Sverige. Först redogörs för olika studier och undersökningar avseende empty votings 

omfattning internationellt och i Europa. Därefter utreds särskilt empty votings 

utbredning i Sverige, samt förutsättningarna för empty voting på den svenska 

aktiemarknaden.  

 

8.2 Empiriska bevis  

De tidiga studierna om empty voting menade att separationen mellan rösträtt och 

ekonomisk risk var ett utbrett fenomen på finansmarknaden.
222

 I linje med detta utförde 

även Christoffersen m.fl. en empirisk undersökning i USA som ansågs bekräfta att 

empty voting genom värdepapperslån var vanligt förekommande. Studien visade, med 

data från värdepapperslånemarknaden i USA under tidsperioden november 1998-

oktober 1999, att antalet värdepapperslån hade en signifikant ökning runt 

avstämningsdagar.
223

 Studien påträffade även liknande indikationer för 

värdepapperslånemarknaden i Storbritannien.
224

 Slutsatsen av dessa data ansågs således 

vara att record date capture är vanligt förekommande, och att det finns en aktiv marknad 

för rösträtter i USA. Röstmarknaden ansågs även främst drivas av en ökad 

efterfrågan.
225

 Denna studie används i sin tur av många författare som bevis att empty 

voting sker, och i synnerhet att strategin record date capture är vanligt 

förekommande.
226
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I kontrast till Christoffersen m.fl. hävdar Moser m.fl. att ökningen av 

värdepapperslån kring avstämningsdagar inte sker i syfte att erhålla rösträtter på 

bolagsstämman, utan att det bygger på andra anledningar.
227

 Mer specifikt menas att 

ökningen av värdepapperslån vid avstämningsdagar främst föreligger vid 

avstämningsdagar för utdelning och att det därför snarare handlar om 

skatteplaneringsåtgärder än empty voting.
228

 Det menas därför att det inte finns bevis 

för att det finns en marknad för erhållandet av rösträtter och att empty voting genom 

värdepapperslån inte är så omfattande som det tidigare ansetts.
229

 Även i andra studier 

har en del författare börjat ifrågasätta huruvida empty voting faktiskt är det problem 

som det ofta utmålas att vara.
230

 Som försvar för empty votings aktualitet har det 

emellertid dykt upp ytterligare empty voting fall som i sin tur har uppmärksammats 

internationellt. Listan över antalet uppmärksammade empty voting situationer har ökat 

från 11 år 2006 till över 44 olika fall, i mer än 20 olika länder år 2008.
231

 Trots det rör 

det sig om ett relativt litet antal fall, som kanske snarare pekar på potentiella problem än 

aktuella.  

Empty voting-frågan har emellertid även utretts på EU-nivå. I några 

förberedande dokument om reformen av öppenhetsdirektivet behandlas empty voting 

som ett framväxande problem. EU-kommissionen var av uppfattningen att det fanns 

”anekdotiska bevis” och hade en ”stark känsla” för att empty voting faktiskt skedde i en 

omfattande grad.
232

 Det vägledande dokumentet för reformen av öppenhetsdirektivet 

innehöll därför ett antal utkast på lösningsförslag av empty voting.
233

 I responsen på 

dessa lösningsförslag ansågs det dock behövas mer undersökning och en bättre 

uppfattning av det reella problemet med empty voting.
234

 Det slutliga förslaget inför 

reformen av öppenhetsdirektivet nämnde följaktligen inget om empty voting.
235
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Reformförslaget av öppenhetsdirektivet har därefter antagits, och ändringarna träder i 

kraft 1 januari 2016, men de antagna ändringarna innebär alltså ingen förändring för 

empty voting-frågan.
236

 Utredningen av empty voting-frågan flyttades istället över till 

myndigheten ESMA, som i sin tur genomförde en undersökning om empty voting i 

Europa.
237

 Resultatet av undersökningen var att det ansågs saknas behov av lagreglering 

på området. Detta var för att det även efter undersökningen saknades uttryckligt 

empiriskt stöd för omfattningen av empty voting i Europa.
238

  

