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1 Introduktion 

1.1 Inledning  

Ett aktiebolag kan förr eller senare uppleva ett behov av kapital. I syfte att tillgodose 

detta behov kan bolaget besluta om att genomföra en nyemission av aktier. Det är 

naturligtvis av stor vikt för det emitterande bolaget att nyemissionen blir fulltecknad 

och att det får det kapital som behövs. Om det emitterande bolaget visar på svaga 

resultat, eller om aktiemarknaden präglas av oro, kan det emellertid finnas en påtag-

lig risk för att nyemissionen inte kommer att fulltecknas.1 

För att hantera den aktuella risken kan bolaget i princip förfara på två sätt. Till att 

börja med kan emissionen genomföras till en mycket attraktiv teckningskurs. Nack-

delen med ett sådant tillvägagångssätt är dock att ett större antal aktier måste emitte-

ras som kompensation för den rabatterade teckningskursen. Dessutom kan en låg 

teckningskurs signalera ”desperation” hos det emitterande bolaget, vilket snarare 

kan antas skrämma än attrahera investerare.2 Som ett alternativ till en rabatterad 

teckningskurs kan bolaget använda sig av så kallade emissionsgarantier. Tekniskt sett 

innebär en emissionsgaranti att en garant, i utbyte mot en avgift, åtar sig att teckna 

aktier i en nyemission, under förutsättning att emissionen inte når upp till den täck-

ningsgrad som anges i garantiavtalet.3 

På senare år har emissionsgarantier blivit allt vanligare på den svenska aktiemark-

naden. Inte minst under den period av marknadsoro, som följde på den senaste glo-

bala finanskrisen, förekom emissionsgarantier i mycket hög utsträckning. Finans-

inspektionens statistik för år 2009 visar att det totala beloppet för ställda emissions-

garantier och andra teckningsförbindelser, under det aktuella året, uppgick till hela 

78,1 miljarder kronor, motsvarande 92 % av det efterfrågade kapitalet.4 

Trots att emissionsgarantier numera är vanligt förekommande på den svenska aktie-

marknaden har garantiavtalens rättsliga status under lång tid varit oklar. Problemati-

                                                
1 Westermark & Lagercrantz, s 112 f. 
2 Åqvist, s 598. 2 Åqvist, s 598. 
3 För exempel på hur garantivillkor kan utformas, se Westermark & Lagercrantz s 114 f. 
4 Kapitalbarometern 2009, s 6. 
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ken grundar sig i aktieteckningens formbundenhet, vilken för teckning i samband 

med nyemission följer av 13 kap 13 § ABL. Enligt bestämmelsen kan aktieteckning 

vid nyemission endast ske på de sätt som anges i paragrafen, varvid huvudregeln är 

att aktieteckningen ska ske på en teckningslista som innehåller emissionsbeslutet. En 

aktieteckning som genomförs i strid med formkravet är ogiltig (13 kap 14 § ABL).  

I ljuset av ett alldeles färskt avgörande5 från Högsta domstolen – i fortsättningen 

kallat Labs2-avgörandet – har frågan om emissionsgarantier på nytt väckts till liv. I av-

görandet uttalar sig HD i frågan och det får numera anses klart att emissionsgaranti-

avtal – givet vissa förutsättningar – är bindande, åtminstone i så måtto att brott mot 

en emissionsgaranti kan medföra skadeståndsskyldighet för garanten.  Labs2-

avgörandet sätter därmed punkt för en diskussion som har pågått i svensk juridisk 

debatt ända sedan 1930-talet.6 Avgörandet ger emellertid upphov till flera nya frå-

gor. Inte minst kan sättas i fråga om HD:s avgörande är ändamålsenligt mot bak-

grund av emissionsgarantiavtalens funktion. 

1.2 Syfte  

Den aktuella uppsatsen har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att utreda 

och analysera emissionsgarantiers rättsliga status i ljuset av Labs2-avgörandet. Där-

vid är avsikten att utreda vilka närmare förutsättningar som gäller för garantiavtalens 

giltighet. Det andra syftet är att analysera och utvärdera vilka konsekvenser det aktu-

ella avgörandet kan tänkas ge upphov till med avseende på emissionsgarantiernas 

funktion för emissionsprocesser på aktiemarknaden. 

1.3 Avgränsningar 

Emissionsgarantier är en form av teckningsutfästelse. Förekomsten av tecknings-

utfästelser är emellertid inte begränsad till emissionsgarantier, utan dylika avtal kan 

utnyttjas i andra sammanhang. Det kan antas att en teckningsutfästelses funktion 

och utformning präglas av den situation som den förekommer i. Det torde exem-

pelvis finnas betydande skillnader mellan en muntlig utfästelse om aktieteckning i 

                                                
5 T 3313-14, meddelad i Stockholm den 14 mars 2016. 
6 Av allt att döma var Hjalmar Karlgren först ut med att adressera frågan om emissionsgarantiavtals giltighet, 
se Karlgren, s 61 f. 
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samband med bolagsbildning och en emissionsgaranti utfärdad av en bank i sam-

band med en nyemission på aktiemarknaden. Det faktum att teckningsutfästelser 

utnyttjas i olikartade situationer medför att det kan vara svårt att ta ett samlat grepp 

om teckningsutfästelser som generell företeelse. Det kan åtminstone antas att en så-

dan ämnesbehandling skulle riskera att bli spretig och möjligen något ofokuserad. 

Att HD framhäver att frågan om teckningsutfästelsers generella giltighet måste av-

göras med utgångspunkt i varje enskilt fall,7 vittnar också om vilka svårigheter som 

är förknippade med en alltför abstrakt hantering av frågan. Av denna anledning 

kommer uppsatsen i det följande att avgränsas till just emissionsgarantier, den särskilda 

typ av teckningsutfästelse som Labs2-avgörandet hanterar.  

Det kan noteras att Labs2-avgörandet inrymmer flera olika rättsfrågor. Utöver frå-

gan om emissionsgarantiers bindande verkan berörs vissa obligationsrättsliga frågor 

med avseende på överlåtelse av penningfordringar.8 Dessa delar av avgörandet 

kommer inte att hanteras inom ramen för den kommande framställningen eftersom 

avgörandet i relevant hänseende inte specifikt hänför sig till frågan om emissionsga-

rantiers giltighet. 

1.4 Metod och material  

Utgångspunkten för uppsatsen är en redogörelse och analys av emissionsgarantiers 

giltighet. I syfte att fastställa vad som utgör gällande rätt utnyttjas en traditionell 

rättsdogmatisk metod, varvid sedvanliga rättskällehierarkiska principer tillämpas.9 

Detta innebär att lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin kommer att beaktas i den 

presenterade ordningen.  

I de delar av arbetet som redogör för emissionsgarantier som företeelse, och speci-

ellt i de delar som rör emissionsgarantier i ljuset av god sed på aktiemarknaden, fö-

rekommer hänvisningar till uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. I metodolo-

giskt hänseende ger förekomsten av aktiemarknadsrättslig självreglering – vartill 

AMN:s uttalanden kan sorteras – upphov till vissa särskilda frågor.  Självreglering 

                                                
7 Punkt 35 i Labs2-avgörandet (fortsättningsvis ”HD:s dom”). 
8 Se punkterna 59–70 i HD:s dom. 
9 Hellner (b), s 22–26. 
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hänförs inte sällan till utomrättslig normbildning; ett begrepp avsett att markera att nor-

merna inte härrör från den statliga rättsordningen eller domstolsorganisationen.10 

Det kan resas frågetecken kring huruvida självreglering överhuvudtaget är att be-

trakta som en del av gällande rätt.11 I strikt rättspositivistisk12 mening kan det ligga 

nära till hands att svara nej på den frågan, åtminstone såvitt avser de delar av själv-

regleringen som inte går att härleda från den offentliga makten, vilket exempelvis är 

fallet med AMN:s kompetens i budpliktsärenden13. Samtidigt står det klart att 

AMN:s uttalanden lärs ut på universiteten, ingår i FAR:s regelsamling och betraktas 

som bindande av såväl aktiemarknadsbolagen som deras rådgivare. Oberoende av 

hur man väljer att betrakta gällande rätt och rättskällelära kan det alltså sägas att 

AMN:s uttalanden behandlas som om de vore en del av gällande rätt.14 

I uppsatsens avslutande del analyseras konsekvenserna av Labs2-avgörandet i ljuset 

av emissionsgarantiavtalens funktion i emissionsprocessen.  Analysen är i grunden 

utvärderande och fokuserar på de implikationer som HD:s rättsfigur kan tänkas ge 

upphov till vad beträffar aktiemarknadsbolagens emissionshantering. Analysen byg-

ger på premissen att emissionsgarantiavtalen i grund och botten har en positiv effekt 

på emissionsprocessen, genom att de bidrar till att skapa en trygghet för aktiemark-

nadsbolagen i deras kapitalanskaffning.15 Konsekvensanalysen kommer att fokuseras 

på utvalda aspekter av HD:s avgörande, vilka kan antas ge återverkningar i förhål-

lande till hur aktiemarknadsbolagen uppfattar emissionsgarantiavtalen som instru-

ment i emissionsprocessen. 

1.5 Disposition  

Inledningsvis i arbetet, i kapitel 2, presenteras emissionsgarantier som företeelse på 

den svenska aktiemarknaden. I samband härmed redogörs för emissionsgarantiers 

funktion och utformning. I kapitlet berörs också utnyttjandet av emissionsgarantier i 

ljuset av god sed på aktiemarknaden, liksom vissa prospektfrågor. Giltighetsproble-

                                                
10 Bernitz m fl, s 169. 
11 Se Beyer, s 25. 
12 För en pedagogisk presentation av Kelsens och Harts rättsläror, se Peczenik, s 110 ff.  
13 Se 14 kap 1 § FFFS 2007:17.  
14 Stattin, s 102; Beyer, s 25. 
15 Jfr beskrivningen av garantiavtalens funktion i avsnitt 2.1 nedan. 
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matiken och Labs2-avgörandet hanteras i kapitel 3. I kapitlet introduceras initialt 

bakgrunden till giltighetsproblematiken, varefter rättsläget mot bakgrund av Labs2-

avgörandet analyseras. I kapitel 4 görs några kortare anmärkningar med avseende på 

giltigheten av garantier ställda till annan än bolaget. I kapitel 5 företas en konsekven-

sanalys i ljuset av emissionsgarantiernas avsedda funktion. I samband härmed sker 

en utvärdering av HD:s avgörande i relevant hänseende. Avslutningsvis, i kapitel 6, 

presenteras några sammanfattande slutsatser. 
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2 Emissionsgarantier som företeelse 

2.1 Emissionsgarantiers funktion  

Nyemission av aktier är förknippad med vissa risker. Det finns ingen garanti för att 

marknaden kommer att uppfatta ett visst teckningserbjudande som attraktivt. Om 

det emitterande bolaget befinner sig i en svår situation, eller om aktiemarknaden i 

stort upplever turbulens, kan det snarare finnas en påtaglig risk för att nyemissionen 

inte kommer att fulltecknas och att bolaget därmed inte får det kapital som det be-

höver.  

En faktor som ytterligare spär på osäkerheten vid nyemissioner är den omfattande 

genomförandeprocessen. En nyemission riktad till befintliga aktieägare (företrädes-

emission) eller till allmänheten (oriktad nyemission16) föregås ofta av ett omfattande för-

beredelsestadium. Det är inte ovanligt att förberedelserna inleds redan 3–6 månader 

innan beslut om nyemission fattas.17 Mot bakgrund av längden på emissionsproces-

sen står det klart att en mängd olika händelser kan inträffa under tiden som leder 

fram till teckningsperiodens utgång. Det kan röra sig om nya förhållanden i bolaget 

eller på aktiemarknaden, vilka kan påverka förutsättningarna för emissionens ge-

nomförande. I farans riktning ligger en misslyckad nyemission, med uteblivet kapi-

taltillskott som följd. Beroende på det emitterande bolagets ekonomiska ställning 

kan en sådan händelse vara potentiellt förödande. 

För att hantera de ovan beskrivna osäkerhetsmomenten, och därigenom skapa 

trygghet i emissionsprocessen, kan bolaget agera på i princip två sätt. Till att börja 

med kan bolaget ”ta höjd” för förändrade omständigheter och ogynnsamma mark-

nadsförutsättningar genom att erbjuda aktieteckning till omfattande rabatt.18 En så-

dan strategi är dock inte utan invändningar. Till att börja med kan en sådan åtgärd 

signalera desperation hos det emitterande bolaget, vilket kan antas skrämma, snarare 

än attrahera, investerare. Därutöver måste det emitterande bolaget ofta emittera ett 

större antal aktier för att tillgodose bolagets kapitalbehov (och kompensera för 

                                                
16 Något vedertaget begrepp för den aktuella typen av emission finns inte, men begreppet oriktad emission har 
föreslagits av Rodhe, se Skog, s 59. 
17 Westermark & Lagercrantz, s 51. 
18 På engelska benämns den aktuella typen av emission Deep-discounted rights issue. 
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emissionsrabatten). Utrymmet för rabatter kan också vara litet i den mån det emitte-

rande bolagets aktie handlas till en kurs som endast marginellt överstiger aktiens 

kvotvärde,19 se 13 kap 19 § ABL. 

Som ett alternativ till emissionsrabatt kan bolaget utnyttja emissionsgarantier. En 

emissionsgaranti innebär att en garant, i utbyte mot en avgift, åtar sig att teckna ak-

tier i nyemissionen, förutsatt att den inte når den täckningsgrad som anges i garanti-

avtalet. I motsats till vanliga teckningsförbindelser, har emissionsgaranten inte en 

ovillkorlig skyldighet att förvärva aktier i nyemissionen. I stället triggas garantens 

skyldighet av en viss angiven händelse, vanligen att nyemissionen inte fulltecknas. 

