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ABSTRACT	
	

Many	 parts	 of	 the	 economy	 have	 been	 undergoing	 a	 rapid	 digitalization	 during	 the	 last	

decade,	 which	 in	 many	 cases	 has	 changed	 the	 fundamental	 logics	 in	 business.	 This	 also	

includes	the	financial	markets,	where	Equity	Crowdfunding	is	one	of	many	examples.	Equity	

Crowdfunding	is	a	phenomenon	whereby	small	unlisted	companies	are	raising	capital,	via	an	

internet	based	platform,	from	a	 large	number	of	 investors	(the	crowd)	by	 issuing	shares	 in	

the	 company	 in	 question.	 The	 majority	 of	 the	 companies	 that,	 directly	 or	 indirectly,	 are	

seeking	 capital	 through	 Equity	 Crowdfunding	 in	 Sweden	 are	 private	 limited	 liability	

companies	 (Sw.	privata	aktiebolag).	However,	 there	 is	a	prohibition	pursuant	 to	chapter	1	

articles	 7	 and	8	 of	 the	 Swedish	Companies	Act	 (Sw.	Aktiebolagslagen	 (2005:551))	 to	 offer	

securites,	i.e.	equity	shares,	issued	by	a	private	company	and/or	trading	these	securities	on	

any	organized	marketplace.	Violations	of	the	abovementioned	articles	 is	a	criminal	offence	

and	could	lead	to	imprisonment.	

In	 addition	 to	 that,	based	on	how	 the	 transactions	are	 structured,	different	national	

and/or	 EU	 regulations	 are	 applicable,	 where	 the	 platforms	 may	 have	 incentives	 to	 use	

business	 models	 that	 falls	 outside	 the	 scope	 of	 existing	 regulations.	 These	 regulations	

determine	 whether	 (i)	 the	 issuing	 company	 is	 required	 to	 publish	 a	 prospectus	 before	

offering	securities	to	the	public	and/or	(ii)	the	platform	is	required	an	authorization	from	the	

Swedish	 Financial	 Supervisory	 Authority	 (Sw.	 Finansinspektionen)	 for	 serving	 as	 financial	

intermediary	between	the	investors	and	the	company	seeking	capital.		

This	 thesis	 aims	 to	 determine	 whether	 (i)	 Equity	 Crowdfunding,	 as	 it	 occurs	 in	 real	

practice,	is	compatible	with	applicable	law,	and	(ii)	the	regulatory	environment	in	Sweden	is	

satisfactory	for	small	unlisted	companies	to	use	Equity	Crowdfunding	as	a	potential	source	

of	finance.		
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1 Inledning	

1.1 Bakgrund	

Den	 dominerande	 företagsformen	 i	 Sverige	 är	 aktiebolagsformen,	 som	 regleras	 av	

aktiebolagslagen	 (2005:	 551)	 (”ABL”).	 Vad	 som	 särskilt	 kännetecknar	 aktiebolaget	 är	 att	

aktieägarna	 inte	 ansvarar	 personligen	 för	 bolagets	 förpliktelser.1	 Karaktäristiskt	 för	

aktiebolaget	är	också	att	andelarna	i	bolaget,	aktierna,	normalt	är	fritt	överlåtbara	och	kan	

spridas	 på	 ett	 stort	 antal	 händer	 vilket	 är	 tänkt	 att	 bidra	 till	 underlättandet	 av	 bolagets	

finansiering.	2	Tillgången	till	finansiering	är	en	avgörande	framgångsfaktor	för	bolag	som	vill	

expandera.	Små	och	medelstora	bolag,	särskilt	nystartade	bolag	kan	dock	ofta	ha	svårt	att	

finna	 extern	 finansiering	 av	 sin	 verksamhet.	 Svårigheterna	 kan	 gälla	 såväl	 extern	

skuldfinansiering	som	ägarkapital.3		

Små	och	medelstora	företags	tillgång	till	externt	ägarkapital	har	traditionellt	sätt	varit	

väldigt	 begränsat,	 där	 de	 huvudsakliga	 investeringarna	 gjorts	 av	 två	 typer	 av	 aktörer,	

affärsänglar	och	venture	capital-bolag.	I	takt	med	digitaliseringen	och	internets	framväxt	har	

dock	nya	alternativa	finansieringskällor	utvidgat	möjligheterna	för	dessa	bolag	att	få	tillgång	

till	externt	ägarkapital,	där	Equity	Crowdfunding	är	ett	exempel	på	det.	Equity	Crowdfunding	

innebär	 en	 kapitalanskaffningsmetod	 där	 ett	 bolag,	 via	 en	 internetbaserad	 plattform,	

erhåller	kapital	från	den	stora	massan	(en.	the	crowd)	i	utbyte	mot	att	investerarna	erhåller	

aktier	 i	bolaget.	 I	 tillägg	till	 finansieringsaspekten	finns	det	även	ett	antal	andra	motiv	som	

kan	identifieras	vid	Equity	Crowdfunding,	som	kan	göra	finansieringsformen	till	ett	intressant	

alternativ	för	ett	bolag	som	har	ett	finansieringsbehov.	

Equity	 Crowdfunding	 har	 funnits	 i	 Sverige	 sedan	 2012	 och	 utgör	 idag	 en	 liten	 men	

snabbt	växande	del	av	finansmarknaden.4	Fenomenet	har	ännu	 inte	gett	upphov	till	någon	

särskild	 reglering,	 varken	 i	 svensk	 rätt	 eller	 på	 EU-nivå.	 Beroende	 på	 hur	 Equity	

Crowdfunding-processen	 genomförs	 kan	 dock	 befintlig	 svensk	 lagstiftning	 samt	 EU-

lagstiftning	 vara	 tillämplig.	 Eftersom	dessa	 regler	 fanns	 redan	 innan	Equity	Crowdfundings	

tillkomst	 har	 det	 gett	 upphov	 till	 vissa	 särskilda	 frågor	 beträffande	 hur	 reglerna	 skall	

																																																								
1	1	kap.	3	§	ABL.	
2	Prop.	2004/05:85,	s.	196.	
3	Prop.	2012/12:134,	s.	29.	
4	FI	-	Gräsrotsfinansiering	s.	5.	
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tillämpas	 i	 hörhållande	 till	 Equity	 Crowdfunding.	 Inom	 ramen	 för	 denna	 uppsats	 är	 det	

regelverk	 på	 värdepappersmarknadsområdet	 och	 den	 associationsrättsliga	 lagstiftningen	

som	kommer	att	studeras.	Dessa	reglerar	bland	annat	närmare	vilka	bolag	som	får	anskaffa	

kapital	från	allmänheten,	 information	som	skall	 lämnas	i	samband	därmed	samt	eventuella	

tillståndskrav	 för	 de	 agerar	 finansiell	 intermediär	 och	 förmedlar	 transaktionerna	 eller	

kontakterna	mellan	de	kapitalsökande	bolagen	och	investerarna.	

1.2 Syfte	och	frågeställningar	

Det	övergripande	syftet	med	uppsatsen	är	att	utreda	hur	Equity	Crowdfunding,	som	det	ter	

sig	 i	praktiken,	är	 förenligt	med	gällande	rätt	på	värdepappersmarknadsområdet	samt	den	

associationsrättsliga	 lagstiftningen.	 I	 tillägg	 till	 detta	 syftar	 uppsatsen	 även	 till	 att	 utreda	

huruvida	 nuvarande	 regleringar	 är	 tillfyllest	 för	 den	 fortsatta	 utvecklingen	 av	 Equity	

Crowdfunding	som	finansieringsform	för	små	och	medelstora	bolag	i	Sverige.	

	

Uppsatsen	kommer	att	utgå	från	följande	frågeställningar	för	att	uppfylla	syftet:	

1. Hur	 förhåller	 sig	 Equity	 Crowdfunding	 till	 förbudet	 mot	 att	 sprida	 aktier	 i	 privata	

aktiebolag	samt	förbudet	mot	organiserad	handel	med	dessa	aktier?		

a. Om	 Equity	 Crowdfunding	 innebär	 en	 överträdelse	 av	 något	 av	 förbuden	 i	

punkten	 1,	 vad	hindrar	 det	 kapitalsökande	bolaget	 från	 att	 ombildas	 till	 ett	

publikt	aktiebolag?	

2. Föreligger	 det	 prospektskyldighet	 för	 de	 kapitalsökande	 bolagen	 vid	 Equity	

Crowdfunding?	

3. Träffas	 Equity	 Crowdfunding-plattformarnas	 verksamhet	 av	 någon	 svensk	

näringsrättslig	reglering	på	finansmarknadsområdet?	

4. Är	 svaret	 på	 frågorna	 i	 punkterna	 1-3	 ovan	 tillfredställande	 med	 bakgrund	 av	

regelverkens	 bakomliggande	 syfte	 i	 förhållande	 till	 Equity	 Crowdfunding	 som	 en	

potentiell	finansieringsform	för	små	och	medelstora	företag	i	Sverige?	

5. I	 vilken	 utsträckning	 är	 det	 troligt	 att	 regelverkens	 utformning	 påverkar	

affärsmodellen	för	Equity	Crowdfunding	i	Sverige?	
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För	 att	 besvara	 frågeställningarna	 och	 uppfylla	 uppsatsens	 syfte	 är	 det	 emellertid	

nödvändigt	att	inledningsvis	klargöra	vad	Equity	Crowdfunding	de	facto	är,	både	i	teorin	och	

hur	den	ter	sig	i	praktiken.	Det	får	därmed	ses	som	ett	underliggande	syfte	att	bringa	klarhet	

i	dessa	frågor	som	ett	led	i	att	uppnå	det	övergripande	syftet	med	uppsatsen.	

1.3 Metod	och	material	

Juridisk	problemlösning	sker	alltid	mot	bakgrund	av	en	metod	och	i	denna	uppsats	kommer	

delvis	 skilda	 metoder	 användas	 för	 att	 uppnå	 uppsatsens	 syften.	 Eftersom	 Equity	

Crowdfunding	 är	 ett	 relativt	 nytt	 fenomen	 som	 fortfarande	 är	 i	 en	 tydlig	 tillväxtfas	 sker	

utvecklingen	snabbt	och	det	finns	flera	olika	tillvägagångssätt	att	genomföra	transaktionerna	

på.	Det	är	därför	nödvändigt	att	 inledningsvis	studera	vad	Equity	Crowdfunding	faktiskt	är,	

vilka	bakomliggande	motiv	som	ligger	till	grund	för	valet	av	denna	finansieringsform	och	hur	

det	 närmare	 går	 till	 i	 praktiken.	 För	 att	 göra	 detta	 kommer	 jag	 att	 vara	 fri	 i	 mitt	 val	 av	

material	och	använda	mig	av	både	svenskt	och	internationellt	material	som	behandlar	Equity	

Crowdfunding	och	vilket	har	upprättats	av	såväl	offentliga	organ	som	privata	aktörer,	med	

målet	att	presentera	en	nyanserad	bild	av	fenomenet.	I	tillägg	till	detta	kommer	jag	även	att	

studera	 och	 presentera	 investeringsprocessen	 hos	 de	 två	 största	 Equity	 Crowdfunding-

plattformarna	 i	 Sverige,	 FundedByMe	 och	 Pepins,	 vilket	 sedan	 kommer	 utgöra	 en	

referensram	för	den	rättsliga	bedömningen.	

Därefter	 kommer	 jag,	 i	 förhållande	 till	 frågeställningarna	 i	 punkterna	 1-3	 ovan,	 att	

tillämpa	 en	 rättsdogmatisk	 metod	 i	 syfte	 att	 fastställa,	 det	 vill	 säga	 beskriva	 och	

systematisera,	 gällande	 rätt	 genom	 att	 studera	 rättskällorna	 lag,	 förarbeten,	 praxis	 och	

doktrin	 i	 enlighet	med	 rättskälleläran.5	 Jag	 vill	 dock	uppmärksamma	 läsaren	om	att	någon	

relevant	 praxis	 finns	 knappast	 och	 frågeställningarna	 behandlas	 sparsamt	 i	 doktrinen.	

Beträffande	 punkter	 2-3,	 vilka	 hör	 till	 det	 värdepappersmarknadsrättsliga	 området,	 är	

reglerna	i	hög	utsträckning	harmoniserade	inom	EU	varför	EU-rätten	gör	sig	gällande	på	ett	

påfallande	sätt.	De	EU-rättsakter	som	främst	är	aktuella	 inom	ramen	för	denna	uppsats	är	

antagna	 i	 form	 av	 direktiv,	 prospektdirektivet6	 och	 MiFID7,	 vilket	 innebär	 att	 de	 har	

																																																								
5	Sandgren,	s.	40.	
6	 Europaparlamentets	 och	 rådets	 direktiv	 2003/71/EG	 av	 den	 4	 november	 2003	 om	 de	 prospekt	 som	 skall	
offentliggöras	 när	 värdepapper	 erbjuds	 till	 allmänheten	 eller	 tas	 upp	 till	 handel	 och	 om	 ändring	 av	 direktiv	
2001/34/EG.	
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införlivats	i	Sverige	genom	nationell	rätt.	Utgångspunkten	för	tolkningen	av	nationell	rätt	bör	

därför	vara	en	direktivkonform	tolkning,	det	vill	säga	att	en	nationell	regel	alltid	skall	tolkas	

på	ett	sådant	sätt,	att	den	om	möjligt	stämmer	överens	med	direktiven,	dock	inte	i	strid	med	

nationell	 rätt.8	 I	 tillägg	 till	 detta	 utfärdar	 olika	 EU-organ,	 däriblan	 ESMA,	 olika	 råd	 och	

riktlinjer	till	medlemsstaterna	för	hur	EU-rätten	bör	tolkas,	vilket	också	har	tagits	hänsyn	till.	

De	 nationella	 reglerna	 tillämpas	 och	 tolkas	 främst	 av	 FI,	 varför	 även	 deras	 uttalanden	

kommer	 att	 beaktas,	 främst	 för	 uttalandenas	 praktiska	 betydelse	 snarare	 än	 dess	

rättskällevärde.	Beträffande	MiFID	 så	har	direktivet	 uppdaterats	 under	 våren	2014	 genom	

ett	 direktiv	 (MiFID	 II)9	 och	 en	 förordning	 (MiFIR)10	 som	 skall	 börja	 gälla	 under	 2018.	

Hänvisningar	kommer	dock	endast	att	göras	till	de	uppdaterade	regleringarna	i	den	mån	de	

skiljer	sig	från	MiFID.	

Beträffande	frågeställningarna	i	punkterna	3-4	kommer	vad	som	kan	beskrivas	som	en	

rättsanalytisk	metod	att	tillämpas.	Det	innebär	att	jag	kommer	att	presentera	och	analysera	

gällande	rätt	utifrån	en	öppen	argumentation.11	Vad	som	skiljer	den	rättsanalytiska	metoden	

från	den	rättsdogmatiska	är	att	den	förra	även	syftar	till	att	analysera	rätten	utifrån	andra	

källor	 än	 rättskällorna.12	 Eftersom	 att	 Equity	 Crowdfunding	 främst	 används	 av	 små	 och	

medelstora	 bolag	 kommer	 mycket	 av	 analysen	 ske	 ur	 ett	 SME-företagsperspektiv.	 Vidare	

präglas	 såväl	 regleringen	 av	 värdepappersmarknadsområdet	 som	 ABL	 av	 ekonomiska	

överväganden,	 där	 ett	 övergripa	 mål	 är	 reglerna	 skall	 bidra	 till	 ekonomisk	 effektivitet.	

Analysen	kommer	därför	även	innehålla	inslag	av	ekonomiska	överväganden.		

	

1.4 Avgränsningar	

På	 grund	 av	 uppsatsens	 begränsade	 utrymme	 är	 det	 nödvändigt	 att	 göra	 ett	 antal	

avgränsningar	 i	 vad	 som	uppsatsen	avser	 att	behandla.	 För	det	 första	 kommer	 inga	andra	

former	av	crowdfunding	än	Equity	Crowdfunding	att	behandlas	 i	någon	utsträckning.	Även	

																																																																																																																																																																													
7	 Europa	 Parlamentets	 och	 Rådets	 direktiv	 2004/39/EG	 av	 den	 21	 april	 2004	 om	marknader	 för	 finansiella	
instrument	och	om	ändring	av	rådets	direktiv	85/611/EEG	och	93/6/EEG	och	Europaparlamentets	och	rådets	
direktiv	2000/12/EG	samt	upphävande	av	rådets	direktiv	93/22/EEG.	
8	Nordling	s.	45.	
9	 Europaparlamentets	 och	 rådets	 direktiv	 2014/65/EU	 av	 den	 15	 maj	 2014	 om	 marknader	 för	 finansiella	
instrument	och	om	ändring	av	direktiv	2002/92/EG	och	av	direktiv	2011/61/EU.	
10	Europaparlamentet	och	rådets	förordning	(EU)	nr	600/2014	av	den	15	maj	2014	om	marknader	för	finansiella	
instrument	och	om	ändring	av	förordning	(EU)	nr	648/2012.	
11	Sandgren,	s.	45	f.	
12	Sandgren,	s.	46.	
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Equity	 Crowdfunding	 är	 ett	 tämligen	 vidsträckt	 begrepp	 som	 kan	 innefatta	 en	 rad	 olika	

tillvägagångssätt	 som	 kan	 påverka	 den	 rättsliga	 bedömningen	 av	 fenomenet.	 I	 avsnitt	 4.1	

kommer	de	tillvägagångssätt	som	den	efterföljande	framställningen	kommer	att	grunda	sig	

på	att	presenteras	och	andra	tänkbara	former,	antingen	nuvarande	eller	framtida,	kommer	

inte	att	beaktas.	Vidare	kommer	den	rättsliga	bedömningen	enbart	avse	tidpunkten	fram	till	

och	med	en	investerare	fattar	ett	beslut	om	att	investera	i	en	Equity	Crowdfunding-kampanj	

och	när	det	kapitalsökande	är	ett	aktiebolag	som	har	bildats	enligt	ABL.	 I	viss	utsträckning	

kommer	dock	omständigheter	efter	den	tidpunkten	att	diskuteras,	endast	i	syfte	att	belysa	

vissa	 särskilda	 frågeställningar,	 möjligheter	 eller	 problem.	 Avslutningsvis	 avgränsas	

uppsatsen	 till	 att	 endast	 behandla	 Equity	 Crowdfunding	 i	 förhållande	 till	 (i)	

spridningsförbudet	för	aktier	i	privata	aktiebolag	och	förbudet	mot	organiserad	handel	med	

dem,	 (ii)	 prospektreglerna	 och	 (iii)	 näringsrättsliga	 regleringar	 för	 Equity	 Crowdfunding-

plattformarna.	Det	 är	 framförallt	 frågan	om	 regleringarnas	 tillämplighet	 som	 ligger	 i	 fokus	

för	 denna	 uppsats	 och	materiella	 regler	 kommer	 därför	 endast	 att	 behandlas	 i	 en	 väldigt	

begränsad	 utsträckning.	 Andra	 finansiella	 regleringar,	 som	 exempelvis	

penningtvättsregleringen	 samt	 juridiska	 spörsmål	 som	 kan	 uppstå	 i	 samband	 med	 Equity	

Crowdfunding	 inom	 andra	 rättsområden,	 såsom	 exempelvis	 skatte-,	 köp-	 avtals-	 samt	

konsumenträtt13	 kommer	 inte	 att	 behandlas	 i	 någon	 utsträckning	 med	 bakgrund	 av	

uppsatsens	begränsade	utrymme.		

