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Sammanfattning 
 
För bolag som är i behov av kapital är en vanlig väg att vända sig till aktiemarknaden. 
Genom att börsnotera bolaget på någon av de olika marknadsplatserna utökas 
möjligheterna till önskat kapital genom diverse investerare. Den svenska 
värdepappersmarknaden är en av de mest reglerade marknaderna och har traditionellt 
sett haft ett stort inslag av självreglering. Det dominerande motivet med den starka 
regleringen är att marknaderna ska upplevas ha en kvalitetsstämpel och att 
allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden ska upprätthållas.  Samtidigt som 
antalet börsnoteringar har ökat de senaste åren var det vid utgången av 2014 endast 
269 bolag som var noterade på den största marknaden, Stockholmsbörsen. Uppsatsen 
undersöker därför genom ett fiktivt företag motiv, fördelar och nackdelar med en 
börsnotering samt vad som krävs innan ett bolag kan bli noterat på Stockholmsbörsen. 
Vidare analyseras hur kraven fungerar samt vilka problem de eventuellt medför för 
bolaget.   
 
Uppsatsen presenterar lagstiftning, självreglering och föreskrifter som bolaget måste 
uppfylla för att ges möjlighet till en notering på Stockholmsbörsen. Kraven som ställs på 
bolaget är av olika karaktär och omfattning med en övergripande inriktning på bolagets 
organisation och deras aktier. Noteringskraven kan sammanfattas att bolaget ska vara 
tillräckligt förberedda för en notering genom att vara organisatoriskt- och finansiellt 
starka. Om bolaget inte uppfyller kraven behöver de därför inom organisationen ändra 
sig vilket sker genom den noteringsprocess bolaget genomgår innan noteringen. 
Uppsatsen fastslår att en notering på Stockholmsbörsen således inte kan bli aktuell om 
en tillräcklig organisation eller finansiell styrka saknas. En börsnotering på 
Stockholmsbörsen är endast för starka aktörer, vilket ska upprätthålla allmänhetens 
förtroende för värdepappersmarknaden. 
 
Nyckelord: börsnotering, börsintroduktion, noteringskrav, regelverk för emittenter, 
Nasdaq OMX Stockholm, IPO, värdepappersmarknaden. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige finns idag 393 357 registrerade aktiebolag.1 Även om storleken skiljer sig 
mellan de olika bolagen, anses de vara en av de viktigaste grundbultarna i vårt moderna 
välfärdssamhälle.2 I aktiebolag utgör det tillskjutna kapitalet en förutsättning för att 
verksamheten ska fungera och att syftet ska kunna uppfyllas, att åstadkomma vinst som 
fördelas mellan aktieägarna. Det finns två typer av aktiebolag, privata och publika. Båda 
bolagsformerna regleras av Aktiebolagslagen (ABL) där reglerna i mångt och mycket är 
desamma även om några väsentliga skillnader kan urskiljas som påverkar bolagets 
handlingsalternativ. Två av dessa är storleken på aktiekapital samt hur och var bolaget 
får sprida sina aktier. I ett privat aktiebolag behövs ett minimikapital på 50 000 kronor 
medan minimitillskottet i ett publikt aktiebolag är 500 000 kronor.3 Ett privat aktiebolag 
eller aktieägare i ett sådant bolag får vidare inte försöka sprida aktier eller 
teckningsrätter genom annonsering eller ta upp dem för handel på en reglerad marknad 
enligt ABL 1 kap 7-8 §§. I privata bolag kan aktier också köpas och säljas, vilket i de 
fallen görs upp mellan köpare och säljare, ofta med hjälp av en advokat, bank eller 
revisor.4 Skillnaden mellan bolagsformerna blir således att det privata bolaget varken 
får sprida sina aktier genom annonsering eller notera dem, medan de publika bolagen 
har möjlighet att just notera dem på en marknadsplats vilket möjliggör handel med 
deras aktier. Det här betyder att det publika bolaget får fler handlingsalternativ och blir 
mer öppna för allmänheten. 
 
Aktiebolag behöver likt andra bolag finansiera sin verksamhet. När bolagen söker nytt 
kapital finns det ett antal olika alternativ. En vanlig väg att gå är att vända sig till 
aktiemarknaden. Börsens roll som källa till företagens kapitalförsörjning tillgodoses via 
börsintroduktioner till de marknadsplatser som finns.5 Genom att börsnotera bolaget på 
någon av de olika marknadsplatserna breddas möjligheten till att få in önskat kapital, då 
både allmänheten och en mängd andra intressenter får möjlighet till investering. I 
Sverige finns det i dagsläget fem marknadsplatser där företagen som är medlemmar 
bjuder ut sina aktier till köp och försäljning.6 Marknadsplatserna fyller därför en viktig 
samhällsekonomisk funktion då de sammanför utställare av värdepapper, företagen, och 
investerare som söker avkastning på sitt kapital.7 Utöver deras huvuduppgift fyller de 
även en viktig funktion i form av att underlätta och administrera handeln med hjälp av 
tekniska system och framarbetade regelverk. De fem marknadsplatserna i Sverige 
sorteras in i två olika kategorier, reglerade marknader (traditionella börser) och 
handelsplattformar (Multilateral Trading Facilities) (MTF). Det finns två reglerade 
marknader i Sverige, Nasdaq OMX Stockholm AB (Stockholmsbörsen) och Nordic 
Growth Market AB (NGM Equity) medan det finns tre handelsplattformar, First North 

                                                      
1 SCB Företagsregister. 
2 Johansson & Steiner (2008), s 19. 
3 Hemström (2010), s 45 f. 
4 Björkman (1997), s 25 & Bolagsverket – försäljning.  
5 Wilke (2009), s 111. 
6 Riksbanken: Finansmarknaden 2015, s 53. 
7 Sevenius & Örtengren (2012), s 37. 
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Stockholm, Nordic MTF och Aktietorget.8 Bolagen har med andra ord fem 
handlingsalternativ när val av marknad ska bestämmas. Av de tillgängliga marknaderna 
är Stockholmsbörsen störst och spelar därför en central roll i organisationen av den 
svenska aktiemarknaden.9 Stockholmsbörsen stod i slutet av 2014 för 99 procent av 
marknadsvärdet för samtliga svenska aktier som är noterade och omgärdas därför av 
störst antal regler och krav.10  
 

1.2 Problemformulering 
 
Värdepappersmarknaden är en av de mest reglerade marknaderna och inflytandet från 
det offentliga är stort genom omfattande reglerings- och kontrollverksamheter. Utöver 
lagar och förordningar styrs marknaden med ytterligare regler från de olika 
marknadsplatserna som komplement.11 Den svenska värdepappersmarknaden har 
traditionellt sett haft ett stort inslag av självreglering, genom de olika regelverk som är 
framtagna av organisationer i näringslivet.12 Syftet med att tilldela marknadsplatserna 
en stor roll med att införa egna regler beror på den ständigt föränderliga kultur som 
råder, där regeländringar ofta behöver ske snabbt. Börserna och marknadsplatserna är 
därmed ålagda att införa regler, granska och sanktionera de aktörer som opererar på 
deras marknad vilket i förlängningen ska leda till att omgivningen upplever att 
marknadsplatserna har en officiell kvalitetsstämpel.13 Utöver kvalitetsstämpeln, anses 
det dominerande motivet med den omfattande lagstiftningen och självregleringen på 
värdepappersmarknaden vara att allmänheten ska åtnjuta förtroende för marknaden. 
Att investerare har förtroende och är villiga att investera sitt kapital är en förutsättning 
för att marknaden ska fungera och utvecklas.14 En privatperson som inte är insatt i 
marknaden ska likt en professionell investerare kunna lita på att de bolag de satsar sitt 
kapital i håller en viss kvalitetsnivå. För att få notera sitt bolag och ta upp dess aktier för 
handel på Stockholmsbörsen ställs därför följaktligen en mängd krav, några som över tid 
har blivit både fler och ökat i omfattning efter krav från allmänheten.15  
 
I slutet av 2014 fanns det totalt 570 noterade publika aktiebolag i Sverige, på ovan 
beskrivna marknadsplatser. 279 av dessa aktiebolag var noterade på den reglerade 
marknaden, varav 269 hade sin notering på Stockholmsbörsen.16 Med tanke på antalet 
registrerade aktiebolag som är verksamma i Sverige förefaller det ganska tydligt att de 
hundratal noterade bolagen kan anses vara en exklusiv liten grupp. Varför är det så? 
Varför är det endast en bråkdel av landets företag som är noterade på våra 
marknadsplatser? Det enkla svaret på frågan är att en stor del av dagens aktiva företag 
är alldeles för små vilket gör att de saknar både kunskap och motiv för att det ska bli 
aktuellt med en notering. Men vad gäller för de medelstora- och större företagen, varför 
är det inte fler av dem som är noterade? Stockholmsbörsen anger på sin hemsida att 

                                                      
8 Riksbanken: Finansmarknaden 2015, s 53. 
9 Sevenius & Örtengren (2012), s 38. 
10 Riksbanken: Finansmarknaden 2015, s 53. 
11 Sevenius & Örtengren (2012), s 27. 
12 Prop 2006/07:65 s 86 f. 
13 Sevenius & Örtengren (2012), s 32. 
14 A a, s 30. 
15 A a, s 102. 
16 Riksbanken: Finansmarknaden 2015, s 53. 
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börsen är som ett svenskt mästerskap, en elitserie, där endast de bästa och de som lever 
upp till högt ställda krav får delta i jakten på riskkapital.17 Följaktligen blir därför nästa 
steg att undersöka noteringskraven och deras betydelse. Kraven som ställs på bolagen 
som vill in på börsen tar sig uttryck i tvingande lagstiftning, Stockholmsbörsens egna 
noteringskrav samt andra föreskrifter. Det bakomliggande syftet är att samtliga bolag 
ska vara tillräckligt organiserade och besitta en viss kvalité, vilket ska upprätthålla 
allmänhetens förtroende för marknaden och i förlängningen leda till att det finansiella 
systemet ska fungera säkert och effektivt.18  
 
Självreglering, såsom Stockholmsbörsens noteringskrav, har som syfte att skapa en 
högre standard på marknaden, men får samtidigt inte utnyttjas som en form av 
protektionism eller annan konkurrensbegränsning.19 Kraven som ställs gentemot 
emittenterna får inte heller vara oskäliga enligt Lag om värdepappersmarknad (VpmL) 
13 kap 1 §. Noteringskraven är således en balansgång mellan att ha tillräckligt starka 
krav för att upprätthålla förtroendet och samtidigt ge tillräckliga många bolag en 
möjlighet att söka riskkapital. Sett ur bakgrunden av antalet bolag som är noterade kan 
därav en problematik anses finnas. Aktiebolag som önskar söka nytt kapital till sin 
verksamhet vill oftast nå ut till en så stor grupp investerare som möjligt, för att 
maximera möjligheterna att få in det kapital de önskar. Om noteringskraven är för hårda 
och omfattande får bolagen inte någon möjlighet till riskkapitalet de eftersöker. Det här 
kan leda till att bolagen tvingas söka andra, mindre gynnsamma former av finansiering 
vilket i förlängningen kan betyda att bolaget får svårare att vidareutvecklas och uppnå 
sin fulla potential, något som i sin tur kan slå tillbaka på samhället i stort.  
 