Upplägget med emissionsgarantier kan därmed liknas vid ett slags ”försäkring” mot 

misslyckade nyemissioner.20  

Emissionsgarantier utnyttjas normalt vid företrädesemissioner och oriktade nyemiss-

ioner.21 Att emissionsgarantier inte utnyttjas vid riktade nyemissioner ter sig naturligt 

mot bakgrund av att adressatkretsen för teckningserbjudandet i dessa situationer 

ofta torde vara begränsad och identifierbar.  Det kan därför antas att det i de flesta 

riktade nyemissioner torde vara möjligt för emittent och tecknare att komma över-

ens om emissionsvillkoren på förhand, varvid vanliga teckningsförbindelser kan ut-

nyttjas i syfte att binda tecknare vid villkoren. Till det sagda kommer att genomfö-

randeprocessen vid riktade nyemissioner är väsentligt smidigare än vad som gäller 

för övriga former av emissioner, åtminstone för det fall prospekt inte behöver upp-

rättas. I den mån styrelsen beslutar om en riktad nyemission med stöd av bemyndi-

gande från bolagsstämman är det möjligt att genomföra emissionen på några dagar 

utan större kostnader för bolaget.22  

Ställandet av en emissionsgaranti innebär i princip att den ekonomiska risken för-

knippad med en misslyckad nyemission förflyttas från det emitterande bolaget till 

emissionsgaranten. Emittenten garanteras ett tillskott av kapital, samtidigt som ga-

ranten riskerar att få teckna ett stort antal aktier i det emitterande bolaget. I utlandet 

                                                
19 Ferran, s 612. 
20 Westermark & Lagercrantz, s 113. 
21 Westermark & Lagercrantz, s 113. 
22 Westermark & Lagercrantz, s 214. 
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förekommer det att emissionsgaranter använder så kallad sub-underwriting i syfte att 

minimera risker förknippade med ställandet av emissionsgarantier. Genom utnytt-

jandet av olika derivatinstrument, exempelvis säljoptioner, sprider emissionsgaranten 

ut garantirisken på andra aktörer, så kallade sub-underwriters (vanligen banker och 

andra finansiella institutioner).23  I vilken utsträckning sub-underwriting förekom-

mer i Sverige är oklart eftersom någon offentlig statistik inte finns att tillgå. Det bör 

emellertid noteras att det inte torde finnas några principiella hinder mot att utfärda 

derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av ännu inte emitterade 

aktier. Det kan därvid påpekas att de optioner eller terminer som utnyttjas inom ra-

men för sub-underwriting inte hänför sig till själva aktieteckningen. I stället är det 

fråga om avtal mellan garanten och sub-underwriters om överlåtelse av aktier. Ef-

tersom avtal om överlåtelse av aktier kan ingås formlöst hamnar sub-

underwritingavtal inte i konflikt med några legala formkrav,24 varför giltighetspro-

blematiken undviks.  

2.2 Emissionsgarantiers utformning 

Det är vanligt att emissionsgarantier upprättas på ett förhållandevis tidigt stadium  

i nyemissionsprocessen. I normalfallet är det den finansiella rådgivaren som kontak-

tar potentiella garanter. Vanligen approcheras externa underwriters, men i vissa situat-

ioner förekommer det att större aktieägare i det emitterande bolaget kontaktas. 

Ibland kan också den finansiella rådgivaren själv agera garant.25 

Hur ett emissionsgarantiavtal är uppbyggt kan variera från fall till fall. Ett möjligt 

upplägg innebär att garanten förpliktas teckna ett bestämt antal aktier, varvid ge-

nomförda teckningar i nyemissionen minskar garantens åtagande i motsvarande 

mån.26 

Exempel: I en företrädesemission emitteras 1 000 000 aktier. En garant åtar sig att 

teckna samtliga emitterade aktier inom ramen för en emissionsgaranti. Vid utgången av 

teckningsperioden har 800 000 aktier tecknats av andra än garanten. Garantens skyldighet 

                                                
23 Handley, s 46. 
24 För en redogörelse av hinder mot möjligheten att ingå bindande terminsavtal och optionsavtal, se Johans-
son, s 25 ff. Se även NJA 1992 s 66 och T 3313-14. 
25 Westermark & Lagercrantz, s 114. 
26 Westermark & Lagercrantz, s 115 f. 
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att teckna aktier minskas i motsvarande mån, varför han eller hon är skyldig att teckna de 

resterande 200 000 aktierna. 

En emissionsgaranti kan även struktureras på så vis att garanten lämnar ett åtagande 

att teckna ett visst antal aktier, vars storlek är oberoende av övriga genomförda akti-

eteckningar. Om samtliga aktier i emissionen tecknas av andra sker dock ingen till-

delning av aktier till garanten. Om å andra sidan full täckningsgrad inte uppnås utan 

garantens medverkan har styrelsen rätt att tilldela honom eller henne aktier.27 

Exempel: I en företrädesemission emitteras 1 000 000 aktier. En garant åtar sig att 

teckna samtliga aktier inom ramen för en emissionsgaranti. I enlighet med åtagandet 

tecknar sig garanten för samtliga aktier i nyemissionen. Totalt tecknas 1 800 000 aktier i 

nyemissionen (inklusive garantens aktieteckning), vilket ger en täckningsgrad på 180 % 

(80 % exklusive garantens aktieteckning). Garanten tilldelas de 200 000 aktier som inte 

fördelas på övriga aktietecknare. 

Emissionsgaranten erhåller normalt en ersättning för den risk som garantiavtalet in-

nefattar.  Vanligen får garanten en kontant ersättning som baseras på en procentuell 

andel av den garanterade emissionslikviden. Ersättningsnivån ligger vanligen mellan 

två och tio procent av det garanterade beloppet, varvid ersättningen för den enskilda 

transaktionen fastställs mot bakgrund av den risk som garanten exponeras för.28 Det 

förekommer även, som ett alternativ till kontant ersättning, att kompensationen be-

står av nya aktier i det emitterande bolaget.29 En möjlighet är att bolaget i samband 

med nyemissionsbeslutet även beslutar om en riktad emission till garanten. Garan-

ten kan därefter ges en rätt att kvitta sin fordran på kontant garantiersättning mot 

bolagets fordran på emissionslikvid. Ett sådant upplägg är dock inte oproblematiskt 

i ljuset av god sed på aktiemarknaden, något som illustreras nedan i avsnitt 2.3. 

Det är inte ovanligt att det emitterande bolaget begär säkerhet för de garanti-

åtaganden som lämnas. Syftet med säkerheten är att ge emittenten ett skydd för det 

fall garanten vägrar, eller inte kan, infria sitt åtagande. I normalfallet består säkerhet-

en av en bankgaranti eller en avsättning, men det förekommer även andra former av 

                                                
27 Westermark & Lagercrantz, s 115 f. 
28 Askman & Ekvall, Garantier med guldkant, Affärsvärlden, 2005-01-18; Westermark & Lagercrantz, s 117. 
29 Westermark & Lagercrantz, s 117. 
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arrangemang.30 Säkerställande av emissionsgarantier kan antas ha blivit viktigare i 

ljuset av Fly Me:s och Fingerprint Cards misslyckade nyemissioner år 2006. I dessa 

två fall var garanterna oförmögna respektive ovilliga att infria sina utfästelser, vilket 

ledde till att de två emitterande bolagen initialt inte fick tillgång till den emissionslik-

vid som garantierna omfattade.31 Säkerställande av emissionsgarantier är ett osäker-

hetsmoment som – tyvärr – har lyckats överleva Labs2-avgörandet. I domskälen ut-

trycker sig HD vagt i frågan och det är alltjämt osäkert i vad mån en ställd säkerhet 

kan utnyttjas i syfte att genomdriva en aktieteckning.32 Frågan berörs ytterligare i av-

snitt 5.2 nedan. 

2.3 Emissionsgarantier och god sed på aktiemarknaden 

2.3.1 Allmänt om emissionsgarantier och god sed på aktiemarknaden 

AMN har vid upprepade tillfällen påtalat att det utifrån god sed på aktiemarknaden 

inte finns skäl att ifrågasätta utnyttjandet av emissionsgarantier eller erläggandet av 

marknadsmässig ersättning för en garants risktagande.33 Nämnden har inte heller 

ställt upp begränsningar med avseende på vem som kan agera garant, varför det är 

fullt möjligt att exempelvis låta en aktieägare garantera en nyemission.34  I detta av-

seende är det emellertid viktigt att vara uppmärksam på gränsdragningen mellan 

emissionsgarantier och vanliga teckningsförbindelser. För det fall en aktieägare läm-

nar en teckningsförbindelse – det vill säga en utfästelse om att utnyttja de tecknings-

rätter som han eller hon kommer att tilldelas i emissionen – gäller nämligen som ut-

gångspunkt att ersättning inte får utgå för åtagandet.35 Det faktum att ett åtagande 

avser teckning av aktier utan företrädesrätt är emellertid inte tillräckligt för att utfästel-

sen ska betraktas som en emissionsgaranti. Nämnden kräver också att åtagandet in-

nefattar en garantirisk. 

                                                
30 Westermark & Lagercrantz, s 116; Kapitalbarometern 2009, s 6 f. 
31 Fly Me:s nyemission får svårt att lyfta, Dagens industri, 2006-09-29; Wolmesjö, Fingerprint Cards vill ha betalt från 
Japan, Göteborgs-Posten, 2009-12-12. 
32 Jfr punkterna 27–29 i HD:s dom. 
33 AMN 2005:7; AMN 2015:2; AMN 2015:17; AMN 2016:1. 
34 AMN 2005:7. 
35 AMN 2015:2; AMN 2015:17. 
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I AMN 2016:1 hade ett bolag ingått en överenskommelse med det emitterande bolaget 

om teckning av aktier utan företrädesrätt. Mot bakgrund av att överenskommelsen 

ingicks vid en tidpunkt då teckningsperioden hade löpt ut fann AMN emellertid att det 

garantiliknande upplägget inte var en emissionsgaranti. Anledningen till detta var att avta-

let inte innefattade någon ”garantirisk” (vid tidpunkten för avtalets ingående hade teck-

ningsperioden löpt ut och det stod därför klart i vilken utsträckning ”garantin” skulle tas i 

anspråk). Nämnden betraktade arrangemanget som en företrädesemission där två olika 

teckningskurser utnyttjades, varvid den lägre teckningskursen tillkom bolaget som gjort 

åtagandet om aktieteckning. Det aktuella upplägget ansågs stå i strid med god sed på  

aktiemarknaden. 

Den ersättning som utgår för emissionsgarantens risktagande ska enligt AMN vara 

marknadsmässig. Vad som är marknadsmässig ersättning måste enligt nämnden be-

dömas i ljuset av emissionskursens nivå i förhållande till börskursen när garantin utfärdas lik-

som det emitterande bolagets risknivå i allmänhet.36 Den första bedömningsfaktorn hänför 

sig till omfattningen av emissionsrabatten. En teckningskurs som kraftigt understi-

ger börskursen kan antas sänka den risk som garanten exponeras för,37 varför garan-

tiersättningen rimligen borde fastställas till ett lägre belopp i dessa situationer. Den 

andra bedömningsfaktorn anknyter till risknivån i bolaget. Vem som är emittent, 

samt vilken situation emittenten befinner sig i, tillåts därmed inverka på bedömning-

en av vad som är marknadsmässig ersättning. De två ovannämnda faktorerna 

”måste” enligt nämnden beaktas vid prövningen av ersättningens marknadsmässig-

het. Det finns emellertid inget i nämndens överväganden som antyder att det skulle 

vara fråga om en uttömmande uppräkning av bedömningsfaktorer.  Andra omstän-

digheter borde därför kunna beaktas vid prövningen. 

Det kan i sammanhanget noteras att AMN har uttalat att ersättning endast bör utgå 

för garantiåtaganden som är avsedda att binda garanterna och inte för oförbindande 

avsiktsförklaringar.38 I vilken utsträckning emissionsgarantier med långtgående un-

dantag för garants bundenhet ska likställas med oförbindande avsiktsförklaringar är 

oklart. Det kan emellertid antas att en kraftigt beskuren emissionsgaranti exponerar 

                                                
36 AMN 2005:7. 
37 Se ovan under avsnitt 2.1. 
38 AMN 2005:7. 
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garanten för en mer begränsad risk, varför en sådan omständighet rimligen borde 

påverka vad som ska betraktas som marknadsmässig ersättning.39 

2.3.2 Särskilt om garantiersättning i form av aktier   

Det vanligaste torde vara att garantiersättning betalas ut i kontant form. För mindre 

eller medelstora tillväxtbolag, vars likviditet och intjäningsförmåga är begränsad, kan 

det emellertid vara attraktivt att betala garantiersättning i form av aktier i bolaget. 

Ett möjligt upplägg innebär att garanten tecknar aktier i en riktad nyemission och i 

samband därmed tillåts kvitta sin fordran på garantiersättning mot bolagets fordran 

på emissionslikvid.40 

Aktiemarknadsnämnden uttalade i AMN 2005:7 att det inte finns några principiella 

hinder mot att garantiersättning betalas i annan än kontant form.41 I samma utta-

lande gav nämnden emellertid uttryck för en restriktiv syn på ersättningsmodeller 

som innefattar riktade nyemissioner. Mot bakgrund av initiativärendet AMN 2002:2, 

anförde nämnden att det vid riktade nyemissioner inte är förenligt med god sed att 

erbjuda en emissionsrabatt som överstiger vad som kan betraktas som marknads-

mässig ersättning, annat än då det föreligger ”synnerligen starka och helt speciella 

skäl”. Detta är typiskt sett ett problem för mindre eller medelstora ”förväntnings-

bolag”42, vilka inte sällan utnyttjar omfattande rabatter vid företrädesemissioner. Att 

erbjuda motsvarande emissionsrabatt i en riktad nyemission till en garant skulle 

därmed stå i strid med god sed på aktiemarknaden. För det fall garanten är en aktie-

ägare i bolaget är utrymmet för det aktuella ersättningsupplägget än mer begränsat. 

Vad slutligen beträffar hanteringen av emissionsgarantier fastslog AMN att det är 

viktigt att aktieägarna förstår och kan förutse effekterna av garantiarrangemang. 