	

1.5 Begreppsanvändning	och	terminologi	

Begreppsbildningen	 avseende	 Equity	 Crowdfunding	 är	 minst	 sagt	 spretig.	 Jag	 kommer	

uteslutningsvis	att	använda	mig	av	begreppet	”Equity	Crowdfunding”	eftersom	jag	är	av	den	

uppfattningen	att	 detta	 är	 det	 vanligast	 förekommande	 i	 praktiken.	Andra	 förekommande	

uttryck,	som	helt	eller	delvis	avser	samma	sak,	är	 investment	crowdfunding,	crowd	equity,	

crowdinvesting	 eller	 blott	 crowdfunding.	 Med	 svensk	 terminologi	 kallas	 fenomenet	 för	

delagärbaserad	 alternativt	 andelsbaserad	 gräsrotsfinansiering	 eller	 folkfinansiering.	 Ett	

annat	 i	 uppsatsen	 återkommande	 begrepp	 är	 SME-företag	 vilket	 är	 en	 definition	 som	har	

framtagits	av	EU	och	inom	den	kategorin	hör	företag	som	har	högst	249	anställda	och	har	en	

																																																								
13	Med	konsumenträtt	 så	avser	 jag	här	 fristående	konsumentskyddslagstiftning	 som	är	utanför	 ramen	 för	de	
konsument/investerarskyddsregler	som	finns	inom	värdepappersmarknadsområdet.	
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årsomsättning	 om	 högst	 50	 miljoner	 euro	 eller	 en	 årlig	 balansomslutning	 om	 högst	 43	

miljoner	euro.14	

Beträffande	terminologin	förekommer	som	framgått	att	engelska	uttryck	används	i	viss	

utsträckning.	 Detta	 får	 anses	 vara	 motiverat	 med	 bakgrund	 av	 att	 det	 är	 vanligt	

förekommande	på	finansmarknaden,	där	någon	uttrycklig	svensk	motsvarighet	ibland	saknas	

eller	i	vart	fall	inte	används	i	någon	utsträckning	i	praktiken.	Vidare	förekommer	det	ibland	

uttryck	 som	antyder	på	 att	 ett	 bolag	 eller	 en	plattform	 skulle	 ha	 åsikter,	motiv,	 önskemål	

eller	 liknande.	Med	det	 så	menas	 givetvis	 att	 det	 är	 dess	 ägare	och/eller	 företrädare	 som	

uttrycker	dessa	känslor	och	det	nyttjas	endast	för	att	göra	texten	mer	lättläst.	

	

1.6 Disposition	

Uppsatsen	 är	 uppdelad	 i	 sex	 huvudsakliga	 avsnitt	 som	 följer	 en	 gemensam	 struktur.	 Efter	

detta	 inledande	 avsnitt	 kommer	 en	 introduktion	 till	 ämnet	 att	 presenteras	 (avsnitt	 2).	

Därefter	 presenteras	 de	 olika	 aktörerna	 och	 dess	 drivkrafter	 (avsnitt	 3).	 Sedan	 följer	 en	

presentation	 av	 Equity	 Crowdfunding	 i	 praktiken	 samt	 en	 redogörelse	 för	 de	 olika	

rättsreglerna	 som	 ligger	 inom	 ramen	 för	 denna	 uppsats	 (avsnitt	 4).	 I	 avslutningen	 av	

respektive	 delavsnitt	 i	 avsnitt	 4	 återfinns	 ett	 analyserande	 avsnitt	 som	 kommenterar	 det	

som	 har	 behandlats.	 Därefter	 kommer	 den	 framtida	 rättsutvecklingen	 av	 Equity	

Crowdfunding	i	svensk	rätt	att	diskuteras	utifrån	den	tidigare	framställningen	(avsnitt	5).	Det	

avslutande	avsnittet	6	kommer	att	kortfattat	att	sammanfatta	de	slutsatser	som	uppsatsen	

har	kommit	fram	till.	

	 	

																																																								
14	 Kommissionens	 rekommendation	 av	 den	 6	 maj	 2003	 om	 definitionen	 av	 mikroföretag	 samt	 små	 och	
medelstora	företag.	
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2 Introduktion	till	Crowdfunding	

I	detta	avsnitt	2	kommer	läsaren	först	att	ges	en	introduktion	till	crowdfunding	(avsnitt	2.1).	

Eftersom	uppsatsen	har	ett	SME-företagsperspektiv	kommer	det	därefter	att	belysas	vikten	

av	 dessa	 bolag	 sett	 ur	 samhällets	 perspektiv	 belysas	 (avsnitt	 2.2).	 Sedan	 följer	 en	

redogörelse	av	de	traditionella	finansieringskällorna	för	dessa	bolag	för	att	åskådliggöra	hur	

Equity	 Crowdfunding	 kan	 förstås	 i	 ljuset	 av	 dessa	 (avsnitt	 2.3).	 Avslutningsvis	 kommer	 ett	

möjligt	finansieringsgap	för	SME-företag,	och	särskilt	de	potentiella	orsakerna	till	ett	sådant,	

att	diskuteras	(avsnitt	2.4).	

	

2.1 Crowdfundings	framväxt	

På	 senare	 tid	 har	 nya	 alternativa	 finansieringsformer	 vuxit	 fram	 som	 möjliggör	

kapitalanskaffning	 genom	andra	 kanaler	 än	de	 traditionella,	 däribland	Crowdfunding.	Med	

Crowdfunding	 avses	 ett	 fenomen	 vilket	 innebär	 ett	 tillvägagångssätt	 för	 entreprenörer	 att	

anskaffa	 kapital,	 vanligtvis	 via	 internetbaserade	 plattformar,	 från	 en	 större	 mängd	

finansiärer	 i	 syfte	 att	 finansiera	 ett	 specifikt	 ändamål.	 Oftast	 sker	 kapitalanskaffningen	

genom	små	tillskott	från	ett	stort	antal	personer.	15		

Crowdfunding	kan	beskrivas	som	en	del	av	det	vidare	begreppet	crowdsourcing,	vilket	

är	en	mer	allmän	beskrivning	för	hur	man	genom	internets	framväxt	möjliggjort	att	nå	ut	till	

och	kunna	utnyttja	kunskapen	hos	den	stora	massan	–	”the	crowd”.16	Utvecklingen	har	gått	

från	det	att	användare	av	internet	endast	har	varit	passiva	mottagare	av	information	till	att,	

genom	aktivt	deltagande	och	interaktion,	tillsammans	bidra	till	att	utveckla	materialet	eller	

produkten.17	 Ett	 välkänt	 exempel	 på	 detta	 är	 Wikipedia18,	 den	 fria	 encyklopedin,	 där	

miljoner	användare	tillsammans	har	bidragit	till	de	över	40.000.000	artiklar	som	idag	finns	på	

hemsidan.19	

Själva	 grundtanken	 bakom	 crowdfunding,	 att	 genom	 en	 bredare	 grupp	 människor	

samla	 finansiering	 för	 ett	 visst	 projekt	 eller	 liknande,	 är	 knappast	 något	 nytt.	 Ett	 klassiskt	

exempel	 är	 från	 slutet	 av	 1800-talet	 där	 crowdfunding	 delvis	 användes	 för	 att	 finansiera	

																																																								
15	Micic,	s.	13.	
16	Tillväxtverket	-	tillväxt	genom	crowdfunding,	s.	13.	
17	Micic,	s.	11.	
18	Wikipedias	webbplats.	
19	Wikipedias	webbplats.	



	 12	

uppförandet	av	frihetsgudinnan	utanför	New	York,	USA.20	Vad	som	skiljer	crowdfunding	då	i	

jämförelse	med	nu	är	 främst	att	det	sker	över	 internet.	Genom	internet	har	möjligheterna	

blivit	 oändliga	 att	 hitta	 andra	människor	 som	man	 kan	byta	 varor	och	 tjänster	med,	 hyra,	

låna	 eller	 köpa	 begagnat	 av,	 det	 så	 kallade	 delandets	 ekonomi.	 Vi	 har	 under	 det	 senaste	

årtiondet	sett	flertalet	bolag	som	genom	digitalisering	ändrat	affärslogiken	i	grunden.	Detta	

gäller	även	finansmarknaden	och	crowdfunding	är	ett	av	många	exempel	på	detta.21		

Det	 finns	 i	 dagsläget	 inte	 någon	 etablerad	 svensk	 definition	 av	 begreppet	

Crowdfunding.22	De	 europeiska	 tillsynsmyndigheterna	 EBA	och	 ESMA	definierar	 emellertid	

Crowdfunding	som	kapitalanskaffning	från	allmänheten	för	ett	specifikt	projekt	–	vanligtvis	

med	användande	av	internet	–	genom:23	

• donationer	(donation	based);	

• i	utbyte	mot	belöningar	(reward	based);	

• upptagande	av	skulder	(lending	based);	eller	

• utgivande	av	värdepapper,	vanligtvis	aktier	(equity	based).		

	

Det	 förekommer	 även	 kombinationer	 av	 de	 olika	 varianterna	 ovan	 och	 crowdfunding	 är	

således	 ett	 samlingsbegrepp	 som	 innefattar	 en	 rad	 olika	 företeelser.	 Denna	

finansieringsform	utgör	en	 liten	men	snabbt	växande	del	av	finansmarknaden.	Under	2014	

beräknas	tillväxten	mätt	i	form	av	förmedlat	kapital	globalt	sett	ökat	med	167	%	jämfört	med	

förgående	 år,	 där	 motsvarande	 USD	 16,2	 miljarder	 förmedlades	 via	 plattformarna.24	

Eftersom	crowdfunding	är	en	relativt	ny	finansieringsform	som	växer	i	takt	med	den	digitala	

utvecklingen,	 är	 den	under	 ständig	 förändring	 och	utvecklas	 i	 snabb	 takt.	 Eftersom	denna	

uppsats	 endast	 syftar	 till	 att	 behandla	 Equity	 Crowdfunding	 kommer	 andra	 former	 av	

crowdfunding	inte	att	behandlas	i	någon	utsträckning	fortsättningsvis.	Som	vi	även	kommer	

att	 få	 se	 i	 avsnitt	 4.1	 så	 kan	 det	 konstateras	 att	 Equity	 Crowdfunding	 är	 ett	 tämligen	

vidsträckt	 begrepp	 som	kan	 innefatta	 olika	 tillvägagångsätt	 att	 nå	 det	 övergripande	målet	

med	fenomenet,	att	anskaffa	externt	ägarkapital	till	det	kapitalsökande	bolaget.	

	
																																																								
20	Dresdner,	s.	4.	
21	Finansinspektionen	–	Gräsrotsfinansiering,	s.	4.	
22	Finansinspektionen,	Gräsrotsfinansiering	i	Sverige	–	en	kartläggning,	s.	5.	
23	Opinion	Investment-based	crowdfunding,	18	december,	Esma/2014/1378,	Opinion	of	the	European	Banking	
Authority	on	lending-based	crowdfunding,	EBA/Op/2015/03.	
24	Europeiska	kommissionen,	Commission	Staff	Working	Document,	s.	12.	
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2.2 Små	och	medelstora	företags	betydelse	för	samhället	

I	Sverige	fanns	2016	över	en	miljon	företag,	där	över	99	%	av	dessa	utgörs	av	SME-företag.25	

Traditionellt	 sett	 har	 Sverige	 i	 högre	 grad	 än	 många	 andra	 länder	 dominerats	 av	 stora	

företag,	 där	 storföretagen	 länge	 svarade	 för	 en	 övervägande	 del	 av	 Sveriges	 BNP,	

sysselsättning	 och	 tillväxt.26	 På	 senare	 tid	 har	 emellertid	 SME-företagens	 roll	 i	

samhällsekonomin	 kommit	 att	 omvärderas,	 eftersom	det	 visat	 sig	 vara	 dessa	 företag	 som	

står	för	sysselsättsökningen	i	ekonomin,	men	även	att	de	svarar	för	en	betydande	roll	i	såväl	

teknik-	som	marknadsutveckling	samt	att	driva	utvecklingen	av	produktiviteten	på	sikt.27	Det	

är	särskilt	nya	företag,	vilka	allt	som	oftast	utgörs	av	små	företag,	som	på	senare	tid	stått	i	

fokus	i	analysen	för	SME-företagens	betydelse	för	samhället.28	

I	genomsnitt	överlever	omkring	60	%	av	alla	nya	företag	de	tre	första	åren,	och	de	som	

gör	detta	bidrar	i	stor	utsträckning	till	skapandet	av	nya	jobb.29	Trots	att	nystartade	företag	i	

genomsnitt	 endast	 sysselsätter	 17	 %	 av	 det	 totala	 antalet	 anställda,	 skapar	 de	 42	 %	 av	

antalet	 nya	 jobbmöjligheter.30	 En	 grundläggande	 förutsättning	 för	 att	 dessa	 företag	 ska	

lyckas	är	att	de	har	tillgång	till	finansiering,	särskilt	när	de	övergår	från	en	uppstarts-	till	en	

expansionsfas.	 Generellt	 sett	 har	 företagen	 i	 Sverige	 bra	 tillgång	 till	 finansiering	 om	man	

jämför	internationellt,	där	tillgången	till	bankfinansiering	i	Sverige	är	god,	mycket	tack	vare	

att	svenska	banker	är	förhållandevis	välkapitaliserade.31	Ändå	kan	man	skåda	nya	alternativa	

finansieringsformer,	exempelvis	Equity	Crowdfunding,	vilka	ökat	kraftigt	i	popularitet	såväl	i	

Sverige	som	internationellt.		

	

2.3 Finansiering	av	SME-företag		

Som	nämnts	är	tillgången	till	finansiering	en	grundläggande	förutsättning	för	att	företag	ska	

kunna	 verka	 och	 framförallt	 växa.	 Finansiering	 kan	 beskrivas	 som	 anskaffning	 och	

tillhandahållande	 av	 tillgångar	 för	 bedrivande	 av	 ekonomisk	 verksamhet.32	 Vilka	

finansieringsbehov	ett	företag	har	och	vilka	finansieringsmöjligheter	som	står	till	buds	beror	
																																																								
25	Ekonomifaktas	Webbplats.	
26	Bjerkesjö	m.fl.,	s.	7.		
27	Bjerkesjö	m.fl.,	s.	7.	
28	Bjerkesjö	m.fl.,	s.	8.	
29	Europeiska	kommissionen,	Commission	Staff	Working	Document,	s.	3.	
30	Europeiska	kommissionen,	Commission	Staff	Working	Document,	s.	3.	
31		SOU	2015:64	s.	37.	
32	Adlercreutz	&	Pfannenstill,	s.	13.	
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självfallet	på	en	rad	olika	faktorer.	Det	är	dock	vanligt	att	se	finansieringen	som	inriktad	på	

olika	faser	i	företagets	utveckling,	där	olika	finansieringskällor	är	mer	eller	mindre	lämpliga	i	

olika	 skeden.33	 För	 de	 flesta	 nystartade	 företag	 utgör	 den	 vanligaste	 finansieringskällan	

ägaren	själv	samt	dennes	närstående,	men	tillgången	till	externt	kapital	är	viktigt,	framförallt	

för	 företag	 som	vill	 expandera	 sin	 verksamhet.34	De	olika	 finansieringskällorna	brukar	ofta	

delas	in	i	följande	tre	huvudkategorier,	(i)	kapitaltillskott	eller	medel	från	entreprenören	själv	

samt	 dennes	 närstående,	 (ii)	 externt	 ägarkapital	 och	 (iii)	 extern	 skuldfinansiering,	 vilka	

kortfattat	kommer	att	utvecklas	härunder.35			

	

2.3.1 Kapitaltillskott	eller	medel	från	entreprenören	själv	samt	dennes	närstående	

Inom	 denna	 kategori	 avses	 medel	 som	 tillskjuts	 bolaget	 från	 entreprenören	 själv	 eller	

tillsammans	 med	 dennes	 släkt	 och	 vänner.	 Det	 kan	 handla	 om	 kapitaltillskott	 från	 dessa	

personer	 i	 utbyte	mot	 aktier	 i	 bolaget,	 eller	 att	 pengar	 lånas	 ut	 till	 bolaget.	 Inom	 denna	

kategori	 brukar	 även	 så	 kallad	 intern	 finansiering	 räknas,	 vilket	 innebär	 att	 de	 vinstmedel	

som	 verksamheten	 inbringar	 används	 för	 att	 finansiera	 denna.36	 Vad	 som	 särskilt	

kännetecknar	denna	finansieringskälla	är	att	de	personer	som	ingår	i	denna	krets	typiskt	sett	

är	beredda	att	 se	mer	 till	 känsla	än	 förnuft	när	de	skall	 fatta	ett	 investeringsbeslut,	 varför	

denna	personkrets	lite	skämtsamt	brukar	kallas	för	”friends,	fools	and	family”.37		

	

2.3.2 Externt	ägarkapital	

Inom	 denna	 kategori	 hör	 utomstående	 investerare	 som	 tillskjuter	 bolaget	 kapital	 i	 utbyte	

mot	aktier	i	bolaget.	Denna	kapitalkälla	brukar	även	kallas	för	riskkapital.38	Riskkapital	är	ett	

väldigt	brett	begrepp	och	omfattar	såväl	investeringar	i	börsnoterade	bolags	ägarkapital,	så	

kallat	 public	 equity,	 som	 investeringar	 i	 onoterade	 bolags	 ägarkapital,	 så	 kallat	 private	

equity.39	 Inom	 ramen	 för	 denna	 uppsats	 kommer	 endast	 private	 equity	 kortfattat	 att	

beskrivas.	Vad	som	särskilt	kännetecknar	private	equity-investeringar	är	att	dessa	finansiärer	

																																																								
33	Landström	&	Löwegren,	s.	254.	
34	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	31.	
35	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	31.	
36	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	31.	
37	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	23	f.	
38	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	32.	
39	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	32.	
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intresserar	sig	i	bolag	med	hög	tillväxtpotential	och	med	hög	förväntad	avkastning.40	Endast	

en	liten	del	av	alla	nya	bolag	i	Sverige	uppskattas	ha	tillgång	till	denna	finansieringskälla	men	

de	har	ändå	en	stor	betydelse	 för	 finansieringen	av	SME-företag,	särskilt	 för	de	bolag	som	

har	som	mål	att	nå	tillväxt.41	Private	equity	kan	i	sin	tur	delas	upp	i	två	olika	segment,		som	

främst	investerar	vid	olika	faser	i	bolagens	utveckling.		