De ovan nämnda undersökningarna betyder dock inte att empty voting inte sker 

eller att det inte är ett problem. De tidigare nämnda praktikfallen visar att empty voting 

sker och att det kan få förödande konsekvenser. Undersökningarna visar emellertid att 

det inte finns tillräcklig information om omfattningen och utbredningen av empty voting 

på stora etablerade värdepappersmarknader.
239

 Det bör dock beaktas att det av naturliga 

skäl kan anses svårt att få en tillgång till sådan information. Detta eftersom det finns ett 

stort intresse hos inblandade aktörer att hålla empty voting hemligt.
240

 

 

8.2.1 Empty voting i Sverige 

I ESMA:s utredning tillfrågades även Kollegiet för svensk bolagsstyrning samt Svenska 

Fondhandlareföreningen om det fanns ett behov för att reglera empty voting i Sverige, 

båda institutionerna ansåg dock att ett sådant behov inte fanns. Den främsta anledningen 

ansågs vara att inga klagomål eller fall har kommit från finansmarknaden i Sverige. 

Ingen av deras medlemmar hade heller uppmärksammat frågan.
241

 I de 44 olika empty 

voting fallen runtom i världen från åren 1988-2007 ingick dessutom inget fall från 

Sverige.
242

 För att få en uppfattning om empty votings omfattning i Sverige, kan det 

dock vara lämpligt att analysera publiceringarna om de finansiella dispositioner som 

ingår i empty voting-strategierna. NASDAQ OMX har emellertid slutat att publicera 
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aktielånsstatistiken efter 1 november 2012.
243

 Som avsnitt (7.2) visar är det dessutom 

svårt att urskilja empty voting-transaktioner från vanliga flaggningspubliceringar. Det 

kan därför anses mer lämpligt att utgå ifrån blanknings- och 

nettopositionspubliceringarna, då det kan anses mer talande för empty voting. Under 

perioden 2012-11-01 till 2014-06-13 var ungefär 82 procent av de publicerade 

positionerna från utländska investerare,
244

 vilket alltså innebär en tydlig majoritet för 

utländska förvaltare. Det kan emellertid antas att utländska investerares positioner inte 

tas i syfte att förvärva rösträtter, då sådana investerare i regel inte är lika aktiva i 

bolagsstyrningen i Sverige
245

. Detta är självfallet inte statistiskt representativt för 

omfattningen av empty voting i Sverige, men det kan ändå till viss del bevisa det som 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Svenska Fondhandlareföreningen anser om 

empty votings utbredning i Sverige. 

Trots oklarheten om empty votings omfattning har det förts diskussioner om 

antalet värdepapperslån vid bolagsstämmor i Sverige, och särskilt möjligheten att 

använda värdepapperslån för att rösta på bolagsstämmor. Exempelvis lyfter en artikel 

upp Volvos årstämma år 2007, där cirka två procent av aktierna var utlånade. Med 

utgångspunkt från detta poängteras det vidare att ett köp av 1,6 miljoner A-aktier i 

Volvo som representerade 1 procent av rösterna, enligt gällande aktiekurs, skulle kosta 

cirka 1 miljard kronor, medan priset för att låna till sig motsvarande röstandel endast 

skulle vara cirka 2 till 2 ½ miljoner kronor. Rent teoretiskt menas det 10 procent av 

Volvo inför årstämman i så fall endast skulle kosta cirka 25 miljoner kronor att låna till 

sig
246

, samtidigt som ett köp av samma röstandel skulle kosta cirka 10 miljarder. 

Författaren menar därför att det finns en viss risk att utlånade aktier används av aktörer 

för att möjliggöra påtryckningar på bolagsstämmor, påtryckningar som kan vara 

oförenliga med andra aktieägares intressen.
247

  

 

8.2.2 Förutsättningar för empty voting i Sverige 

Som den ovan nämnda artikeln visar bör det rent principiellt inte finnas något hinder 

mot att empty voting, framförallt genom värdepapperslån, sker i Sverige. Detta 
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bekräftas även av diskussionerna i kapitel (5) som visar att de flesta strategierna 

formellt sett är möjliga i svensk rätt. En ytterligare faktor som talar i denna riktning är 

att Sverige dessutom har en relativt aktiv hedgefondmarknad.
248

 Svenska 

Fondhandlareföreningens allmänna villkor för värdepapperslån samt andra 

internationella organs standardavtal, kan emellertid fungera som hinder för möjligheten 

att utöva empty voting genom värdepapperslån. Som utgångspunkt är detta villkor som 

parterna frivilligt underkastar sig inför en transaktion. Fondhandlareföreningens villkor 

tillämpas dock oftast allmänt, där endast mindre justeringar av respektive bank och 

värdepappersbolag görs. Dessa justeringen företas främst på grund av interna 

förhållanden. Det kan därför tänkas att avtalet representerar en slags marknadspraxis 

eller marknadsstandard.
249

 