Detta kan vara svårt vid garantiupplägg av aktuellt slag eftersom ersättningens stor-

lek är beroende av börskursen vid den framtida tidpunkt då aktierna tilldelas.43 

                                                
39 Om möjligheten att med bindande verkan avtala om undantag i garantens bundenhet, se avsnitt 3.2.6. 
40 Westermark & Lagercrantz, s 117. 
41 AMN 2005:7. 
42 I uttalandet AMN 2005:7 utnyttjas termen för att beteckna ”[…] mindre och medelstora bolag inom t.ex. 
bioteknik och teknologi där verksamheten består i att utveckla en teknik eller en produkt [som har] […] en 
begränsad likviditet och intjäningsförmåga i en nära framtid”. 
43 AMN 2005:7. 
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Det kan påpekas att uttalandet AMN 2005:7 i väsentliga avseenden bygger på vad 

nämnden tidigare har uttalat om riktade nyemissioner i AMN 2002:2. På senare år 

har det emellertid skett en viss förändring vad beträffar frågan om riktade nyemiss-

ioners tillåtlighet. I AMN 2015:18 påtalade nämnden att lagstiftarens syn på riktade 

nyemissioner har förändrats,44 samtidigt som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har 

utfärdat en ny rekommendation om god sed vid riktade nyemissioner.45 Nämnden 

fastslog mot bakgrund därav att uttalandet AMN 2002:2 inte längre kan anses vägle-

dande i alla delar.46  

Det kan anföras goda skäl till varför möjligheten att utnyttja garantiersättning i form 

av aktier bör ändras i ljuset av den förändrade synen på riktade nyemissioner. Till att 

börja med kan påtalas att synen på vad som utgör marknadsmässig emissionsrabatt 

vid riktade nyemissioner har ändrats. Medan nämndens bedömning i AMN 2005:7 

byggde på premissen att marknadsmässighet skulle bedömas utifrån en jämförelse 

mellan marknadsvärde och emissionskurs, har Kollegiet uttryckt att bedömningen 

snarare ska ske med utgångspunkt i förfarandet kring emissionskursens fastställande. 

Kollegiet påtalar därvid att en på ett marknadsmässigt sätt fastställd emissionskurs 

normalt ska anses förenlig med god sed på aktiemarknaden.47 Som exempel på ett 

förfarande avsett att säkerställa marknadsmässighet nämns förhandlingar på arm-

längds avstånd mellan bolaget och investeraren.48 I rekommendationen uttalas vi-

dare att en riktad nyemission till aktieägare inte i sig ska betraktas som oförenlig 

med god sed på aktiemarknaden. Bedömningen måste i stället göras i varje enskilt 

fall, varvid särskild vikt ska fästas vid bedömningen av om emissionen leder till otill-

börlig fördel för en aktieägare till nackdel för en annan.49  

Kollegiets rekommendation ger alltså uttryck för en förändring vad gäller riktade 

nyemissioner, något som – i ljuset av nämndens argumentation i AMN 2005:7 – 

rimligen borde återspegla sig i hur garantiersättning i form av aktier ska betraktas. 

                                                
44 Se prop. 2013/14:86 s 64 ff. 
45 Kollegiets rekommendation om riktade kontantemissioner. 
46 AMN 2015:18. 
47 Kollegiets rekommendation om riktade kontantemissioner, s 3.  
48 Kollegiets rekommendation om riktade kontantemissioner, s 3. 
49 Kollegiets rekommendation om riktade kontantemissioner, s 3. 
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Måhända ligger den kvarlevande svårigheten i att leva upp till nämndens krav på sty-

relsens information i förhållande till aktieägarna. Alltför komplicerade ersättnings-

upplägg kan därför även fortsättningsvis antas vara problematiska i ljuset av god sed 

på aktiemarknaden.  I syfte att åskådliggöra innebörden och effekterna av ett visst 

ersättningsarrangemang torde det emellertid vara fullt möjligt att utnyttja räkne-

exempel och andra förklaringsmodeller. Det kan också sättas ramar för garantens 

ersättning genom utnyttjandet av bestämda gränsvärden, till exempel minimi- eller 

maximibelopp. På ovan angivet sätt kan de möjliga kostnaderna för emissionsgaran-

tier tydliggöras och begränsas, varför det kan diskuteras om inte garantiersättning i 

form av aktier bör gå att förena med god sed på aktiemarknaden. 

2.4 Hanteringen av emissionsgarantier i prospekt 

Existensen av emissionsgarantier anses skicka viktiga signaler till marknaden om att 

emittenten är uppbackad av investerare som tror på bolagets framtid. Mot bakgrund 

av detta torde förekomsten av emissionsgarantier, liksom deras omfattning, typiskt 

sett vara något som en eventuell aktietecknare uppmärksammar inför ett investe-

ringsbeslut.50  

I detta avseende står klart att ett prospekt med anledning av nyemission ska inne-

hålla information om förekommande emissionsgarantier.  EU:s prospektförordning 

föreskriver att ett prospekt ska identifiera de befintliga emissionsgaranterna samt re-

dogöra för de väsentliga inslagen i garantiavtalen, inbegripet den eventuella ersättning-

en som utgår till emissionsgaranterna.51 Finansinspektionens uppfattning är att de 

”väsentliga inslagen” i avtalen innefattar information om avtalens parter, huruvida 

garantierna är säkerställda samt de eventuella metoderna för ett sådant säkerstäl-

lande. I enlighet med FI:s uppfattning får en nyemission endast beskrivas som ”sä-

kerställd” om garantier med avseende på samtliga nyemitterade aktier omfattas av en 

till bolaget ställd säkerhet. I den mån lämnade emissionsgarantier inte omfattas av 

ett säkerställande ska detta omnämnas i prospektets riskavsnitt.52  

                                                
50 Westermark & Lagercrantz, s 113. 
51 Prospektförordningen bilaga III punkt 5.4. 
52 Vägledning – Granskning av prospekt, s 70 f. 
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Begreppet ”garant” förekommer också i 2 kap LHF. Det anges exempelvis i 2 kap 

11 § att ”ett prospekt ska innehålla all information rörande […] en eventuell garants 

tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter”. I förarbe-

tena framgår emellertid att begreppet ”garant” i det aktuella sammanhanget inte 

åsyftar emissionsgaranter och andra underwriters, utan ”person[er] som har åtagit 

sig att säkerställa att alla skyldigheter i samband med en emission utförs enligt givna 

regler”.53 Den i förarbetena givna definitionen av begreppet ”garant” anknyter där-

med till definitionen av termen ”garantigivare” som ges i bilaga VI i EU:s prospekt-

förordning.54 Det senare begreppet ska enligt Finansinspektionens uppfattning om-

fatta personer som ställer garantier vid emission av skuldebrev och derivatinstrument.55  

  

                                                
53 Prop. 2004/05:158 s 175; SOU 2004:95 s 213. 
54 Se prospektförordningen bilaga VI punkt 1. 
55 Vägledning – Granskning av prospekt, s 20. 
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3 Emissionsgarantiers giltighet 

3.1 Bakgrund till problemet – aktieteckningens formbundenhet 

Precis som övrig lös egendom kan aktier, med iakttagande av de begränsningar som 

följer av lag eller avtal, överlåtas och förvärvas. Aktier kan exempelvis förvärvas ge-

nom köp, byte och olika former av familjerättsliga fång. Ett ytterligare sätt att för-

värva aktier är genom aktieteckning.56  Aktieteckning är en formbunden rättshand-

ling, som har gjorts till föremål för särskild reglering i ABL. ABL innehåller två se-

parata regler om aktieteckningens form, en för aktieteckning vid bolagsbildning och 

en för aktieteckning vid nyemission. 

2 kap 12 § ABL innehåller formkravet för aktieteckning i samband med bolagsbild-

ning. Enligt bestämmelsen ska aktieteckningen ske i stiftelseurkunden, vars utform-

ning framgår av 2 kap 5–11 §§ ABL. Vad beträffar aktieteckning i samband med ny-

emission återfinns formkravet i 13 kap 13 § ABL. Enligt bestämmelsen ska teckning 

av nya aktier ske på en teckningslista som innehåller emissionsbeslutet samt, i före-

kommande fall, viss annan föreskriven information.57  Formkravet för aktieteckning 

vid nyemission har gjorts till föremål för två särregleringar, avsedda att förenkla 

teckningsförfarandet. Till att börja med tillåter 13 kap 13 § stycke 2 simultan-

teckning. Detta innebär att samtliga aktietecknare som omfattas av ett teckningserb-

judande, tillsammans, får företa teckningen direkt på stämmoprotokollet vid den 

stämma där emissionsbeslutet fattas. Därutöver finns det en bestämmelse om teck-

ning genom betalning i 13 kap 13 § stycke 3. Med stöd av bestämmelsen kan ett bo-

lag besluta om att aktieteckning ska ske genom betalning av emissionslikviden. Möj-

ligheten till teckning genom betalning är av stor praktisk betydelse för aktiemark-

nadsbolag, vars ägarkrets i normalfallet är utbredd. I dessa bolag skulle hanteringen 

av en ”vanlig” teckningslista vara praktiskt omöjlig. 

Konsekvensen av att formkravet överträds är att aktieteckningen blir ogiltig. Detta 

följer av 2 kap 12 § respektive 13 kap 14 § ABL. Ogiltigheten medför att varken det 

                                                
56 Det torde numera stå klart att förvärv av aktie genom aktieteckning inte är att hänföra till köp, utan att det 
snarare är fråga om en särskild form av förvärv. Se härom Lüning, s 24 ff. 
57 Se 13 kap 6–8 §§ ABL. 
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emitterande bolaget eller aktietecknaren kan åberopa teckningen. Ogiltigheten för-

anleder vidare att eventuell erlagd prestation kan återkrävas av den presterande par-

ten. Det är viktigt att notera att aktieteckningens initiala ogiltighet kan läkas. För att 

detta ska ske krävs att emissionen registreras utan att felaktigheten dessförinnan 

anmäls till Bolagsverket av den berörda aktietecknaren.58  

Formkravet i 13 kap 13 § ABL omfattar alltså aktieteckning. En emissionsgaranti har 

varken till syfte eller effekt att ersätta aktieteckningen.  I stället kan en emissionsga-

ranti kvalificeras som ett åtagande att, under vissa förutsättningar, i framtiden teckna 

aktier. Mot bakgrund av det sagda står det klart att formkravet enligt sin ordalydelse 

inte är direkt tillämpligt på emissionsgarantier, utan att ett emissionsgarantiavtal sna-

rare kan betraktas som en form av föravtal.59  Trots att emissionsgarantier inte omfat-

tas av 13 kap 13 § ABL:s ordalydelse, har det länge funnits en osäkerhet vad beträf-

far garantiavtalens giltighet. Kärnfrågan har därvid varit huruvida formkravet ska ut-

sträckas till att omfatta emissionsgarantier, med följd att garantiavtalen ska betraktas 

som ogiltiga.60 Lagstiftaren har inte uttryckligen adresserat frågan om formkravets 

tillämpning på emissionsgarantier eller andra föravtal om aktieteckning. Frågan har 

inte heller hanterats i domstolspraxis i någon större utsträckning. Ända fram till i 

mars i år – då HD avkunnade domen i Labs2-avgörandet – var NJA 1918 s 394 det 

enda rättsfallet som berörde giltigheten av utfästelser om aktieteckning.  

I NJA 1918 s 394 hade ett avtal slutits med anledning av en förestående nyemission. Av-

talet, som hade ingåtts mellan aktietecknaren G och det emitterande bolaget, föreskrev att 

bolaget skulle fatta beslut om nyemission samt att G skulle ha en rätt och skyldighet att 

teckna aktier i emissionen. G visade sig senare vara ointresserad av att delta i nyemission-

en, och gjorde av den anledningen gällande att överenskommelsen var ogiltig.  Som stöd 

åberopade G aktieteckningens formbundenhet. 

Rådhusrätten, vars dom fastställdes av HD utan egen motivering, gick på G:s linje. Dom-

stolen konstaterade således att G inte hade fullbordat avtalet genom att teckna aktier i 

emissionen på det sätt som lagen kräver. Vid sådana förhållanden ansåg rådhusrätten att 

utfästelsen om aktieteckning inte kunde betraktas som bindande.  

                                                
58 Andersson m fl, 2:19. 
59 Kleineman, s 41; Nerep, s 55 f; Westermark & Lagercrantz, s 120. 
60 För olika uppfattningar i frågan se Karlgren, s 61 ff; Nial, s 182; Nerep, s 55 ff; Kleineman, s 47 ff; Wes-
termark & Lagercrantz, s 118 ff; Karlström, s 65 ff; Åqvist, s 617 f. 
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3.2 Garantiavtalens bindande verkan i ljuset av Labs2-avgörandet 

3.2.1 Bakgrund 

I samband med en företrädesemission i det listade bolaget Labs2 Group AB 

(”Labs2”) slöts emissionsgarantiavtal med totalt 18 garanter. Vid slutet av teck-

ningsperioden visade det sig att nyemissionen inte hade fulltecknats, varför avräk-

ningsnotor sändes till garanterna med syftet att verkställa aktieteckning. Ett antal ga-

ranter genomförde emellertid inte aktieteckningen, varefter Labs2 kom överens med 

en utomstående part (”Trygghetsbolaget”) om fyllnadsteckning. I samband med att 

den resterande emissionslikviden tillfördes Labs2, överläts kraven på garanterna till 

Trygghetsbolaget. Frågan som HD hade att ta ställning till var huruvida garanterna 

skulle anses skyldiga att – i utbyte mot aktierna som teckningen omfattade – ersätta 

Trygghetsbolaget för den tillskjutna emissionslikviden. Kärnfrågan i avgörandet var 

huruvida garantiavtalen skulle betraktas som bindande eller inte.61 

3.2.2 Giltighetsfrågans utgångspunkt – utfästelsers olika bindningsverkningar 

Även om aktieteckning är en rättshandling som företas i en specifik aktiebolagsrätts-

lig kontext, står klart att frågan om emissionsgarantiers giltighet har en avtalsrättslig 

dimension. På ett mer principiellt plan aktualiseras förhållandet mellan föravtal och 

formalavtal. Historiskt har frågan om föravtals giltighet i förhållande till legala form-

krav framförallt aktualiserats inom ramen för fastighetsrätten. Vad avser formkravet 

vid överlåtelse av fast egendom har HD sedan länge upprätthållit en strikt princip 

om samtidigt inträde av bundenhet på ”ömse sidor”; den så kallade ömsesidighetsprin-

cipen.  Med stöd i denna princip har HD i flera avgöranden intagit positionen att för-

avtal avseende fastighetsöverlåtelser är ogiltiga.62 

Tidigare förefaller det ha funnits en osäkerhet kring huruvida ömsesidighetsprinci-

pen skulle betraktas som en allmän princip för relationen mellan föravtal och form-

krav. I en numera åldrad kommentar till avtalslagen påtalar Almén och Eklund att 

existensen av ett legalt formkrav medför att anbud och utfästelser med avseende på 

                                                
61 Punkterna 1–9 i HD:s dom.  
62 Vahlén, s 72 f. Se även NJA 2012 s 1095 för ett relativt färskt avgörande som bekräftar positionen. 
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berörda formalavtal är ogiltiga.63  Denna uppfattning gav närmast vid handen att 

ömsesidighetsprincipen skulle förstås som en allmän princip för relationen mellan 

föravtal och formkrav. I senare års rättspraxis har emellertid kunnat skönjas en ut-

veckling mot en mer inskränkande syn på formkrav, och i ljuset av HD:s avgörande 

NJA 1992 s 66 torde det kunna konstateras att Almén och Eklunds uppfattning inte 

ger uttryck för gällande rätt.  