Antalet nya bolag som har noterats på Stockholmsbörsen de senaste åren har varierat 
kraftigt. Under 2000-talet har antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen minskat20 
men de senaste åren kan en ökning av antal börsintroduktioner skönjas21 där till 
exempel 17 bolag gjort entré på Stockholmsbörsen under 2015, exkluderat bolag som 
uppgraderats från First North.22 Enligt ovan förda resonemang inriktar sig den här 
uppsatsen på att undersöka vad som krävs av ett bolag som vill bli noterade på 
Stockholmsbörsen. Ett fiktivt företag som önskar notera sina aktier kommer därför att 
användas som referens. Syftet med att använda sig av ett fiktivt företag är inte att se 
huruvida bolaget klarar noteringskraven utan mer ge ett underlag för analys av de 
regler och krav som ställs på bolaget vid en börsnotering.  
 

1.3 Fiktivt företag  
 
AS Clothing AB (publ) är en framgångssaga sedan det bildades för 4,5 år sedan av 
bolagets två huvudägare, Andersson och Svensson. De båda har tidigare varit anställda 
som banktjänstemän men avslutade sina anställningar för att följa drömmen om att 
starta eget företag. AS Clothing är specialiserat på att köpa in och sälja märkeskläder och 
har i dagsläget två butiker samt en webbshop som samtliga uppvisar goda intäkter. Det 

                                                      
17 Nasdaq OMX Stockholm - aktier.  
18 Sevenius & Örtengren (2012), s 30 ff. 
19 SOU 2003:22, s 58 ff. 
20 Svenska Dagbladet (2013).  
21 Nasdaq OMX Stockholm - noteringar. 
22 Dagens Industri (2015). 
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som skiljer bolaget från övriga klädbutiker är att kunderna har möjlighet att själva göra 
beställningar på de märken som bolaget inte säljer i butiken, vilket har varit uppskattat 
och gjort bolaget mycket populärt. Populariteten har lett till att bolaget, trots dess korta 
livslängd, visat starka finansiella resultat. Redan första året kunde bolaget i 
årsredovisningen uppvisa ett positivt resultat på 3,9 miljoner kronor vilket stadigt har 
ökat de efterföljande åren. Eftersom bolaget konstant växer och vidareutvecklas har 
bolagsstämman varit överens vid samtliga årsstämmor att ingen utdelning ska ske till 
aktieägarna, då bolaget behöver kapitalet för investera i dess framtid. Hittills har 
vinsterna investerats i öppnandet av butik nummer två, marknadsutveckling samt 
anställning av flertalet personer. I dagsläget finns 15 miljoner kronor i bolagets kassa. 
 
Bolaget har både A- och B-aktier där de förstnämnda är röststarkare än de senare. 
Andersson och Svensson äger totalt 40 procent vardera av bolagets aktier, av båda slag. 
Resterande ägarkrets är fördelad enligt följande; investeringsbolaget V AB samt 
investeringsbolaget Y AB äger 7 procent vardera medan banken C-Bank AB äger 6 
procent. Ägandet för dessa parter innefattar även det både A- och B-aktier. Bolagets 
aktiekapital uppgår i dagsläget till 500 000 kronor och inga av aktierna innehåller någon 
form av förbehåll. I bolagets styrelse sitter totalt sju personer med olika bakgrunder. Tre 
av styrelseledamöterna har erfarenhet av noterade börsbolag medan resterande fyra 
varit verksamma i företag som inte varit noterade vid någon marknadsplats. Andersson 
och Svensson driver bolaget tillsammans, även om de har olika titlar. Andersson är 
anställd som verkställande direktör medan Svensson är ekonomiansvarig. Utöver de två, 
har bolaget ytterligare personer anställda. Femton personer jobbar i de fysiska 
butikerna medan fem arbetar med nätbutiken. Utöver Svensson, är fyra personer 
anställda att hantera ekonomifrågor, fyra personer jobbar med marknadsföring, tre 
inom produkt- och marknadsutveckling samt att två personer är webb- och IT-
ansvariga. Totalt har bolaget 35 personer anställda. 
 
Bolagets snabba utveckling har gjort att Andersson och Svensson börjat fundera på 
framtiden. Bolagets popularitet har gjort att de märkt av ett ökat tryck, både i form av 
krav på att de måste leverera i tid samt att deras försäljningskrets konstant ökar. Det 
här har lett till att bolaget behöver fortsätta att växa som organisation, genom att 
anställa fler personer. Populariteten har också lett till att AS Clothings varumärke har 
blivit så pass starkt att produkt- och marknadsutvecklingsavdelningen identifierat att 
kunder börjat efterfråga kläder som är gjorda av bolagets själva. Andersson och 
Svensson har alltid haft som mål att vid någon tidpunkt göra en egen produktion, dock 
trodde de inte att det skulle ligga så nära i framtiden. Att utveckla en egen produktion 
skulle kräva stora resurser då bolaget skulle behöva undersöka mer specifikt vilken typ 
av kläder som efterfrågas, huruvida kläderna ska tillverkas av bolagets själva eller om de 
ska anlita en extern leverantör. De behöver även marknadsföra kläderna samt anställa 
personal som specifikt arbetar med det egna märket.  
 
De båda huvudägarna inser därför att det kommer krävas kapital och i dagsläget finns 
inte tillräckligt i bolaget för att både anställa och utveckla en egen produktion. De har 
därför börjat undersöka olika alternativ och fastnat för att börsnotera bolaget. Genom 
att börsnotera bolagets B-aktier och utföra en nyemission får bolaget in kapital till 
investeringarna, samtidigt som möjligheten finns att realisera lite vinst genom att sälja 
sina B-aktier men ändå ha kvar makten, menar Andersson. Svensson är mer försiktig och 
är osäker på vilka eventuella nackdelar som kan uppstå samt vilka krav som då skulle 
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ställas på bolaget. De båda önskar därför utforska vilka fördelar respektive nackdelar en 
notering skulle medföra. De önskar även undersöka vilken lagstiftning och krav som 
bolaget måste uppfylla för att en notering på Stockholmsbörsen ska bli aktuell, samt hur 
dessa kommer påverka dem. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
 
Genom att använda ett fiktivt företag syftar uppsatsen till att undersöka och beskriva 
vad som krävs för att ett bolag ska kunna bli noterat på Stockholmsbörsen. 
 
Följande frågor ska besvaras: 
 
1. Vilka motiv, fördelar respektive nackdelar finns med en börsnotering? 
2. Hur ser lagstiftning, noteringskrav och andra föreskrifter ut vid börsnoteringar på 
Stockholmsbörsen? 
3. Hur fungerar de och vilka problem medför de för bolaget? 

 

1.5 Nyttomotivering 
 
Uppsatsen ämnar bredda förståelsen och generera en större kunskap om vilka krav som 
ställs på ett aktiebolag för att de ska få notera sina aktier vid Stockholmsbörsen. Genom 
att klargöra hur rättsläget ser ut, i form av lagstiftning, självreglering och föreskrifter, 
har uppsatsen för avsikt att visa en bild av hur verkligheten ser ut i ämnet. Uppsatsen är 
framförallt inriktad gentemot bolag som är i liknande situation som det fiktiva företaget, 
det vill säga bolag på frammarsch som eftersöker och är i behov av kapital. Uppsatsen 
fyller därför en viktig funktion, då bolag i liknande situation kan använda uppsatsen som 
en grund när de ska utreda frågan huruvida en notering av deras aktier kan bli aktuell. 
Det är viktigt för bolag som eftersöker nytt kapital att vara medvetna om hur det 
rättsliga läget ser ut då det påverkar både bolagets möjligheter och handlingsalternativ.   
 

1.6 Metod 
 
För att fullfölja syftet med den här uppsatsen har lagar, propositioner, statens offentliga 
utredningar (SOU), litteratur samt regelverk och annat relevant material inom ämnet 
använts. Genom att använda propositioner och SOU har en bakgrund kunnat skapas, 
vilket har underlättat förståelsen för aktuella noteringskrav. Lagar, regelverk och 
material har fastställt vad som gäller medan litteraturen gett en förklarande bild av 
ämnet. Urvalet av material skedde dels genom kedjesökning, där referenser i en text 
leder till ytterligare referenser, samt genom systematisk sökning, vilket är en 
elektronisk sökning med hjälp av olika ämnesord.23 Tidigare kurslitteratur samt Uppsala 
universitets databas har använts som hjälpmedel. En kontakt med Stockholmsbörsen 
togs med syfte att få en bredare och mer ingående förståelse av ämnet genom en 
intervju. Efter kontakt med olika personer meddelades att en fullständig intervju eller 
frågeformulär inte kunde besvaras på grund av otillräckliga resurser. Endast en fråga 
kunde besvaras. Till svaret på den frågan har därför även information från 
Stockholmsbörsens hemsida hämtats, för att komplettera empirin. Den metodkritik som 
                                                      
23 Sandgren (2015), s 99. 
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kan riktas mot uppsatsen rör just den empiriska delen, där ingen intervju kunde 
genomföras. Även om intervjuer inte är någon rättskälla så fyller de en annan funktion i 
form av att de bidrar till att identifiera intressanta problem, berikar analysen samt ger 
stöd åt slutsatsen.24 En intervju hade med andra ord gett uppsatsen ytterligare tyngd 
och djup, vilket det dessvärre inte gavs möjlighet till nu.    
 

2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Kapitalmarknad och riskkapital 
 
För att bolag ska ha möjlighet till investeringar och på så vis växa behövs kapital. Bolag 
som expanderar och har behov av att tillföra kapital kan antingen låna pengar av 
kreditinstitut, ge ut obligationer på räntemarknaden eller emittera nya aktier. Riskerna 
som är förknippade med att låna ut till expanderande affärsverksamheter gör att 
bolagens kapitalbehov sällan enbart kan tillgodoses genom ränte- och kreditmarknaden. 
Finansieringsbehovet kan därför behöva tillgodoses genom att bolagen ger ut nya aktier 
som de avyttrar till riskvilliga investerare. Förmedlingen av riskkapital mellan företag 
och en så bred skara investerare som möjligt sker mest effektivt genom att vända sig till 
en organiserad marknadsplats för aktier.25 Marknadsplatserna sammanför den 
utgivande emittentens aktier, som söker täcka sitt kapitalbehov, med professionella- och 
icke-professionella investerare, som vill få avkastning på sitt kapital.26 
Kapitalmarknaden är med andra ord en försörjningskanal där olika aktörer kan komma 
åt kapital för investeringar och drift samtidigt som den omvänt hjälper investerare att 
hitta intressanta placeringsmöjligheter på de olika marknadsplatserna.27 Både 
kapitalmarknaden och marknadsplatserna där kapitalet finns tillgängligt fyller således 
en viktig samhällsekonomisk funktion.28 
 