  Mer specifikt finns det i de allmänna villkoren för värdepapperslån en klausul 

som eventuellt kan ses som ett hinder mot att utöva empty voting genom 

värdepapperslån. Det är klausul 5, vars innebörd är följande: 

 

”Klausul 5 Ändamål:  

5.1 Parterna är eniga om att, om ej annat överenskommits, Låntagarens syfte med ett Värdepapperslån 

är vidareleverans exempelvis på grund av utlåning eller försäljning (blankning) av ifrågavarande 

Värdepapper. En överenskommelse om annat ändamål skall noggrant specificeras i 

Avräkningsnotan eller i särskilt upprättad skriftlig handling.”
250

 

 

Klausulen innebär att låntagaren inte kan behålla de lånade aktierna under låneperioden 

för att rösta på aktierna. Klausulen är som sagt dispositiv och parterna kan avtala om 

andra syften än vidareleverans. Ett mer uttryckligt hinder mot empty voting finns dock i 

det internationella organet ISLA:s allmänna villkor ”Global Master Securities Lending 

Agreement”, där låntagaren behöver garantera att aktielånet inte görs i syfte att erhålla 

rösträtter.
251

 ISLA har även i en rapport uttalat sig att låna aktier i syfte att rösta på en 

bolagsstämma är oacceptabelt.
252

 Organet The International Corporate Governance 

Network nämner även i sin ”Securities Lending Code of Best Practice” att aktielån i 
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syfte att erhålla rösträtter är i strid med best practice för värdepapperslån och god 

bolagsstyrning.
253

 

Mot bakgrund av det ovan nämnda, kan det anses att empty voting genom 

värdepapperslån strider mot en etablerad marknadspraxis, och att det uppfattas som 

oacceptabelt att utföra dylika transaktioner. En överträdelse av denna marknadspraxis 

medför emellertid inte några direkta sanktioner. Vidare förbjuder inte en sådan 

marknadspraxis enskilda parter att överenskomma om aktielån i syfte att rösta i bolag, 

men det kan tänkas att de värdepappersinstitut som står för majoriteten av utlåningen
254

 

väljer att följa denna marknadspraxis, vilket i sin tur innebär ett hinder för möjligheten 

att utföra empty voting genom värdepapperslån.  

En annan omständighet som kan anses försvåra framgången av empty voting i 

Sverige är att många bolag har röstdifferentierade aktier,
255

 vilket möjliggör stora 

blockägare. De röststarka aktierna kan antas vara svårare att förvärva i syfte att uppnå 

empty voting eftersom de i regel inte omsätts i samma utsträckning som röstsvaga 

aktier. För att få en reell påverkan behöver en empty voter förvärva väsentligt många 

fler röstsvaga aktier, men en viss påverkan bör ändå anses möjlig. En ytterligare faktor 

som talar emot att empty voting sker i Sverige är att det är en tämligen liten 

aktiemarknad. Det kan därför tänkas att vikten av att hålla upp ett gott anseende i många 

fall kan överväga lukrativa investeringsstrategier. Som avsnitt (8.2 och 8.3) visar 

offentliggörs dock inte alltid empty voting-strategierna, vilket innebär att det 

argumentet inte alltid kan anses gälla. Slutligen kan en rimlig slutsats vara att empty 

voting kan förekomma i Sverige, men att det sannolikt rör sig om mindre röstandelar än 

i exempelvis USA.  