För	nystartade	bolag	görs	de	huvudsakliga	 investeringarna	 inom	private	equity	av	 så	

kallade	 affärsänglar.42	Med	 affärsänglar	 så	 avses	 privatpersoner,	 ofta	 förmögna,	med	 stor	

entreprenöriell	erfarenhet	och	som	ofta	har	ett	starkt	engagemang	 i	de	bolag	de	väljer	att	

investera	 i.43	 För	 mer	 etablerade	 bolag	 som	 är	 i	 en	 tillväxtfas	 görs	 de	 huvudsakliga	

investeringarna	av	venture	capital-aktörer,	både	privata	och	offentliga,	där	 investeringarna	

görs	genom	olika	associationsformer.	Ofta	skapas	då	en	kapitalfond	genom	placeringar	från	

institutionella	investerare.	Denna	kapitalfond	hanteras	sedermera	av	ett	managementbolag	

-	 venture	 capital-bolaget	 -	 	 mot	 att	 detta	 får	 en	 andel	 av	 den	 vinst	 som	 kan	 komma	 att	

genereras	vid	en	realisering	av	investeringen	samt	ett	arvode	för	de	arbete	de	lägger	ner.44	

Venture	capital-aktörers	investeringar	kännetecknas	även	de	av	ett	starkt	engagemang	i	de	

bolag	som	de	investerar	i.45	

	

2.3.3 Extern	skuldfinansiering	

Med	extern	 skuldfinansiering	 avses	 lånekapital,	 i	 form	av	både	 kortfristiga	och	 långfristiga	

skulder	som	bolagen	återbetalar	till	 långivaren	med	ränta.	Lån	och	krediter	hos	banker	och	

andra	 kreditinstitut	 är	 den	 vanligaste	 externa	 finansieringsformen	 för	 SME-företag.46	 Som	

ett	komplement	till	den	privata	 lånemarknaden	finns	även	olika	former	av	 lån	och	krediter	

från	 offentliga	 aktörer,	 exempelvis	 Almi.47	 En	 viktig	 skillnad	mellan	 finansiärer	 som	 bidrar	

med	 skuldfinansiering	 jämfört	 med	 ägarkapital,	 är	 det	 betydligt	 större	 behovet	 för	 de	

förstnämnda	att	minska	sin	risk.48	Den	som	bidrar	med	ägarkapital	kan	balansera	hela	risken	

mot	 hela	 den	 potentiella	 vinsten.	 Den	 som	 bidrar	 med	 skuldfinansiering	 kan	 emellertid	

																																																								
40	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	33.	
41	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	34.	
42	Landström	&	Löwgren,	s.	262.	
43	Landström	&	Löwgren,	s.	264.	
44	Landström	&	Löwgren,	s.	266.	
45	Landström	&	Löwgren,	s.	267.	
46	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	31.	
47	Tillväxtverket	–	förhandsbedömning,	s.	32.	
48	Bjerkesjö	m.fl.,	s.	14.	
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endast	 balansera	 risken	 mot	 en	 begränsad	 del	 av	 vinsten,	 nämligen	 räntan.49	 Detta	 är	

utgångspunkten	 till	 varför	 skuldfinansiärer	 är	 så	 mycket	 mindre	 riskbenägna	 än	

ägarkapitalfinansiärer.	 I	 syfte	 att	 ytterligare	minska	 sin	 risk	 brukar	 därför	 skuldfinansiärer	

ofta	upprätta	krav	på	att	bolagen	 lämnar	betryggande	säkerheter	för	bolagets	 förpliktelser	

gentemot	denne.50	En	särskild	typ	av	extern	skuldfinansiering	som	är	viktig	för	större	bolag	

är	genom	att	ta	upp	lån	via	obligationsmarknaden.	Denna	finansieringsform	kommer	inte	att	

behandlas	i	denna	uppsats	då	det	knappast	används	i	någon	utsträckning	av	SME-företag.51	

	

2.3.4 Equity	Crowdfunding	som	finansieringskälla	

Investeringar	genom	Equity	Crowdfunding	medför	att	externt	ägarkapital	 tillskjuts	bolaget.	

Vad	 Equity	 Crowdfunding	 mer	 konkret	 innebär	 är	 det	 har	 möjliggjort	 en	 ”ny”	 form	 av	

riskkapital.	Genom	Equity	Crowdfunding	har	kretsen	av	investerare,	att	göra	private	equity-

investeringar,	 kraftigt	 utvidgats.	 Denna	 verksamhet	 har	 typiskt	 sett	 varit	 förbehållen	 mer	

professionella	aktörer,	såsom	affärsänglar	och	venture	capital-bolag.	Vidare	har	det	medfört	

att	bolagen	fått	möjligheten	att	ta	in	externt	ägarkapital	utan	att	ägarna	behöver	frånhända	

sig	kontrollen	av	det	egna	bolaget	i	samma	utsträckning	som	traditionellt	riskkapital	typiskt	

sätt	innebär.	Det	kan	därför	sägas	att	man	genom	Equity	Crowdfunding	möjliggjort	en	kraftig	

utvidgning	 personkretsen	 friends,	 fools	 and	 family.	 Istället	 för	 att	 samla	 ihop	 medelstora	

belopp	 från	 entreprenörens	 närstående	 kan	 denne	 genom	 Equity	 Crowdfunding	 samla	 in	

mindre	belopp	från	en	bredare	krets	bekanta,	sympatisörer,	entusiaster	och/eller	potentiella	

kunder	för	att	få	den	önskade	finansieringen.52		

	

2.3.5 Valet	av	finansieringskälla	

Valet	av	finansieringskälla	kan	sammanfattningsvis	sägas	bero	på	tre	huvudsakliga	faktorer.53	

För	det	 första	så	vill	ägarna	ofta	undvika	att	avhända	sig	kontrollen	av	sitt	egna	bolag,	där	

egna	kapitaltillskott	i	minst	utsträckning	innebär	att	man	avhänder	sig	kontrollen	och	extern	

ägarfinansiering	gör	så	 i	högst	utsträckning.	Extern	skuldfinansiering	 innebär	även	det	ofta	

en	 risk	 för	 förlorad	 kontroll	 enligt	 villkoren	 i	 låneavtalen.	 Som	 nämnts	 i	 det	 förgående	

																																																								
49	Bjerkesjö	m.fl.,	s.	14.	
50	Bjerkesjö	m.fl.,	s.	12.	
51	Bergström	&	Samuelsson,	s.	172.	
52	Tillväxtverket	rapport,	s.	24.	
53	Kontigo:	s.	12	
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avsnittet	innebär	emellertid	Equity	Crowdfunding	en	form	av	externt	ägarkapital	som	oftast	

medför	en	mindre	risk	för	att	ägarna	förlorar	kontroll	över	det	egna	bolaget	i	jämförelse	med	

mer	 traditionellt	 riskkapital.	 För	 det	 andra	 så	 påverkar	 bolagets	 kapitalbehov	 valet	 av	

finansieringsform.	Desto	större	kapitalbehov	ett	bolag	har,	desto	större	är	sannolikheten	att	

man	tvingas	till	en	finansieringsform	som	också	innebär	ett	avhändande	av	kontroll.	För	det	

tredje	 påverkar	 även	 säkerheterna	 som	 finns	 att	 tillgå	 valet	 av	 finansieringsform.	 Desto	

bättre	 och	 mer	 lättanalyserade	 säkerheter	 ett	 bolag	 har	 att	 tillgå,	 desto	 större	 är	

sannolikheten	att	man	väljer	skuldfinansiering	framför	andra	former.54	

För	att	ge	en	nyanserad	bild	av	verkligheten	är	det	självklart	viktigt	att	belysa	att	det	

inte	står	entreprenören	fritt	att	välja	mellan	olika	finansieringskällor,	utan	ytterst	åvilar	det	

entreprenören	 att	 övertyga	 en	 finansiär	 varför	 denne	 skall	 investera	 i	 entreprenörens	

verksamhet.	Jag	vill	dock	redan	här	uppmärksamma	läsaren	om	att,	vilket	kommer	utvecklas	

i	avsnitt	3,	bakom	valet	av	Equity	Crowdfunding	som	finansieringskälla	finns	ofta,	men	inte	

alltid,	även	andra	motiv	än	rent	finansiella.	

	

2.4 Finansieringsgapet?	

Med	ett	finansieringsgap	avses	att	finansieringsmarknaden	fungerar	på	ett	suboptimalt	sätt	

ur	ett	samhällsperspektiv,	där	bolag	har	svårare	att	få	tillgång	till	extern	finansiering	än	vad	

deras	framtida	intjäningsförmåga	motiverar.55	Vad	som	är	viktigt	att	belysa	i	sammanhanget	

är	 att	 det	 inte	 skall	 förstås	 som	 att	 det	 alltid	 är	 ett	 problem	 då	 ett	 bolag	 inte	 får	 den	

finansiering	 som	 det	 önskar.	 Tvärt	 om	 kan	 detta	 var	 högst	 effektivt	 sett	 ur	 ett	

samhällsekonomiskt	perspektiv,	eftersom	bolag	som	ej	har	förutsättningar	att	växa	eller	ge	

avkastning	ej	bör	få	finansiering	enbart	för	att	de	efterfrågar	det.	56	

Det	har	länge	debatterats	huruvida	det	föreligger	ett	finansieringsgap	för	SME-företag,	

såväl	 i	 Sverige	 som	 internationellt.	 Frågan	är	 väldigt	omdiskuterad	och	 forskningen	är	 inte	

ense	om	det	existerar	ett	finansieringsgap	och	vad	det	i	så	fall	beror	på.57	Frågan	är	mycket	

komplex	 och	 inom	 ramen	 för	 denna	 uppsats	 kommer	 ett	 finansieringsgap,	 vare	 sig	 det	

existerar	eller	ej,	endast	att	diskuteras	på	 teoretiskt	plan.	Det	är	 framförallt	de	potentiella	

																																																								
54	Bjerkesjö	m.fl.,	s.	12.	
55	Tillväxtverket	-	tillväxt	genom	crowdfunding,	s.	21.	
56	Bjerkesjö	m.fl.,	s.	7.	
57	Andersson,	s.	12f.	
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orsakerna	 som	 framhålls	 till	 varför	 SME-företag	 skulle	 ha	 problem	med	 att	 erhålla	 extern	

finansiering	 som	 är	 av	 intresse	 för	 uppsatsen.	 Detta	 för	 att	 i	 den	 senare	 analysen	 kunna	

diskutera	huruvida	Equity	Crowdfunding	har	potential	att	avhjälpa	några	av	dessa.		

En	potentiell	orsak	som	framhålls	är	den	informationsasymmetri	som	föreligger	mellan	

den	 finansierade	 och	 en	 utomstående	 finansiär.	 Den	 finansierade	 har	 av	 naturliga	 skäl	

tillgång	till	mer	 information	om	bolaget	än	en	potentiell	utomstående	 finansiär,	varför	det	

medför	 en	 risk	 att	 den	 förstnämnde	 genom	 investeringsvillkorens	 utformning	 tillägnar	 sig	

fördelar	på	den	sistnämndes	bekostnad.58	Små	bolag	är	dessutom	utsatta	för	mindre	extern	

granskning	vilket	ofta	medför	ökade	kostnader	och	sämre	möjligheter	 för	en	utomstående	

finansiär	 att	 kontrollera	 de	 uppgifter	 som	 bolaget	 lämnar.	 En	 utomstående	 finansiär	 har	

därför	ett	 intresse	av	klar	och	 tydlig	 information	 för	att	kunna	bedöma	 investeringens	 risk	

och	 förväntade	 avkastning.59	 För	 att	 tillgodose	detta	 informationsbehov	 finns	 bland	 annat	

regler	om	prospekt	i	lagen	(1991:980)	om	handel	med	finansiella	instrument	(”LHF”).60		

En	annan	orsak	till	varför	nya	och	mindre	bolag	kan	ha	problem	med	att	erhålla	extern	

skuldfinansiering	 är	 att	 dessa	 bolag	 ofta	 saknar	 möjlighet	 att	 ställa	 tillfredställande	

säkerheter	 till	 finansiärerna,	 eftersom	 bolagen	 sällan	 hunnit	 arbeta	 upp	 några	 betydande	

värden	i	bolaget.	Som	nämnts	är	dessa	finansiärer	mindre	riskbenägna	eftersom	de	endast	

kan	balansera	sin	risk	mot	den	avtalade	räntan,	varför	de	ofta	vill	minska	sin	risk	med	att	ta	

så	 mycket	 säkerheter	 för	 krediten	 som	 möjligt.	 Härtill	 hör	 även	 det	 faktum	 att	 nya	 och	

mindre	bolag	ofta	saknar	historisk	data,	vilket	ytterligare	försvårar	finansiärens	möjlighet	att	

bedöma	 bolagets	 förutsättningar	 och	 den	 förväntade	 risken.61	 Ytterligare	 en	 faktor	 som	

påverkar	bolagens	tillgång	till	extern	skuldfinansiering	kan	vara	ökade	regulatoriska	krav	för	

bland	annat	banker,	 inte	minst	efter	finanskrisen	år	2008,	som	lett	till	ökade	kostnader	för	

bankerna	och	att	de	blivit	mer	försiktiga	med	sin	utlåning.62		

	
	

	 	

																																																								
58	Bergström	&	Samuelsson,	s.	21.	
59	Bergström	&	Samuelsson,	s.	21.	
60	Se	mer	i	avsnitt	4.3.	
61	Landström	&	Löwgren,	s.	261.	
62	Gunnarsdottir	&	Lindh,	s.	40.	
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3 Aktörerna	och	deras	drivkrafter	

För	 att	 ett	 fungerande	 Equity	 Crowdfunding-system	 skall	 föreligga	 behövs	 som	 regel	 tre	

typer	 av	 aktörer.	 Det	 behövs	 dels	 investerare	 som	 står	 för	 finansieringen,	 dels	 det	

kapitalsökande	bolaget	som	finansieras,	samt	plattformen	som	fungerar	som	en	intermediär	

mellan	 investerarna	 och	 det	 kapitalsökande	 bolaget,	 vilket	 förmedlar	 kontakterna	 eller	

transaktionerna	däremellan.63	Dessa	aktörer	har,	åtminstone	till	vissa	delar,	andra	motiv	och	

värderingar	 än	 de	 som	 gäller	 på	 den	 ”traditionella”	 kapitalmarknaden.	 För	 att	 förstå	 hur	

Equity	 Crowdfunding	 fungerar	 kan	 det	 vara	 av	 intresse	 att	 studera	 aktörerna	 och	 dess	

drivkrafter	lite	närmre,	vilket	kommer	presenteras	i	detta	avsnitt	3.	

	

3.1 Investerarna	

De	 allra	 flesta	 investerarna	 utgörs	 av	 privatperson	 som	 ser	 Equity	 Crowdfunding	 som	 ett	

alternativ	 till	 traditionellt	 sparande	 i	 en	 bank	 eller	 i	 fonder	 och	 aktier.64	 Utöver	 rent	

finansiella	 motiv	 förekommer	 det	 även	 ofta,	 men	 inte	 alltid,	 altruistiska	 motiv	 för	

investerarna.	Bland	de	altruistiska	motiven	märks	exempelvis:		

• Personlig	 identifikation	 med	 projektägaren,	 det	 aktuella	 projektets	 ämnesområde	

och	mål;	

• Att	få	delta	i	något	som	upplevs	vara	en	viktig	och	samhällsnyttig	insats;	

• Tillfredsställelsen	av	att	driva	projekt	i	grupp;	

• Tillfredsställelsen	med	att	vara	en	del	av	ett	lyckat	projekt	och	att	kunna	berätta	om	

det	för	andra;	

• Möjligheten	att	få	delta	i	utvecklingen	av	ett	projekt;	och	

• Att	vara	drivande	i	teknologi-	eller	designutveckling.	65	

	

Det	är	framförallt	denna	mix	av	drivkrafter	som	skiljer	Equity	Crowdfunding	mot	traditionella	

investeringar.	 Investerarna	 får	 en	 social	 och	 förhoppningsvis	 en	 finansiell	 belöning	 genom	

att	 investera	 i	 det	 kapitalsökande	 bolaget.	 Den	 sociala	 belöningen	 för	 investeraren	 kan	

exempelvis	 vara	 känslan	 av	 att	 få	 stödja	 bolaget	 tillsammans	 med	 andra	 entusiaster,	 en	

																																																								
63		ESMA	-	Opinion	s.	6.	
64	FI	–	Gräsrotsfinansiering,	s.	7.	
65	Tillväxtverket	–	Crowdfunding,	s.	33.	
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känsla	av	exklusivitet	och	att	denne	de	facto	har	bidragit	till	att	realiserat	något	som	denne	

tror	 på.	 Den	 finansiella	 belöningen	 är	 hoppet	 om	 att	 få	 avkastning	 på	 det	 investerade	

kapitalet,	 antingen	 genom	 att	 i	 framtiden	 avyttra	 aktierna	 för	 ett	 högre	 pris	 än	

anskaffningsvärdet,	 och/eller	 genom	att	mottaga	 framtida	 utdelningar	 från	 bolaget.66	 Den	

höga	risk	som	typiskt	sett	är	förenad	med	investeringar	i	omogna	och	onoterade	bolag	kan	

tänkas	 vägas	 upp	 av	 den	möjligheten,	 att	 vid	 ett	 tidigt	 skede	 få	 vara	med	 och	 investera	 i	

nästa	stora	framgångsrika	bolag.	