Genom att sälja ut aktier, det vill säga ägarandelar, ges bolaget en möjlighet att få in 
eftersträvat kapital. De pengar som kommer in kan användas till att göra olika 
investeringar, anställa personal eller till andra angelägenheter som på sikt ska göra att 
bolaget ska växa och därmed tjäna mer pengar.29 Aktierna har i grunden två syften. Det 
ena är att aktieägare tar del i förvaltningen och genom bolagsstämman driver 
verksamheten framåt. Det andra är att aktieägare har en rätt till bolagets tillgångar och 
resultat efter att fordringsägarna, bolagets långivare, fått sitt. Värdet på rätten är med 
andra ord beroende av bolagets lönsamhet, därför är aktiekapitalet att betrakta som 
riskkapital.30 Aktiekapitalet, som privata- och juridiska aktieägare betalar in till bolaget, 
är med andra ord företagets riskkapital. Riskkapital och det direkta ägandet som det 
medför är en viktig byggsten och i de flesta bolag en förutsättning för utveckling och 
möjlighet till att växa. Det ger uthållighet, handlingsutrymme, oberoende och 
trovärdighet åt bolaget. Det ger även borgenärer och tredje man en säkerhet gentemot 

                                                      
24 Sandgren (2015), s 51. 
25 SOU 2006:50, s 94. 
26 Sevenius & Örtengren (2012), s 37. 
27 Riksbanken: Finansmarknaden 2015, s 6. 
28 Sevenius & Örtengren (2012), s 37. 
29 Nasdaq OMX Stockholm - aktier.  
30 SOU 2006:50, s 93. 
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bolaget, då särskilda kapitalskyddsregler finns i ABL. Riskkapitalet är därför att föredra 
framför övriga former av finansiering då samtliga aktörer drar nytta av det. För bolagets 
del behöver de endast ge avkastning till aktieägarna när det går bra och kan vid en 
eventuell konkurs aldrig bli skyldig aktieägarna vad de satsat i bolaget.31 För 
aktieägarnas del har de möjlighet att genom sin investering få tillbaka insatt kapital, 
eventuell värdestegring samt utdelning om bolaget går med vinst. Går bolaget dåligt 
riskerar de endast förlora det kapital de gått in med och har begränsat ansvar att lösa 
bolagets ekonomiska trångmål.32 De drabbas däremot av de risker som bolaget utsätts 
för och har i en mån ett ansvar för sitt aktieägande genom bolagets förvaltning. 
 

2.2 Aktörer  
 
2.2.1 Marknadsplatser 
 
I Sverige finns idag flertalet olika marknadsplatser där finansiella instrument blir 
föremål för handel under ordnade former. Marknadsplatsernas huvuduppgift är att 
sammanföra utställare eller innehavare av värdepapper med investerare som söker 
avkastning genom handel med värdepapper.33 De olika marknadsplatserna skiljer sig åt 
från varandra, till exempel att de har olika marknadsinriktningar samt att olika regler 
gäller beroende på vilken typ av marknadsplats som bedrivs. År 2007 implementerades 
ett harmoniseringsdirektiv, MiFID-direktivet, som kommit att få stor betydelse för 
värdepappershandeln inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
Implementeringen har gjort att marknadsplatsernas former ändrats och samordnats 
inom EES vilket har lett till att de numera bedrivs som antingen reglerad marknad eller 
som en MTF, istället för tidigare benämningen börs och auktoriserad marknadsplats. Det 
traditionella begreppet börs har med andra ord utmönstrats och benämns numera 
reglerad marknad, vilket är en direkt verkan av ändringarna i MiFID-direktivet. I VpmL 
1 kap 5 § 3p. definieras en börs som ett svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk 
förening som har fått tillstånd enligt VpmL att driva en eller flera reglerade 
marknader.34 Med begreppet börs menas således inte själva marknadsplatsen utan 
marknadsplatsoperatören.35 NASDAQ OMX Stockholm är följaktligen definitionsmässigt 
en reglerad marknad och inte en börs, även om den allmänna benämningen är 
Stockholmsbörsen. 
 
En reglerad marknad är enligt VpmL 1 kap 5 § 20p ett multilateralt system inom EES 
som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i 
finansiella instrument från tredje man. Det här ska ske regelmässigt, inom systemet och 
i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till avslut. Definitionen av 
reglerad marknad i VpmL är hämtad ur MiFID-direktivet artikel 4.1.14.36 Att få verka 
som marknadsoperatör på en reglerad marknad kräver enligt VpmL 12 kap 1 § tillstånd 
av Finansinspektionen (FI). För att få tillstånd att som börs driva en reglerad marknad 
uppställs därmed vissa förutsättningar i VpmL 12 kap 2 §. Utöver förutsättningarna 

                                                      
31 Björkman (1997), s 11 ff. 
32 Nasdaq OMX Stockholm - aktier. 
33 Sevenius & Örtengren (2012), s 37. 
34 Prop 2006/07:115 s 331 ff & SOU 2006:50 s 231 ff. 
35 Prop 2006/07:115 s 328 ff. 
36 A a, s 328 ff. 



 8 

ställs även allmänna krav på börsens verksamhet. En börs ska enligt VpmL 13 kap 1 § 
driva verksamheten hederligt, rättvist och professionellt så att allmänhetens förtroende 
för värdepappersmarknaden upprätthålls. De ska tillämpa fritt tillträde, som innebär att 
de som uppfyller lagstiftning och börsens krav får delta, samt ha en neutralitet vilket 
innebär att börsens regler tillämpas på ett likformigt sätt för deltagarna. Börsen ska 
vidare enligt VpmL 13 kap 7 § även övervaka handeln och kursbildningen vid den 
reglerade marknaden samt enligt VpmL 15 kap 9 § fortlöpande kontrollera att de 
finansiella instrument som är upptagna till handel uppfyller kraven i VpmL 15 kap 2 §. 
Det finns i dagsläget två stycken reglerade marknader i Sverige, Stockholmsbörsen och 
NGM Equity.37 
 
2.2.2 Nasdaq OMX Stockholm 
 
Stockholmsbörsen är den dominerande marknadsplatsen för svenska aktier. Vid 
utgången av 2014 utgjorde marknadsvärdet på Stockholmsbörsen 99 procent av 
samtliga noterade aktier på de befintliga svenska marknadsplatserna.  Vid samma 
tidpunkt var 269 bolag noterade vid Stockholmsbörsen. Bolagen som är noterade 
presenteras på en nordisk lista, Nasdaq OMX Nordic, där även noterade bolag från 
börserna i Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik finns med. Den nordiska listan är 
indelad i tre segment efter bolagens marknadsvärde; Small Cap, Mid Cap och Large Cap. I 
segmentet Small Cap finns börsnoterade bolag med ett börsvärde som understiger 150 
miljoner euro, i Mid Cap bolag med börsvärde mellan 150 miljoner och en miljard euro 
medan Large Cap innefattar bolag med börsvärde som överstiger en miljard euro. 
Marknadsvärdet av aktiemarknaden på Stockholmsbörsen var 5 323 miljarder kronor 
vid utgången av 2014. Under samma år uppgick omsättningen till 3 300 miljarder 
kronor.38 Stockholmsbörsen driver även en MTF, First North, som är anpassad för 
mindre tillväxtbolag.39  
 
2.2.3 Emittenter 
 
En emittent definieras enligt VpmL 1 kap 5 § 9p samt Lag om handel med finansiella 
instrument (LHF) 1 kap 1 § enligt följande; i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om 
annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet. Emittenten är 
med andra ord aktiebolaget som erbjuder sina aktier till olika investerare på befintliga 
marknadsplatser vilket ska inbringa kapital till bolaget. För att få emittera aktier till 
allmänheten måste bolaget uppfylla specifik lagstiftning, noteringskrav samt andra 
föreskrifter. Två grundläggande regler är att endast publika aktiebolag får sprida sina 
aktier till allmänheten genom annonsering samt ta upp sina aktier till handel på en 
reglerad marknad enligt ABL 1 kap 7-8 §§. Privata bolag har med andra ord inte 
möjlighet att utföra något av dessa alternativ.40 Samtliga noteringskrav återfinns i 
avsnitt 2.4.  

 

 
 
                                                      
37 Riksbanken: Finansmarknaden 2015, s 53.  
38 Riksbanken: Finansmarknaden 2015, s 54 ff.  
39 Nasdaq OMX Stockholm – First North.  
40 Riksbanken: Finansmarknaden 2015, s 49 f.  
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2.3 Börsintroduktion 
 
2.3.1 Vad är en börsintroduktion? 
 
Inträde till kapitalmarknaden, närmare bestämt värdepappersmarknaden, sker via en 
notering av bolagets aktier genom en börsintroduktion. Det finns ingen internationell 
allmänt vedertagen definition av begreppet börsintroduktion.41 I Sverige definieras en 
börsintroduktion som att notering av ett företags aktier sker på en fondbörs för 
aktiehandel.42 Att ett bolag börsintroduceras betyder i en vidare definition att bolaget 
genomgått hela noteringsprocessen, aktien har godkänts för primärnotering och handel 
på börsen samt att handeln i aktien är påbörjad. Ibland förekommer det att 
börsintroduktioner likställs med det amerikanska begreppet Initial Public Offering (IPO) 
vilket inte stämmer exakt överens. En IPO är det första tillfället som allmänheten 
erbjuds att förvärva aktier i ett bolag medan en börsintroduktion inte behöver betyda 
att allmänheten samtidigt får tillfälle att förvärva aktier i bolaget. En tillräcklig spridning 
av antalet aktier eller att bolaget varit registrerat på en oreglerad marknad kan till 
exempel vara fallet och därav kan bolaget välja att avstå från att genomföra en 
nyemission vid börsintroduktionen.43 Att bolag väljer det här alternativet, att notera 
sina aktier utan att erbjuda allmänheten en möjlighet att förvärva dessa, är i de flesta fall 
osannolikt då det inte genererar vidare intresse från investerare. En börsintroduktion 
medför med andra ord oftast att en nyemission sker vid noteringstillfället.44  
 
Handeln med värdepapper brukar klassificeras att ske på två marknader, primär- 
respektive sekundärmarknaden. När bolagets aktier introduceras och den första 
försäljningen sker görs det på primärmarknaden. När aktierna sedan omsätts, med köp 
och sälj, sker det på sekundärmarknaden.45 Primärmarknaden omfattar med andra ord 
den första offentliga transaktionen med bolaget medan all resterande handel sker på 
sekundärmarknaden. När första noteringen på primärmarknaden sker inbringar med 
andra ord försäljningen av aktierna kapital till bolaget. Vid handel med redan tidigare 
utgivna aktier på sekundärmarknaden får bolaget inget nytt kapital, utan den främsta 
funktionen är att investeraren ska ha möjlighet att likvidera sina tillgångar.46 En faktor 
med stor betydelse för bolaget är vilken marknad de väljer att notera sina aktier på. Att 
välja en marknad som är väl reglerad, med omfattande noteringskrav samt att handeln 
på marknaden sker med transparens är viktigt. Dessa faktorer gör att bolaget attraherar 
en bättre typ av investerare med större möjlighet till kapital samtidigt som aktiernas 
likviditet ökar. Att välja en sådan marknad kan även göra att värdet på bolagets aktier 
blir högre än vid notering på en mindre och inte lika fullt utvecklad marknad, vilket 
anses positivt.47 
 
 
 

                                                      
41 Sevenius & Örtengren (2012), s 102. 
42 Nationalencyklopedin - börsintroduktion. 
43 Sevenius & Örtengren (2012), s 102 f. 
44 Espinasse (2011), s 13. 
45 Elton (2014), s 31 ff. 
46 Sevenius & Örtengren (2012), s 34. 
47 Espinasse (2011), s 13 ff. 