 

8.3 Kapitelvisa slutsatser 

Antalet världsomspännande rapporterade empty voting-fall ökade år 2008 till 44 

stycken. Utöver dessa enstaka praktikfall finns det inga entydiga empiriska bevis för att 

empty voting är vanligt förekommande internationellt eller i Sverige. Detta betyder 

dock inte att empty voting inte sker, utan det visar endast att det inte finns ordentlig data 

om empty votings utbredning. 
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 Rent principiellt finns det inget hinder mot empty voting i Sverige. Med hänsyn 

till Svenska Fondhandlareföreningens och ISLA:s allmänna villkor för värdepapperslån 

kan det dock anses att det finns en etablerad marknadspraxis där det anses oacceptabelt 

att låna aktier i syfte att rösta på bolagsstämman. Detta kan motverka empty voting 

genom värdepapperslån, men det är oklart till vilken grad så är fallet. Ytterligare 

försvårande faktorer för empty voting i Sverige är att röstdifferentierade aktier är 

vanligt förekommande, och att Sverige har en relativt liten aktiemarknad där aktörers 

anseende kan antas få en ökad betydelse. 
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9 Regleringsåtgärder 

9.1 Inledning 

I samband med att empty voting har blivit mer uppmärksammat internationellt har även 

olika lagstiftare och reglerare börjat leta efter olika lösningar.
256

 Som ett tidigare avsnitt 

(5.2) visar är det långt ifrån alla som anser att empty voting faktiskt är skadligt och 

undersökningar har inte lyckats att presentera empiriskt stöd för empty votings 

omfattning och vilka potentiella problem som kan uppstå. Om det saknas 

regleringsbehov, medför som utgångspunkt regleringsåtgärder ökade kostnader och 

minskade effektivitet. Detta har emellertid inte hindrat författare från att föreslå flera 

olika lösningsåtgärder för att hantera de problem empty voting-problematiken. Dessa 

lösningar kommer att undersökas och kommenteras djupare nedan.  

 

9.2 Förbud mot aktielån och blankning 

De vanligaste transaktionerna vid empty voting är aktielån och blankning. Ett uppenbart 

svar mot empty voting är därför att förbjuda dessa transaktioner, framförallt vid 

avstämningsdagar.
257

 Problemet med en sådan lösning är emellertid att det inte endast är 

empty voters som företar dessa transaktioner, utan de utgör endast en liten del av den 

totala omsättningen. Ett förbud riskerar därför att slå fel. Ett dylikt förbud skulle 

dessutom endast täcka in en del av empty voting-problematiken, aktörer skulle därför 

fortfarande kunna använda derivat eller record date capture för att uppnå empty 

voting.
258

  

Vad gäller Sverige har det tidigare funnits ett förbud för fondkommissionsbolag 

att för egen eller annans räkning medverka till aktielån och blankning. Trots att andra 

aktörer fortfarande fick ägna sig åt dylika transaktioner gjorde förbudet det svårt för 

aktörer att praktiskt genomföra blankning och aktielån. Förbudet övergavs dock 

eftersom det ansågs att det inte längre kunde rättfärdigas.
259

 I och med att 

blankningsförordningen antogs gjordes flera intresseavvägningar för hur långtgående 

blankningstransaktioner bör regleras. Det konstaterades att trots risker som 

destabilisering av marknader, marknadsmissbruk eller avräkningsrisker, kan inte ett 

generellt förbud mot blankning rättfärdigas. Istället genomfördes endast ett förbud mot 
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nakenblankning. Detta eftersom att vanlig blankning anses ha positiva effekter på 

marknaden och att ett förbud självt kan leda till skadliga effekter.
260

 Enligt min mening 

förändrar inte risken för empty voting denna bedömning. Ett blankningsförbud behöver 

dessutom ske på EU-nivå för att inte blankningsförordningen ska trädas förnär,
261

 vilket 

med bakgrund av blankningsförordningen bör vara att anse som osannolikt. 

Enligt min mening blir det därför svårt att rättfärdiga ett generellt förbud för 

antingen aktielån eller blankning. Detta gäller framförallt då blankningsförordningen 

idag redan på ett rimligt sätt begränsar blankningstransaktioner. Vidare kan det anses att 

empty voting redan omfattas av de allmänna villkoren som ofta används vid aktielån. 

Att föreslå ett förbud mot aktielån och blankning för att motverka empty voting kan 

således inte anses fruktbart. 