I NJA 1992 s 66 prövade HD huruvida ett optionsavtal rörande köp av bostadsrätt skulle 

betraktas som bindande mot bakgrund av formkravet i 6 kap 4 § bostadsrättslagen. I 

domskälen anförde HD, med hänvisning till ett antal äldre avgöranden, att utfästelser om 

köp eller försäljning av fast egendom sedan länge ansetts ogiltiga i svensk rätt.  Vad där-

emot beträffar annan egendom påtalade HD att utgångspunkten är att optionsavtal är bindande, 

vilket anses vara en naturlig följd av principen om avtalsfrihet. Domstolen uttalade att 

undantag från huvudregeln om optionsavtals giltighet kan göras med stöd i lagstiftning el-

ler om särskilda skäl föranleder det. I det aktuella avgörandet kom domstolen fram till att 

optionsavtalet skulle anses giltigt. Det kan emellertid noteras att HD valde att upprätthålla 

en viss aspekt av formkravet. Domstolen anförde därvid att ett giltigt optionsavtal förut-

sätter skriftlig form. HD menade att en acceptans av muntliga optionsavtal skulle leda till 

att formkravet urholkades på ett inte godtagbart sätt.64  

Det är också i NJA 1992 s 66 som HD tar sin utgångspunkt i Labs2-avgörandet.65 I 

avgörandet går HD emellertid längre och nyanserar frågan om relationen mellan 

föravtal och legala formkrav ytterligare. Till skillnad från NJA 1992 s 66 diskuterar 

inte HD huruvida avtalen ska betraktas som bindande, kort och gott. Domstolen 

diskuterar istället föravtals ”bindningsverkningar”66.  Inom ramen för det bredare 

begreppet ”bindningsverkningar” gör domstolen en distinktion med avseende på 

möjligheten att förplikta löftesgivaren att genomföra en formbunden transaktion och ska-

deståndsansvar vid underlåtet genomförande.67 Ett avtal behöver inte nödvändigtvis ha 

båda dessa verkningar, utan det är fullt möjligt att ett avtal endast är bindande på så 

sätt att underlåtet genomförande medför skadeståndsskyldighet.68 Följande uttalande 

                                                
63 Almén & Eklund, s 15. Se även NJA 1918 s 394. 
64 HD:s position i avgörandet har bekräftats i flera senare avgöranden, se NJA 1994 s 130 och NJA 2001 s 75. 
65 Punkt 32 i HD:s dom. 
66 Se exempelvis punkterna 30–34 i HD:s dom.  
67 Se punkterna 33–34 i HD:s dom.   
68 Se domstolens argumentation i punkterna 30–35 i HD:s dom.  
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i domskälen illustrerar domstolens syn på bedömningen av föravtals olika bind-

ningsverkningar. 

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

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

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

sätt som kommer till uttryck i 1992 års rättsfall [NJA 1992 s 66], nämligen att bindnings-

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

formkraven ska begränsas mer än vad formkravens ändamål motiverar. 

34. När det gäller frågan om formkravens betydelse för löftesgivarens skadeståndsansvar 

är emellertid den rättsliga regleringen av transaktionstypen inte omedelbart tillämplig (jfr 

1 § tredje stycket avtalslagen). Även om de formkrav som gäller för den utfästa transakt-

ionen inte har iakttagits är därför, enligt den grundläggande principen om avtalsfrihet, ett 

optionsavtal i princip bindande på så sätt, att ett underlåtet infriande utgör ett skade-

ståndsgrundande avtalsbrott (beträffande fast egendom, se dock p. 31). Men i linje med 

1992 års rättsfall kan syftet med ett visst formkrav ge anledning till undantag. Härigenom 

kommer de ändamål som ligger bakom formkraven – vilka ändamål kan sträcka sig vidare 

än till partsintressena – till beaktande inom ramen för det avtalsrättsliga systemet.” 

Eftersom Trygghetsbolagets talan endast avsåg skadestånd för brott mot garantiav-

tal, hade HD inte anledning att pröva frågan om möjligheten att förplikta en emiss-

ionsgarant att fullgöra aktieteckning. Domstolen uttalar emellertid – obiter dictum – 

att den rättsregel som domstolen ger uttryck för i det ovannämnda avgörandet NJA 

1918 s 394 ska förstås som att den som har åtagit sig att teckna aktier inte kan för-

pliktas att göra så.69  Domstolen uttalar att det förvisso kan anföras goda skäl till 

stöd för att en emissionsgaranti bör kunna genomdrivas av det emitterande bola-

get.70 Samtidigt uttrycker HD att prejudikatvärdet av 1918 års rättsfall inte utan vi-

dare kan underkännas. 

”28. Det finns dock också skäl för att 1918 års rättsfall fortfarande bör ha prejudikatver-

kan. Formkraven när det gäller aktieteckning var vid tiden för rättsfallet i stort sett des-

amma som i dag. Vidare ger uttalanden i förarbetena till 1975 års aktiebolagslag ett visst 

stöd för att rättsläget svarar mot 1918 års avgörande (se SOU 1971:15 s. 138 och prop. 

                                                
69 Punkt 26 i HD:s dom. 
70 Punkt 27 i HD:s dom. 
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1975:103 s. 298). Förarbetena till den nuvarande aktiebolagslagen ger inte stöd för någon 

förändring i detta avseende.” 

HD:s uttalande är svårvärderat sett till att det inte mynnar ut i ett ställningstagande. 

Frågan är emellertid högst relevant eftersom emissionsgarantier ofta görs till föremål 

för säkerställande, en praktisk realitet som HD också uppmärksammar i domskä-

len.71 I den mån rättsläget ska förstås som att en garant inte kan förpliktas att ge-

nomföra en aktieteckning, kan inte heller en säkerhet ställd av garanten tas i anspråk 

för betalning av teckningslikviden.72 Domstolen ger ingen ledning för hur den aktu-

ella frågan ska bedömas, annat än att den ska avgöras i ljuset av det synsätt som 

kommer till uttryck i 1992 års rättsfall (se punkt 33 i HD:s domskäl). Därvid ska 

bindningsverkningarna av en utfästelse inte begränsas mer än vad som är motiverat 

med hänsyn till ändamålen bakom formkravet.73 I vilken utsträckning avgörandet i 

NJA 1918 s 394 lägger hinder för en möjlighet att rättsligt genomdriva aktieteckning 

är emellertid – mot bakgrund av HD:s uttalanden ovan – alltjämt oklart. 

3.2.3 Förutsättningar för garantiavtals bindande verkan – skriftlighet och adekvat 

information 

I linje med NJA 1992 s 66 uttalar alltså HD att brott mot föravtal som huvudregel 

ska medföra skadeståndspåföljd, men att undantag kan göras i den enskilda situat-

ionen om det är motiverat med hänsyn till formkravets underliggande ändamål.74  

Lagstiftarens motivering till införandet av särskilda formkrav har varierat från fall till 

fall. Som exempel på underliggande skäl har lagstiftaren anfört att offentlig myndig-

het ska befatta sig med den aktuella avtalstypen, att det finns ett intresse av ordning i 

rättsförhållandena samt, i vissa situationer, att det finns ett fiskalt intresse av skatte-

kontroll.75 Formkravet vid aktieteckning tillkom i samband med införandet av 1895 

års ABL.  I betänkandet, som föranledde den aktuella lagen, uttrycktes en vilja att 

söka förebygga risken för allmänhetens inledande i ”osunda affärsföretag”. Kom-

                                                
71 Punkt 27 i HD:s dom. 
72 Se punkterna 27–28 i HD:s dom. 
73 Punkt 33 i HD:s dom. 
74 Punkterna 33–35 i HD:s dom. 
75 Nerep, s 42. 
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mitténs uppfattning var att det formaliserade förfarandet skulle erbjuda aktieteck-

nare en möjlighet att undersöka bolaget och, på grundval av denna undersökning, ta 

ställning till om de ville delta i teckningen eller inte.76 Med åren förefaller motiven 

bakom aktieteckningens formbundenhet ha skiftat i viss utsträckning. I proposition-

en till nu gällande ABL uttrycks att formkravet syftar till att garantera att tecknings-

villkoren är kända för aktietecknarna, samt till att förhindra att det i efterhand upp-

kommer oklarheter kring aktieteckningen.77  

I förhållande till teckningsutfästelser som generell företeelse är HD:s uppfattning – 

vilket har påtalats ovan – att undantag från huvudregeln om skadeståndspåföljd kan 

göras i det enskilda fallet, förutsatt att de underliggande ändamålen bakom formkra-

vet motiverar det.78 Domstolen påtalar förvisso att utrymmet för avsteg från princi-

pen om avtalsfrihet får anses vara förhållandevis begränsat, men att möjlighet till ny-

anserade bedömningar likväl finns. Som exempel på en faktor som kan inverka på 

bedömningen är avsaknaden av skriftlig form, även om domstolen uttalar att en 

muntlig utfästelse inte nödvändigtvis behöver vara ogiltig.79 

Vad beträffar emissionsgarantier går domstolen längre i sin bedömning och utfor-

mar en abstrakt regel för fastställande av garantiutfästelsers bindningsverkan. HD 

uttalar därvid att en emissionsgaranti är bindande på så vis att bristande fullgörande 

utgör skadeståndsgrundande avtalsbrott, förutsatt att garantin är skriftlig och garan-

ten har blivit adekvat informerad om nyemissionens villkor och förutsättningar.80 Rörande 

kravet på adekvat information gör HD följande uttalande. 

”42. Vad som gäller i fråga om informationskravet beror på omständigheterna, främst vad 

för slags bolag det rör sig om och vem som är garant. Om garanten får del av ett emiss-

ionsprospekt som uppfyller lagens krav och vad som kan följa av god sed på aktiemark-

naden, måste detta alltid vara tillräckligt. Att prospektet blir tillgängligt för garanten först 

efter det att garantin har ställts saknar betydelse, om inte garanten snarast därefter och 

med fog meddelar – på ett sätt som är likvärdigt med det som användes när emissionsga-

rantin tillkännagavs – att han inte står för garantin därför att uppgifterna i prospektet av-

                                                
76 Kommittébetänkande 1890:9 s 112. 
77 Prop. 2004/05:85 s 346. 
78 Punkt 40 i HD:s dom.  
79 Punkt 40 i HD:s dom. 
80 Punkt 41 i HD:s dom. 



 

31  

 

viker från vad han hade anledning att räkna med när garantin ställdes. När en emissions-

garanti har ställts av ett värdepappersinstitut eller en huvudaktieägare måste garanten själv 

ha ett betydande ansvar för att se till att bli informerad. Det talar för att han ska anses ha 

blivit adekvat informerad, om han inte kan visa att väsentlig information har undanhållits 

eller är felaktig.”  

Utgångspunkten är således att informationskravets omfattning ska avgöras utifrån 

en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, varvid vikt ska fästas vid 

vad för slags bolag det är fråga om samt vem som är garant. I den mån garanten får 

ta del av ett emissionsprospekt som uppfyller lagens krav och som är i linje med god 

sed på aktiemarknaden ska detta emellertid alltid anses tillräckligt enligt HD. Det 

spelar ingen roll att garantiavtalet ingås innan prospektet blir tillgängligt. HD tilläg-

ger dock att emissionsgaranter har en form av frånträdesrätt, vilken enligt domstolen 

kan utnyttjas i den mån uppgifterna i prospektet avviker från vad garanten hade an-

ledning att räkna med vid tidpunkten för garantins utfärdande.81 

3.2.4 Förekomsten av emissionsprospekt och garantens frånträdesrätt 

Det finns alltså en möjlighet för garanten att frånträda en ställd garanti om uppgif-

terna i emissionsprospektet avviker från vad garanten hade anledning att räkna med 

vid tidpunkten för garantins utfärdande. För att ett sådant frånträdande ska vara 

möjligt krävs emellertid att garanten med fog, och snarast efter prospektets tillgänglig-

görande, meddelar att han eller hon frånträder den utfärdade emissionsgarantin.82   

Att garanten ska ha ”fog” för sitt frånträde torde leda till att bedömningen beträf-

fande skälen till frånträdet blir objektiv. Att uppgifterna i prospektet avviker från 

vad garanten hade att räkna med är därmed inte tillräckligt, utan ett frånträdande ska 

– kan det antas – vara objektivt berättigat i ljuset av den nya informationen i pro-

spektet. Ett rimligt antagande är att bedömningen av huruvida ett frånträde är ob-

jektivt berättigat ska ske med utgångspunkt i vilken betydelse de nya uppgifterna kan 

antas ha på en typisk garants vilja att utfärda en garanti på de aktuella villkoren. Om 

den nya informationen rubbar förutsättningarna i så stor utsträckning att det kan an-

                                                
81 Se punkt 42 i HD:s dom. 
82 Punkt 42 i HD:s dom. 
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tas att den aktuella garantitransaktionen inte hade genomförts med kännedom om 

denna, bör ett frånträde betraktas som objektivt berättigat. 