	

3.2 Kapitalsökande	bolagen	

De	kapitalsökande	bolagen	utgörs	som	huvudregel	av	svenska	aktiebolag,	både	privata	och	

publika.	 Det	 förekommer	 även	 i	 viss	 utsträckning	 att	 utländska	 bolag	 söker	 kapital	 på	 de	

svenska	Equity	Crowdfunding-plattformarna.	Den	huvudsakliga	anledningen	till	att	ett	bolag	

väljer	 att	 anskaffa	 kapital	 genom	 Equity	 Crowdfunding	 är	 naturligtvis	 att	 bolaget	 önskar	

finansiering.	 Likväl	 som	 hos	 investerarna	 kan	 det	 dock	 utöver	 rent	 finansiella	 aspekter	

identifieras	 andra	 motiv	 till	 varför	 det	 kapitalsökande	 bolaget	 väljer	 att	 söka	 finansiering	

genom	Equity	Crowdfunding.		

Bland	 de	 finansiella	 aspekterna,	 utöver	 det	 faktum	 att	 det	 kapitalsökande	 bolaget	

önskar	 finansiering,	 kan	 särskilt	 nämnas	 att	 finansieringen	 ofta	 är	 snabb	 och	 inte	 kräver	

säkerheter.67	Som	nämnts	i	avsnitt	2.4	kan	bristen	på	säkerheter	göra	det	svårt	för	bolag	att	

erhålla	 lånekapital	 varför	nytt	 ägarkapital	 kan	 vara	att	 föredra.	Detta	 gäller	 framförallt	 för	

bolag	som	har	mer	långsiktiga	finansieringsbehov	och	som	vill	finansiera	bolagets	tillväxt	och	

utveckling	genom	att	 ta	 in	nya	delägare.	En	 fördel	med	Equity	Crowdfunding	 jämfört	med	

traditionellt	 riskkapital,	 sett	 ur	 den	 finansierades	 perspektiv,	 är	 att	 ägarna	 sannolikt	 har	

större	möjligheter	att	behålla	kontrollen	över	bolaget.68	Andra	 finansiella	drivkrafter	är	att	

bolag	 inom	vissa	branscher,	 som	traditionellt	 sett	haft	svårt	att	erhålla	 finansiering	genom	

den	 traditionella	 kapitalmarknaden,	 genom	 Equity	 Crowdfunding	 kan	 få	 tillgång	 till	

finansiering.69			

																																																								
66	Tillväxtverket	–	Crowdfunding,	s.	33.	
67	Tillväxtverket	–	Crowdfunding,	s.	31.	
68	Tillväxtverket	–	Crowdfunding,	s.	18.	
69		Tillväxtverket	–	Crowdfunding,	s.	31	f.	
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Utöver	 de	 rent	 finansiella	 aspekterna	 kan	 det	 identifieras	 ett	 antal	 andra	 motiv	 till	

varför	det	kapitalsökande	bolaget	väljer	att	finansiera	sig	genom	Equity	Crowdfunding.	Dessa	

motiv	har	 sin	 främsta	 grund	 i	 att	 få	 tillgång	 till	 och	 kunna	utnyttja	 kunskapen	och	 kraften	

från	de	många,	”the	crowd”.70	Ett	sätt	att	se	på	det	är	att	de	nya	aktieägarna	kan	ses	som	en	

armé	 av	 ambassadörer	 för	 det	 kapitalsökande	 bolaget.	 De	 kan	 hjälpa	 till	 med	 att	 sprida	

information	 om	 bolaget	 och	 dess	 produkter,	 rådgöra	 vid	 olika	 affärsbeslut,	 dela	 kunskap,	

kompetens	och	kontakter.71	I	tillägg	till	detta	kan	adderas	en	spridd	personkrets	förmåga	att	

suga	upp	relevant	omvärldsinformation	och	kunna	förmedla	innovativa	förbättringar.	

Det	 är	 framförallt	 denna	 mix	 av	 finansiella	 och	 icke-finansiella	 drivkrafter	 som	 gör	

Equity	 Crowdfunding	 till	 en	 unik	 och	 intressant	 finansieringskälla	 för	 de	 kapitalsökande	

bolagen.	Genom	digitalisering	och	internets	framväxt	har	möjligheterna	för	den	finansierade	

och	en	spridd	aktieägarkrets	att	kommunicera	med	varandra	väsentligen	förenklats,	vilket	är	

en	 viktig	 dimension	 av	 Equity	 Crowdfunding	 för	 att	 hålla	 delägarkretsen	 engagerade	 och	

motiverade.	Equity	Crowdfunding	kan	sägas	utgöra	en	kombination	av	en	finansieringskälla,	

marknadsföringsmetod	 och	 kunskapskälla,	 från	 en	 spridd	 krets	 av	 aktieägare	 tillika	

ambassadörer.	Enligt	min	mening	bör	Equity	Crowdfunding	därmed	primärt	anses	utgöra	ett	

komplement	till	traditionella	finansieringskällor	snarare	än	ett	alternativ	eller	en	sista	utväg	

för	det	kapitalsökande	bolaget	att	få	finansiering.	

		

3.3 Plattformarna	

Plattformarna	 är	 de	 bolag	 som	 agerar	 intermediär	mellan	 de	 kapitalsökande	 bolagen	 och	

investerarna	vid	Equity	Crowdfuning.	Detta	möjliggörs	via	plattformarnas	webbplats	och	när	

en	 hänvisning	 görs	 till	 en	 plattform	 i	 denna	 uppsats	 åsyftas	 såväl	 själva	webbplatsen	 som	

själva	bolaget	som	driver	den.	Beroende	på	plattformarnas	affärsmodell	kan	olika	regleringar	

träffa	 verksamheten,	 vilket	 kommer	utvecklas	närmare	under	 avsnitt	 4.	 Plattformarna	 kan	

ha	ett	incitament	att	använda	sig	av	affärsmodeller	som	inte	träffas	av	nuvarande	reglering.	

De	 befintliga	 plattformarnas	 drivkraft	 är	 primärt	 att	 generera	 vinst	 och	 deras	

ersättningsmodeller	 kan	 ge	 upphov	 till	 vissa	 intressekonflikter.	 Plattformarnas	 intäkter	 vid	

Equity	Crowdfunding	genereras	genom	avgifter	 från	de	kapitalsökande	bolagen.	Avgifterna	

																																																								
70	Tillväxtverket	–	Crowdfunding,	s.	13.	
71	Tillväxtverket	–	Crowdfunding,	s.	33.	



	 22	

består	 typisk	 sett	 av	 två	 delar,	 vilka	 är	 dels	 en	 fast	 avgift	 för	 att	 inleda	 en	 Equity	

Crowdfunding-kampanj	samt	dels	en	rörlig	avgift	i	form	av	en	procentsats	av	det	insamlade	

kapitalet.	Eftersom	investerarna	har	ett	informationsunderläge	och	deras	investeringsbeslut	

ytterst	 fattas	 baserat	 på	 den	 information	 som	 tillhandahålls	 på	 plattformen,	 kan	

ersättningsmodellerna	 resultera	 i	 intressekonflikter.72	Dessa	konflikter	 skall	 inte	överdrivas	

dock	eftersom	plattformarnas	intäkter	indirekt	genereras	genom	att	investerarna	genomför	

investeringar	via	plattformarna.		

	

	 	

																																																								
72	FI	-	Konsumentskyddet	på	finansmarknaden,	s.	20.	



	 23	

4 Equity	crowdfunding	i	Sverige	

Den	tidigare	framställningen	har	syftat	till	att	ge	läsaren	en	grundläggande	förståelse	av	vad	

fenomenet	 Equity	Crowdfunding	 innebär	och	 vilka	bakomliggande	motiv	 som	kan	 ligga	 till	

grund	 för	 valet	 av	 denna	 finansieringsform.	 Som	 vi	 har	 sett	 finns	 det	 klara	 likheter	 med	

andra	finansieringsformer,	men	även	en	del	särdrag.	

I	 detta	avsnitt	4	 kommer	det	 redogöras	 för	de	olika	 rättsregler	 som	 inom	ramen	 för	

denna	uppsats	kan	aktualiseras	vid	Equity	Crowdfunding.	Det	finns	i	dagsläget	ingen	särskild	

reglering	 inriktad	mot	Equity	Crowdfunding	 i	Sverige,	och	beroende	på	hur	 investeringarna	

genomförs	aktualiseras	olika	regler.	Det	är	därför	nödvändigt	att	närmare	studera	hur	Equity	

Crowdfunding	faktiskt	går	till	 i	praktiken,	för	att	därefter	kunna	bedöma	fenomenet	utifrån	

ett	 rättsligt	 perspektiv.	 Jag	 har	 valt	 att	 närmare	 studera	 investeringsprocessen	 hos	 de	 två	

största	 plattformarna	 för	 Equity	 Crowdfunding	 i	 Sverige,	 FundedByMe	 och	 Pepins,	 vilka	

använder	två	olika	modeller	 för	hur	 investeringarna	genomförs,	vilket	presenteras	 i	avsnitt	

4.1.		

Därefter	 kommer	 det	 redogöras	 för	 de	 olika	 rättsreglerna	 som	 kan	 komma	 att	

aktualiseras	 beroende	 på	 hur	 investeringarna	 genomförs.	 Detta	 för	 att	 sedan	 kunna	

analysera,	 dels	 hur	 Equity	 Crowdfunding	 förhåller	 sig	 till	 gällande	 rätt,	 men	 även	 hur	

regelverken	kan	påverka	valet	av	affärsmodell.	De	 rättsregler	 som	är	aktuella	 inom	ramen	

för	 denna	 uppsats	 är	 dels	 förbudet	 mot	 spridning	 av	 och	 handel	 med	 aktier	 i	 privata	

aktiebolag	 (avsnitt	 4.2),	 dels	 regler	 om	 upprättande	 av	 prospekt	 (avsnitt	 4.3),	 samt	

eventuella	 tillståndsfrågor	 för	 plattformarna	 (avsnitt	 4.4).	 Avslutningsvis	 kommer	några	 av	

de	risker	som	är	förknippade	med	Equity	Crowdfunding	att	diskuteras	(avsnitt	4.5).	

	

4.1 Equity	Crowdfunding	i	praktiken	

I	 det	 följande	 kommer	 det	 beskrivas,	 i	 grova	 drag,	 hur	 Equity	 Crowdfunding	 går	 till	 i	

praktiken	 i	 syfte	 att	 ge	 läsaren	 en	 bredare	 förståelse	 av	 fenomenet.	 Som	 tidigare	 nämnts	

kommer	 investeringsprocessen	 hos	 de	 två	 största	 Equity	 Crowdfunding-plattformarna	 i	

Sverige,	FundedByMe	och	Pepins,	att	redogöras	för.	Jag	vill	dock	uppmärksamma	läsaren	om	

att	det	förekommer	ytterligare	plattformar	som	erbjuder	Equity	Crowdfunding	i	Sverige,	som	

kan	ha	tillvägagångssätt	som	skiljer	sig	från	vilka	som	kommer	att	redogöras	för	nedan,	vilket	

kan	påverka	den	rättsliga	bedömningen.	Vissa	plattformar,	däribland	FundedByMe,	erbjuder	
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även	andra	former	av	Crowdfunding	vilka	inte	kommer	att	behandlas	i	någon	utsträckning	i	

den	 fortsatta	 framställningen.	 Innan	 vi	 granskar	 närmre	 på	 investeringsprocessen	 hos	 de	

specifika	 plattformarna	 kommer	 några	 grundläggande	 element	 i	 Equity	 Crowdfunding	 att	

presenteras.	

Equity	 Crowdfunding	 är	 som	 nämnts	 en	 finansieringsform	 där	 externt	 ägarkapital	

tillskjuts	bolaget.	Detta	genom	att	bolaget	genomför	en	nyemission	av	aktier	i	samband	med	

Equity	 Crowdfunding-kampanjen,	 där	 investerarna	 således	 erbjuds	 att	 teckna	 aktier	 i	 det	

kapitalsökande	bolaget	via	plattformen.	Det	är	oftast	en	väldigt	begränsad	andel	av	bolagets	

aktier	 som	 erbjuds	 till	 allmänheten,	 vanligtvis	 under	 tio	 procent	 av	 aktierna.73	 Såväl	 de	

kapitalsökande	bolagen	 som	 investerarna	måste	 registrera	 sig	 hos	 plattformarna	 innan	de	

kan	 genomföra	 investeringar	 respektive	 starta	 en	 Equity	 Crowdfunding-kampanj,	 varför	

plattformarnas	allmänna	villkor,	som	användarna	godkänner	i	samband	med	registreringen,	i	

grova	drag	styr	villkoren	för	investeringsprocessen.		

Angående	 plattformarna	 så	 kan	 man	 dela	 in	 dem	 i	 aktiva	 och	 passiva	 plattformar.	

Passiva	 plattformar	 syftar	 endast	 till	 att	 koppla	 ihop	 investerarna	med	 de	 kapitalsökande	

bolagen	 samt,	 i	 vissa	 fall,	 bistår	 de	 med	 genomförandet	 av	 investeringarna.	 De	 aktiva	

plattformarna	 erbjuder,	 utöver	 att	 tillhandahålla	 en	 mötesplats	 för	 investerare	 och	

kapitalsökande	 bolag,	 ytterligare	 tjänster	 som	 direkt	 eller	 indirekt	 påverkar	

investeringsprocessen.	De	kan	exempelvis	röra	sig	om	företagsgranskningar	(due	diligence),	

analyser,	 värderingar	 och	 investeringsrådgivnings-	 och	 förvaltningstjänster.74	 Plattformar	

som	 tillhandahåller	 investeringsrådgivnings-	 och	 förvaltningstjänster	 kommer	 inte	 i	 någon	

utsträckning	att	behandlas	i	denna	uppsats	eftersom	varken	FundedByMe	eller	Pepins	gör	så	

och	sådan	verksamhet	aktualiserar	andra	särskilda	rättsfrågor.75	

På	plattformarna	ges	de	kapitalsökande	bolagen	möjlighet	att	presentera	sitt	projekt	

med	 videoklipp,	 simuleringar,	 statistik,	 redovisningshandlingar,	 investeringsmemorandum	

med	mera.	Det	är	de	kapitalsökande	bolagen	som	beslutar	om	villkoren	för	investeringarna,	

exempelvis	hur	mycket	kapital	bolaget	söker,	minsta	respektive	högsta	tillåtna	investeringar,	

antalet	nya	delägare	som	tillåts,	hur	mycket	kapital	som	motsvarar	en	andel	 i	bolaget	med	

																																																								
73	Denna	slutsats	har	jag	dragit	genom	att	studera	plattformarnas	aktuella	kampanjer.	
74	FI	–	Gräsrotsfinansiering	s.	7	f.	
75	Bland	annat	reglering	om	investeringsrådgivning	om	en	plattformarna	lämnar	personliga	rekommendationer	
till	kund	och	reglering	om	fond-	eller	diskretionär	portföljförvaltning	om	en	plattform	går	ett	steg	 längre	och	
övertar	investeringsansvaret	från	investerarna.	Se	FI	–	Gräsrotsfinansiering,	s.	8.	
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mera.	 Utifrån	 den	 tillhandahålla	 informationen	 ges	 potentiella	 investerare	 möjlighet	 att	

utvärdera	informationen	för	att	därefter	fatta	ett	 investeringsbeslut.	Efter	en	lyckad	Equity	

Crowdfunding-kampanj	tillhandahåller	plattformarna	vanligtvis	olika	tekniska	lösningar	som	

möjliggör	för	investerare	och	det	kapitalsökande	bolaget	att	kommunicera	med	varandra.	

	

4.1.1 Investeringsprocessen	hos	FundedByMe		

FundedByMe	 har	 erbjudit	 Equity	 Crowdfunding	 sedan	 2012	 och	 är	 registrerat	 som	 ett	

finansiellt	 institut	 för	 att	 bedriva	 annan	 finansiell	 verksamhet	enligt	 FI:s	 företagsregister.76	

Vad	denna	registrering	närmare	innebär	kommer	att	behandlas	i	avsnitt	4.4.3.	

Enligt	FundedByMes	allmänna	villkor	 för	entreprenörer77	 	 (nedan	”AVE”)	punkt	5,	 får	

det	 kapitalsökande	 bolaget,	 efter	 att	 de	 registrerat	 sig	 och	 godkänts	 av	 FundedByMe,	

påbörja	upprättandet	av	en	kampanj.	FundedByMe	erbjuder	Equity	Crowdfunding	till	 såväl	

svenska	 aktiebolag,	 privata	 och	 publika,	 som	 utländska	 motsvarigheter	 (AVE	 punkt	 5.1).	