 

9.3 Begränsning av rösträtten 

I litteraturen föreslås det ofta att rösträtten för empty voters borde begränsas, framförallt 

vad gäller empty voters med ett negativt intresse i bolaget.
262

 Likt diskussionerna i 

avsnitt (5.3) menas det att empty voting urholkar grunderna för aktieägares rösträtt och 

att empty voters därför bör fråntas sin rösträtt. En sådan lösning hanterar således roten 

av problematiken kring empty voting, nämligen rösträtten, och inte de ekonomiska 

transaktionerna på marknaden.
263

 

Först och främst måste det göras en skillnad på ett generellt förbud att använda 

rösträtten och ett mer situationsspecifikt förbud. Vad gäller ett generellt förbud för 

empty voters att använda rösträtten kan det tänkas att en sådan begränsning av rösträtten 

ger upphov till svåra gränsdragningar, där vissa transaktioner ingår medan andra 

utesluts. Som denna uppsats har visat kan dessutom flera instrument replikeras genom 

skapandet av syntetiska positioner. Lösningen skulle därför behöva reglera ett förbud 

mot att använda sin rösträtt med en viss finansiell position, likt regleringen i 

blankningsförordningen som omfattar korta netto-positioner. Vad gäller aktörer med ett 

negativt ekonomiskt intresse är problemet med en sådan lösning att endast aktörer med 

ett direkt negativt ekonomiskt intresse kommer att omfattas, medan de med det indirekt 

negativt ekonomiskt intresse inte gör det. Detta är problematiskt eftersom att det 
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principiellt inte är någon skillnad mellan sådana aktörer, då de endast uttryckt sina 

ekonomiska intressen på olika sätt. Avseende andra aktörer än sådana som har ett 

negativt ekonomiskt intresse, är det dels svårt att dra gränsen över vilka empty voters 

som ska ingå, dels problematiskt att avgöra om aktörer med ett neutralt ekonomiskt 

intresse ens bör ingå. Vissa menar även att ett förbud för aktörer med neutralt 

ekonomiskt intresse eller mindre medför gränsdragnings- och proportionalitetsproblem 

kopplat till tillåtandet av röststarka aktier.
264

 Vidare står det klart att ett generellt förbud 

att utnyttja rösträtten är en väsentlig begränsning av förfoganderätten över aktierna, och 

det kan tänkas att förbudet inskränker äganderätten.
265

 En eventuell åtgärd måste därför 

vara i linje med tilläggsprotokoll 1 art.1 EKMR. Det är således osäkert om ett generellt 

förbud ens kan genomföras.
266

  

Om ett generellt förbud är att anse att gå för långt kan eventuellt ett mer 

situationsspecifikt förbud mot att använda rösträtten anses mer fruktbart.
267

 För svensk 

rätt kan det emellertid anses att det redan finns en specifik begränsning av rösträtten för 

aktörer som utnyttjar rösträtten till sin egen vinning på andras bekostnad, se 7:47 ABL 

och avsnitt (6.3). Det problematiska med denna reglering är snarare bevissvårigheter 

samt att en eventuell klandertalan inte är ett effektivt sanktionsmedel. Dessa problem lär 

dock även prägla ett mer särskilt förbud för just empty voters med ett negativt 

ekonomiskt intresse, och ett sådant förbud kan därför anses svårt att genomföra rent 

praktiskt. Att frikostigt öka möjligheten att klandra bolagsstämmobeslut kan dessutom 

anses problematiskt. Det är viktigt att beslut av en bolagstämma inte blir föremål för en 

ökad osäkerhet kring dess giltighet. Detta eftersom att beslut annars riskerar att ”hänga i 

luften”, vilket kan störa sedvanliga förfaranden i ett aktiebolag och således vara ett 

hinder mot den allmänna omsättningen.
268

 

En begränsning av empty voters rösträtt är enlig min mening en för långtgående 

åtgärd. Detta är även i linje med andra studier som menar att andra författares förslag att 
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begränsa empty voters rösträtt är en onödigt betungande åtgärd.
269

 Istället anses det att 

tydligare offentliggörande-regler för olika derivatpositioner torde vara mer önskvärt.
270

 

 

9.4 Ändring av avstämningsdag 

Att flytta avstämningsdagen närmare datumet för bolagsstämma minskar möjligheterna 

för empty voters att utöva record date capture. Detta eftersom att tiden för att utföra 

transaktionerna mellan avstämningsdag och bolagsstämma minskar. Idag har Sverige en 

avstämningsdag som är fem dagar före bolagsstämman. Runt om i EU skiljer sig 

emellertid denna tid, alltifrån 30 dagar till 48 timmar. Detta i enlighet med direktivet om 

utnyttjande av aktieägares rättigheter i börsbolag. 