 10 

2.3.2 Fördelar vid börsnotering 
 
Det finns enligt litteraturen flertalet motiv och fördelar med att börsintroducera 
bolagets aktier även om två huvudmotiv kan urskönjas; att erhålla möjlighet till 
finansiering genom riskkapital samt möjligheten för nuvarande aktieägare att vid 
börsintroduktionen eller ett senare tillfälle realisera sitt ägande till pengar.48 Det första 
motivet, möjligheten till kapitalanskaffning, är den klassiska anledningen till en 
börsintroduktion. Som tidigare nämnt medför börsintroduktioner vanligtvis en 
nyemission där nya aktier bjuds ut till allmänheten. Bolaget ges inte endast möjlighet till 
kapital vid själva börsintroduktionen utan även vid framtida behov av kapital.49 Genom 
att sälja andelar i bolaget och därmed stärka sin finansiella position genom det nya 
kapitalet ges bolaget i förlängningen en större möjlighet till ökad tillväxt50 samtidigt som 
det skapar en större finansiell flexibilitet för bolaget.51 Det andra motivet, att bolagets 
aktier blir likvida och kan omsättas, medför att bolagets ägare ges en möjlighet att sälja 
sina aktier. Möjligheten till försäljning gör att bolagets grundare, tidiga riskkapitalister 
och övriga aktieägare kan realisera sin investering i bolaget, en ”exit” eller ”cash out”. 
Befintliga aktieägare kan med andra ord få betalt för det arbete de lagt ner i bolaget 
samtidigt som likviditeten och ägandet sprids i aktien.52 
 
Utöver de två mest tydliga motiven finns åtskilliga fördelar för bolaget vid en 
börsintroduktion, där många har med förtroende att göra. Bolaget får genom sin 
notering ett erkännande och dess status som ett börsnoterat företag stärker företagets 
legitimitet i sin helhet.53 Att bolaget har genomgått en noteringsprocess säkerställer 
även att organisationen lever upp till vissa kvalitetskrav. Bolaget erhåller därav en 
kvalitetsstämpel vilket gör att dess förtroende mot allmänheten ökar. Förtroendet gör 
att bolagets affärer får en positiv inverkan. Börsnoterade bolag ses till exempel som en 
säkrare låntagare av banker samt att möjligheten att förhandla till sig bättre villkor 
gentemot olika intressenter, exempelvis leverantörer, ökar. Börsintroduktionen leder 
även till ett positivt tryck på bolagets ledning och anställda, där påminnelsen att 
värdeskapande ska ske ofta kommer från bland annat ägare och medier. Slutliga 
nämnbara fördelar är att bolaget erhåller daglig marknadsföring genom att finnas med i 
olika kurslistor, bolagets varumärke blir välkänt vilket kan medföra ökad omsättning 
och bättre resultat samt att publiciteten kan göra det enklare för bolaget att rekrytera 
kompetenta medarbetare.54 Varumärket stärks även då bolaget genom noteringen 
måste fokusera mer på CSR och compliance-program vilket gynnar tredje man.  
 
2.3.3 Nackdelar vid börsnotering 
 
En notering medför att mycket av det bolaget gör blir publikt. Börsnoterade bolag och 
dess företrädare är konstant i offentlighetens ljus och eventuella händelser ges ofta 
uppmärksamhet. Marknaden ställer krav på bolagen att både få insyn och löpande 

                                                      
48 Ritter & Welch (2002), s 1796 ff & Espinasse (2011), s 1 ff. 
49 Sevenius & Örtengren (2012), s 104 ff. 
50 Espinasse (2011), s 1 ff. 
51 Bancel (2009), s 875 f.  
52 Sevenius & Örtengren (2012), s 104 ff. 
53 Espinasse (2011), s 1 ff. 
54 Sevenius & Örtengren (2012), s 104 ff. 
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information. Exempelvis ska bolaget följa Stockholmsbörsens Regelverk för emittenters 
(RE) informationsregler samt genom krav avge finansiella rapporter i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS). Att lämna sådan och annan löpande 
relevant, korrekt och tillförlitlig information kräver resurser och bolaget behöver därför 
ofta flera personer som endast jobbar med informationsgivning och investor relations 
(IR).55 Informationsgivning och IR kräver med andra ord att bolagets ledning och 
anställda behöver avsätta både mänskliga och finansiella resurser samt agera med hög 
transparens för att möta marknadens förväntningar. Kostnaderna som uppkommer och 
medföljer vid en notering är således höga, både över tid och direkt vid 
noteringstillfället.56 Noteringsprocessen innefattar enligt RE 2.2.4 att bolaget ska 
upprätta och offentliggöra ett prospekt före noteringen, något som kan anses kostsamt. 
Utöver det ska bolaget enligt RE 2.2.19 i enlighet med gällande prislista betala 
noteringsavgifter till börsen. Första avgiften betalas innan noteringsprocessen startar 
och en uppföljningsavgift betalas cirka ett år efter första noteringsdag. Utöver det 
betalas en löpande avgift varje kvartal. Samtidigt som en notering kostar pengar visar 
studier att bolag anser att notering av aktier på en marknadsplats är ett naturligt steg i 
dess livscykel och att intäkterna och övriga fördelar som medföljer en sådan signifikant 
överstiger de kostnader och nackdelar som uppstår.57   
 
För bolag som är verksamma på marknadsplatser föreligger en risk att bli uppköpta. 
Noterade bolag är sårbara så fort majoriteten av dess aktier kommer i allmänhetens 
händer. Finns stora delar av aktier tillgängliga bland allmänheten finns en risk att 
oönskade aktieägare kan ta över en stor del av bolaget genom ett uppköpserbjudande.58 
Ett uppköpserbjudande innehåller ofta en premie i förhållande till det noterade priset 
varvid det kan ses som förmånligt för aktieägare medan huvudägarna som driver 
bolaget riskerar att mista sitt företag. Grundarna kan således förlora kontrollen över 
bolaget genom vad de anser vara oönskade aktieägare. Det bör dock nämnas att 
uppköpserbjudandet kan ses positivt utifrån andra aktieägares perspektiv. En sista 
nackdel som kan nämnas är det kortsiktiga tryck bolaget kan bli utsatt för. Aktieägarna 
vill ofta se snabba och positiva resultat vilket kan leda till att bolagets ledning agerar på 
ett sätt som inte är optimalt i det längre perspektivet.59  
 

2.4 Förutsättningar för notering 
 
2.4.1 Aktiebolagslagen 
 
Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt enligt ABL 1 kap 2 §. En 
grundförutsättning för att bolag ska ha en möjlighet att sprida samt notera sina aktier 
vid Stockholmsbörsen är att de är publika. Enligt ABL 1 kap 7 § får privata aktiebolag 
eller aktieägare i sådant bolag inte genom annonsering försöka sprida aktier eller 
liknande som bolaget gett ut. ABL 1 kap 8 § fortsätter förbudet för privata bolag, där 
värdepapper som anges i 7 § inte får bli föremål för handel på reglerad marknad, 
motsvarande marknad utanför EES eller någon annan organiserad marknadsplats. 

                                                      
55 Sevenius & Örtengren (2012), s 107 f. 
56 Espinasse (2011), s 4 ff. 
57 Bancel (2009), s 875 f. 
58 Espinasse (2011), s 4 ff. 
59 Sevenius & Örtengren (2012), s 107 f. 
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Lagregeln gäller så länge bolaget är privat. En av de viktigaste skillnaderna mellan privat 
och publikt aktiebolag är således att de publika har möjligheten att vända sig till 
allmänheten för kapitalanskaffning genom att erbjuda aktier och andra värdepapper.60 
Lagreglerna har sin bakgrund i att de publika bolagen i allmänhet är större företag med 
stor ägarspridning, vilket gör det naturligt att uppställa hårdare krav för den 
bolagskategori som har rätt att inbjuda allmänheten att teckna eller förvärva aktier.61  
 
När det gäller de publika aktiebolagen innehåller Europeiska Unionsrätten (EU-rätten) 
bestämmelser som innefattar att nationell lagstiftning ska ställa krav gällande bolags 
aktiekapital. EU-rätten kräver att minimikapitalet uppgår till minst 25 000 euro i 
publika bolag. Det har i Sverige ansett vara motiverat att ha ett ännu högre belopp än 
vad EU-rätten kräver.62 Motivet till ett högre belopp grundas i att publika bolags aktier 
kan bli föremål för handel bland allmänheten och därför behövs ett högt aktiekapital. En 
ordentlig kapitalbas och ett förhållandevis stort antal aktier tillgängliga anses vara en 
förutsättning för en fungerande marknad och ändamålsenlig handel.63 Ett publikt 
aktiebolag måste därför enligt ABL 1 kap 14 § ha ett aktiekapital om minst 500 000 
kronor, eller motsvarande värde om aktiekapitalet är bestämt i euro.  
 
2.4.2 Lag om värdepappersmarknaden 
 
Inledande paragrafer i kapitel 15 i VpmL reglerar de allmänna förutsättningar som krävs 
för upptagande av finansiella instrument till handel på en börs. Börsen måste enligt 
VpmL 15 kap 1 § ha tydliga och öppet redovisade regler för upptagande av finansiella 
instrument till handel på en reglerad marknad. Det här innebär att börsen alltid måste 
genomföra en prövning av ansökande bolag innan ett beslut kan fattas om 
instrumentens upptagande.64 Förutsättningarna för upptagandet grundar sig på MiFID-
direktivet och tar form genom VpmL 15 kap 2 § som föreskriver att finansiella 
instrument endast får tas upp till handel på en reglerad marknad om det finns 
förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv handel med de finansiella 
instrumenten. De överlåtbara värdepapperna måste enligt samma paragraf även vara 
fritt överlåtbara. Innehållet i 2 § och i artiklarna 35-37 i genomförandeförordningen 
utgör de minimikrav som en börs ska ställa för att ta upp finansiella instrument till 
handel. Börsen kan således ha ytterligare kompletterande krav utöver MiFID-
direktivets.65 VpmL 15 kap 3-5 §§ reglerar vidare hur upptagande av instrumenten till 
handeln sker, antingen genom en ansökan från emittenten eller att de tas upp utan att 
emittenten har ansökt om det. I VpmL 13 kap 3 § 2 st föreskrivs vidare att om det finns 
skyldighet enligt LHF 2 kap att upprätta ett prospekt, får handel inte inledas med 
instrumentet förrän prospektet har godkänts och registrerats hos FI eller att 
inspektionen enligt LHF 2 kap 36 § fått intyg att annan stat inom EES godkänt 
prospektet. Prospektet måste dessutom ha offentliggjorts av utgivaren enligt den lagen.  
 