Genom	att	studera	de	kampanjer	som	finns	tillgängliga	på	FundedByMes	webbplats	verkar	

det	dock	vara	vanligast	att	de	kapitalsökande	bolagen	utgörs	av	svenska	privata	aktiebolag	

och	att	dessa	bolag	erbjuder	maximalt	20078	stycken	investerare	att	teckna	aktier	i	bolaget.		

Det	är	det	kapitalsökande	bolaget	som	själva	bestämmer	investeringsvillkoren	och	tar	

fram	 informationshandlingar	 om	 bolaget	 som	 skall	 publiceras	 på	 plattformens	webbplats.	

FundedByMe	 kräver	 att	 bolaget	 åtminstone	 upprättar	 en	 affärsplan	 samt	 en	 finansiell	

prognos	för	bolaget.79	Förutsatt	att	FundedByMe	godkänner	kampanjen	så	publiceras	den	på	

plattformens	 webbplats	 och	 görs	 tillgänglig	 för	 investerare	 att	 ta	 del	 av	 (AVE	 punkt	 5.2).	

FundedByMe	erinrar	 i	AVE	punkterna	5.4-6	att	de	endast	 tillhandahåller	en	mötesplats	 för	

investerare	och	de	kapitalsökande	bolagen,	att	de	 inte	 tillhandahåller	någon	rådgivning	till	

de	kapitalsökande	bolagen	och	att	alla	investeringsavtal	ingås	direkt	mellan	investerare	och	

det	 kapitalsökande	 bolaget	 utan	 FundedByMes	 medverkan.	 Enligt	 AVE	 5.10	 åtar	 sig	 det	

kapitalsökande	 bolaget,	 efter	 en	 lyckad	 kampanj	 har	 avslutats,	 att	 fullgöra	 kampanjen	 i	

enlighet	 med	 investeringsvillkoren	 för	 den	 aktuella	 kampanjen	 samt	 ombesörja	 att	 alla	

handlingar	som	är	nödvändiga	för	att	göra	så	upprättas	i	enlighet	med	tillämplig	lagstiftning.	

																																																								
76	FI:s	webbplats.	
77	FundedByMes	webbplats,	AVE.		
78	Att	maximal	200	 investerare	 tillåts	 teckna	aktier	 i	bolaget	kan	ha	betydelse	vid	om	 förfarandet	 står	 i	 strid	
med	spridningsförbudet.	Se	mer	i	avsnitt	4.2.	
79	FundedbyMes	webbplats,	help	for	entrepreneurs.	
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För	en	Equity	Crowdfunding-kampanj	tar	FundedByMe	ut	en	fast	avgift	om	1.000	euro	samt	

åtta	 procent	 av	 det	 totala	 insamlade	 kapitalet	 från	 det	 kapitalsökande	 bolaget.	 En	 Equity	

Crowdfunding-kampanj	på	FundedByMe	pågår	vanligtvis	under	45	dagar	eller	fram	tills	dess	

att	den	har	blivit	fulltecknad	om	så	sker	innan.80		

Vem	 som	 helst	 kan	 på	 FundedByMes	webbplats	 se	 de	 aktuella	 Equity	 Crowdfundin-

kampanjerna	som	är	öppna	för	investeringar,	där	information	ges	om	vilket	bolag	som	söker	

kapital,	 hur	 många	 som	 tecknat	 sig	 och	 hur	 stor	 andel	 som	 av	 det	 sökta	 kapitalet	 som	

erhållits.	 	 För	 att	 se	 investeringsvillkoren	 för	 en	 specifik	 kampanj	 samt	 att	 lämna	 ett	

investeringserbjudande	 fordras	 däremot	 att	 en	 investerare	 registrerat	 sig	 på	webbplatsen	

och	 är	 inloggad.	 Enligt	 FundedByMes	 allmänna	 villkor	 för	 investerare	 (nedan	 ”AVI”)	 punkt	

6.1	kan	investerare	lämna	ett	investeringserbjudande	genom	att	specificera	det	belopp	som	

denne	 önskar	 investera	 i	 det	 kapitalsökande	 bolaget.	 Investeraren	 informeras	 i	 samband	

därmed	 om	 hur	 stor	 andel	 av	 det	 kapitalsökande	 bolagets	 aktier	 som	 investeringen	

motsvarar.	 	Enligt	samma	punkt	stadgas	det	att	ett	 investeringserbjudande	som	lämnas	av	

en	 investerare	utgör	ett	 icke-bindande	erbjudande	att	 investera	 i	det	kapitalsökande	bolag	

och	 att	 erbjudandet	 därefter	 kan	 accepteras	 eller	 nekas	 av	 det	 kapitalsökande	 bolaget.	

Vidare	erinrar	FundedByMe	i	AVI	punkterna	6.2-4,	likt	i	AVE	punkterna	5.4-6,	att	de	endast	

tillhandahåller	 en	 mötesplats	 och	 inte	 är	 involverade	 i	 själva	 investeringsprocessen	 som	

endast	 är	 mellan	 investeraren	 och	 det	 kapitalsökande	 bolaget.	 FundedByMe	 tar	 inte	 ut	

några	avgifter	från	investerare	(AVI	punkt	9.1).	

	

4.1.2 Kommentarer	om	investeringsprocessen	hos	FundedByMe	

Angående	investeringsprocessen	hos	FundedByMe	vill	jag	här	lyfta	fram	några	kommentarer	

om	denna.	Inledningsvis	kan	nämnas	att	deras	allmänna	villkor	är	otydligt	formulerade	och	

stämmer	 inte	överens	med	viss	 annan	 information	 som	ges	på	webbplatsen.	De	allmänna	

villkoren	 framhäver	 att	 plattformen	 endast	 är	 en	 mötesplats	 och	 att	 de	 inte	 ger	 någon	

rådgivning,	vilket	kommer	till	uttryck	i	punkten	5.4	AVE	där	det	stadgas	följande:	

”You	agree	that	FundedByMe	is	only	a	platform	where	Investors	may	meet	

Entrepreneurs	and	that	FundedByMe	does	not	provide	any	advice	or	take	

																																																								
80	FundedbyMes	webbplats,	help	for	entrepreneurs.	
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any	part	 in	 the	 investment	 round.	FundedByMe	does	not	at	any	 time	set	

the	prerequisites	for	a	Campaign	for	Equity	Crowdfunding[...]”	

	

På	en	annan	del	av	webbplatsen,	där	de	beskriver	hur	investeringsprocessen	går	till	enligt	en	

fyrstegsmodell	för	de	kapitalsökande	bolagen,	anges	däremot	följande:	81	

1) 	Application:	 Company	 owners	 are	 required	 to	 provide	 information	 about	

investments,	valuations,	traction	and	a	business	overview.	

2) Campaign	creation:	If	we	feel	that	a	business	meets	our	requirements	and	appeals	to	

the	crowd	they	can	start	the	campaign	creation	process.	

3) Feedback	 and	 iteration:	 Our	 team	 reviews	 the	 campaign	 and	 provides	 detailed	

feedback	 based	 on	 experience	 and	 expertise	 to	 ensure	 high	 quality	 and	 a	 full	

overview.	

4) Launch:	 Once	 our	 standards	 are	 met,	 the	 campaign	 may	 choose	 to	 go	 live	 either	

publicly	or	in	a	private	round.	Only	15%	of	applicants	get	to	launch.	

	

Att	å	ena	sidan	hävda,	att	plattformen	enbart	tillhandahåller	en	mötesplats	för	bolagen	och	

investerarna	 och	 inte	 någon	 rådgivning,	 samtidigt	 som	man	 å	 andra	 sidan	 tillhandahåller	

utförlig	 feedback	 angående	 Equity	 Crowdfunding-kampanjerna	 baserad	 på	 tidigare	

erfarenheter	och	expertis	samt	att	kampanjerna	lanseras	först	efter	att	deras	standarder	har	

uppfyllts	är	enligt	min	mening	motsägelsefullt.	Vad	denna	feedback	mer	konkret	innefattar	

framgår	inte	på	webbplatsen.	Om	man	däremot	läser	det	tillsammans	med	punkten	4	ovan,	

att	endast	15	procent	av	de	bolag	 som	ansöker	om	att	 få	 inleda	en	Equity	Crowdfunding-

kampanj	via	FundedByMe	godkänns	av	plattformen,	kan	det	ifrågasättas	huruvida	de	endast	

tillhandahåller	 en	 mötesplats	 för	 de	 kapitalsökande	 bolagen	 och	 investerarna.	 Detta	

uttalande	 kan	 enligt	 min	 mening	 uppfattas	 som	 någon	 form	 av	 kvalitetssäkring	 av	

FundedByMe	avseende	de	bolag	som	blir	godkända	och	får	inleda	en	kampanj.		

	

4.1.3 Investeringsprocessen	hos	Pepins		

Pepins	har	 erbjudit	 Equity	Crowdfunding	 sedan	2016	och	 står	under	 FI:s	 tillsyn.	 Totalt	 har	

Pepins	 fem	olika	 tillstånd82	 under	 lagen	 (2007:528)	 om	 värdepappersmarknaden	 (”VpmL”)	

																																																								
81	FundedByMes	webbplats,	for	investors.	
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enligt	FI:s	företagsregister.83	Tillståndsfrågorna	kommer	behandlas	närmre	i	avsnitt	4.4.	För	

att	undvika	återupprepningar	kommer	jag,	istället	för	att	beskriva	investeringsprocessen	hos	

Pepins	 i	 detalj,	 endast	 att	 belysa	 viktiga	 skillnader	 mellan	 förfarandet	 hos	 dem	 och	 hos	

FundedByMe.		

Hos	 Pepins	 görs	 investeringarna	 i	 de	 kapitalsökande	 bolagen	 enligt	 en	 fastställd	

investeringsstruktur.	 Enligt	 investeringsstrukturen	 erbjuds	 investerarna	 att	 indirekt	 teckna	

aktier	 i	 de	 kapitalsökande	 bolagen.	 Strukturen	 beskrivs	 i	 Pepins	 medlemsvillkor84	 (nedan	

”PMV”)	punkt	2.b	som	att	investeringar	i	de	kapitalsökande	bolagen	sker	genom	förvärv	av	

aktier	 i	 ett	 publikt	 aktiebolag	 skapat	 för	 varje	 specifik	 investering	 (nedan	

”Investeringsbolaget”).	 Investeringsbolaget	 förvärvar	 i	 sin	 tur	 aktier,	 ofta	 utformade	 som	

preferensaktier,	 i	 det	 underliggande	 bolaget	 som	 bedriver	 bolagets	 verksamhet	 (nedan	

”Verksamhetsbolaget”)	 vilket	 också	 är	 det	 bolag	 som	 erhåller	 det	 insamlade	 kapitalet	 i	

slutändan,	med	 undantag	 för	 en	 liten	 del	 som	 skall	 användas	 för	 att	 täcka	 kostnader	 för	

administrativa	 uppgifter	 som	 skall	 skötas	 av	 Investeringsbolaget.	 Detta	 bolag	 har	 till	 enda	

uppgift	att	äga	och	förvalta	aktierna	i	Verksamhetsbolaget,	samt	att	bevaka	de	nya	ägarnas	

rättigheter	 i	 förhållande	till	de	som	äger	aktier	direkt	 i	Verksamhetsbolaget,	vanligtvis	dess	

grundare	 samt	 i	 vissa	 fall	 andra	 strategiska	 investerare,	 exempelvis	 affärsänglar.	

Investeringarna	 via	 Pepins	 görs	 således	 alltid	 i	 ett	 svenskt	 publikt	 aktiebolag,	

Investeringsbolaget,	 medans	 Verksamhetsbolaget	 oftast	 är	 ett	 privat	 aktiebolag.	 Det	 är	

Verksamhetsbolaget	som	avgör	hur	stor	andel	av	bolaget	som	skall	erbjudas	samt	till	vilket	

pris.85	Pepins	tar	en	mer	aktiv	roll	 i	 investeringsprocessen	än	exempelvis	FundedByMe	och	

upprättar	bland	annat	ett	aktieägaravtal	som	ingås	mellan	Investeringsbolaget	och	de	övriga	

ägarna	 i	 Verksamhetsbolaget	 som	 reglerar	 relationen	 dem	 emellan.	 Syftet	 med	

aktieägaravtalet	 är	 bland	 annat	 att	 skapa	 en	 samsyn	 bland	 ägarna	 kring	

Verksamhetsbolagets	 målsättningar,	 planer,	 samt	 på	 vilka	 villkor	 som	 en	 nyemission,	

eventuell	exit	eller	ett	företagsförvärv	kan	ske.86	Vidare	så	är	det	Pepins	som	ombesörjer	att	

																																																																																																																																																																													
82	 Erhållna	 tillstånd	 per	 den	 den	 13	 mars	 2017:	 (i)	 utförande	 av	 order	 avseende	 finansiella	 instrument	 på	
kunders	 uppdrag,	 (ii)	 placering	 av	 finansiella	 instrument	 utan	 fast	 åtagande,	 (iii)	 råd	 till	 företag	 samt	 utföra	
tjänster	 vid	 fusion	 &	 företagsuppköp,	 (iv)	 mottagande	 &	 vidarebefordran	 av	 order	 avseende	 finansiella	
instrument	samt	(v)	förvara	finansiella	instrument	&	ta	emot	medel	med	redovisningsskyldighet.	
83	FI:s	webbplats.	
84	Pepins	webbplats,	PMV.	
85	Pepins	webbplats,	FAQ.	
86	Kronfönster	–	Investeringsmemorandum	s.	27.	
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all	 nödvändig	 dokumentation	 upprättas	 för	 att	 genomföra	 själva	 investeringen	 efter	 en	

framgångsrikt	avslutad	Equity	Crowdfunding-kampanj.	

Det	är	Verksamhetsbolaget	som	ansvarar	för	upprättandet	av	informationshandlingar	

till	 potentiella	 investerare,	 bland	 annat	 ett	 investeringsmemorandum.	 Pepins	 bistår	 dock	

Verksamhetsbolaget	med	upprättandet	av	ett	sådant	memorandum.87	En	annan	skillnad	är	

att	 investeraren	 inte	 kan	 se	 hur	 stor	 andel	 av	 det	 sökta	 kapitalet	 som	 erhållits	 samt	 att	

investeraren	betalar	det	 investerade	beloppet	till	Pepins	 i	samband	med	att	denne	gör	sitt	

investeringsbeslut	 och	 blir	 i	 samband	 därmed	 bunden	 av	 investeringen.	 Pepins	 förvarar	

investerarnas	 medel	 på	 separata	 klientkonton	 och	 vidareförmedlar	 dessa	 till	

Investeringsbolaget	om	kampanjen	uppnår	den	fastställda	miniminivån.	Investeringsbolaget	

använder	därefter	den	inkomna	likviden	till	att	köpa	aktier	 i	Verksamhetsbolaget	 i	enlighet	

med	 investeringsvillkoren.	 Om	 Equity	 Crowdfunding-kampanjen	 aldrig	 uppnår	 den	

fastställda	 miniminivån	 betalar	 Pepins	 tillbaka	 de	 investerade	 beloppen	 till	 investerarna.	

Pepins	 har	 en	 liknande	 avgiftsstruktur	 som	 FundedByMe	 men	 de	 har	 ej	 offentliggjort	

storleken	på	dessa	avgifter.	

	

4.1.4 Kommentarer	kring	investeringsprocessen	hos	Pepins		

Enligt	 den	 investeringsstruktur	 som	 Pepins	 tillämpar	 så	 får	 Verksamhetsbolaget,	 det	

”egentliga	 kapitalsökande	 bolaget”,	 endast	 en	 ny	 aktieägare	 efter	 Equity	 Crowdfunding-

kampanjen,	nämligen	Investeringsbolaget.	Investerarna	blir	därmed	endast	indirekta	ägare	i	

Verksamhetsbolaget	genom	deras	ägande	i	Investeringsbolaget.	Ser	man	till	den	information	

som	 tillhandahålls	 om	 de	 kapitalsökande	 bolagen	 på	 Pepins	 i	 jämförelse	 med	 den	

information	som	tillhandahålls	om	de	kapitalsökande	bolagen	på	FundedByMe	så	är	det	en	

markant	skillnad	på	det	material	som	presenteras,	där	mycket	utförligare	informations	finns	

om	 bolagen	 hos	 Pepins.	 Equity	 Crowdfunding-kampanjerna	 på	 Pepins	 genererar	 även,	

typiskt	sätt,	betydligt	större	kapitalbelopp	än	kampanjerna	hos	FundedByMe.	

Orsaken	till	att	Pepins	har	valt	denna	investeringsstruktur,	vilken	har	presenteras	ovan,	

torde	 framförallt	 bero	 på	 det	 så	 kallade	 spridningsförbudets	 utformning	 vilket	 kommer	

redogöras	 för	 härnäst.	 Den	 tillämpade	 investeringsstrukturen	 påverkar	 dock	 även	 Pepins	

																																																								
87	Pepins	webbplats,	FAQ.	
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verksamhet	 i	 stor	 utsträckning,	 eftersom	 den	 fordrar	 tillstånd	 och	 vilket	 kommer	 att	

redogöras	för	i	avsnitt	4.4.	

	

4.2 Spridningsförbudet	och	förbudet	mot	organiserad	handel	i	ABL	

I	 Sverige	 har	 vi	 två	 kategorier	 av	 aktiebolag,	 privata	 och	 publika.	 Den	 främsta	 skillnaden	

mellan	 dem	 är	 att	 de	 förra	 enligt	 det	 så	 kallade	 spridningsförbudet	 i	 1	 kap.	 7	 §	 ABL	 är	

förhindrade	att	på	olika	sätt	vända	sig	till	allmänheten	för	sin	kapitalanskaffning	genom	att	

försöka	sprida	bolagets	värdepapper88,	däribland	aktier.	Dessa	värdepapper	får	enligt	1	kap.	