Vilka uppgifter som ger fog för ett frånträde torde kunna variera. Mot bakgrund av 

att emissionsgarantier utnyttjas i syfte att undvika osäkerheter under emissionspro-

cessen, får det emellertid anses ingå i överenskommelsen att garanten ska bära risken 

för oväntade händelser med negativ inverkan på emittenten och emissionen.83 En 

tillämpning, avsedd att upprätthålla garantiavtalens funktion, borde därför vara syn-

nerligen restriktiv med att låta garanten frånträda garantin med anledning av inform-

ation i prospektet som har sitt ursprung i händelser som har inträffar efter tidpunk-

ten för garantins utfärdande. En ändamålsenlig tillämpning av frånträdesrätten 

borde därför primärt avse garantens motivvillfarelse, det vill säga misstag avseende mo-

tivbildande förutsättningar vid tidpunkten för garantins utfärdande (oriktiga förutsätt-

ningar).84  Exempelvis kan en garant ha agerat utifrån förutsättningen att den histo-

riska finansiella informationen om bolaget och de presenterade villkoren för den 

planerade emissionen var riktiga. I den mån dessa uppgifter återges på ett avvikande 

sätt i emissionsprospektet ligger det närmre till hands att låta garanten frånträda den 

gjorda utfästelsen, givetvis under förutsättning att ett frånträde ter sig objektivt be-

rättigat i ljuset av den nya informationen. HD:s argumentation i Labs2-avgörandet 

ger även visst stöd åt det förda resonemanget ovan. 

”49. Att en emissionsgaranti offentliggörs får mot denna bakgrund anses innebära att ga-

ranten tar på sig inte bara risken för att emissionen inte blir fullt tecknad under oföränd-

rade förhållanden, utan också risken för den inverkan som händelseutvecklingen fram till 

teckningstidens slut kan ha på utfallet av emissionserbjudandet. Av det följer att en ovän-

tad händelseutveckling under teckningstiden i princip inte kan medföra att en offentlig-

gjord garanti upphör att vara verksam annat än om ett förbehåll om begränsad bundenhet 

har gjorts i samband med offentliggörandet.” 

Domstolens resonemang i aktuellt hänseende tar förvisso sikte på betydelsen av 

ändrade förhållanden i bolaget under teckningsperioden, och således inte frågan om 

utnyttjande av frånträdesrätt med anledning av information i prospekt. Det kan ändå 

vara intressant att notera att offentliggörandet av en emissionsgaranti, vilket kan ske 

                                                
83 Jfr HD:s argumentation i punkt 49 om betydelsen av ändrade omständigheter under teckningstiden. 
84 Se vidare Adlercreutz & Gorton, s 286. 
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både i prospekt och i pressmeddelande, ger upphov till en sträng bundenhet för ga-

ranten. Oväntade händelser efter offentliggörande ska således i princip inte påverka 

frågan om bundenhet, annat än för det fall ett förbehåll om begränsad bundenhet 

har offentliggjorts. Det vore motsägelsefullt om en emissionsgaranti skulle betraktas 

som bindande, samtidigt som en garant tillåts fatta ett beslut om ensidigt frånträde. 

En tillämpning, avsedd att upprätthålla HD:s ställningstagande i ovan anfört hänse-

ende, borde därför vara minst lika restriktiv med avseende på garantens frånträdes-

rätt med anledning av information hänförlig till förändrade förutsättningar efter ga-

rantins utfärdande. Det sagda bör åtminstone vara en stark huvudregel. Måhända 

kan det finnas situationer då frånträde kan betraktas som berättigat i ljuset av för-

ändrade förutsättningar under teckningsperioden. Exempelvis kan argumenteras för 

att så ska vara fallet om de ändrade omständigheterna har sitt ursprung i grovt 

vårdslösa affärsbeslut av emittenten eller andra, i förhållande till garanten, illojala 

ageranden.  

Ett eventuellt frånträde måste meddelas snarast efter det att prospektet blir ”till-

gängligt” för garanten.85 Det torde stå klart att ett prospekt blir tillgängligt för garan-

ten vid tidpunkten för prospektets offentliggörande, vilket inträffar efter godkän-

nande och registrering av prospektet hos Finansinspektionen (2 kap 28 § LHF). Om 

garanten ges tillgång till prospektet före offentliggörandet kan det emellertid antas 

att ”klockan” startar vid tidpunkten för tillgängliggörandet. 

Meddelande om frånträde ska enligt HD ske på ett sätt som är likvärdigt med det 

som användes när emissionsgarantin tillkännagavs. Det vanliga torde vara att emiss-

ionsgarantier tillkännages i samband med att styrelsens förslag till nyemission offent-

liggörs, alternativt – för det fall styrelsen själv beslutar om nyemissionen – i sam-

band med att beslutet offentliggörs. Ett offentliggörande sker typiskt sett genom ett 

pressmeddelande.86 Vad som ska betraktas som ”likvärdigt” med ett pressmed-

delande torde kunna bedömas mot bakgrund av emittentregelverkets krav på meto-

der vid offentliggörande av information (3.1.5 i regelverket). Därvid står klart att ett 

                                                
85 Punkt 42 i HD:s dom. 
86 Westermark & Lagercrantz, s 346 f. 
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offentliggörande ska genomföras på ett sätt som leder till att informationen blir 

snabbt tillgänglig för allmänheten på ett icke-diskriminerande sätt. Det kan diskuteras om det 

finns andra metoder som, med hänsyn till kravet på snabb och icke-diskriminerande 

spridning, kan betraktas som ”likvärdiga” med pressmeddelanden. Kommunikation 

via exempelvis sociala medier kan därvid antas få en långsammare och mer selektiv 

spridning, något som kan leda till informationsasymmetrier på marknaden. I ljuset 

av att information om en garants frånträde ofta är potent, finns det god anledning 

att tillkännage ett eventuellt frånträde i form av ett pressmeddelande. Det kan av 

samma anledning finnas skäl att koordinera ett eventuellt offentliggörande med det 

emitterande bolaget. 

3.2.5 Särskilt om värdepappersinstitut och huvudaktieägare som garanter 

I enlighet med vad som har anförts ovan gäller att det ytterst är det emitterande bo-

laget som står risken för att informationen i prospektet avviker från vad garanten 

hade anledning att räkna med vid tidpunkten för garantins utfärdande. En viss mo-

difikation i det sagda görs dock för det fall garanten är ett värdepappersinstitut eller 

huvudaktieägare i det emitterande bolaget.87  

”När en emissionsgaranti har ställts av ett värdepappersinstitut eller en huvudaktieägare 

måste garanten själv ha ett betydande ansvar för att se till att bli informerad. Det talar för 

att han ska anses ha blivit adekvat informerad, om han inte kan visa att väsentlig inform-

ation har undanhållits eller är felaktig.”88 

I den mån garanten bedöms vara särskilt kvalificerad – det vill säga om garanten an-

tingen är ett värdepappersinstitut eller en huvudaktieägare – presumeras alltså han 

eller hon ha blivit adekvat informerad. Presumtionen kan emellertid brytas om ga-

ranten kan visa att väsentlig information har undanhållits eller är felaktig. Kravet på vä-

sentlighet antyder att bedömningen av vilka omständigheter som berättigar ett från-

träde ska vara sträng.  

Att fastställa om en eventuell garant är att betrakta som ett ”värdepappersinstitut” 

torde i de allra flesta fall vara förhållandevis enkelt. Det kan antas att HD i relevant 

                                                
87 Se punkt 42 i HD:s dom. 
88 Punkt 42 i HD:s dom. 
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hänseende åsyftar den definition av begreppet som återfinns i 1 kap 5 § stycke 1 p 

27 VpmL.89 Vad som inryms i begreppet ”huvudaktieägare” är emellertid inte lika 

klart och det torde kunna uppstå gränsdragningsproblem med avseende på begrep-

pets närmare innebörd. En rimlig, om än vag, utgångspunkt är emellertid att termen 

kan antas innefatta det emitterande bolagets största aktieägare. 

3.2.6 Särskilt om verkningar av förbehåll om begränsad bundenhet  

Såsom har påtalats ovan betraktar HD en emissionsgaranti som en sträng förplik-

telse i så måtto att förändrade omständigheter efter offentliggörandet av garantin i 

princip inte ska kunna inverka på garantiavtalets bindningsverkningar. Motiveringen 

till den aktuella ståndpunkten står att finna i det faktum att en offentliggjord emiss-

ionsgaranti har drag av tredjemansutfästelse. Eventuella investeringsbeslut – såsom 

aktieteckning och handel med teckningsrätter – fattas därvid i vetskap om att emiss-

ionen under alla förhållanden kommer att nå en viss täckningsgrad.  På samma sätt 

kan utomstående personer – i ljuset av att bolaget är garanterat ett visst kapitaltill-

skott – inlåta sig i affärer med bolaget.90 

Även om HD således avvisar att förändrade omständigheter ska kunna inverka på 

emissionsgarantiers bindningsverkan – med mindre att kravet på adekvat informat-

ion i vissa fall kan föranleda en rätt till frånträde – utesluter inte HD att garanten 

och det emitterande bolaget själva kan disponera över eventuella risker under teck-

ningsperioden. I domskälen anför HD följande. 

”Av det följer att en oväntad händelseutveckling under teckningstiden i princip inte kan 

medföra att en offentliggjord garanti upphör att vara verksam annat än om ett förbehåll 

om begränsad bundenhet har gjorts i samband med offentliggörandet.”91 

Förändrade omständigheter under teckningstiden kan således leda till att garantin 

upphör, under förutsättning att ett förbehåll om begränsad bundenhet har gjorts i 

samband med offentliggörandet av garantiåtagandet. Mot bakgrund av domstolens 

resonemang om tredjemansutfästelser borde den rimliga logiken vara att aktörer 

                                                
89 Värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt VpmL att driva värdepappersrörelse 
och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige (1 kap 5 § stycke 1 p 27 VpmL). 
90 Punkt 58 i HD:s dom. 
91 Punkt 49 i HD:s dom. 
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som agerar i förlitan på emissionsgarantin även ska känna till förekomsten av en 

eventuell bundenhetsinskränkning.  Det kan sättas i fråga hur detaljerat ett sådant 

förbehåll ska presenteras. I ljuset av syftet bakom kravet på offentliggörande, vilket 

förefaller vara skyddet för tredjemans tillit, borde det rimligen krävas att åtminstone 

huvuddragen i en eventuell bundenhetsinskränkning framträder. HD:s kortfattade 

uttalande berättigar emellertid inte till några mer långtgående slutsatser i relevant av-

seende.  

3.2.7 Något om skadeberäkningen vid brott mot garantiavtal 

När skadeståndsgrundande avtalsbrott väl kan konstateras blir frågan vilken ersätt-

ning det emitterande bolaget ska erhålla. Den kanske mest centrala frågan blir därvid 

hur aktiebolagets skada ska beräknas. Utgångspunkten inom svensk rätt är att skade-

stånd vid kontraktsbrott ska motsvara det positiva kontraktsintresset. Med detta avses 

att den skadelidande ska försättas i samma ställning som om kontraktet hade upp-

fyllts på ett riktigt sätt.92 Vilken ersättning den skadelidande ska erhålla kan beräknas 

enligt den så kallade differensläran, innefattande en jämförelse mellan den tänkta si-

tuationen då den skadeståndsgrundande händelsen inte inträffade och det faktiska 

förloppet.93 Det sagda ger vid handen att den skadelidande bland annat kan komp-

enseras för utebliven vinst. Klart är emellertid att ersättning för skada i kontrakts-

förhållanden, i likhet med vad som gäller i utomobligatoriska förhållanden, begrän-

sas med hänsyn till kravet på adekvat kausalitet.94  

Sett till att Labs2 erhöll emissionslikviden genom Trygghetsbolagets fyllnadsteck-

ning, gav inte garanternas avtalsbrott upphov till några mer långtgående följdverk-

ningar för emittentens räkning. En fråga som däremot kom att uppmärksammas i 

avgörandet var ur vilket perspektiv skadeberäkningen skulle företas.  

”55. I vad mån bolaget ska tillföras kapital genom nyemission är en sak för aktieägarna. 

En utebliven teckningslikvid på grund av att en emission inte blev fulltecknad utgör inte 

en skada i bolagets rörelseverksamhet; det handlar om att bolagets kapitalstruktur blev en 

annan än den tänkta. Detta talar för ett aktieägarperspektiv i fråga om skadeberäkningen. 

                                                
92 Hellner m fl, s 227. 
93 Hellner m fl, s 229 f. 
94 Se vidare Hellner m fl, s 225 ff. 
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Ett sådant perspektiv leder också till att hela skadebilden täcks in på det sättet, att den 

verkliga ekonomiska skadan för aktieägarna blir bestämmande för skadeståndet. Vidare 

kan bolagsperspektivet framstå som mindre förenligt med 1918 års rättsfall [NJA 1918 s 

394]. Om det uteblivna tillskottet läggs till grund för skadeberäkningen innebär det att bo-

laget i ekonomiskt hänseende kan genomdriva garantin.” 

Trots det ovan presenterade resonemanget, nådde HD slutsatsen att skadeberäk-

ningen i det förevarande fallet skulle företas ur det emitterande bolagets perspektiv. 

Anledningen till detta var att det endast var bolaget som berättigades under den ak-

tuella garantin, varför det enligt domstolens uppfattning måste krävas starka skäl för 

att en annan ordning ska väljas. Därutöver påtalade domstolen att 1918 års fall inte 

rör frågan om skadestånd vid underlåtet infriande av garantiåtagande, varför fallet 

inte ger någon direkt vägledning i den relevanta frågan. Även det faktum att aktieä-

garnas rätt att disponera över ett eventuellt kapitaltillskott i aktiebolaget kringgärdas 

av reglerna i 17–20 kap ABL, talar till stöd för en ordning där bolagets perspektiv 

beaktas vid skadeberäkningen.95 

I ljuset av resonemanget ovan kom alltså HD fram till att det uteblivna kapitaltill-

skottet för bolaget, och inte eventuella försämringar i aktievärdet, skulle läggas till 

grund för skadeberäkningen. Utgångspunkten är således att skadan ska anses svara 

mot vad garanten är skyldig att tillföra bolaget i nyemissionen. Mot bakgrund av att 

bolag med hänsyn till aktiebolagsrättsliga regler inte kan förpliktas att utge aktier ge-

nom en riktad nyemission, ska skadeståndet minskas med ”värdet för bolaget av att 

inte behöva emittera de aktier som garanten var skyldig att teckna” (värdet på den 

bestående "emissionsmöjligheten”).96 HD medger att det finns en betydande svårig-

het förknippad med att fastställa en emissionsmöjlighets värde.97 Mot bakgrund av 

att värderingsproblematiken är nära förknippad med avtalsbrottet – för vilket garan-

ten svarar – påtalar HD att den aktuella oklarheten bör belasta garanten.98 I ljuset av 

                                                
95 Punkt 56 i HD:s dom. 
96 Punkt 57 i HD:s dom. 
97 Punkt 57 i HD:s dom. 
98 Punkt 58 i HD:s dom. 
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det sagda uttalar HD att värdet på den bestående emissionsmöjligheten ska presu-

meras vara noll, såvida inte garanten förmår visa på annat.99 

HD uppmärksammar att det valda perspektivet för skadeberäkning – för det fall ga-

ranten inte lyckas visa att den kvarvarande emissionsmöjligheten har ett värde över-

stigande noll – leder till att aktieägarna indirekt gör en vinst på garantens bekostnad. 