                                                      
60 Prop 2004/05:85 s 198 ff. 
61 Prop 1993/94:196 s 74 ff. 
62 Prop 2004/05:85 s 211 ff. 
63 Prop 1993/94:196 s 78 ff. 
64 Sevenius & Örtengren (2012), s 110 ff. 
65 Prop 2006/07:115 s 616. 
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2.4.3 Regelverk för emittenter 
 
Genom MiFID-direktivet har reglerna för reglerade marknader harmoniserats. 
Direktivet innehåller som ovan nämnt bland annat regler om vilka krav som ska gälla för 
finansiella instrument som ska tas upp till handel samt regler om vilka som ska ha 
tillträde till vissa marknader.66 Genom VpmL 15 kap 1 § fastslås att en börs ska ha 
tydliga och öppet redovisade regler för upptagande av finansiella instrument till handel 
på en reglerad marknad. Stockholmsbörsen har därav ett eget regelverk, RE. I oktober 
2006 infördes gemensamma noteringskrav för bolag noterade på de fyra nordiska OMX-
börserna. Samma krav gäller således för bolagen, oavsett vilken börs de avser bli 
noterade på.67  
 
Kraven i Stockholmsbörsens regelverk är en form av självreglering vilket är en 
nödvändig förutsättning för en väl fungerande marknad.68 Noteringsavtalet, som är 
uppbyggt på avtalsrättsliga principer, betyder att de noterade bolagen på börsen 
förbinder sig följa de regler och krav som Stockholmsbörsen ställer.69 Bolaget ska före 
första handelsdagen underteckna en förbindelse om att följa börsens regler enligt RE 
2.2.18. RE är uppbyggt med regelbestämmelser som följs utav en handledningstext. 
Handledningstexten utgör börsens tolkning av regeln och ska underlätta för bolaget vid 
tillämpningen. De krav som Stockholmsbörsens regelverk uppställer vid ett bolags 
notering av dess aktier finns framförallt i RE 2.3 och 2.4. I avsnitt 2.3 ställs övergripande 
krav som avser både bolaget och dess aktier medan 2.4 behandlar specifika krav 
inriktade på bolagets interna organisation. Utöver de avsnitten finns även krav att 
bolaget ska upprätta och offentliggöra prospekt, RE 2.2.5, genomgå en legal granskning, 
RE 2.2.9 samt att de ska betala börsens noteringsavgifter enligt RE 2.2.19 innan 
upptagande till handel kan ske. Regelverket innehåller även en generalklausul, RE 
2.3.14, som ger börsen rätt att avslå ett bolags ansökan även om de uppfyller samtliga 
noteringskrav. Om noteringen bedöms kunna allvarligt skada förtroendet för 
värdepappersmarknaden eller investerares intressen kan börsen välja att avslå ansökan. 
 
Avsnitt 2.3 i RE behandlar som ovan nämnt krav som gäller både bolaget och dess aktier. 
I inledningen av avsnittet framgår att bolaget enligt RE 2.3.1 ska vara bildat i enlighet 
med gällande lagstiftning och regelverk samt att bolagets aktier ska uppfylla kraven i 
den lagstiftningen och vara utgivna i enlighet med tillämpliga beslutskrav enligt RE 
2.3.2. Punkterna 2.3.3 och 2.3.4 ställer krav att aktierna ska vara fritt överlåtbara samt 
att samtliga aktier i serien måste noteras. Av handledningstexten framgår att det är en 
grundläggande förutsättning att aktierna är fritt överlåtbara för att bolaget ska kunna 
vara noterat och att handeln ska kunna ske. Kravet på fri överlåtbarhet finns även 
reglerat i VpmL 15 kap 2 § samt i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på 
marknadsplatser (FFFS 2007:17). I punkt 2.3.5 och 2.3.6 ställs krav på bolagets 
redovisnings- och verksamhetshistorik. Bolaget ska ha publicerat 
redovisningshandlingar för åtminstone tre år i enlighet med den lagstiftning som gäller i 
bolagets hemland. Även affärsidén samt verksamheten i bolaget och i koncernen ska ha 

                                                      
66 Prop 2006/07:115 s 241 & SOU 2006:50 s 85. 
67 Sevenius & Örtengren (2012), s 78. 
68 SOU 2003:22, s 58 ff. 
69 Prop 2006/07:65 s 86 f. 
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en tillräcklig historik. Kravet har enligt handledningstexten syftet att börsen och 
investerare ska kunna bedöma bolagets utveckling.  
 
RE 2.3.7 och 2.3.8 ställer vidare krav att bolaget ska visa att det finns en dokumenterad 
vinstintjäningsförmåga på koncernivå. Om bolaget saknar en dokumenterad 
vinstintjäningsförmåga kan de istället visa att det har tillräckliga finansiella resurser för 
att kunna bedriva planerad verksamhet under den närmaste tolvmånadersperioden 
efter första dag för handel med bolagets aktier. Efterföljande krav i 2.3.9 – 2.3.13 rör 
huvudsakligen aktiernas likviditet samt dess förväntade marknadsvärde. Det ska finnas 
förutsättningar för tillräcklig tillgång och efterfrågan på bolagets aktier i syfte att uppnå 
en fungerande prismekanism, RE 2.3.9. Av handledningstexten framgår att historiska 
data från tidigare handel kan ha betydelse i denna utvärdering. Vidare måste ett 
tillräckligt antal aktier finnas i allmän ägo samt att bolaget har ett tillräckligt antal 
aktieägare, RE 2.3.10. Om 25 procent av aktierna i en serie är i allmän ägo anses kraven i 
RE 2.3.10 uppfyllt. Stockholmsbörsen kan dock godkänna en procentsats som är lägre än 
25 procent av aktierna, om det bedöms att handeln kan fungera tillfredställande med en 
lägre procentsats och under förutsättning att ett stort antal aktier är i allmän ägo enligt 
RE 2.3.12. Enligt handledningstexten till RE 2.3.12 ska aktier som är locked-up inte ingå i 
allmän ägo vid en sammanräkning. En lock-up betyder att befintliga aktieägare ingår ett 
avtal om att under en viss tidsperiod inte sälja sina aktier.70 Allmän ägo definieras vidare 
enligt handledningstexten som någon som äger mindre än 10 procent av aktiekapitalet 
eller rösterna i bolaget. Bolag som inte uppfyller 25-procentskravet kommer enligt 
handledningstexten inte automatiskt anses bryta mot denna regel. Det kan finnas 
situationer då en tillräcklig spridning vid tidpunkten för notering inte finns, men det kan 
antas uppnås framöver. Börsen kan då finna det befogat att bevilja noteringsansökan 
enligt undantagsparagrafen 2.5. Slutligen ska det förväntade marknadsvärdet av 
aktierna vara minst 1 miljon euro enligt RE 2.3.13. 
 
I kontrast till avsnitt 2.3 innehåller 2.4 endast specifika krav inriktade på bolagets 
interna organisation. RE 2.4.1 och 2.4.2 ställer krav på styrelsen och bolagets ledning. 
Styrelsen ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag samt uppfylla de krav som 
ställs på ett sådant bolag. Bolagets ledning ska även de ha tillräcklig kompetens och 
erfarenhet för att kunna driva ett noterat bolag samt uppfylla de skyldigheter som gäller 
för sådant bolag. Enligt handledningstexten krävs det inte att samtliga 
styrelseledamöter har erfarenhet av noterade bolag, men vid en helhetsbedömning ska 
de inneha nödvändiga kvalifikationer. Beträffande ledningen ska åtminstone 
verkställande direktör eller ekonomichef ha tillräckliga kvalifikationer. Vid bedömning 
av ledning och styrelses kvalifikationer värderar börsen tidigare erfarenheter i 
börsnoterade bolag eller andra marknadsplatser. Motsvarande kunskap kan även 
vunnits på annat sätt. Det sista noteringskravet avser bolagets kapacitet för 
informationsgivning till aktiemarknaden. Enligt RE 2.4.3 ska bolaget i god tid före 
noteringen ha infört och upprätthållit erforderliga rutiner och system för 
informationsgivning, inkluderande system och procedurer för finansiell rapportering. 
Detta för att säkerställa att kravet uppfylls beträffande bolagets skyldighet att förse 
marknaden med korrekt, relevant och tydlig information i enlighet med börsens regler. I 
handledningstexten kan utläsas att bolaget ska ha en organisation som möjliggör snabb 

                                                      
70 Finansväsen – lock up. 
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spridning av information, att de ska ha producerat minst en kvartalsrapport i enlighet 
med börsens regler samt att börsen rekommenderar bolaget att anta en 
informationspolicy. 
 
Likt generalklausulen i RE 2.3.14, som ger börsen rätt att avslå ett bolags ansökan trots 
att de uppfyller samtliga noteringskrav, kan börsen enligt RE 2.5 göra undantag. Börsen 
kan godkänna ett bolags ansökan om notering och upptagande till handel även om 
bolaget inte uppfyller alla noteringskrav, under förutsättning att syftet med det aktuella 
noteringskravet eller annan reglering inte äventyras eller att syftet med noteringskravet 
kan uppfyllas på annat sätt. Enligt handledningstexten är noteringskravens 
bakomliggande syften att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig handel, att bolag 
har tillräckliga resurser för informationsgivning samt att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för börsen och aktiemarknaden. Börsen gör därför en bedömning i varje 
enskilt fall och kan godkänna en noteringsansökan om bolaget uppfyller ovan nämnda 
syften även om inte varje noteringskrav i sig är uppfyllt.  
 
2.4.4 FFFS 2007:17 
 
FI har givit ut föreskrifter gällande den verksamhet som bedrivs på marknadsplatser, 
FFFS 2007:17 Verksamhet på marknadsplatser. I tredje kapitlet finns reglering gällande 
inregistrering av överlåtbara värdepapper. De regler som föreskrifterna innehåller är de 
minimikrav som fastställts på europeisk nivå. Noteringskraven som Stockholmsbörsen 
har är i flera avseenden mer strikta och omfattande än föreskrifterna. Lever bolagen upp 
till de noteringskrav som ställs av Stockholmsbörsen klarar de således även av FI:s 
regler om inregistrering.71 I FFFS 2007:17 3 kap 2 § föreskrivs att överlåtbara 
värdepapper endast får inregistreras vid en börs om det kan förutsättas uppstå en 
ändamålsenlig börshandel med värdepappret i fråga. I beaktande tas emittentens 
ekonomiska förhållanden, bolagets organisation samt deras förmåga att fullgöra sin 
informationsskyldighet gentemot både börsen och marknaden. Värdepapperna måste 
vidare vara fritt överlåtbara, emittenten måste presentera årsredovisningar för senaste 
treårsperioden samt delårs- respektive halvårsrapporter avseende tiden efter senaste 
årsredovisningen. Enligt samma paragraf 2 st får aktiernas förväntade marknadsvärde 
inte understiga 1 miljon euro, aktierna måste vara helt inbetalda, det måste avse 
samtliga emitterade aktier av samma slag samt att aktierna måste vara spridda till 
allmänheten i större omfattning än som motsvarar 25 procent av det tecknade 
aktiekapitalet för samtliga aktier av samma slag. I vissa fall kan några av de regler som 
uppställs i 2 § undantas. Dessa regleras i FFFS 2007:17 3 kap 3 §.   
 