Skillnaderna mellan avstämningsdag och bolagsstämma bygger dock enligt min 

mening på argument som kan ifrågasättas om de fortfarande håller. I motiven till 

bestämmelsen anses fem dagar vara en rimlig avvägning mellan aktieägarintresset och 

intresset att värdepappersförvararen ska ha möjlighet att framställa utskriften och skicka 

den till bolaget i tid.
271

 Med hänsyn till den senaste utvecklingen inom 

informationsteknik kan det dock tänkas att den centrala värdepappersförvararen inte 

behöver lika mycket tid. Enligt min mening bör således aktieägarintresset väga över i 

intresseavvägningen, och skillnaderna mellan avstämningsdag och bolagsstämma 

kortas, i alla fall till Storbritanniens nivå på 48 timmar. På så sätt minskas riskerna för 

empty voting samt riskerna för nya aktieägare fråntas möjligheten att utöva rösträtt på 

bolagsstämman. 

 

9.5 Avslutande kommentar 

Det är inte möjligt för lagstiftaren att reglera varje potentiellt problem på 

finansmarknaden. En ökad reglering kan föra med sig oönskade effekter på handeln 

med finansiella instrument genom att missriktade åtgärder kan hämma effektiviteten på 

finansmarknaden,
272

 främst genom ökade compliance- och transaktionskostnader. Det är 

därför viktigt att eventuella regleringsåtgärder är välavvägda och inte alltför 

betungande. För kunna utföra en sådan balansgång krävs det enligt min mening mer 
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information om empty voting. Ett lämpligt första steg kan därför anses vara att utvidga 

offentliggörandereglerna till att omfatta empty voting-strategierna bättre. På så vis kan 

transparensen avseende empty voting öka och ytterligare åtgärder kan utvecklas 

därefter. Samtidigt kan det anses att blankningsförordningen redan idag hanterar den 

mest extrema form av empty voting, nämligen då aktören har ett negativt ekonomiskt 

intresse. Eftersom empty voting med ett neutralt ekonomiskt intresse även kan vara 

positivt för aktiemarknaden, kan det anses att det inte går att rättfärdiga ytterligare 

regleringsåtgärder. Detta gäller framförallt då lösningen på många problem bör kunna 

ske på kontraktsrättslig väg mellan aktörer på finansmarknaden, exempelvis genom 

ytterligare tillägg i standardavtal för derivat och aktielån. Detta gäller framförallt då 

många parter har tydliga incitament att hindra empty voting.
273

 

 

9.6 Kapitelvisa slutsatser 

De regleringsåtgärder som ofta föreslås i litteraturen är förbud mot aktielån och 

blankning, begränsning av rösträtten och ändring av avstämningsdag. Dessa lösningar 

medför dock ofta nya problem, främst i form av minskad effektivitet och ökade 

kostnader för aktörer. Med bakgrund av att empty votings omfattning och konsekvenser 

inte är enhälligt accepterade, blir det således svårt att rättfärdiga så pass ingående 

regleringsåtgärder.  
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10 Avslutning 

Huvudregeln i aktiebolagsrätten är att inflytande och ekonomiskt intresse är förenat i ett 

aktiebolag. Detta är en ordning som anses vara fördelaktigt för både bolag och 

aktieägare. Odelbarhetsprincipen och splittringsförbudet avser därför att hindra 

aktieägare från att separera inflytande och ekonomiskt intresse. Empty voting urholkar 

dock denna grundläggande ordning, genom att aktörer – på ett obligationsrättsligt plan – 

kan separera en akties ekonomiska risk och rösträtt. Med andra ord har den senaste 

utvecklingen inom modern finansteori även fått effekter för aktiebolagsrätten, och 

empty voting är ett exempel på detta. Enligt finansteorin är det möjligt att skapa 

syntetiska finansiella positioner och därigenom replikera olika finansiella instrumentet, 

vilket får till konsekvens att obligationsrättsliga överenskommelser till stor del påverkar 

associationsrättsliga överväganden.  