8	§	ABL	inte	heller,	så	länge	bolaget	är	privat,	bli	föremål	för	handel	på	en	reglerad	marknad	i	

eller	 utanför	 EES	 eller	 någon	 annan	 organiserad	marknadsplats.	 Överträdelser	 av	 nämnda	

lagrum	är	straffsanktionerade	och	kan	beivras	med	böter	eller	fängelse	i	upp	till	ett	år	enligt	

30	 kap.	 1	 §	 1p.	 ABL.	 Eftersom	 förbuden	 är	 straffsanktionerade	 så	 gäller	 därvid	 särskilda	

tolkningsprinciper	 och	 legalitetsprincipen	 gör	 sig	 gällande	 på	 ett	 påfallande	 sätt.89	 Det	

innebär	 bland	 annat	 att	 det	 inte	 är	 tillåtet	 att	 tillämpa	 bestämmelser	 analogt.	

Analogiförbudet	innebär	dock	inte	att	det	är	förbjudet	att	tolka	lagtexten	i	ett	straffbud.	En	

försiktig	tolkning	av	lagtexten	skall	dock	göras	i	enlighet	med	principen	in	dubio	mitius.90	

Spridningsförbudet	 är	 dock	 inte	 helt	 undantagslöst.	 Härunder	 följer	 inledningsvis	 en	

kort	 redogörelse	 för	 den	 svenska	 kategoriindelningen	 av	 aktiebolag.	 Sedan	 följer	 en	

redogörelse	 för	 ovan	 nämnda	bestämmelser	 för	 att	 sedan	 diskutera	 dess	 tillämplighet	 vid	

Equity	Crowdfunding,	när	det	kapitalsökande	bolaget	utgör	ett	privat	aktiebolag.	

	

4.2.1 Distinktionen	mellan	privata	och	publika	aktiebolag	

Indelningen	i	två	kategorier	av	aktiebolag	genomfördes	i	samband	med	Sveriges	tillträde	till	

EU	 år	 1995,	 för	 att	 underlätta	 en	 anpassning	 av	 dåvarande	 ABL	 till	 EU:s	 bolagsdirektiv.91	

Innan	dess	 existerade	endast	 en	 aktiebolagsform	 i	 Sverige,	 kallad	 aktiebolaget.92	Huruvida	

ett	bolag	skall	vara	publikt	eller	privat	bestäms	vid	bolagets	bildande	av	stiftarna	och	skall,	

direkt	eller	indirekt,	framgå	av	bolagets	firma	enligt	bestämmelserna	i	28	kap.	ABL.	Ett	bolag	

																																																								
88	Med	värdepapper	så	avses	enligt	1	kap.	7	§	ABL	aktier,	teckningsrätter,	skuldebrev	eller	teckningsoptioner.	
89	Leijonhufvud,	Wennberg	&	Ågren,	s.	22	ff.	
90	Holmqvist,	Leijonhufvud,	Wennberg,	s	1:5.	
91	Andersson,	Johansson	&	Skog,	del	I	s.	1:6	.	
92	Skog,	s.	23.		



	 31	

som	 tillhör	 den	 ena	 kategorin	 kan	 dock	 enligt	 bestämmelserna	 i	 26	 kap.	 besluta	 om	 att	

övergå	till	den	andra	kategorin.	

Enligt	1	kap.	2	§	ABL	gäller	lagens	bestämmelser	såväl	privata	som	publika	aktiebolag,	

om	inte	annat	uttryckligen	föreskrivs.	ABL	är	endast	tillämplig	på	svenska	aktiebolag	som	har	

bildats	i	enlighet	med	lagen.	Bolag	som	har	bildats	enligt	utländsk	rätt	omfattas	således	inte	

av	det	 i	ABL	använda	begreppet	 aktiebolag.93	Den	viktigaste	 skillnaden	mellan	privata	och	

publika	 aktiebolag	 är	 som	 nämnts	 ovan,	 att	 privata	 aktiebolag	 inte	 får	 vända	 sig	 till	

allmänheten	för	kapitalanskaffning.94	En	annan	viktig	skillnad	avser	kraven	för	aktiekapital,	

där	 ett	 privat	 aktiebolag	 skall	 ha	minst	 50.000	 kr	 i	 aktiekapital	medans	publika	 aktiebolag	

skall	ha	ett	aktiekapital	om	minst	500.000	kr.95	Även	i	övrigt	innehåller	ABL	en	rad	särskilda	

regler	som	gäller	för	publika	aktiebolag.	Typiskt	sätt	 innebär	dessa	att	det	ställs	högre	krav	

på	publika	aktiebolag,	bland	annat	vad	avser	skyldighet	för	bolaget	att	lämna	information.96	

De	 allra	 flesta	 aktiebolag	 utgörs	 av	 privata	 aktiebolag.	 Av	 de	 totalt	 cirka	 450.000	

aktiebolag	 som	 finns	 registrerade	 i	 Sverige,	 är	 endast	 omkring	 1.000	 av	 dessa	 publika	

aktiebolag.97	

	

4.2.2 Spridningsförbudet	för	aktier	i	privata	aktiebolag	–	1	kap.	7	§	ABL	

Spridningsförbudet	i	1	kap.	7	§	ABL	innebär	att	det	är	förbjudet	för	ett	privat	aktiebolag	eller	

en	aktieägare	 i	ett	 sådant	bolag	att	 (i)	genom	annonsering,	eller	 (ii)	på	annat	sätt,	 försöka	

sprida	bolagets	värdepapper.	Spridningsförbudet	kan	därför	sägas	innehålla	två	lager,	där	(i)	

brukar	 benämnas	 som	 annonseringsförbudet	 och	 (ii)	 för	 det	 kompletterande	 förbudet.98	 I	

denna	 uppsats	 kommer	 (ii)	 det	 kompletterande	 förbudet	 att	 benämnas	 som	

kompletteringsförbudet.	 I	 detta	 avsnitt	 4.2.2	 kommer	 annonseringsförbudet,	

kompletteringsförbudet	 samt	 tillåtna	 undantag	 att	 redogöras	 för.	 Först	 skall	 bara	 några	

allmänna	utgångspunkter	presenteras.	

Enligt	 bestämmelsens	 lydelse	 är	 redan	 försök	 till	 spridning	 av	 nämnda	 värdepapper	

straffbelagt.	Med	begreppet	försöka	sprida	bolagets	värdepapper	till	allmänheten	åsyftas	att	

man	 genom	 annonsering,	 rundskrivelser	 eller	 andra	 former	 av	 meddelanden	 erbjuder	
																																																								
93	Andersson,	Johansson	&	Skog,	del	I	1:1.	
94	1	kap.	7-8	§§	ABL.	
95	1	kap.	5	och	14	§§	ABL.	
96	Prop.	2004/05:85,	s.	510.	
97	Andersson,	Johansson	&	Skog,	del	I,	s.	1:2.	
98	Nerep	&	Samuelsson	del	I	s.	47.	
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personer	 utanför	 den	 befintliga	 delägarkretsen	 att	 bli	 aktieägare	 i	 bolaget.	 Både	 till	

allmänheten	 riktade	 emissioner	 av	 aktier	 och	 försäljning	 av	 redan	 befintliga	 aktier	 är	

åtgärder	 som	 omfattas	 av	 begreppet.99	 Spridningsförbudet	 har	 utformats	 så	 att	 det	 skall	

förhindra	åtgärder	som	är	ägnade	att	 leda	till	att	ett	privat	aktiebolags	värdepapper	sprids	

till	 allmänheten.	 Det	 är	 dock	 inte	 avsett	 att	 spridningsförbudet	 skall	 hindra	 privata	

aktiebolag	att	anskaffa	kapital	genom	erbjudanden	som	inte	syftar	till	någon	större	spridning	

av	bolagets	värdepapper,	varför	vissa,	om	än	begränsade,	undantag	medges.100	

Som	skäl	för	spridningsförbudet	har	det	bland	annat	anförts,	att	det	krävs	ett	särskilt	

högt	aktiekapital	för	att	ett	aktiebolag	skall	få	vända	sig	till	allmänheten	och	sprida	bolagets	

värdepapper,	eftersom	en	ordentlig	kapitalbas	och	ett	förhållandevis	stort	antal	aktier	är	en	

förutsättning	 för	 en	 välfungerande	 handel	 med	 bolagets	 aktier	 hos	 allmänheten.101	

Spridningsförbudet	 skall	 vidare	 ses	 mot	 bakgrund	 av	 reglerna	 om	 bolagets	 skyldighet	 att	

upprätta	prospekt	vid	kapitalanskaffning	från	allmänheten,	som	vid	bestämmelsens	tillkomst	

fanns	i	ABL	men	numera	har	överförts	till	LHF.102	

Såväl	 aktieägare	 i	 ett	 privat	 aktiebolag	 som	 bolaget	 omfattas	 av	 förbudet.	 Förbudet	

gäller	sannolikt	även	när	bolaget	eller	dess	aktieägare	uppdrar	ett	värdepappersinstitut	eller	

någon	 annan	 att	 förmedla	 värdepapperna	 till	 en	 större	 krets	 personer.103	 Däremot	 bör	

förbudet	 inte	 hindra	 att	 exempelvis	 en	 konkursförvaltare	 bjuder	 ut	 aktier	 som	 ägs	 av	

konkursboet	 till	 försäljning	 bland	 allmänheten.	 Inte	 heller	 bör	 förbudet	 hindra	 en	

panthavare	 från	 att	 bjuda	 ut	 pantsatta	 aktier	 till	 försäljning	 hos	 allmänheten,	 även	 om	

panthavaren	tillika	är	aktieägare	i	bolaget.	104	

	

4.2.2.1 Annonseringsförbudet	–	1	kap.	7	§	1	st.	ABL	

Annonseringsförbudet	 i	 bestämmelsens	 första	 stycke	 förbjuder	 spridningsförsök	 genom	

annonsering.	ABL	innehåller	inte	någon	definition	för	vad	som	skall	avses	med	annonsering.	

Enligt	 förarbetena	är	dock	annonseringsbegreppet	 teknikneutralt	 genom	att	det	anges	där	

att	 det	 omfattar	 såväl	 tidningsannonser	 som	 annonsering	 i	 andra	 former.105	 Annonsering	

																																																								
99		Prop.	1993/94:196,	s.	141.	
100	prop.	1993/94:196,	s.	143.	
101	Prop.	1993/94:196,	s.	79.	
102	Nerep	&	Samuelsson,	del	I	s.	47.	
103	Prop.	1993/94:196,	s.	142.	
104		Prop.	1993/94:196,	s.	143.	
105	Prop.	1993/94:196,�s.	143.	
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beskrivs	vidare	däri	som	en	marknadsföringsmetod,	som	genom	offentliggörandet	kommer	

att	 nå	 ut	 till	 en	 obestämd	 krets	 av	 personer.	 Det	 avgörande	 för	 att	 den	 aktuella	

marknadsföringsmetoden	skall	utgöra	annonsering	 torde	därmed	vara	att	den	riktas	 till	en	

obestämd	krets	av	personer,	vilket	således	presumerar	att	spridningsförsöket	är	riktat	mot	

allmänheten.106	Om	det	skall	ställas	några	kvalitativa	krav	på	annonsens	utformande	framgår	

inte	 av	 förarbetena.	 Det	 behandlas	 inte	 heller	 i	 någon	 större	 utsträckning	 i	 praxis	 eller	

doktrin	 mer	 än	 att	 det	 anges	 att	 begreppet	 annonsering	 knappast	 har	 någon	 allmänt	

vedertagen	innebörd.107	Eftersom	lagtexten	uttryckligen	förbjuder	spridningsförsök	av	aktier	

i	 bolaget	 genom	 annonsering	 torde	 inga	 kvalitativa	 krav	 kunna	 ställas	 på	 annonsens	

utformande	mer	än	att	det	skall	framgå	vilket	bolags	aktier	som	spridningsförsöket	avser.	

	

4.2.2.2 Kompletteringsförbudet	–	1	kap.	7	§	2	st.	ABL	

Om	 det	 i	 en	 enskild	 situation	 skulle	 föreligga	 osäkerhet	 huruvida	 spridningsförsöket	 skett	

genom	annonsering	eller	ej	har	 lagstiftaren	infört	kompletteringsförbudet	i	bestämmelsens	

andra	 stycke,	 för	 att	 inte	 kunna	 möjliggöra	 spridningsförsök	 genom	 rundskrivelser	 eller	

andra	 liknande	 åtgärder.108	 Kompletteringsförbudet	 förbjuder	 därför	 spridningsförsök	 som	

på	annat	 sätt	 än	 genom	annonsering	 försöker	 sprida	bolagets	 värdepapper	 till	 fler	 än	200	

personer.	 Detta	 gäller	 dock	 inte	 om	 det	 så	 kallade	 föranmälningsundantaget	 kan	 göras	

gällande,	nämligen	om	erbjudandet	enbart	riktar	sig	till	en	krets	personer	som	i	förväg	har	

anmält	intresse	av	sådana	erbjudanden	och	antalet	erbjudna	poster109	ej	överstiger	200.	Det	

kan	således	vara	tillåtet	att	rikta	ett	erbjudande	till	fler	än	200	personer	förutsatt	att	det	(i)	

ej	 utgör	 annonsering,	 (ii)	 enbart	 riktas	 till	 personer	 som	 i	 förväg	 har	 anmält	 intresse	 om	

sådana	erbjudanden	och	(iii)	antalet	utbjudna	poster	är	högst	200.	Det	nämnda	undantaget	

gäller	 dock	 endast	 i	 förhållande	 till	 kompletteringsförbudet	 och	 inte	 till	

annonseringsförbudet.110	

Vad	som	kvalificerar	för	ett	 i	 förväg	anmält	 intresse	om	sådana	erbjudanden	och	hos	

vem	ett	 sådant	 intresse	 skall	anmälas	 till	 framgår	 inte	av	 lagtexten.	 I	 förarbetena	sägs	det	

dock	att	det	både	omfattar	 investerare	som	särskilt	anmäler	sitt	 intresse	om	att	 få	sådana	

																																																								
106	Nerep	&	Samuelsson,	del	I	s.	47.	
107	Nerep	&	Samuelsson,	del	I	s.	48.	
108	Prop.	1993/94:196,	s.	143.	
109	Med	poster	avses	paket	av	aktier	se	Sandström,	.	s.	602.	
110	Andersson,	Johansson	&	Skog,	del	1	s.	1:17.	
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erbjudanden	 till	 bolaget	 eller	 dess	 aktieägare,	 eller	 som	 på	 annat	 sätt	 har	 markerat	 sitt	

intresse	av	att	få	ta	del	av	erbjudanden	om	eventuella	försäljningar.111	Det	anges	vidare	att	

om	ett	erbjudande	om	teckning	eller	 förvärv	av	aktier	sprids	enbart	till	dem	som	på	något	

sätt	 har	 förklarat	 sig	 intresserad	 av	 att	 få	 del	 av	 sådana	 erbjudanden	 gäller	 inte	

begränsningen	på	200	personer.112	

	

4.2.2.3 Undantag	från	förbjudna	spridningsförsök	–	1	kap.	7	§	3	st.	ABL	

I	bestämmelsens	tredje	stycke	stadgas	två	stycken	allmänna	undantag	för	när	bolaget	eller	

dess	 aktieägare	 kan	vända	 sig	 till	 allmänheten	och	genom	annonsering	eller	på	annat	 sätt	

rikta	 erbjudande	 till	 allmänheten,	 trots	 annonserings-	 och	 kompletteringsförbudets	

utformning.	Dessa	undantag	är,	till	skillnad	från	föranmälningsundantaget	som	endast	gäller	

i	 förhållande	 till	 kompletteringsförbudet,	 tillämpliga	 oavsett	 om	 spridningsförsöket	 sker	

genom	annonsering	eller	på	annat	sätt.113	

För	det	första	så	undantas	erbjudanden	som	avser	överlåtelse	till	högst	tio	förvärvare.	

Detta	för	att	göra	det	möjligt	att	kunna	vända	sig	till	allmänheten	för	att	överlåta	bolaget	i	

dess	 helhet,	 eller	 endast	 finna	 ett	 fåtal	 nya	 delägare	 till	 bolaget.114	Det	 andra	 undantaget	

gäller	 för	aktiebolag	med	särskild	vinstutdelningsbegränsning	enligt	 reglerna	 i	32	kap.	ABL.	

Dessa	 bolag	 är	 en	 särskild	 typ	 av	 privata	 aktiebolag	 där	 möjligheterna	 att	 göra	

vinstutdelningar,	precis	som	namnet	antyder,	är	starkt	begränsade.	Som	utgångspunkt	skall	

ett	 aktiebolags	 verksamhet	bedrivas	 i	 syfte	att	bereda	vinst	åt	 aktieägare.115	 I	 förarbetena	

anges	 det	 att	 dessa	 bolag	 därmed	 kan	 få	 problem	 med	 att	 få	 riskvilligt	 kapital,	 varför	

aktiebolag	 med	 särskild	 vinstutdelningsbegränsning	 skall	 tillåtas	 att	 rikta	 erbjudande	 till	

allmänheten	för	att	förmå	att	anskaffa	det	kapital	som	är	nödvändigt	för	verksamheten.116	

	

4.2.3 Förbudet	mot	organiserad	handel	för	aktier	i	privata	aktiebolag	–	1	kap.	8	§	ABL	

I	 tillägg	 till	 spridningsförbudet	 i	 1	 kap.	 7	 §,	 innebär	 stadgandet	 i	 1	 kap.	 8	 §	 ABL	 att	 de	

värdepapper	som	anges	i	den	förstnämnda	paragrafen,	däribland	aktier	i	privata	aktiebolag,	

inte	får	bli	 föremål	för	handel	på	en	reglerad	marknad	eller	motsvarande	marknad	utanför	
																																																								
111	Prop.	1993/94:196,	s.	143.	
112	Prop.	1993/94:196,	s.	143.	
113	Nerep	&	Samuelsson,	del	I	s.	48.	
114	Prop.	1993/94:196,	s.	144.	
115	3	kap.	3	§	ABL.	
116	Prop.	2004/05:178,	s.	25.	
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EES	 eller	 någon	 annan	 organiserad	marknadsplats	 så	 länge	 bolag	 är	 privat.	 Förbudet	mot	

organiserad	 handel	 syftar	 till	 att	 förhindra	 att	 det	 förekommer	 en	 organiserad	

sekundärmarknad	för	privata	bolags	värdepapper.117	

Begreppet	reglerad	marknad	definieras	 i	1	kap.	5	§	20	p.	VpmL	som	ett	multilateralt	

system	 inom	 EES	 som	 sammanför	 eller	 möjliggör	 sammanförande	 av	 ett	 flertal	 köp-	 och	

säljintressen	 i	 finansiella	 instrument	 från	 tredje	man	 –	 regelmässigt,	 inom	 systemet	 och	 i	

enlighet	med	 icke	 skönsmässiga	 regler	 –	 så	 att	 detta	 leder	 till	 avslut,	 som	 i	 vardagligt	 tal	

brukar	kallas	för	en	börs.	Mer	problematiskt	är	däremot	att	avgränsa	begreppet	organiserad	

marknadsplats	 som	 har	 en	 vid	 innebörd.	 En	 organiserad	 marknadsplats	 kan	 uppkomma	

genom	 mycket	 enkla	 medel	 och	 dess	 varaktighet	 kan	 vara	 ytterst	 begränsad	 eller	 mer	

permanent.118	 Varken	 ABL	 eller	 annan	 lagstiftning	 på	 värdepappersmarknadsområdet	 ger	

någon	vidare	ledning	av	begreppets	innebörd	eftersom	det	inte	används	på	annat	håll.	Enligt	

förarbetena	kan	begreppet	emellertid	 innefatta	allt	från	ett	bolag	som	har	fått	tillstånd	att	

driva	en	auktoriserad	marknadsplats,	 såsom	exempelvis	en	handelsplattform119,	 till	 handel	

som	sker	via	ett	värdepappersinstitut	beroende	på	verksamhetens	karaktär	och	omfattning.	