2.4.5 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) infördes ursprungligen 2005 och från år 2010 
ska samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerade marknader i 
Sverige tillämpa Koden. Det utgör därför god sed för bolag verksamma på 
Stockholmsbörsen att praktisera Koden. Koden är ett led i näringslivets självreglering 
och syftar till att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag vilket i 
förlängningen ska upprätthålla allmänhetens förtroende för bolagen och 
värdepappersmarknaden. Koden anger normer av vad som utifrån allmänheten anses 

                                                      
71 Sevenius & Örtengren (2012), s 112 f. 
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vara god, och inte endast acceptabel, bolagsstyrning. Eftersom Koden ska kunna 
tillämpas av samtliga aktörer ställs det stora krav på att den fungerar praktiskt. Koden 
bygger därför på principen följ eller förklara vilket innebär att de noterade bolagen inte 
måste följa samtliga regler i Koden vid varje tillfälle. Finner bolaget en regel som inte 
passar in med hänsyn till deras omständigheter kan de välja att avvika från regeln. 
Bolaget ska i de fall tydligt redovisa varför de avviker, ge en motivering till det samt 
beskriva lösningen de valt istället.72 
 

3. Empirisk redogörelse 
 
Bolag som blir noterade på Stockholmsbörsens huvudmarknad får en stor möjlighet till 
riskkapital genom internationella investerare. Motiven för att notera sina aktier skiljer 
sig enligt Stockholmsbörsen från bolag till bolag, även om de anser att tre huvudmotiv 
kan urskiljas. Det första motivet, vilket generellt sett även är det vanligaste, är att 
bolaget behöver få in kapital för olika investeringar som ska leda till en expansion av 
verksamheten. Det andra motivet är att bolaget blir mer synligt för omvärlden. 
Noteringen medför en ökad visibilitet till exempel för bolagets aktier och produkter. 
Noteringen ses som ett PR- och marknadsföringsverktyg för bolaget. Det tredje motivet 
gäller den kvalitetsstämpel som bolaget får genom att notera sig på Stockholmsbörsen. 
Bolag som ska noteras går igenom en lång noteringsprocess med bland annat en due 
dilligence-undersökning på bolaget samt att specifika noteringskrav ska uppfyllas. Att 
bolaget genomgått den processen medför att de uppfattas som ett företag av hög 
kvalité.73  
 
Att bli noterad på Stockholmsbörsen kostar pengar. Stockholmsbörsen har en gällande 
prislista på sin hemsida, där priser exklusive moms specificeras. Priserna är uppdelade i 
noteringsavgifter och årsavgifter för medlemskapet. Innan själva noteringsprocessen 
startas ska en fastställd avgift på 700 000 kronor betalas av bolaget. När noteringen väl 
är genomförd ska bolaget erlägga en avgift som beror på det genomsnittliga börsvärdet i 
handeln med aktien den första månaden. Den fastställda- tillsammans med den 
varierande avgiften kan maximalt uppgå till 1 200 000 kronor. Ett år efter noteringen är 
genomförd ska även en uppföljningsavgift betalas, totalt 150 000 kronor. Utöver själva 
noteringsavgifterna medföljer även avgifter som årligen ska erläggas till börsen. 
Årsavgiften är även den varierande, baserad på det genomsnittliga börsvärdet i handeln 
med aktien för föregående år. Avgiften kan som minst vara 199 000 kronor och som 
mest uppgå till 3 105 000 kronor.74 RE 2.2.19 som avser noteringsavgifter skiljer sig lite 
från den prislista som finns på Stockholmsbörsens hemsida. Regeln föreskriver att en 
kvartalsavgift ska erläggas, dock ingen årsavgift. Stockholmsbörsens prislista anger 
tvärtom, ingen kvartalsavgift men en årsavgift.  
 
Vid kontakt med Stockholmsbörsen ställdes frågan vilka problem som noteringskraven 
medför för bolagen samt vilka av kraven som de av erfarenhet ansåg vara svårast för 
bolagen att uppfylla. Stockholmsbörsen ansåg att frågan var väldigt bred och kom med 
rekommendationen att ta kontakt med de noterade bolagen då det för deras 

                                                      
72 Svensk kod för bolagsstyrning (2015), s 2 ff. 
73 Nasdaq OMX Stockholm – main market.  
74 Nasdaq OMX Stockholm – listing fees. 
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vidkommande inte alltid uppfattar de problem som bolaget själva gör. Problem som kan 
uppstå för bolagen behöver inte innebära att Stockholmsbörsen blir varse det. Generellt 
sett är de bolag som kommer till en fullständig ansökan tillräckligt väl förberedda att det 
sällan är någon punkt i kraven som dessa bolag inte uppfyller. Granskningsprocessen 
som bolagen går igenom innan notering är lång och har oftast föregåtts av ytterligare 
granskning av bolagets finansiella och legala rådgivare. De krav som således ställs på 
bolaget är därför vanligen redan uppfyllda. Alla noteringskrav anses däremot vara 
viktiga, där några fått större uppmärksamhet på senare tid. Att bolaget har interna 
processer och rutiner på plats för att kunna befinna sig och vara verksamma i en 
noterad miljö har fått större fokus, inte minst att dessa processer och rutiner verkligen 
visat sig fungera i verkligheten. Det har även uppmärksammats mer att styrelsen och 
ledningen har den sammansättning, kunskap och kompetens samt den relevanta 
börserfarenhet som krävs.75 
 

4. Analys 
 
Av litteraturen och den information Stockholmsbörsen tillhandahåller gällande bolags 
motiv till att notera aktier framgår att dessa mer eller mindre stämmer överens med 
varandra. De två huvudmotiven till en börsnotering enligt litteraturen stavas 
kapitalanskaffning för investeringar samt möjligheten att realisera sina insatser i 
bolaget till vinst. Stockholmsbörsen bekräftade ena bilden av litteraturens huvudmotiv 
för bolag, kapitalanskaffning, men menade även att två andra viktiga motiv var 
visibiliteten och kvalitetsstämpeln som en notering medför för bolaget. Att både 
litteraturen och Stockholmsbörsen är överens om att kapitalanskaffning är grunden gör 
att det kan tolkas vara huvudanledningen till en börsnotering. Det här verifieras även av 
Espinasses konstaterande om att en börsintroduktion utan tillhörande nyemission av 
aktier i de flesta fall är osannolikt, då en notering allt som oftast medför en sådan. 
Sevenius och Örtengrens resonemang stärker även indirekt tesen, då de menar att 
marknadsplatsernas huvuduppgift är att sammanföra utställare av värdepapper och 
investerare. Marknadsplatsen finns med andra ord till för att utställarna ska få in 
efterfrågat kapital från investerarna. En aspekt som kan tas i beaktande är att motivet 
till en börsnotering torde skilja sig för olika företag beroende på vilket skede de befinner 
sig i. Ett relativt nystartat bolag, likt det fiktiva i denna uppsats, bör stämma väl överens 
med ovan resonemang om huvudmotiv medan ett stabilt bolag som varit verksamt 
under flertalet år istället kanske är ute efter visibiliteten eller något annat motiv. I 
åtanke bör finnas att motiv kan skilja sig från bolag till bolag, precis som 
bevekelsegrunder skiljer sig i andra sakfrågor. 
 
En fördel, precis som ägarna till det fiktiva företaget identifierat, som medföljer en 
börsnotering är möjligheten att realisera sitt aktieägande till vinst genom försäljning av 
aktier vid eller efter noteringen. Det fiktiva företaget vill notera sin serie med 
röstsvagare B-aktier, vilket utan statistisk uppbackning kan anses som det vanligaste 
alternativet för att behålla makten inom bolaget. Att grundare och eventuella tidiga 
investerare får betalt för sitt arbete kan anses rimligt, men ur ett annat perspektiv kan 
ett problem uppstå som bör diskuteras. RE 2.3.5 och 2.3.6 ställer krav att bolaget ska 
publicerat redovisningshandlingar för 3 år samt att affärsidén och verksamheten i 

                                                      
75 Advisor vid Stockholmsbörsen.  
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bolaget ska ha en tillräcklig historik. Föreställ ett scenario där bolaget istället väljer att 
notera både sina A- och B-aktier och majoriteten av aktieägarna önskar göra en cash out 
och inte vara kvar i bolaget. Om bolaget helt och hållet byter aktieägare kommer bolaget 
att drivas av nya personer utan kunnande och historik i hur bolaget tidigare drivits. RE 
2.3.5 och 2.3.6 visar i ett sådant fall endast att bolaget fungerat tidigare år, medan 
framtiden är oviss. En fråga kan i det fallet ställas hur börsen kan veta att deras 
huvudmål, att förtroendet för aktiemarknaden upprätthålls, kommer att uppfyllas. 
Börsen ska enligt VpmL 13 kap 7 § övervaka handeln på marknaden och det hade därför 
varit intressant att se hur de agerar i ett sådant fall och hur de arbetar för att förebygga 
en sådan händelse. Även om ovan scenario möjligtvis är orimligt, finns det en risk att de 
nya aktieägarna likt en stor del av marknadens investerare endast är ute efter vinst och 
inte själva drivandet av verksamheten. I ett sådant läge kan inga garantier lämnas att 
bolaget fortsättningsvis kommer fungera på ett tillfredställande sätt, vilket kan påverka 
både dem och börsen. 
 
En lösning på problemet kan vara en så kallad lock-up, att befintliga aktieägare ingår ett 
avtal om att under en viss tidsperiod inte sälja sina aktier. Enligt RE 2.3.12:s 
handledningstext ska aktier som omfattas av sådana lock-up avtal inte ingå i allmän ägo 
när en sådan sammanräkning görs. Tolkningen av texten kan göras att lock-up är okej, 
det förekommer vid börsnoteringar och att aktierna som avses under en viss period inte 
kan överlåtas till andra parter. En fråga som i dessa fall uppstår är huruvida det är 
förenligt med RE 2.3.3, VpmL 15 kap 2 § och FFFS 2007:17 om att samtliga aktier ska 
vara fritt överlåtbara. Att samtliga aktier inte är tillgängliga för handel när en notering 
sker kan betyda att noteringskravet, lagstiftningen och föreskriften i viss mån åsidosätts. 
Om inget förbehåll finns för aktierna kan de anses vara fritt överlåtbara, men samtidigt 
kan en diskussion föras att de inte är tillgängliga för allmänheten under en viss period 
och därmed saknas möjligheten till överlåtbarhet. Hur lock-up avtal fungerar i praktiken 
och hur de interagerar med krav och lagstiftning som eventuellt går emot det har ingen 
information funnits. Även om det med stor sannolikhet finns en praxis hur det hanteras 
bör information framgå i noteringskraven, antingen som ett enskilt krav eller som 
förklaring i handledningstexten, för att klargöra gentemot övriga eventuellt motstridiga 
krav.  
 