Syftet med empty voting är att kombinera rösträtter i bolag med en minskad 

ekonomisk risk, vilket kan möjliggöra ett användande av rösträtten på ett sätt som ger 

ekonomiska fördelar. Empty voting möjliggör på så sätt för opportunistiska investerare, 

främst aktiva hedgefonder, att utnyttja rösträtten för att gynna sina egna intressen. Det 

kan handla om att påverka bolagsstämmobeslut, genom att antingen vara del av en 

majoritet eller en blockerande minoritet, men empty voters kan även utnyttja olika 

rättigheter som exempelvis rätten att kalla till extrastämma och särskild granskare. De 

vanligaste situationerna då empty voting används är vid offentliga uppköpserbjudanden 

och andra viktiga kurspåverkande stämmobeslut. Empty voting kan uppnås på flera 

olika sätt men oftast handlar det om transaktioner som använder derivat, 

värdepapperslån och skillnaden mellan avstämningsdag och bolagstämma. 

Internationellt finns det ett antal praktikfall som exemplifierar dessa strategier, där de 

mest kända är Mylan/Perry-fallet, Land-fallet samt Henderson-fallet. Antalet 

världsomspännande empty voting-fall var dock år 2008 så många som 44 stycken. 

Utöver dessa fristående praktikfall finns det emellertid inga entydiga empiriska bevis 

för att empty voting är vanligt förekommande internationellt eller i Sverige. Detta visar 

att det inte finns ordentlig data om empty votings utbredning, och att de rapporterade 

fallen snarare kan anses peka på potentiella problem än aktuella. 

 Det problematiska med empty voting är att det kan skada aktieägare i form av 

sänkt aktiekurs, men det kan även tänkas att bolaget drabbas av skada. I förlängningen 

anses det att empty voting leder till att aktieägare röstar igenom suboptimala och 
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värdeförstörande beslut på bolagsstämman. Mer principiellt menas det att empty voting 

innebär ökade agentkostnader för bolag, eftersom att övervakningen av 

företagsledningen försämras. I kontrast till detta menar vissa studier emellertid att 

empty voting faktiskt sänker agentkostnaderna och att empty voting kan anses positivt 

för bolag och aktieägare. De främsta anledningarna till detta anses vara att rösträtter 

förflyttas till mer informerade aktieägare, vilket minskar antalet suboptimala beslut samt 

att marknaden för företagskontroll bättre tillgodoses. Att empty voting endast innebär 

negativa konsekvenser är således inte enhälligt accepterat. Det går emellertid med 

säkerhet att säga att empty voting där aktören har ett negativt ekonomiskt intresse alltid 

bör anses problematiskt, eftersom aktören då har ett incitament att fatta 

värdeförstörande beslut i syfte att sänka aktiekursen. 

 Undersökningen i uppsatsen visar att de olika empty voting-strategierna är 

möjliga i svensk rätt. Detta gäller både för empty voting med ett neutralt ekonomiskt 

intresse, samt för empty voting med negativt intresse gentemot bolagets aktiekurs. 

Avseende den associationsrättsliga regleringen och empty voting, strider inte 

separationen mellan ekonomisk risk och inflytande mot det associationsrättsliga 

splittringsförbudet. Detta eftersom det endast är en obligationsrättsligt relevant 

överlåtelse. Vidare kan det antas att empty voting ofta strider mot generalklausulen i 

7:47 ABL, men det kan dock antas vara svårt att sanktionera en sådan överträdelse, 

vilket begränsar dess verkan mot empty voting. Vad gäller den aktiemarknadsrättsliga 

regleringen kan det anses att reglerna om offentliggörande av innehav, i 4 kap. LHF och 

öppenhetsdirektivet, är otillräckliga för att hantera problematiken kring empty voting. 

Blankningsförordningen kompletterar emellertid denna brist genom att införa en 

offentliggörandeskyldighet för empty voting där aktören har ett negativt ekonomiskt 

intresse. Vidare strider inte empty voting mot marknadsmissbruksregleringen, eftersom 

empty voting inte bör anses vara en otillbörlig marknadspåverkan.  

Bristen hos nuvarande reglering att hantera empty voting har lett till att flera 

författare och lagstiftningsorgan föreslagit olika lösningsförslag. Detta trots att det 

egentligen inte står klart att empty voting är ett problem. Eftersom att 

blankningsförordningen redan idag hanterar den mest extrema form av empty voting är 

det emellertid, enligt min mening, svårt att rättfärdiga ytterligare reglering. Detta gäller 

särskilt eftersom ytterligare reglering riskerar att, i onödan, hindra effektiviteten i 

handeln med finansiella instrument samt påföra ytterligare kostnader på 

finansmarknadens aktörer.  
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