Även	 avtal	 om	 köp	 och	 försäljning	 som	 görs	 upp	 per	 telefon	 på	 penningmarknaden	 kan	

utgöra	 handel	 som	 sker	 på	 en	 organiserad	marknadsplats.120	 Även	 om	 ett	 värdepappers-

instituts	befattning	med	aktier	 i	privata	aktiebolag	ej	strider	mot	förbudet	 i	1	kap.	8	§	ABL	

kan	den	vara	förbjudet	enligt	1	kap.	7	§	ABL.121	Förbudet	gäller	såväl	för	säljare	och	köpare	

på	en	organiserad	marknadsplats	som	den	som	driver	en	sådan	marknadsplats.122		

	

4.2.4 Sanktioner	–	30	kap.	1	§	1	p.	ABL	

Överträdelser	av	spridningsförbudet	och	förbudet	mot	organiserad	handel	är	enligt	30	kap.	1	

§	1	p.	ABL	straffsanktionerade	i	form	av	böter	eller	fängelse	i	upp	till	ett	år.	Enbart	uppsåtliga	

överträdelser	 omfattas	 av	 straffbestämmelsen.	 Som	 nämnts	 är	 redan	 försök	 till	 spridning	

förbjudet,	 så	 ansvar	 kan	 komma	 i	 fråga	 även	 om	erbjudandet	 inte	 leder	 till	 något	 förvärv	

eller	teckning	av	aktier.	Förbudet	omfattar	såväl	aktieägare	som	bolaget.	Om	det	är	bolaget	

																																																								
117	Nerep	&	Samuelsson,	del	III	s.	446.	
118	Aktiebolagslag	(2005:551)	8	§,	Lexino	2016-11-22.	
119	Se	1	kap.	5	§	12	p.	VpmL	vilket	även	brukar	kallas	för	MTF-plattform.	
120	Prop.	2006/07:115,	s.	678.	
121	Prop.	2004/05:85,	s.	514.	
122		Prop.	2004/05:85,	s.	513	f.	&	s.	1387.	
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som	 står	 bakom	 försöket	 att	 sprida	 värdepapperna,	 ansvarar	 de	 personer	 som	 har	 fattat	

beslutet	om	spridning,	eller	som	i	kraft	av	sin	ställning	i	bolaget	låter	verkställa	beslutet.123		

Straffbestämmelser	 som	 inte	 ingår	 i	 brottsbalken	 (1962:700)	 (”BrB”)	 tillhör	

specialstraffrättens	 område.	 Straffrättens	 allmänna	 del,	 exempelvis	 bestämmelser	 om	

försök,	 medverkan,	 uppsåt	 och	 oaktsamhet,	 är	 i	 huvudsak	 gemensamma	 för	

specialstraffrätten	och	för	den	allmänna	straffrätten.124	I	23	kap.	4	§	BrB	stadgas	ansvar	för	

medverkan	till	brott.	Medverkandeansvaret	utvidgar	brottsbeskrivningarnas	räckvidd	genom	

att	 göra	 det	 möjligt	 att	 hålla	 fler	 personer	 än	 de	 som	 träffas	 av	 den	 enskilda	

straffbestämmelsen	 ansvariga	 för	 brott.125	 Inom	 specialstraffrätten	 är	

medverkandebestämmelsen	 generellt	 tillämplig	 vid	 brott	 som	 har	 fängelse	 i	 straffskalan.	

Eftersom	 den	 aktuella	 bestämmelsen	 har	 fängelse	 i	 straffskalan	 kan	 även	 företrädare	 för	

plattformarna	ådömas	medverkandeansvar	till	nämnda	överträdelser.126	

Vid	 överträdelser	 av	 vissa	 bestämmelser	 i	 ABL	 finns	 även	 civilrättsliga	

ogiltighetssanktioner.127	 Någon	 sådan	 sanktion	 finns	 emellertid	 inte	 vid	 överträdelser	 av	

spridningsförbudet	 eller	 förbudet	 mot	 organiserad	 handel.	 Vid	 tillkomsten	 av	

spridningsförbudet	i	ABL	diskuterades	införandet	av	en	sådan	civilrättslig	ogiltighetspåföljd,	

men	förslaget	mötte	stark	kritik	från	flera	remissinstanser	som	påstod	att	en	sådan	sanktion	

även	skulle	kunna	komma	att	drabba	godtroende	förvärvare	varför	förslaget	avfärdades.128	

Ett	förvärv	eller	teckning	av	aktier	i	ett	privat	aktiebolag	som	strider	mot	spridningsförbudet	

eller	förbudet	mot	organiserad	handel	är	därför	alltjämt	civilrättsligt	giltigt.	

	

4.2.5 Tillämplighet	vid	Equity	Crowdfunding	

Med	bakgrund	av	vad	som	har	redogjorts	ovan	i	detta	avsnitt	4.2	så	är	min	uppfattning	att	

Equity	Crowdfunding,	när	det	kapitalsökande	bolaget	utgör	ett	privat	aktiebolag,	 sannolikt	

strider	mot	annonseringsförbudet	enligt	dess	utformning	i	1	kap.	7	§	1	st.	ABL.	Vad	som	talar	

för	 denna	 bedömning	 är	 det	 faktum	 att	 genom	 publicering	 av	 en	 Equity	 Crowdfunding-

kampanj	på	en	plattforms	webbplats,	har	en	obestämd	krets	personer	möjlighet	att	ta	del	av	

detta.	 Det	 vill	 säga	 att	 kampanjen	 riktas	 mot	 allmänheten	 varför	 det	 bör	 anses	 utgöra	
																																																								
123	Andersson,	Johansson	&	Skog,	del	III,	s.	30:3.	
124	Nerep	&	Samuelsson,	del	III,	s.	443.	
125	Zila,	Brottsbalk	(1962:700)	23	kap.	4	§,	Lexino	2012-07-01.	
126	23	kap.	4	§	1	st.	2	men.	BrB.	
127	Exempelvis	vid	överträdelser	av	låneförbuden	enligt	21	kap.	11	§	ABL.	
128	Prop	1993/94:196,	s.	86	f.	
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annonsering.	 Det	 avgörande	 torde	 vara	 om	 det	 av	 annonsen	 framgår	 i	 vilket	 bolag	 det	

erbjuds	att	teckna	aktier	 i,	varför	det	i	så	fall	bör	ses	som	ett	försök	att	sprida	det	aktuella	

bolagets	aktier	genom	annonsering.	I	tillägg	till	detta	marknadsför	även	plattformarna,	bland	

annat	på	sociala	medier,	de	specifika	kampanjerna	som	finns	tillgängliga	för	investerare	att	

investera	i	på	plattformarnas	webbplats.		

Om	man	däremot	skulle	komma	fram	till	att	publiceringen	av	en	Equity	Crowdfunding-

kampanj	 på	 en	 plattforms	webbplats	 ej	 utgör	 annonsering	 är	 det	 enligt	min	mening	mer	

tveksamt	huruvida	 spridningsförsöket	 i	 sådant	 fall	 står	 i	 strid	med	kompletteringsförbudet	

om	bolaget	erbjuder	högst	200	aktieposter,	eftersom	föranmälningsundantaget	i	sådant	fall	

borde	vara	tillämpligt.	Föranmälningsundantaget	i	1	kap.	7	§	2	st.	2	men.	ABL	är	som	nämnts	

endast	tillämpligt	i	förhållande	till	kompletteringsförbudet	och	ej	annonseringsförbudet.	Vad	

som	talar	 för	att	 föranmälningsundantaget	borde	vara	 tillämpligt	vid	Equity	Crowdfunding,	

när	annonseringsförbudet	inte	har	överträtts,	är	att	det	i	bestämmelsen	varken	ställs	något	

formkrav	på	hur	en	sådan	föranmälan	skall	göras	eller	till	vem.	Genom	kravet	på	registrering	

och	inloggning	för	att	få	tillgång	till	de	villkor,	för	vilka	investerarna	erbjuds	att	teckna	aktier	

i	 det	 kapitalsökande	 bolaget	 för,	 bör	 kunna	 anses	 uppfylla	 bestämmelsens	 krav	 på	 att	 i	

förväg	 ha	 anmält	 intresse	 om	 sådant	 erbjudande.	 Det	 skall	 kommas	 ihåg	 att	 detta	 är	 en	

straffsanktionerad	 bestämmelse	 varför	 analogislut	 är	 förbjudna.	 Något	 av	 de	 allmänna	

undantagen	 i	 1	 kap.	 7	 §	 3	 st.	 ABL	 torde	 däremot	 knappast	 komma	 i	 fråga	 vid	 Equity	

Crowdfunding	på	grund	av	att	de	kapitalsökande	bolagen	vanligtvis	 inte	är	aktiebolag	med	

särskild	 vinstandelsbegränsning	 och	 att	 syftet	 med	 finansieringsformen	 är	 att	 nå	 ut	 till	

bredare	krets	investerare	än	tio	personer.	

Att	 Equity	 Crowdfunding-plattformarnas	 verksamhet	 skulle	 betraktas	 som	 en	

organiserad	 marknadsplats	 och	 innebära	 en	 överträdelse	 av	 förbudet	 mot	 organiserad	

handel	 ser	 jag	 som	 osannolikt	 eftersom	 verksamheten	 omfattar	 primärmarknads-

transaktioner.	FI	har	dock	uttalat	att	det	inte	är	uteslutet	att	deras	verksamhet	skulle	kunna	

innebära	en	överträdelse	av	nämnda	förbud.129	

Den	investeringsstruktur	som	Pepins	tillämpar,	där	ett	privat	aktiebolag	indirekt	söker	

kapital	 från	 allmänheten	 genom	att	 erbjuda	 aktier	 i	 ett	 publikt	 aktiebolag	 som	 sedermera	

förvärvar	aktier	i	det	privata	aktiebolaget,	kan	inte	anses	strida	mot	spridningsförbudet.	En	

																																																								
129	FI	–	Gräsrotsfinansiering,	s.	31.	
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sådan	extensiv	 tolkning	 av	bestämmelsen	 torde	 inte	 vara	 förenlig	med	 legalitetsprincipen.	

Det	 kan	 visserligen	 ses	 som	 ett	 kringgående	 av	 spridningsförbudet	 men	 någon	 faktisk	

spridning	 av	 det	 privata	 aktiebolagets	 aktier	 sker	 emellertid	 aldrig	 eftersom	 det	 privata	

aktiebolaget	 endast	 får	 en	 ny	 aktieägare,	 det	 publika	 aktiebolaget.	 Därmed	 skulle	 även	

undantaget	för	högst	tio	förvärvare	vara	tillämpligt.		

	

4.2.6 Avslutande	kommentarer	

Det	 står	 klart	 att	 Equity	 Crowdfunding,	 när	 det	 kapitalsökande	 bolaget	 utgör	 ett	 privat	

aktiebolag,	 strider	 mot	 det	 övergripande	 syftet	 bakom	 spridningsförbudet:	 att	 förhindra	

privata	aktiebolag	från	kapitalanskaffning	från	allmänheten.	Huruvida	Equity	Crowdfunding	

faktiskt	 medför	 att	 förbudet	 överträds	 borde	 enligt	 min	 uppfattning	 också	 vara	 tämligen	

självklart.	 Vad	 som	 kan	 tyckas	 vara	 anmärkningsvärt	 är	 det	 faktum	 att	 trots	 att	 Equity	

Crowdfunding	 har	 förekommit	 i	 Sverige	 sedan	 2012,	 har	 frågan	mig	 veterligen	 aldrig	 varit	

upp	till	prövning	i	domstol.	Vad	detta	beror	på	går	endast	att	spekulera	i	och	jag	kommer	ej	

att	göra	så	i	denna	uppsats.	Det	finns	dock	en	påtaglig	risk	för	att	det	skulle	kunna	tas	upp	till	

prövning	 inom	 en	 snar	 framtid.	 Om	 domstolen	 då	 kommer	 fram	 till	 att	 förbudet	 har	

överträtts	 i	 det	 enskilda	 fallet,	 riskerar	 ägare	 och/eller	 företrädare	 för	 såväl	 de	

kapitalsökande	bolaget	som	plattformen	att	dömas	till	straff	i	form	av	böter	eller	fängelse	i	

upp	till	ett	år.	

Spridningsförbudet	 utgör	 ett	 stort	 hinder	 för	 privata	 aktiebolag	 att	 använda	 sig	 av	

Equity	 Crowdfunding.	 Det	 bör	 enligt	 min	 åsikt	 kunna	 ifrågasättas	 om	 spridningsförbudets	

utformning	bör	vara	så	strikt	som	det	är	idag.	Det	skäl	som	anförts	att	det	krävs	ett	särskilt	

högt	 aktiekapital	 för	 en	 väl	 fungerande	 handel	 med	 ett	 bolags	 aktier	 bland	 allmänheten	

måste	 sägas	 fortfarande	 vara	 aktuellt.	 Frågan	 är	 däremot	 i	 vilken	 utsträckning	 detta	 kan	

sägas	 utgöra	 ett	 hinder	 mot	 att	 privata	 bolag	 skall	 få	 anskaffa	 kapital	 via	 Equity	

Crowdfunding.	Det	torde	snarare	gälla	i	förhållande	till	sekundärmarknadstransaktioner	och	

förbudet	mot	att	anordna	en	organiserad	marknadsplats	där	det	dessa	aktier	handlas.	Det	

ytterligare	 skäl	 som	 har	 anförts,	 att	 spridningsförbudet	 skall	 ses	 mot	 bakgrund	 av	

prospektreglerna,	 kan	 man	 även	 här	 ifrågasätta	 spridningsförbudets	 stränga	 utformning.	

Som	 kommer	 redogöras	 för	 i	 det	 följande	 avsnittet	 om	prospekt,	 finns	 det	 undantag	 som	

ofta	 är	 tillämpliga	 vid	 Equity	 Crowdfunding,	 vilket	 undantar	 det	 publika	 aktiebolagets	

prospektskyldighet.	 Informationsasymmetrier	 är	 emellertid	 en	 av	 de	 utmaningar	 som	
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föreligger	vid	Equity	Crowdfunding.	Frågan	är	dock	om	detta	kan	motivera,	vad	som	i	princip	

medför	 ett	 totalt	 förbud	 för	 privata	 bolag	 att	 vända	 sig	 till	 allmänheten	 för	 sin	

kapitalanskaffning.	 Särskilt	 med	 bakgrund	 av	 att	 själva	 grundprincipen	 med	 Equity	

Crowdfunding	är	att	erhålla	mindre	kapitaltillskott	från	en	större	krets	personer.		

Spridningsförbudet	är	 i	princip	oförändrat	 sedan	det	 infördes	1995.	Det	borde	enligt	

mig	även	tas	hänsyn	till	den	digitala	utvecklingen	som	fullkomligt	ändrat	 förutsättningarna	

för	att	dela	information	och	kommunicera	med	en	vidare	aktieägarkrets.	Som	redogjorts	för	i	

avsnitt	3	innehåller	Equity	Crowdfunding	även	andra	element	än	rent	finansiella	vilket	borde	

kunna	 motivera	 undantag	 från	 spridningsförbudet	 i	 syfte	 att	 öka	 det	 totala	 välståndet	 i	

samhället	genom	att	effektivisera	allokeringen	av	resurser.	Det	kan	 ifrågasättas	varför	 inte	

ett	 privat	 aktiebolag	 som	 vill	 söka	 kapital	 genom	 Equity	 Crowdfunding	 väljer	 att	 byta	

bolagskategori	 och	 bli	 publikt	 alternativt	 tillämpar	 en	 investeringsstruktur	 likt	 Pepins.	 En	

orsak	 kan	 vara	 att	 bolaget	 inte	 har	möjlighet	 att	 uppfylla	 kravet	 på	 lägsta	 aktiekapital	 för	

publika	 aktiebolag.	 En	 annan	 orsak	 kan	 vara	 att	 de	 inte	 vill	 hantera	 hela	 det	 betungande	

administrativa	formaliapaket	som	det	innebär	att	driva	ett	publikt	aktiebolag.	Jag	tror	dock	

att	 den	 främsta	 anledningen	 är	 den	 effekt	 som	 detta	 kan	 komma	 att	 medföra	 för	

plattformens	verksamhet,	vilket	kommer	redogöras	för	i	avsnitt	4.4.	