Ytterligare ett frågetecken kan hänföras till VpmL 15 kap 2 §, i detta fall angående dess 
egentliga betydelse. Paragrafen säger att finansiella instrument endast får tas upp till 
handel om det finns förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv handel. Vad 
betyder det för det fiktiva bolaget? Eftersom paragrafen inte är uttömmande i det 
avseendet vad bolaget måste göra för att uppfylla lagen, blir därför en fråga hur bolaget 
måste anpassa sig för att deras värdepapper ska anses rättvisa, välordnade och ska 
kunna handlas effektivt. Det utgör även en svårighet att paragrafen innehåller det 
värdeladdade ordet rättvist, vilket kan betyda olika saker beroende på läsaren. Varken 
lagkommentar eller förarbetena ger en tydlig förklaring på dessa frågor. Börsen är enligt 
VpmL 15 kap 9 § skyldig att kontrollera att de finansiella instrument som är upptagna 
till handel uppfyller kraven i VpmL 15 kap 2 § vilket betyder att ansvaret i viss mån 
skjuts över på dem. Om bolagets aktier inte uppfyller rättvis, välordnad och effektiv 
handel får antas att börsen meddelar bolaget det, samtidigt som det måste poängteras 
att det är bolagets ansvar att infria noteringskravet. Lagregeln i sig fyller säkerligen sin 
funktion, även om paragrafen är svårtolkad och medför en svårighet och osäkerhet för 
hur bolaget ska hantera och uppfylla den.  
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Ovan diskuterad lagregel ska likt ABL främja att förtroendet för aktiemarknaden 
upprätthålls. Genom ABL 1 kap 8 § och ABL 1 kap 14 § kan sägas att ett visst pris sätts 
för det förtroendet. Endast publika bolag får ta upp sina aktier för handel på en reglerad 
marknad samt att de minst ska ha 500 000 kronor i aktiekapital då en ordentlig 
kapitalbas anses vara en förutsättning för en fungerande marknad med ändamålsenlig 
handel. Den svenska lagstiftningen anser det vara motiverat med ett högre belopp än 
vad EU-rätten angett, minimum 25 000 euro. Att endast publika bolag får notera sina 
aktier får anses vara rimligt, däremot huruvida 500 000 kronor i sammanhanget är en 
ordentlig kapitalbas och tillräckligt kan diskuteras. Kapitalkravet har som sagt sin grund 
i att allmänheten ska få förtroende för aktiemarknaden och de bolag som är verksamma 
där och därför kan det ifrågasättas varför förtroendet inte skyddas med ett ännu högre 
belopp. Större delen av verksamma bolag på aktiemarknaden har i dagsläget med stor 
sannolikhet ett högre aktiekapital än minimikravet samtidigt som dessa 500 000 kronor 
vid en eventuell likviditetskris eller konkurs knappast har möjlighet att rädda bolaget. 
Ett utvidgat krav på högre aktiekapital skulle sannolikt stärka bolagen, vilket i 
förlängningen skulle minska risken för problem som kan ha en negativ effekt på 
allmänhetens förtroende för bolagen och marknaden. Det som talar emot en generell 
höjning av aktiekapitalet är att det skulle påverka de mindre bolagens möjligheter till att 
medverka på aktiemarknaden. Likt det fiktiva bolaget i denna uppsats skulle ett sådant 
krav leda till att flera mindre utvecklingsbolag sannolikt slås ut, vilket ur 
konkurrenssynvinkel är negativt. Sett ur förtroendeperspektivet skulle en lösning kunna 
vara att Stockholmsbörsen inför kompletterande aktiekapitalkrav, där deras två 
marknader kräver olika storlek på kapital. Genom att dela upp marknaden i en med 
större krav på aktiekapital och en med mindre, får både tyngre erfarna bolag och 
tillväxtbolag en möjlighet att noteras. Det klargörs även för både allmänheten och 
investerare hur bolagen kan klassificeras i form av säkerhet. 
 
Utöver aktiekapitalkravet, kostar det även faktiska pengar att noteras. Bolaget ska enligt 
RE 2.2.19 betala avgifter till börsen, avgifter som kan variera beroende på handeln i 
aktien. Det faktiska noteringspriset kan enligt Stockholmsbörsens prislista som minst bli 
1 049 000 kronor och som mest uppgå till 4 455 000 kronor. Utöver det måste bolaget 
även bekosta ospecificerade kostnader såsom upprättande av prospekt och genomgå en 
legal granskning. Det här betyder att bolaget måste ha en rejäl kapitalbas för att kunna 
möta dessa kostnader som både krävs och uppstår i samband med noteringen. För det 
fiktiva bolaget kan det diskuteras huruvida en börsnotering kan bli aktuell med deras 15 
miljoner i kassan. Noteringsavgiften kan bolaget uppbära men det råder en osäkerhet 
hur omfattande de ospecificerade kostnaderna blir. Bolaget har tidigare investerat sina 
vinster i åtgärder som ska stärka bolagets framtid och om bolaget bestämmer sig för att 
notera sina aktier kommer en prioritering av vad pengarna ska investeras i att behöva 
göras. Bolaget kommer behöva prioritera kostnaderna som medföljer 
noteringsprocessen, vilket kan göra att bolagets tidigare utvecklingstakt tillfälligt 
pausas. Samtidigt medför en notering som tidigare nämnt ofta en nyemission vilket gör 
att en börsnotering kan ses som en investering där bolaget lägger ut ett visst belopp 
vilket de i ett senare skede får tillbaka.  
 
Litteratur, noteringskrav och empirin visar att en börsnotering är en kostsam process. 
Kostnaden för att bli noterad kan likt ovan förda resonemang härledas till förtroendet 
för aktiemarknaden. De kostnader som uppstår genom prospekt, legal granskning och 
fastställda avgifter ska visa att bolaget har tillräckligt mycket kapital och tillräckligt god 
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kvalité inom bolaget för att en notering ska bli aktuell, vilket ska upprätthålla 
förtroendet. De krav som Stockholmsbörsen ställer i detta fall får anses vara rimligt, sett 
ur förtroendeperspektivet. Utan att kunna presentera exakta siffror vad en börsnotering 
kostar, kan det alltså konstateras att det både är en kostsam och långgående process. 
Huruvida en notering är dyr för bolaget kan däremot diskuteras, eftersom 
omkostnaderna är relativa sett till hur stort och mycket kapital bolaget har. För det 
fiktiva bolaget med 15 miljoner i kassan är noteringsprocessen en kostsam process, 
medan det för andra bolag kan vara en mindre betydande sådan. Bancels studie och 
hans resonemang om att en notering är ett naturligt steg i bolagets livscykel passar väl 
in, då en notering aldrig kan bli aktuell om den finansiella styrkan saknas. De fördelar 
som en notering medför överstiger medföljande kostnader som uppstår enligt Bancel, 
dock måste påpekas att en förutsättning är att bolaget har kommit till ett stadium där de 
har tillräckligt med kapital för att finansiera en sådan notering.    
 
Tillräckligt med kapital kan uppnås genom att bolaget är lönsamt. RE ställer upp två 
krav som kräver att bolaget antingen kan visa en vinstintjäningsförmåga, 2.3.7, eller att 
bolaget har tillräckliga finansiella resurser att bedriva verksamheten under kommande 
år, 2.3.8. De två kraven ger ansökande bolag ett alternativ, om de inte kan visa en 
lönsamhet. Dessa två krav ger en form av förhandlingsbarhet eller alternativ för bolagen 
vilket ökar deras möjligheter till att bli noterade. Syftet bakom de båda alternativen 
torde vara att även bolag som inte kommit igång med produktionen ska få möjlighet att 
söka kapital, likt oljebolag eller andra råvarubolag. Det fiktiva bolaget kan sägas uppfylla 
båda dessa krav, då de både gått med vinst och har tillräckligt med kapital för att 
bedriva verksamheten kommande år.  
 
För att en notering ska bli aktuell ställs även krav på att tillräcklig tillgång och 
efterfrågan på bolagets aktier finns, RE 2.3.9. Här uppstår en fråga hur bolaget ska 
uppfylla detta krav. Till att börja med kan en fråga ställas hur kravet mäts? I 
handledningstexten framgår att historiska data från tidigare handel kan bli aktuellt att 
mäta, dock är det inte tydligt om det är bolagets historik eller bolag inom samma sektor 
som undersöks. Det här gör kravet både diffust och svårtolkat för bolagen, då ingen 
generell måttstock eller information kan uppvisas för det ansökande bolaget. 
Efterfrågan på bolagets varor kan likt i det fiktiva företaget vara stort och tilltagande 
men det behöver inte betyda att företagets aktier har samma efterfrågan. Återigen kan 
nämnas att det med stor sannolikhet finns en praxis hos Stockholmsbörsen hur de 
hanterar och mäter efterfrågan på ett bolags aktier. Vad som dock borde framgå i kravet 
är en tydlighet hur bolag som är intresserade av en notering själva kan undersöka 
huruvida de har möjlighet att uppfylla kravet eller inte.  
 
Efterföljande krav i RE, 2.3.10-12, visar att ett tillräckligt antal aktier ska finnas i allmän 
ägo. De här kraven får anses vara de mest svårtolkade i RE. Regeln i 2.3.11 slår fast att 
om 25 procent av aktierna i en serie är i allmän ägo anses kravet i punkten 2.3.10, att ett 
tillräckligt antal aktier ska finnas i allmän ägo, vara uppfyllt. Däremot kan börsen 
godkänna en procentsats som är lägre än 25 procent av aktierna om det bedöms att 
handeln kan fungera tillfredställande med en lägre procentsats och under förutsättning 
att ett stort antal aktier är i allmän ägo, RE 2.3.12. Just de sista orden i meningen väcker 
frågor. Vad menas med att ett stort antal aktier är i allmän ägo? 25 procent av aktierna 
är ett stort antal aktier, men det kravet kan bortses ifrån så länge ett stort antal finns i 
allmän ägo? Hur definieras ett stort antal aktier och hur ska bolaget tolka den här 
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regeln? Allmän ägo definieras såsom en person som äger mindre än 10 procent av 
aktiekapitalet eller rösterna i bolaget, men ingen definition till ett stort antal finns. 
Räcker det således att endast ett av investeringsbolagens ägande, 7 procent av aktierna i 
det fiktiva bolaget, för att kravet ska vara uppfyllt? Kraven känns svävande utformade i 
syfte att Stockholmsbörsen ska kunna göra en bedömning från fall till fall. 
Handledningstexten säger till exempel att ett bolag som inte uppfyller 25-
procentskravet inte automatiskt kommer att anses bryta mot denna regel. Frågan blir då 
varför kravet finns från första början. Som kravet är formulerat nu uppstår endast en 
osäkerhet för bolaget i och med att en konkret betydelse inte kan urskiljas. Ett krav som 
istället kort stiftar att Stockholmsbörsen gör en bedömning av bolagets ägarkrets hade 
varit mer rättvisande av hur det faktiskt ser ut. Det hade varit intressant att se de 
bakomliggande orsakerna till kravets utformning och varför just 25 procent har valts.  
 
Vad som inte heller tydligt framgår av kraven är hur procenten spelar in vid en eventuell 
nyemission. Det fiktiva bolaget har två huvudägare som tillsammans äger 80 procent av 
bolagets aktier. Endast 20 procent fördelat på olika ägare är således i allmän ägo, varvid 
kravet om 25 procent inte kan uppfyllas. Om bolaget i samband med noteringen vill 
genomföra en nyemission, vilket enligt litteraturen är standard, skulle det kunna leda till 
att kravet om 25 procent uppfylls efter att den är genomförd, men de kan inte fullgöra 
det innan det sker. Hur hanteras ett sådant fall? RE:s handledningstext menar att det kan 
finnas situationer där tillräcklig spridning vid notering saknas, men om det kan antas att 
spridning kan uppnås framöver kan de bevilja noteringen enligt undantagsparagraf 2.5. 
Även om det inte klarligen framgår att handledningstexten avser nyemissioner får det 
antas att så är fallet. Avsaknaden av ordet nyemission och den generella formuleringen 
av texten kan dock göra det problematiskt för bolaget att tolka det. Eftersom en 
nyemission vanligtvis medföljer en notering kan det ifrågasättas att information som 
antagligen behandlar en sådan situation endast nämns som en otydlig sista mening i en 
handledningstext. Kraven borde istället medföra någon form av förtydligande huruvida 
en sådan behandlas och om de andelarna räknas med i bedömningen om tillräckligt 
antal aktier finns i allmän ägo.  
 