Samtidigt som bolaget tillskjuts kapital, undslipper nämligen aktieägarna den ut-

spädning som emissionen av aktierna hade inneburit.100 Att avdrag på skadeståndet 

inte kan göras med hänsyn till värdet av de aktier som garanten skulle ha erhållit ge-

nom emissionen bygger emellertid på, kan det antas, att ändringar i aktieägarstruk-

turen inte i sig har ett direkt värde för bolaget, utan för just aktieägarna (jfr domsto-

lens resonemang i punkt 55). Mot bakgrund av att skadeberäkningen ska företas ur 

bolagets perspektiv, utesluts också möjligheten att beakta aktieägarnas eventuella 

värde i att undslippa utspädning.  

  

                                                
99 Punkt 57 i HD:s dom. 
100 Punkt 58 i HD:s dom. 



 

39  

 

4 Något om garantier ställda till annan än bolaget 

4.1 Bakgrund 

Vanligen är endast det emitterande bolaget och emissionsgaranten parter till garanti-

avtalet. Ibland förekommer det emellertid att en större aktieägare eller ett värdepap-

persinstitut omfattas av den ställda garantin.101 Anledningen till att en sådan utfäs-

telse lämnas kan vara att det emitterande bolaget önskar undvika den upplevda osä-

kerhet som omgärdar frågan om emissionsgarantiers giltighet.  Mot bakgrund av att 

formkravet i 13 kap 13 § ABL enbart avser relationen mellan bolaget och aktieteck-

naren är en utfästelse i förhållande till tredje man, till synes, ägnad att kringgå giltig-

hetsproblematiken förknippad med emissionsgarantiavtal. 

I ljuset av Labs2-avgörandet kan sättas i fråga om intresset för utfästelser i förhål-

lande till tredje man kommer att vara lika stort i framtiden. Det kan emellertid 

alltjämt vara intressant att presentera några kortare anmärkningar med avseende på 

emissionsgarantier ställda till annan än det emitterande bolaget. Frågan är därvid 

huruvida garantiavtalens bindande verkan ska bedömas oberoende av det aktiebo-

lagsrättsliga regelverket, med följd att HD:s begränsningar i giltighetshänseende (i 

synnerhet garantens frånträdesrätt) undviks. 

4.2 Giltigheten av emissionsgarantier ställda till annan än bolaget  

Förutsättningen för att en garantiutfästelse ställd till tredje man ska kunna påverkas 

av den rättsfigur som följer av Labs2-avgörandet är att tillämpningen utvidgas till en 

relation där det emitterande bolaget inte är part. 

Historiskt har frågan om partskonstellationens betydelse för formkravets tillämp-

ning adresserats av Karlgren, vars uppfattning är att det inte spelar roll vem som är 

adressat för en teckningsutfästelse.102 Karlgren verkar mena att formkravets under-

liggande skyddsintressen inte påverkas av en dylik förändring i partskonstellationen. 

I den moderna doktrinen förefaller uppfattningen vara att föravtal om aktieteckning 

med tredje man ska bedömas enligt allmänna avtalsrättsliga regler, vilket innebär att 

                                                
101 Westermark & Lagercrantz, s 125. 
102 Karlgren, s 60. 
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avtalen som utgångspunkt ska betraktas som giltiga.103 Frågan om avtalens materiella 

innehåll ska därvid hanteras med stöd av sedvanliga avtalsrättsliga instrument, såsom 

avtalstolkning, avtalslagens ogiltighetsregler och 36 § avtalslagen.104 Det sagda ute-

sluter dock inte möjligheten till en viss aktiebolagsrättslig ”smitta”. Hellners upp-

fattning är att aktiebolagsrättsliga regler och principer kan ”smitta av sig” på en av-

talsrättslig bedömning i relationen mellan två självständiga rättssubjekt.105 Så skedde 

exempelvis i NJA 1972 s 29 där HD prövade ett avtalsvillkor i ljuset av aktiebolags-

rättens splittringsförbud. I det aktuella fallet tillerkändes villkoret verkan mellan par-

terna. Avtalsvillkoret tolkades dock i strid med den givna ordalydelsen, på ett sätt 

som var ägnat att ta hänsyn till de aktiebolagsrättsliga förhållandena.106 

Frågan om den avtalsrättsliga separationsprincipen107 är emellertid svår att besvara, och 

det förekommer olika uppfattningar i doktrinen. Vad beträffar aktiebolagsrättens in-

verkan på avtal mellan självständiga rättssubjekt har mer restriktiva uppfattningar 

kommit till utryck i doktrinen på senare år. Det har gjorts gällande att man inte med 

obligationsrättslig verkan inter partes bör kunna avtala bort aktiebolagsrättsliga nor-

mer, som aktieägarna inte själva kan disponera över.108  Någon säker slutsats med 

avseende på frågan är dock svår att dra, och rättsläget får för närvarande betraktas 

som oklart.109  Det kan i sammanhanget noteras att det omdiskuterade avgörandet 

NJA 2011 s 429 inte ger stöd för uppfattningen att aktiebolagsrättsliga regler ska 

kunna påverka förutsättningarna för avtals giltighet. Frågan som prövades i fallet var 

huruvida det omtvistade avtalsvillkoret kunde få ”verkan i ett tvångsinlösensförfa-

rande”. Med andra ord prövades om det berörda villkoret kunde påverka tillämp-

ningen av de aktiebolagsrättsliga reglerna i 22 kap ABL, och alltså inte tvärt om.110 

                                                
103 Andersson m fl, 2:20; Nerep, s 75; Westermark & Lagercrantz, s 125; Lehrberg, s 68; Wickenberg, s 540 ff. 
För en motsatt uppfattning, se Skog, s 31. 
104 Hellner (a), s 276 f.  
105 Hellner (a), s 258.  
106 Om fallet, se Hellner (a), s 262 ff. 
107 Termen har formulerats av Arvidsson och avser principen om att aktiebolagsrätten inte ska ha en inskrän-
kande effekt på avtalsfriheten. 
108 Stattin & Svernlöv, s 29; Arvidsson, s 283 f.  
109 Exempelvis har Stattin & Svernlövs samt Arvidssons uppfattning ifrågasatts i viss utsträckning, se Lind-
skog, s 284 ff; Sjöberg, s 149. 
110 Danelius & Ericson, s 857. 
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Sammantaget kan konstateras att det råder en osäkerhet beträffande frågan om ak-

tiebolagsrättens inverkan på avtal mellan självständiga rättssubjekt. Den aktuella frå-

gan kan dock antas ha minskat i betydelse vad beträffar just emissionsgarantiavtal. 

Anledningen till detta är, såsom har påtalats ovan, att det numera står klart att emiss-

ionsgarantier utfärdade i förhållande till det emitterande bolaget betraktas som bin-

dande, givet att vissa förutsättningar är uppfyllda. Med hänsyn till att HD har ställt 

upp vissa krav rörande garantiavtalens bindningsverkningar (adekvat information 

och skriftlighet) kan det dock alltjämt finnas ett intresse i att ställa garantier i förhål-

lande till tredje man. På så sätt skulle det nämligen vara möjligt att undvika osäker-

heten förknippad med garantens frånträdesrätt, vilket därmed skulle öka tryggheten 

för emittenten. I avvaktan på att innebörden och omfattningen av den avtalsrättsliga 

separationsprincipen klargörs, får emellertid konstateras att några säkra slutsatser 

inte kan dras i relevant hänseende.  
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5 Labs2-avgörandet i ljuset av garantiavtalens 
funktion 
5.1 Garantens frånträdesrätt – mot en osäkrare emissionsprocess 

5.1.1 Bakgrund  

Labs2-avgörandet ger svar på en fråga som har diskuterats i svensk doktrin ända se-

dan 1930-talet. Det står numera klart att emissionsgarantiavtal, under vissa givna 

förutsättningar, är bindande på så sätt att ett avtalsbrott kan medföra skadestånds-

skyldighet för garanten. Att det bibringas klarhet får naturligtvis betraktas som posi-

tivt mot bakgrund av den besvärande osäkerhet som tidigare kringgärdade frågan. 

Likväl kan det sättas i fråga vilka eventuella effekter avgörandet kan tänkas ge upp-

hov till med avseende på aktiemarknadsbolagens emissionshantering. Inte minst kan 

diskuteras om garantens frånträdesrätt är ändamålsenlig i ljuset av syftet med använ-

dandet av emissionsgarantier, vilket är att skapa trygghet och säkerhet i processen 

kring det emitterande bolagets kapitalanskaffning.111  

5.1.2 Frånträdesrättens inverkan på emissionsprocessen 

HD motiverar frånträdesrätten med hänsyn till de underliggande ändamålen bakom 

aktieteckningens formbundenhet, i synnerhet intresset av att säkerställa att teck-

ningsvillkoren är kända för aktietecknaren.112 Grundförutsättningen för frånträdes-

rättens utnyttjande är i enlighet därmed att uppgifterna i emissionsprospektet avvi-

ker från vad garanten hade anledning att räkna med vid tidpunkten för garantins ut-

färdande. För huvudaktieägare och värdepappersinstitut är förutsättningarna för 

frånträde än mer restriktiva. I dessa situationer förutsätts att väsentlig information 

har undanhållits eller är felaktig.113 

Frånträdesrättens tillämpning lider av en viss inneboende vaghet. Anledningen till 

detta är att domstolen har uppställt vissa inherent abstrakta rekvisit, såsom ”fog” 

och ”väsentligt”. I framställningen ovan har framförts att tillämpningen av rättsfigu-

                                                
111 Om emissionsgarantiers funktion, se avsnitt 2.1 ovan. 
112 Jfr domstolens argumentation i punkterna 40–42 i HD:s dom. 
113 För en mer ingående redogörelse av frånträdesrätten, se ovan under avsnitt 3.2.4. 
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ren bör vara restriktiv, åtminstone såvitt avser vilken typ av information som kan 

trigga en rätt till frånträde. Därvid borde, enligt vad domstolen har uttryckt, risken 

för ändrade förutsättningar primärt ligga på garanten, varför utgångspunkten bör 

vara att information hänförlig till förändrade förutsättningar efter garantins utfär-

dande inte ska kunna utlösa frånträdesrätt. 

I den mån en rätt till frånträde skulle anses föreligga i en specifik situation, kan sät-

tas i fråga vilken den omedelbara konsekvensen av ett sådant frånträde blir. Av 2 

kap 34 § LHF följer att ett tillägg till prospekt (”tilläggsprospekt”) ska upprättas för 

det fall det inträffar en ny omständighet som kan påverka bedömningen av ett vär-

depapper som är föremål för ett tidigare godkänt prospekt. Skyldigheten att upprätta 

ett tilläggsprospekt förutsätter att den nya omständigheten inträffar eller uppmärk-

sammas efter det att prospektet har godkänts men innan dess att erbjudandet till 

allmänheten har löpt ut eller, om omständigheten inträffar senare, innan dess att det 

finansiella instrumentet har tagits upp till handel.114  

I vad mån en viss omständighet utlöser skyldighet att upprätta ett tilläggsprospekt 

kan vara svårt att avgöra i vissa situationer. Den avgörande frågan är huruvida en 

viss händelse rent objektivt är av sådan dignitet att det kan påverka bedömningen av 

värdepappret i fråga.115 Lagstiftaren har uttalat att det torde vara till fördel för emit-

tenten att upprätta ett tilläggsprospekt i situationer där det råder tvivel. Anledningen 

till detta är att emittenten på så sätt tillgodoser investerarnas intresse av fullständig 

information, samtidigt som bolaget undviker risken för rättslig prövning i ett senare 

skede.116 Mot bakgrund av den väsentliga betydelse som emissionsgarantier typiskt 

sett kan antas ha på emittentens aktier, torde en garants frånträde i de allra flesta fall 

leda till att tilläggsprospekt behöver upprättas. 

Upprättandet av ett tilläggsprospekt kan få väsentlig inverkan på emissionsproces-

sen. Av 2 kap 34 § stycke 3 LHF följer att den som har tecknat sig för aktier har rätt 

att återkalla sin teckning inom minst två arbetsdagar efter offentliggörandet av till-

äggsprospektet, givet att tre förutsättningar är uppfyllda. Till att börja med krävs att 

                                                
114 Prop. 2004/05:158 s 184. 
115 Prop. 2004/05:158 s 184. 
116 Prop. 2004/05:158 s 184. 
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det tidigare godkända prospektet avser ett erbjudande om överlåtbara värdepapper 

till allmänheten, ett krav som får anses uppfyllt vid både företrädesemissioner och 

oriktade emissioner.117 Därutöver krävs det att teckningen företogs före offentliggö-

randet av tilläggsprospektet. Slutligen måste den nya omständigheten ha inträffat in-

nan anmälningsperioden för erbjudandet löpte ut och de överlåtbara värdepapperna 

levererades. 

Såsom har påpekats ovan torde en emissionsgarants frånträde i flera fall leda till att 

ett tilläggsprospekt måste upprättas. Konsekvensen av det senare är att aktietecknare 

tillåts återkalla sin teckning med iakttagande av de tre krav som följer av 2 kap 34 § 

stycke 3. Precis som förefintligheten av en emissionsgaranti skickar positiva signaler 

till marknaden,118 torde en garants frånfall uppfattas som dåliga nyheter av mark-

nadsaktörerna. I den mån en större del av aktietecknarna i en nyemission har fäst 

vikt vid den omständigheten att en viss garant har utfäst sig i förhållande till emit-

tenten, kan ett frånträde leda till potentiellt förödande konsekvenser för det emitte-

rande bolaget.  