Styrelsen och bolagets ledning ska enligt RE 2.4.1-2 ha tillräcklig kompetens och 
erfarenhet för att kunna driva ett noterat bolag samt uppfylla de skyldigheter som gäller 
för ett sådant bolag. I det fiktiva företaget har tre av sju personer erfarenhet av noterade 
bolag vilket kan vara tillräckligt eftersom en helhetsbedömning att 
styrelsemedlemmarna innehar de nödvändiga kvalifikationerna görs. Värre kan det bli 
vid bedömning huruvida VD Andersson och ekonomichef Svensson uppfyller det. 
Åtminstone en av dessa måste enligt handledningstexten till RE 2.4.2 ha tillräckliga 
kvalifikationer. Tidigare erfarenheter i börsnoterade bolag, bolag noterade vid andra 
marknadsplatser eller motsvarande kunskap som vunnit på annat sätt tas här i 
beaktande. Ingen av de båda har någon tidigare erfarenhet av börsbolag vilket lämnar 
kvar motsvarande kunskap som vunnits på annat sätt. Frågan som här uppstår är vilken 
typ av kunskap som avses och hur den i så fall värderas. Spelar tidigare 
bolagsengagemang störst roll eller är även akademisk kunskap en faktor? Vad som även 
skulle vara intressant är att se vilket steg som följer om bolagets inte kan uppfylla 
kravet. Uppmanar Stockholmsbörsen bolaget att anställa en person med sådan 
erfarenhet som efterfrågas, erbjuder de utbildning eller hänvisar de bolaget till deras 
tillväxtmarknad First North? Det är frågor som hade varit intressanta att få svar på. Det 
fiktiva bolaget torde med andra ord inte uppfylla det här kravet, med anställning av 
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passande person, utbildning av Andersson och Svensson eller notering på annan 
marknad som följd.  
 
Det andra organisationskravet som ställs på bolaget är RE 2.4.3 om att bolaget i god tid 
före noteringen ska ha infört och upprätthållit rutiner och system för 
informationsgivning, inklusive finansiell rapportering i enlighet med IFRS. Kravet finns 
för att säkerställa bolagets skyldighet att förse marknaden med korrekt, relevant och 
tydlig information i enlighet med börsens regler. Likt litteraturen presenterat kräver 
den här typen av informationsgivning flera personer som endast jobbar med 
informationsgivning och IR. Det fiktiva bolaget, som saknar en sådan rutin, kommer med 
andra ord behöva utöka sin organisation med fler personer. Bolaget måste enligt RE:s 
handledningstext delvis producera minst en kvartalsrapport i enlighet med börsens 
regler samt ha organisation och informationssystem på plats innan noteringen, vilket 
betyder att en notering kan bli aktuell först efter några månader. En generell 
omorganisation i bolaget kommer därför behöva ske samt att de antar en 
informationspolicy. Det här betyder att både finansiella och humana resurser kommer 
krävas i högre utsträckning. 
 
Slutligen kan VpmL 13 kap 1 § och RE:s generalklausul och undantag diskuteras. 
Stockholmsbörsen måste uppfylla VpmL 13 kap 1 § om att tillämpa fritt tillträde och 
agera med neutralitet. De bolag som uppfyller kraven ska få delta i handeln samtidigt 
som börsens regler ska tillämpas på ett likformigt sätt mot alla deltagare. Samtidigt har 
börsen enligt RE 2.3.14 rätt att avslå ett bolags ansökan om noteringen bedöms kunna 
allvarligt skada förtroendet på värdepappersmarknaden eller investerares intressen. De 
kan även enligt 2.5 godkänna ett bolags ansökan om notering även om bolaget inte 
uppfyller alla noteringskrav under vissa förutsättningar. Syftet med dessa regler i RE är 
tydliga. Stockholmsbörsen ger med dessa krav sig själva en rätt att bestämma vilka som 
ska få vara delaktiga på deras reglerade marknad. I och med att de driver marknaden 
och bestämmer vilka regler som ska uppfyllas, får de även besluta vilka parter som ska 
få delta. De kan till exempel välja att avslå ett bolags ansökan där en ledande 
befattningshavare sedan tidigare är dömd för ekonomiska brott. Även om 
noteringskraven inte får vara oskäliga enligt lagstiftningen kan ett medlemskap således 
inte ses som en rätt utan snarare en möjlighet för ansökande bolag. De bakomliggande 
orsakerna är att det ligger i börsens intresse att säkerställa att ansökande bolag har en 
viss kvalitetsnivå och att de på så vis ska uppfylla huvudmålet, att upprätthålla 
allmänhetens och investerares förtroende för både börsen och 
värdepappersmarknaden. 
 

5. Avslutande reflektioner 
 

5.1 Slutsats 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad som krävs för att ett bolag ska kunna 
bli noterat på Stockholmsbörsen. Uppsatsen ämnar svara på vilka motiv, fördelar och 
nackdelar som finns med en börsnotering, hur lagstiftning, noteringskrav och andra 
föreskrifter ser ut, samt hur de fungerar och vilka problem de kan medföra för bolag. Det 
huvudmotiv och fördelar som genom uppsatsen framkommit är att en börsnotering ger 
en möjlighet för bolaget till kapitalanskaffning, vilket leder till en ökad tillväxt och en 
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finansiell flexibilitet för bolaget. Utöver huvudmotivet framkom även motiv som att 
ägare och riskkapitalister ges möjlighet att realisera ägandet till pengar, att bolaget får 
en kvalitetsstämpel genom den omfattande noteringsprocessen samt att bolagets 
visibilitet och förtroende ökar. De främsta nackdelar en börsnotering medför är att 
bolaget konstant måste lämna information om deras verksamhet samt uppkomna 
kostnader till följd av noteringen. Noteringsprocessen är kostsam då bolaget delvis 
måste betala noteringsavgifter samt andra uppkomna kostnader som medföljer för att 
uppfylla noteringskraven. Det här innebär att bolagets organisation måste vara 
tillräckligt stor och besitta den rätta kunskapen samtidigt som ett betydande kapital för 
att finansiera noteringen finns tillgängligt. Utan dessa faktorer kan en notering på 
Stockholmsbörsen aldrig bli aktuell. 
 
De krav som ställs för att få notera aktier på Stockholmbörsen återfinns i ABL, VpmL, RE, 
FFFS och Koden. Lagstiftningen och kraven innefattar både att specifika villkor för 
bolagets aktier ska vara uppfylla och att bolagets organisation ska vara tillräckligt 
välutrustad för att möta värdepappersmarknadens vardag. Noteringskraven är av olika 
omfattning med varierande svårighetsgrad för bolaget. Mestadelen av kraven ger en 
tydlig bild vad som förväntas och krävs för att bolaget ska få möjligheten att bli 
noterade, medan ett fåtal kan anses som svårtolkade, motstridiga och svävande. Kraven 
medför att bolaget behöver ändra och anpassa sig organisatoriskt vilket sker under en 
längre eller kortare period av tid beroende på bolagets utgångsläge. Den process som 
bolaget genomgår för att anpassa sig inför noteringen medför att noteringskraven i sig 
inte är svåra att uppfylla när själva ansökan blir inskickad. Noteringsprocessen formar 
med andra ord bolaget och gör det redo inför noteringen. Det medför därför en 
svårighet att som utomstående få en fullständigt klar bild av hur bolaget måste arbeta 
för att uppfylla kraven. En förståelse för processen, och att inte endast se kraven, måste 
finnas, där bolaget och Stockholmsbörsen genom flertalet möten, framarbetad praxis, 
due dilligence-undersökningar och prospekt ska styra bolaget i riktning mot en 
notering. Noteringskraven avslöjar således i viss mån endast ena sidan av myntet medan 
processen för att uppfylla dem sker utan insikt för utomstående. De problem som 
presenterats i analysen får därför förutsättas vara hanterbara under 
noteringsprocessen.  
 
Noteringskraven kan generellt sammanfattas att bolagen ska vara tillräckligt förberedda 
genom att vara organisatoriskt- och finansiellt starka. Genom kraven ska investerare och 
marknaden verifieras att bolaget är tillräckligt stabilt för att verka på marknadsplatsen. 
Som marknadsplatsoperatör ansvarar därför Stockholmsbörsen för att de bolag som 
noteras uppfyller kraven som i förlängningen ska leda till att förtroendet för börsen och 
marknaden upprätthålls. Eftersom aktiemarknaden till stor del bygger på förtroende, 
vilket kan raseras snabbt, är det av största vikt att aktörerna som opererar på 
marknaden är tillräckligt rustade för att inte orsaka problem. Att Stockholmsbörsens 
noteringskrav i vissa fall är svävande och medför tolkningsproblem skapar en osäkerhet 
för bolaget. Tillsammans med börsens möjlighet till nekande eller godkännande genom 
generalklausulen och undantagsparagrafen, får dock denna rättsosäkerhet anses som 
rimlig sett ur förtroendeperspektivet. Noteringskraven fungerar mer som riktlinjer där 
en bedömning av bolag sker i varje enskilt fall. I och med att det är Stockholmsbörsens 
marknad, betyder det att de bestämmer vilka aktörer som anses tillräckliga för 
medlemskap, vilket ska leda till att förtroendet för värdepappersmarknaden ska 
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upprätthållas. Att kraven är omfattande och i vissa fall ses som hårda får därför anses 
befogat, det är trots allt elitserien för företag marknaden avser.  
 

5.2 Förslag på vidare forskning 
 
Det finns en medvetenhet om att uppsatsens omfattning är begränsad. I och med att 
ingen intervju kunde genomföras med Stockholmsbörsen utelämnar det delvis 
information som hade kunnat ge uppsatsen mer djup och tyngd. Det hade varit 
intressant att få en bild av hur de själva uppfattar regleringen och i vilken utsträckning 
de anser att regleringen påverkar ansökande bolag. Vid en studie med ett mindre 
begränsat tidsperspektiv kan tänkas att de eventuellt skulle finna tillräckliga resurser 
till att vara delaktiga i en sådan uppsats. Förslagsvis hade därför en framtida uppsats 
kunnat utreda eventuell diskrepans mellan Stockholmsbörsen och de bolag som ansöker 
om notering gällande påverkan av noteringskraven. En sådan studie hade varit 
intressant ur den synvinkeln av deras olika roller, där den ena parten är regelgivare 
medan den andra ska uppfylla dem. Om en större tidsram förelegat hade det även varit 
intressant att omforma det fiktiva företaget och undersökt ett verkligt bolag som har 
planer på att notera sina aktier vid Stockholmsbörsen. Vid en sådan undersökning hade 
mer verklighetsbaserad information och eventuella problem med reglering och krav 
framkommit, vilket möjligtvis hade framställt noteringskraven i ett annat ljus.    
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