5.1.3 Förslag på en alternativ tillämpningsmodell 

Det faktum att frånträdesrättens närmare tillämpning kringgärdas av en osäkerhet 

leder till att emissionsprocessen som helhet behäftas med en osäkerhet. Sett till de 

omfattande följderna av ett frånträde – vilka potentiellt kan skada hela emissions-

processen – är osäkerheten mycket olycklig. I ljuset av syftet bakom utnyttjandet av 

emissionsgarantier, vilket huvudsakligen är att skapa trygghet för det emitterande 

bolaget i samband med kapitalanskaffning, ter sig oklarheten förknippad med från-

trädesrätten som paradoxal. 

Det kan sättas i fråga om inte en annan lösning än den valda hade varit mer ända-

målsenlig, mot bakgrund av emissionsgarantiernas ”trygghetsskapande” funktion vid 

nyemission på aktiemarknaden. Den centrala frågan torde därvid vara huruvida än-

                                                
117 Det kan exempelvis noteras att företrädesemissioner ges som exempel på ett erbjudande riktat till allmän-
heten i förararbetena till LHF, se prop. 2004/05:158 s 63. Mot bakgrund av att oriktade emissioner omfattar 
en obestämd krets, får det anses rimligt att även dessa typer av emissioner omfattas av rekvisitet ”erbjudande 
till allmänheten”. 
118 Westermark & Lagercrantz, s 113. 
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damålet bakom aktieteckningens formbundenhet  hade kunnat tillgodoses på ett 

adekvat sätt med stöd av de allmänna avtalsrättsliga instrument som erbjuds i svensk 

rätt. 

Ändamålen bakom aktieteckningens formbundenhet är, såsom har påtalats ovan, att 

garantera att teckningsvillkoren är kända för aktietecknarna, samt att förhindra att 

det i efterhand uppkommer oklarheter kring aktieteckningen.119 Mot bakgrund av att 

emissionsgarantiavtal är en separat rättshandling i förhållande till aktieteckningen, 

torde utnyttjande av garantiavtalen inte hamna i konflikt med syftet att undvika 

oklarheter kring aktieteckningen.  Den uppfattningen förefaller även HD ansluta sig 

till i Labs2-avgörandet.120 Vad som däremot har bäring på den aktuella situationen är 

syftet att garantera aktietecknares kännedom beträffande teckningsvillkoren. Det 

kan diskuteras i vad mån det aktuella ändamålet motiverar en frånträdesrätt av det 

slag som HD utformar i Labs2-avgörandet, eller om det kan ske även med mindre 

ingripande medel.  

Frånträdesrätten triggas av ny information, vilken avviker från vad garanten hade att 

utgå ifrån vid tidpunkten för garantins utfärdande. För huvudaktieägare och värde-

pappersinstitut gäller som bekant ett tillkommande krav på väsentlighet, men i 

grunden tar frånträdesrätten sikte på förekomsten av information som rubbar förut-

sättningarna för garantitransaktionens genomförande. I ljuset av vad HD har ut-

tryckt, torde den primära funktionen med frånträdesrätten inte vara att skydda ga-

ranten mot ändrade förhållanden efter garantins offentliggörande. Vad rättsfiguren i 

stället kan sägas omfatta är fall av motivvillfarelse, det vill säga misstag avseende mo-

tivbildande förutsättningar för rättshandlingen.121 Även om undantagssituationer 

rimligen kan aktualiseras,122 bör huvudregeln därför vara att frånträdesrättens till-

lämpning begränsas till situationer av oriktiga förutsättningar vid tidpunkten för ga-

rantins utfärdande, och inte bristande förutsättningar med anledning av händelser 

efter garantins utfärdande.123 

                                                
119 Prop. 2004/05:85 s 346. 
120 Jfr punkt 38 i HD:s dom. 
121 Adlercreutz & Gorton, s 286. 
122 Se ovan under avsnitt 3.2.4. 
123 Se Adlercreutz & Gorton, s 291. 
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Den svenska avtalsrätten erbjuder ett antal rättsregler, vars funktion i väsentliga av-

seenden tillgodoser ett liknande syfte som frånträdesrätten.124 30 § avtalslagen er-

bjuder avtalspart skydd mot svek, vilket är det mest kvalificerade fallet av motivvill-

farelse, innefattande ett vilseledande av den ena avtalsparten. Även 33 § avtalslagen 

kan tillämpas i den mån en avtalspart – utan att svikligt ha framkallat rättshandlingen 

– på ett ohederligt sätt begagnar motpartens misstag med avseende på för rättshand-

lingen väsentliga förhållanden. Generalklausulen i 36 § avtalslagen kan också utnytt-

jas för det fall en avtalspart misstar sig beträffande förutsättningarna för en viss 

rättshandling, givet att avtalsinnehållet är oskäligt.125  

Vid sidan av de instrument som avtalslagen tillhandahåller, torde även förutsätt-

ningsläran kunna aktualiseras i vissa lägen. Förutsättningslärans rättsliga status är 

omdiskuterad. Det är därvid osäkert huruvida rättsfiguren ska betraktas som en 

överordnad princip inom avtalsrätten eller om den ska betraktas som en sista utväg 

för det fall andra ogiltighetsregler inte kan tillämpas.126 I NJA 1996 s 410 förefaller 

HD ha anslutit sig till den mer restriktiva linjen genom att uttala att förutsättningslä-

ran främst ska betraktas som ett komplement till avtalstolkning och ogiltighetsgrun-

derna i avtalslagen. Även om förutsättningsläran och dess närmare omfattning i viss 

utsträckning är omdiskuterad, kan rättsfigurens grundelement sägas utgöras av (1) en 

väsentlig eller bestämmande (kausal) förutsättning hos den ena avtalsparten, (2) vil-

ken medkontrahenten ska ha insett, eller åtminstone bort ha insett.127 Det räcker 

emellertid inte med att dessa krav uppfylls. Utgångspunkten är i stället att varje kon-

trahent själv får stå risken för sina förutsättningars riktighet.128 En avvikande risk-

placering måste därför motiveras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda 

fallet (relevansprövning). Vad som utgör en lämplig riskfördelning torde kunna vari-

era från fall till fall. Faktorer som kan beaktas är bland annat rättshandlingens art, 

                                                
124 Se Adlercreutz & Gorton, s 286. 
125 Se Adlercreutz & Gorton, s 286 ff. 
126 Adlercreutz & Gorton, s 294. 
127 Adlercreutz & Gorton, s 292 f. 
128 Adlercreutz & Gorton, s 292 f. 
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förutsättningens beskaffenhet samt vem som har störst möjlighet att överblicka ris-

ken.129  

De olika ovannämnda reglerna bildar sammantaget ett lapptäcke, inom vilket rätts-

ordningen ger skydd åt avtalsparter som har företagit rättshandlingar på felaktiga 

premisser. Frågan är om inte de aktuella reglerna tillgodoser formkravets underlig-

gande ändamål på ett adekvat sätt, med följd att frånträdesrätten ska betraktas som 

överflödig. Klart torde vara att reglerna i viss mån har ett överlappande tillämp-

ningsområde, men att frånträdesrätten har ett tillämpningsområde som går utöver 

vad som följer av de ovannämnda rättsreglerna. Därvid krävs det inte en prövning 

av om det föreligger svek (30 §) , om en tillämpning skulle strida mot tro eller heder 

(33 §) eller om avtalet är oskäligt (36§). Inte heller krävs det en prövning av om 

medkontrahenten hade insikt om förutsättningens betydelse, eller att en prövning 

görs med avseende på den lämpliga riskfördelningen i det enskilda fallet (förutsätt-

ningsläran). För frånträdesrättens tillämpning är i stället grundförutsättningen att in-

formationen avviker från vad garanten hade anledning att utgå från vid tidpunkten 

för avtalsslut, samt att ett frånträde är objektivt berättigat i ljuset av informationen 

(med tillkommande krav på väsentlighet i kvalificerade fall). Det kan alltså antas att 

frånträdesrättens tillämpningsområde är vidare än de ovannämnda avtalsrättsliga 

reglerna, dock med reservation för att frånträdesrättens närmare tillämpningsområde 

är behäftat med viss osäkerhet.   

Huruvida det utvidgade skyddet för garantens förutsättningar – och indirekt det 

stärkta genomslaget för ändamålen bakom aktieteckningens formbundenhet – är 

motiverat måste rimligen vägas mot emissionsgarantiavtalens fördelar. Såsom har 

påtalats ovan har garantiavtalen stor betydelse för aktiemarknadsbolagens emiss-

ionshantering. Syftet bakom avtalen är att skapa trygghet i kapitalanskaffningspro-

cessen genom att tillförsäkra det emitterade bolaget ett visst kapitaltillskott, samti-

digt som garantin skickar positiva signaler till aktiemarknaden beträffande bolagets 

aktier.  Mot bakgrund av det sagda får en tillämpning som bidrar till att skapa osä-

kerhet vad beträffar garanternas bundenhet vid en utfästelse anses olycklig.  En så-

dan tillämpning kan nämligen riskera att förfela själva syftet bakom utnyttjandet av 

                                                
129 Adlercreutz & Gorton, s 293 f; Ramberg & Ramberg, s 181. 
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emissionsgarantier. Mot bakgrund av det ovan anförda kan argumenteras för att det 

hade varit möjligt att åstadkomma en bättre balans mellan de olika intressena – upp-

rätthållandet av ändamålen bakom formkravet kontra möjligheterna till en enkel och 

trygg kapitalanskaffning – genom att tillgripa vanliga avtalsrättsliga instrument. Ge-

nom en sådan tillämpning skulle nämligen osäkerhetsmomenten förknippade med 

garantiavtalens bindningsverkningar ha minskat, samtidigt som ett adekvat skydd för 

formkravets underliggande ändamål hade kunnat upprätthållas. Precis som under 

frånträdesrätten skulle garanten ha åtnjutit skydd för sina förutsättningars riktighet, 

dock i en aningen mer begränsad omfattning. Det torde emellertid stå klart att de 

mest flagranta situationerna skulle ha omfattats även av de rent avtalsrättsliga regler-

na.  

Till det ovan sagda kan läggas den omständigheten att parterna till emissionsgaranti-

avtal i de allra flesta fall torde vara tillräckligt kvalificerade för att själva kunna re-

glera sina inbördes förhållanden på ett adekvat sätt. Såsom redan har påpekats är ga-

ranter inte sällan större aktieägare eller externa garantigivare.130 Det kan också note-

ras att yrkesmässig garantigivning utgör tillståndspliktig värdepappersrörelse enligt 2 

kap 1 § p 6 VpmL, varför förhållandevis stor professionalitet kan förväntas av dessa 

aktörer. I stället för att utforma en indispositiv rättsregel behäftad med betydande 

osäkerheter, hade det varit möjligt att ge avtalsparterna utrymme att själva hantera 

de ovan diskuterade frågorna.131  

Sammanfattningsvis kan det alltså anföras kritik mot HD:s införande av en frånträ-

desrätt. I väsentliga avseenden torde nämligen ett adekvat skydd kunna åstadkom-

mas med stöd av vanliga avtalsrättsliga regler, samtidigt som emissionsgarantiernas 

funktion inte riskerar att undergrävas. De menliga effekterna av HD:s rättsfigur 

torde emellertid kunna begränsas, givet att förutsättningarna för frånträdesrättens 

tillämpning klargörs och tolkas restriktivt. Vilken väg de svenska domstolarna 

kommer att välja återstår emellertid att se, varför aktiemarknadsbolagen tillsvidare 

tvingas leva med osäkerheten.  

                                                
130 Westermark & Lagercrantz, s 114; 
131 Angående kravet på offentliggörande och bundenhetsinskränkningar i garantens åtagande, se avsnitt 3.2.6 
ovan. 
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5.2 Säkerställande i samband med nyemission  

5.2.1 Bakgrund  

Såsom redan har påtalats gör HD i Labs2-avgörandet en distinktion med avseende 

på föravtals olika bindningsverkningar. HD påtalar således att ett föravtal kan vara 

bindande i så måtto att skadestånd kan utgå vid avtalsbrott, samtidigt som den be-

rörda avtalsparten inte nödvändigtvis kan förpliktas att genomföra prestationen en-

ligt avtalet.132 Det faktum att en distinktion görs mellan möjligheten till skadestånd 

vid avtalsbrott och förpliktelsen att fullgöra avtalsprestationen möjliggör för dom-

stolen att kringgå NJA 1918 s 394, utan att för den sakens skull underkänna avgö-

randets prejudikatvärde. HD uttalar följande. 

”26. […] Innebörden av den tillämpade rättssatsen [i NJA 1918 s 394] måste anses vara, 

att den som har åtagit sig att teckna aktier inte kan förpliktas att göra så; först efter själva 

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

genom att förplikta parten att betala teckningslikviden. 

[…] 

29. Förevarande mål angår emellertid inte frågan om ett teckningsåtagande kan genom-

drivas rättsligt. Vad som här är av intresse är huruvida ett underlåtet infriande av en teck-

ningsutfästelse kan utgöra ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. Den frågan prövades 

inte i 1918 års avgörande. Bedömningen av en teckningsutfästelses bindningsverkan i det 

hänseendet bör göras i ljuset av vad som mera allmänt gäller för rättshandlingar av det 

slaget.” 

Det kan noteras att distinktionen mellan avtals olika bindningsverkningar inte vinner 

uttryckligt stöd i äldre domstolspraxis, utan diskussionen i tidigare fall har kort och 

gott fokuserats på föravtals bindande verkan.133 Såvitt avser möjligheten att förplikta 

en garant att fullgöra en aktieteckning uttrycker sig HD vagt i Labs2-avgörandet. 

HD påtalar därvid – obiter dictum – att goda skäl förvisso kan anföras till stöd för 

att en garant ska kunna förpliktas att fullgöra en aktieteckning, men att det alltjämt 

kan argumenteras för ett upprätthållande av prejudikatet i NJA 1918 s 394.134 Något 

                                                
132 Jfr punkterna 33–34 i HD:s dom. 
133 Se exempelvis NJA 1992 s 66; NJA 1994 s 130; NJA 2001 s 75. 
134 Punkterna 27–28 i HD:s dom. 



 

50  

 

definitivt svar på frågan ger inte domstolen. På ett mer generellt plan anför HD 

emellertid följande. 

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

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

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

sätt som kommer till uttryck i 1992 års rättsfall [NJA 1992 s 66], nämligen att bindnings-

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

formkraven ska begränsas mer än vad formkravens ändamål motiverar.” 

HD förefaller därmed inte stänga dörren för att en garant ska kunna förpliktas att 

genomföra aktieteckning, även om NJA 1918 s 394 potentiellt kan utgöra ett hinder 

mot en sådan tillämpning.  

5.2.2 Distinktionens inverkan på emissionsprocessen  

Den osäkerhet som omgärdar HD:s argumentation är olycklig, inte minst eftersom 

den har inverkan på förutsättningarna för ianspråktagande av säkerheter ställda i 

samband med utfärdandet av emissionsgarantier. Som HD påtalar förutsätter nämli-

gen användandet av en ställd säkerhet för betalning av teckningslikvid att garanten 

kan förpliktas att genomföra aktieteckning.135  

Det kan antas att säkerställande av emissionsgarantier är av väsentlig betydelse för 

aktiemarknadsbolag. Genom att begära säkerhet för en garantiutfästelse kan det 

emitterande bolaget minska riskerna förknippade med en garants eventuellt bris-

tande betalningsförmåga eller betalningsvägran. I ljuset av detta kan lämpligheten i 

en ordning där emittenten inte kan utnyttja ställd säkerhet för betalning av teckning-

slikvid diskuteras. I likhet med vad gäller frånträdesrätten, kan det nämligen antas att 

en sådan ordning skulle bidra till att förfela garantiavtalens trygghetsskapande funkt-

ion i emissionsprocessen. Faktum är att blotta osäkerheten förknippad med rättslä-

get i aktuellt hänseende torde vara negativ med hänsyn till emissionsgarantiernas 

funktion i samband med kapitalanskaffning. 

Osäkerheten i HD:s argumentation till trots, torde goda skäl kunna anföras till stöd 

för en ordning där ett emitterande bolag – oaktat förefintligheten av den rättssats 

                                                
135 Se argumentationen i punkt 27 i HD:s dom. 
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som kommer till uttryck i NJA 1918 s 394 – ska kunna genomdriva aktieteckning 

med stöd av en ställd säkerhet. En motsatt ordning skulle nämligen te sig inkonse-

kvent i ljuset av HD:s argumentation i Labs2-avgörandet. Skadeståndsberäkningen 

vid brott mot emissionsgarantiavtal ska enligt HD ta sin utgångspunkt i ett belopp 

motsvarande teckningslikviden som omfattas av den ställda emissionsgarantin.136 

För bolagets vidkommande torde skadeståndspåföljden därför kunna betraktas som 

ekonomiskt likvärdig med ett genomdrivande av aktieteckningen,137 givetvis med re-

servation för att ett ianspråktagande av en säkerhet möjliggör ett snabbare kapitaltill-

skott. Ur garantens perspektiv kan det argumenteras för att skadeståndspåföljden 

ska ses som ett sämre alternativ till ett genomdrivande av aktieteckning. Anledning-

en till detta är att skadeberäkningen ska göras med avdrag för värdet på det emitte-

rande bolagets bestående emissionsmöjlighet, ett värde som enligt HD ska presume-

ras vara noll. Därvid är det garanten som har bördan för att visa på ett eventuellt 

värde, något som kan antas vara svårt i många situationer. Detta står i kontrast till 

ett eventuellt genomdrivande av aktieteckning med stöd av en ställd säkerhet. I den 

situationen har garanten rätt att erhålla de aktier som garantin omfattar, vars värde i 

de flesta fall kan tillgodogöras på ett förhållandevis enkelt sätt genom avyttring på 

sekundärmarknaden (givetvis under förutsättning att det existerar en likvid marknad 

för bolagets aktier). Av 1 kap 3 § ABL följer vidare att en aktieägare inte har något 

personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, varför ”ett påtvingat förvärv” 

av aktier inte kan sägas påföra garanten ett betungande ansvar i förhållande till bola-

gets verksamhet. 

Mot bakgrund av de faktiska likheterna mellan bindningsverkningarna i ekonomiskt 

hänseende, och det faktum att skadestånd i flera fall till och med kan vara sämre för 

garanten, kan det starkt ifrågasättas varför en distinktion bör upprätthållas beträf-

fande emissionsgarantiers bindningsverkningar. Det finns dock en viss svårighet 

förknippad med att diskutera den rättssats som kommer till uttryck i NJA 1918 s 

394 eftersom den inte ges någon motivering, varken i 1918 års fall eller i Labs2-

avgörandet. Det kan dock antas att rättssatsen uppbärs av intresset att skydda de 

                                                
136 Punkt 57 i HD:s dom. 
137 Jfr domstolens argumentation i punkt 55 i HD:s dom. 
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ändamål som underbygger aktieteckningens formbundenhet.138 Sett till formkravets 

underliggande ändamål finns det emellertid inte några vägande skäl till att upprätt-

hålla en distinktion med avseende på garantiernas bindningsverkningar vad beträffar 

emissionsgarantiavtal. Till att börja med kan påtalas att intresset av klarhet rörande 

teckningsvillkoren inte torde tillgodoses på ett bättre sätt av den aktuella ordningen. 

Diskussionen i det här avseendet fokuserar ju inte på huruvida avtalen ska betraktas 

som bindande, utan på vilka ”bindningsverkningar” som ska bli aktuella. Inte heller 

riskerar syftet att bibehålla ordning och reda i rättsförhållandena att förfelas. Det är 

alltjämt fråga om två separata rättshandlingar, vilka inte har en direkt inverkan på 

varandra.  

Slutligen kan det anföras att ett eventuellt hinder mot genomdrivande av aktieteck-

ning ter sig som en verkningslös juridisk teknikalitet med hänsyn till att det lätt 

skulle kunna kringgås. I stället för att avse betalning av teckningslikviden, kan en sä-

kerhet ställas för täckning av eventuellt skadestånd vid brott mot emissionsgaranti-

avtal. Mot bakgrund av att skadeberäkningen ska ta sin utgångspunkt i storleken på 

den garanterade emissionslikviden, blir effekten för det emitterande bolaget i prakti-

ken densamma som om garantin hade kunnat genomdrivas. Skillnaden är emellertid 

att garanten inte erhåller några aktier, en ordning som ofta torde missgynna den-

samme. Det torde också vara fullt möjligt att avtala om att vite ska utgå vid avtals-

brott, vilket också i praktiken innebär ett kringgående av ett eventuellt rättsligt hin-

der mot genomdrivande av aktieteckning. 

Det kan alltså anföras goda skäl till stöd för en ordning där en garant ska kunna för-

pliktas att delta i en aktieteckning.  Mot bakgrund av det sagda kan det också sättas i 

fråga varför HD ansåg det nödvändigt att göra den ovan presenterade distinktionen 

med avseende på avtals bindningsverkningar. Svaret på frågan torde vara, vilket 

också har anförts ovan, att en sådan tolkning möjliggjorde ett kringgående av NJA 

1918 s 394. I ljuset av den lösning som HD kom fram till vad beträffar skadeberäk-

ningen vid brott mot garantiavtal, liksom möjligheterna till kringgående, blir emeller-

tid den rättssats som kan utläsas av NJA 1918 s 394 kraftigt urvattnad, för att inte 

                                                
138 Karlgren förefaller ha rationaliserat avgörandet i NJA 1918 s 394 med hänsyn till formkravets underlig-
gande ändamål, se Karlgren, s 54 ff. 
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säga meningslös. I princip kan en garant tvingas att delta i emissionen genom att till-

föra emissionslikviden utan att erhålla aktier – varvid den kvarvarande möjligheten 

till kompensation består utav avdrag på skadeståndsbeloppet med hänsyn till värdet 

på den bestående emissionsmöjligheten. Ett dogmatiskt upprätthållande av det snart 

hundraåriga prejudikatet skulle därvid te sig konstruerat och i praktiken meningslöst. 

Förhoppningsvis kommer distinktionen att överspelas inom ramen för den framtida 

rättstillämpningen. 
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6 Sammanfattande slutsatser 
Emissionsgarantier utnyttjas förhållandevis flitigt på dagens aktiemarknad. Avtalen 

utgör en praktisk realitet, vars betydelse för aktiemarknadsbolagen inte bör un-

derskattas. Den svenska lagstiftningen innehåller inga specifika rättsregler för den 

aktuella formen av avtal. Inom ramen för det aktiemarknadsrättsliga självreglerings-

systemet finns det emellertid ett förhållandevis utvecklat regelsystem beträffande ga-

rantiernas utnyttjande och utformning. 

Sedan flera decennier har det funnits en besvärande osäkerhet vad avser garantiavta-

lens giltighet. I och med Labs2-avgörandet har emellertid rättsläget klargjorts i en 

inte oväsentlig utsträckning. HD har sökt utforma en rättsfigur som förenar skyddet 

för formkravets underliggande ändamål och intresset av avtalsfrihet. Utgångspunk-

ten är därvid att en skriftlig emissionsgaranti är bindande i så måtto att avtalsbrott 

kan medföra skadeståndsansvar, förutsatt att garanten har blivit adekvat informerad 

om nyemissionens villkor och förutsättningar. 

Kravet på adekvat information ska alltid anses uppfyllt i den mån ett emissionspro-

spekt har upprättats, oaktat att garantin har utfärdats innan prospektet blir tillgäng-

ligt för garanten. Det sagda gäller dock med reservation för den frånträdesrätt som 

garanten åtnjuter, vilken kan utnyttjas i den mån informationen i prospektet avviker 

från vad garanten hade anledning att räkna med  vid tidpunkten för garantins utfär-

dande. Frånträdesrätten kringgärdas emellertid av vissa tillkommande krav, såsom 

att frånträdet ska vara objektivt berättigat och att frånträdet måste meddelas snarast 

efter prospektets tillgängliggörande. I den mån garanten är en huvudaktieägare eller 

ett värdepappersinstitut gäller även ett krav på väsentlighet.  

Även om klargörandet i Labs2-avgörandet får anses välkommet, kan viss kritik rik-

tas mot HD:s resonemang. Garantens frånträdesrätt, avsedd att tillgodose de ända-

mål som underbygger aktieteckningens formbundenhet, lider nämligen av en viss 

inneboende oklarhet. Såsom har illustrerats ovan är det osäkert hur omfattande den 

aktuella rättsfigurens tillämpningsområde faktiskt är. Mot bakgrund av emissions-

garantiers primära funktion, vilket är att skapa trygghet för emittenten i emissions-

processen, ter sig det aktuella problemet som särskilt olyckligt. Allvaret i situationen 
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ligger i det faktum att en garants frånträde leder till att det emitterande bolaget förlo-

rar den ekonomiska trygghet som utfästelsen innebär. Därutöver torde ett frånträde 

i de allra flesta fall leda till att ett tilläggsprospekt måste upprättas, något som riske-

rar att undergräva hela emissionsprocessen i och med att aktietecknare i dessa situat-

ioner ges en rätt att återkalla aktieteckning. I framställningen ovan har diskuterats 

lämpligheten i den lösning som domstolen valde, i ljuset av att ändamålen bakom 

aktieteckningens formbundenhet torde kunna tillgodoses på ett adekvat sätt med 

stöd av de avtalsrättsliga instrument som står till buds. Oklarheten förknippad med 

frånträdesrätten är ett faktum som aktiemarknadsbolagen tyvärr tvingas leva med 

tillsvidare. En önskan inför framtiden är att rättstillämpningen ska medverka till att 

klargöra och begränsa de förutsättningar som gäller för frånträdesrätten. 

En annan aspekt av HD:s avgörande som kan kritiseras är oklarheten i distinktionen 

mellan garantiavtalens olika bindningsverkningar. Domstolen påtalar därvid att den 

rättssats som kommer till uttryck i NJA 1918 s 394 ska förstås som att en garant inte 

kan förpliktas att genomföra en aktieteckning. Huruvida den aktuella rättssatsen 

alltjämt ska betraktas som gällande rätt är emellertid oklart då HD inte uttryckligen 

tar ställning i frågan. Oklarheten i detta avseende är olycklig eftersom den inverkar 

på förutsättningarna för ianspråktagande av säkerhet för betalning av teckningslik-

vid. I framställningen ovan har anförts flera argument till stöd för uppfattningen att 

garantiavtal ska kunna genomdrivas rättsligt, med följd att en säkerhet ska kunna ut-

nyttjas för betalning av teckningslikviden. Den aktuella ordningen kan framförallt 

motiveras med hänsyn till att en annan lösning skulle te sig inkonsekvent mot bak-

grund av HD:s argumentation i frågan om skadestånd vid brott mot garantiavtal. 

Med anledning av att skadeberäkningen vid brott mot garantiavtal i ekonomiskt 

hänseende kan liknas vid ett genomdrivande av en emissionsgaranti, är det oklart 

vad som motiverar ett eventuellt upprätthållande av distinktionen, inte minst ef-

tersom ett genomdrivande av nyemissionen i de allra flesta fall torde vara ekono-

miskt mer fördelaktigt för garanten. I dessa fall erhåller nämligen garanten aktier, 

vars värde på ett förhållandevis enkelt och snabbt sätt torde kunna tillgodogöras ge-

nom avyttring på aktiemarknaden. Detta står i kontrast till skadeståndsberäkningen, 
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där avdrag görs för värdet av det emitterande bolagets bestående emissionsmöjlig-

het. Detta värde ska presumeras vara noll, såvida inte garanten förmår visa på annat.  

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att HD:s ställningstagande i ovan anförda 

hänseenden lämnar efter sig en viss oklarhet, något som torde inverka negativt på 

emissionsgarantiernas funktion i emissionsprocessen. I enlighet med vad som har 

anförts ovan finns det emellertid ett utrymme för korrigering och förbättring i rätts-

tillämpningen. Förhoppningen är därvid att frånträdesrättens tillämpningsområde 

förtydligas och begränsas samtidigt som distinktionen mellan emissionsgarantiernas 

bindningsverkningar överspelas, eller åtminstone tonas ner.  
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