	

4.3 Regler	om	prospekt	

Som	 tidigare	 nämnts	 har	 utomstående	 investerare	 ett	 påtagligt	 informationsunderläge	

gentemot	det	 kapitalsökande	bolaget,	 varför	 investerarna	har	 ett	 behov	av	 klar	och	 tydlig	

information	 för	 att	 kunna	 fatta	 ett	 välgrundat	 investeringsbeslut.	 För	 att	 tillgodose	 detta	

informationsbehov	 vid	 aktiebolags	 kapitalanskaffning	 från	 allmänheten	 finns	 regler	 om	

prospekt.	 Ett	 prospekt	 är	 ett	 dokument	 som	 skall	 innehålla	 all	 nödvändig	 information	 om	

emittenten	och	de	överlåtbara	värdepappren,	skrivet	på	ett	sätt	som	skall	vara	lätt	att	förstå	

och	 analysera,	 för	 att	 en	 investerare	 ska	 kunna	 göra	 en	 välgrundad	 bedömning	 av	

emittentens	tillgångar	och	skulder,	finansiella	ställning,	resultat	och	framtidsutsikter	samt	av	

de	 överlåtbara	 värdepapperen.130	 I	 detta	 avsnitt	 4.3	 kommer	 reglerna	 om	

prospektskyldighet	vid	Equity	Crowdfunding	att	redogöras	för.		

																																																								
130	2	kap.	11	§	LHF.	
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Prospektreglerna	har	sin	grund	i	EU-lagstiftning	och	det	främsta	syftet	med	dessa	är	att	

säkerställa	ett	gott	investerarskydd,	genom	att	jämna	ut	informationsasymmetrierna	mellan	

det	 kapitalsökande	 bolaget	 och	 investerarna	 samt	 att	 underlätta	 kapitalanskaffning	 över	

gränserna	inom	EU.131	Genom	det	så	kallade	europapasset	kan	ett	prospekt	som	är	godkänt	i	

en	 medlemsstat	 bli	 giltigt	 i	 alla	 andra	 medlemsstater	 efter	 ett	 enkelt	

anmälningsförfarande.132		

Regleringen	 om	 prospektskyldighet,	 undantag	 från	 prospektskyldighet,	

offentliggörande	 av	 prospekt	med	mera	 finns	 huvudsakligen	 i	 2	 kap.	 LHF,	 vilket	 införlivat	

prospektdirektivet	 i	 svensk	 rätt.	 Vad	 prospektet	 närmare	 skall	 innehålla	 styrs	 främst	 av	

detaljregler	 i	 prospektförordningen	och	 genom	 föreskrifter	 och	 rekommendationer	 från	 FI	

samt	ESMA.	Sammantaget	kan	sägas	att	det	är	omfattande	 information	som	skall	 lämnas	 i	

prospektet,	 som	 inte	 sällan	 omfattar	 cirka	 hundra	 sidor	 och	 är	 både	 tidskrävande	 och	

kostsamt	för	bolagen	att	upprätta.133	

	

4.3.1 Prospektskyldighetens	uppkomst	

Utgångspunkten	 är	 att	 ett	 bolag	 har	 en	 skyldighet	 att	 upprätta	 prospekt	 när	 överlåtbara	

värdepapper	(i)	erbjuds	till	allmänheten,	eller	(ii)	tas	upp	till	handel	på	en	reglerad	marknad	

enligt	2	kap.	1	§	LHF.	Från	denna	huvudregel	finns	dock	en	rad	undantag	i	2	kap.	2-7	§§	LHF.	

Med	bakgrund	av	att	uppsatsen	endast	har	till	syfte	att	utreda	eventuell	prospektskyldighet	

vid	 kapitalanskaffning	 genom	 Equity	 Crowdfunding	 kommer	 endast	 skyldigheten	 att	

upprätta	prospekt	när	överlåtbara	värdepapper	erbjuds	 till	allmänheten	samt	de	undantag	

som	skulle	kunna	vara	tillämplig	vid	Equity	Crowdfunding	att	redogöras	för.	

	

Det	är	emittenten,	det	vill	säga	bolaget	som	ger	ut	aktierna,	som	ansvarar	över	att	upprätta	

prospekt	enligt	2	kap.	9	§	LHF.	Bestämmelsen	pekar	inte	ut	något	särskilt	organ	inom	bolaget	

som	ansvarigt	för	upprättandet	av	ett	prospekt.	Av	ABL	följer	dock	att	det	är	styrelsen	som	

har	det	övergripande	ansvaret	 för	att	tillse	att	ett	prospekt	upprättas	när	sådan	skyldighet	

																																																								
131	Prop.	2004/05:158,	s.	56.		
132	2	kap.	35	§	LHF.	
133	Westermark	&	Lagercrantz,	s.	57.	
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föreligger.134	 Vanligtvis	 ger	 dock	 styrelsen	 i	 uppdrag	 till	 ett	 värdepappersinstitut	 eller	 en	

advokatbyrå	att	biträda	bolaget	vid	upprättandet	av	prospektet.135	

	

4.3.1.1 Överlåtbara	värdepapper		

Det	 första	 rekvisitet	 för	 att	 prospektskyldighet	 skall	 föreligga	 är	 att	 de	 aktuella	 aktierna	

omfattas	 av	 begreppet	 överlåtbara	 värdepapper.	 En	 grundläggande	 princip	 i	

aktiebolagsrätten	är	den	om	aktiers	fria	överlåtbarhet,	vilket	kommer	till	uttryck	i	4	kap.	7	§	

ABL.136	 Vid	 en	 första	 anblick	 kan	 det	 därför	 lätt	 antas	 att	 alla	 aktier	 skall	 omfattas	 av	

begreppet	överlåtbara	värdepapper.	I	1	kap.	1	§	LHF	görs	emellertid	en	hänvisning	till	1	kap.	

4	§	1	st.	2	p.	VpmL	beträffande	innebörden	av	begreppet.	I	det	senare	lagrummet	definieras	

överlåtbara	 värdepapper	 som	 sådana	 värdepapper,	 utom	 betalningsmedel,	 som	 kan	 bli	

föremål	 för	 handel	 på	 kapitalmarknaden,	 exempelvis	 aktier	 i	 aktiebolag.	 Det	 förutsätts	

således	att	aktierna,	utöver	att	vara	fritt	överlåtbara,	skall	kunna	bli	 föremål	 för	handel	på	

kapitalmarknaden	för	att	de	skall	utgöra	överlåtbara	värdepapper	i	LHF	och	VpmL:s	mening.		

Som	 tidigare	 nämnts	 i	 avsnitt	 4.2	 får	 aktier	 i	 privata	 aktiebolag	 inte	 spridas	 till	

allmänheten	 eller	 bli	 föremål	 för	 handel	 på	 en	 reglerad	marknad	 eller	 annan	 organiserad	

marknadsplats	enligt	bestämmelserna	i	1	kap.	7	-	8	§§	ABL.	Den	svenska	lagstiftaren	har	med	

bakgrund	därav	uttalat	 att	 aktier	 i	 ett	 privat	 aktiebolag	 inte	 kan	bli	 föremål	 för	handel	 på	

kapitalmarknaden,	varför	de	ej	skall	omfattas	av	begreppet	överlåtbara	värdepapper	i	lagens	

mening.137	Någon	prospektskyldighet	 föreligger	 således	 aldrig	 när	 emittenten	 är	 ett	 privat	

aktiebolag.	 När	 aktier	 i	 ett	 publikt	 aktiebolag	 erbjuds	 till	 allmänheten	 föreligger	 däremot	

som	huvudregel	prospektskyldighet,	såtillvida	inget	undantag	är	tillämpligt.	

Ser	man	i	prospektdirektivet	finns	det	inget	som	uttryckligen	undantar	aktier	i	privata	

aktiebolag	 från	 begreppet	 överlåtbara	 värdepapper,	 utan	 det	 är	 Sveriges	 tillämpning	 av	

direktivet.	 I	 artikel	 2.1	 a)	 i	 prospektdirektivet	 görs	 en	 hänvisning	 till	MiFID138	 beträffande	

begreppet,	vilket	i	princip	är	identiskt	med	definitionen	för	överlåtbara	värdepapper	i	VpmL,	

vilket	 införlivat	MiFID	 i	 svensk	 lagstiftning.	 Prospektdirektivet	 och	MiFID	 skall	 vara	 fullt	 ut	

harmoniserade	 vad	 avser	 sådana	 tjänster	 och	 instrument	 som	 omfattas	 av	 direktiven.	

																																																								
134	Mårtensson,	Lag	(1991:980)	om	handel	med	finansiella	instrument	2	kap.	9	§,	Lexino	2014-09-03.	
135	Westermark	&	Lagercrantz,	s.	82.	
136	Nerep	och	Samuelsson,	Aktiebolagslag	(2005:551)	4	kap.	7	§,	Lexino	2013-02-01.	
137	Prop.	2006/07:115,	s.	282.		
138	Hänvisningen	görs	till	direktiv	93/22/EEG	som	sedermera	har	ersatts	av	MiFID.	
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Tillämpningen	av	direktiven	bygger	dock	i	viss	utsträckning	på	nationell	associationsrätt,	som	

inte	är	harmoniserad.139	Detta	får	till	följd	att	begreppet	överlåtbara	värdepapper	är	upp	till	

varje	medlemsstat	att	tolka	själva	utifrån	medlemsstatens	nationella	associationsrätt,	vilket	

har	 lett	 till	 att	 olika	 tolkningar	 gjorts.	 Begreppet	 överlåtbara	 värdepapper	 är	 samtidigt	

centralt	 för	att	avgöra	såväl	prospektdirektivets	som	MiFID:s	 tillämpningsområden	och	det	

finns	 ingenting	 som	 hindrar	 en	 annan	 medlemsstat	 från	 att	 exempelvis	 tolka	 aktier	 i	 ett	

svenskt	 privat	 aktiebolag	 som	 överlåtbara	 värdepapper	 inom	 den	 medlemsstatens	

territorium.		

	

4.3.1.2 Erbjudande	till	allmänheten	

Det	andra	rekvisitet	är	att	de	överlåtbara	värdepapperna	skall	erbjudas	till	allmänheten.	Vad	

som	 avses	 med	 ett	 erbjudande	 till	 allmänheten	 framgår	 inte	 av	 LHF.	 I	 prospektdirektivet	

definieras	 emellertid	 begreppet	 i	 artikel	 2.1	 d)	 som	 ett	meddelande	 till	 personer,	 oavsett	

form	och	medium,	som	innehåller	tillräcklig	information	om	villkoren	för	erbjudandet	och	de	

värdepapper	som	erbjuds	för	att	en	investerare	skall	ha	förutsättningar	att	fatta	beslut	om	

att	 teckna	 eller	 förvärva	 dessa	 värdepapper.	 Den	 svenska	 lagstiftaren	 ansåg	 dock	 att	

direktivets	definition	var	 för	allmänt	hållen	 för	att	 föras	 in	 i	den	svenska	 lagstiftningen	vid	

direktivets	implementering.140		

I	förarbetena	till	LHF	diskuteras	olika	exempel	på	när	erbjudanden	bör	anses	vara	riktat	

till	allmänheten.141	De	uttalanden	som	görs	däri	ger	inte	någon	vidare	ledning,	utan	vad	som	

synes	 vara	 ett	 avgörande	 kriterium	 är	 att	 det	 finns	 ett	 obestämt	 element	 i	 kretsen	 av	

personer.142	 	 Ledning	bör	 kunna	hämtas	 i	 undantaget	 i	 2	 kap.	4	§	2	p.	 LHF,	 som	undantar	

erbjudanden	som	riktas	till	maximalt	149	fysiska	personer	från	prospektskyldighet.	Det	bör	

dock	 finnas	 utrymme	 att	 argumentera	 för	 att	 ett	 erbjudande	 som	 riktas	 till	 över	 149	

personer	 inom	 en	 sluten	 och	 icke	 föränderlig	 grupp	 skall	 kunna	 falla	 utanför	 begreppet	

erbjudande	 till	 allmänheten.	 143	 Var	 exakt	 gränsen	 går	 saknar	 dock	 betydelse	 för	 denna	

																																																								
139	FI	–	Gräsrotsfinansiering	s.	33	Vilket	indirekt	påverkar	prospektdirektivets	tillämpningsområde.	
140	Prop.	2004/05:158,	s.	63.	
141	Prop.	2004/05:158,	s.	63	f.	
142	Westermark	&	Lagercrantz,	s.	60.	
143	Westermark	&	Lagercrantz,	s.	61.	
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uppsats	eftersom	en	annons	på	en	webbplats	enligt	förarbetena	alltid	skall	anses	utgöra	ett	

erbjudande	till	allmänheten.144	

	

4.3.2 	Undantag	från	prospektskyldighet		

Bland	de	undantag	som	återfinns	i	2	kap.	2-7	§§	LHF	är	det	sannolikt	endast	undantaget	i	4	§	

5	p.	som	kan	komma	att	tillämpas	vid	Equity	Crowdfunding.	Det	nämnda	undantaget,	även	

kallat	 för	 beloppsundantaget,	 innebär	 att	 ett	 prospekt	 inte	 behöver	 upprättas	 när	

överlåtbara	värdepapper	erbjuds	till	allmänheten	och	det	sammanlagda	beloppet	inom	EES-

området	 som	 skall	 betalas	 av	 investerare	 under	 en	 tolvmånadersperiod	 uppgår	 till	 ett	

belopp	motsvarande	högst	2.500.000	euro.	Syftet	med	beloppsundantaget	är	att	minska	den	

administrativa	bördan	för	bolagen	vid	mindre	nyemissioner	och	att	mindre	bolag	 inte	skall	

hindras	från	att	anskaffa	kapital	genom	nyemission	på	grund	av	höga	emissionskostnader.145	

Vid	 tillämpningen	 av	 beloppsundantaget	 skall	 samtliga	 erbjudanden	 som	 lämnats	

under	en	 tolvmånadersperiod,	 räknat	 från	den	dag	då	 teckningsperioden	 startade	och	där	

beloppsundantaget	har	tillämpats	adderas	till	beräkningsunderlaget.146	Andra	erbjudanden,	

där	prospekt	har	upprättats	eller	något	av	de	andra	undantagen	har	tillämpats,	skall	således	

inte	 tas	 med	 i	 beräkningsunderlaget.147	 Om	 bolaget	 tidigare,	 under	 den	 aktuella	

tolvmånadersperioden,	 genomfört	 en	 eller	 flera	 så	 kallade	 högsta	 emissioner	 som	

sedermera	inte	blivit	fulltecknade	är	det	den	beslutade	emissionslikviden	som	skall	adderas	

till	beräkningsunderlaget	oaktat	hur	många	aktier	som	faktiskt	 tecknades	och	hur	stor	den	

inbetalade	teckningslikviden148	var	enligt	FI:s	praxis.149	

	

4.3.3 Prospektskyldighet	vid	Equity	Crowdfunding	

Med	 bakgrund	 av	 vad	 som	 redogjorts	 för	 ovan	 kan	 det	 konstateras	 att	 någon	

prospektskyldighet	aldrig	 föreligger	när	det	kapitalsökande	bolaget	är	ett	privat	aktiebolag	

eftersom	 de	 erbjudna	 aktierna	 då	 inte	 utgör	 överlåtbara	 värdepapper.	 När	 det	

																																																								
144	Prop.	2004/05:158,	s.	171.	
145	Prop.	2004/05:158,	s.	76	ff.	
146	Westermark	&	Lagercrantz,	s.	67	ff.	
147	Finansinspektionen,	Vägledning	–	Granskning	av	prospekt,	s.	11.	
148	Med	 teckningslikvid	 avses	 det	 totala	 priset	 på	 faktiskt	 tecknade	 och	 tilldelade	 aktier	 i	 nyemissionen.	Om	
nyemissionen	inte	fulltecknats	är	teckningslikviden	således	mindre	än	emissionslikviden.	
149	Se	FI	Dnr	10-9697	vilket	var	ett	sanktionsärende	som	meddelades	i	september	2011	där	FI	vid	beräkningen	
av	beloppsunderlaget	adderade	emissionslikviden	istället	för	teckningslikviden	för	två	högsta	emissioner	som	ej	
blivit	fulltecknade	och	där	beloppsundantaget	tillämpats	under	den	aktuella	12-månadersperiod.	
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kapitalsökande	 bolaget	 däremot	 är	 ett	 publikt	 aktiebolag	 föreligger	 som	 utgångspunkt	

prospektskyldighet	 Dock	 borde	 beloppsundantaget	 vara	 tillämpligt	 vid	 de	 flesta	 Equity	

Crowdfunding-kampanjerna	 eftersom	 bolagen	 sällan	 erhåller	 ett	 belopp	 motsvarande	

2.500.000	 euro	 eller	 mer	 per	 år	 från	 investerarna.	 Det	 är	 dock	 inte	 otänkbart	 att	

kampanjerna	 i	 framtiden	 kan	 tänkas	 komma	 upp	 i	 de	 beloppen	 varför	 prospekt	 i	 så	 fall	

måste	upprättas	och	godkännas	av	FI	 innan	det	kapitalsökande	 får	erbjuda	de	överlåtbara	

värdepapperna	till	allmänheten.		

	

4.3.4 Avslutande	kommentarer	

Som	 framgått	 kan	 prospektskyldighet	 uppkomma,	 men	 gör	 nästan	 aldrig	 så,	 när	 det	

kapitalsökande	 bolaget	 är	 ett	 publikt	 aktiebolag,	 medans	 skyldigheten	 aldrig	 uppstår	 för	

privata	 aktiebolag,	 oavsett	 hur	 mycket	 kapital	 det	 bolaget	 erhåller	 från	 investerare.	 Den	

information	som	de	kapitalsökande	bolagen	är	skyldiga	att	lämna	till	investerarna	vid	Equity	

Crowdfunding	styrs	därmed	nästan	uteslutande	av	de	krav	som	plattformarna	uppställer	på	

de	kapitalsökande	bolagen.		Det	får	anses	vara	positivt	att	prospektskyldighet	vanligtvis	inte	

uppkommer	vid	Equity	Crowdfunding	med	bakgrund	av	de	förhållandevis	små	kapitalbelopp	

som	bolagen	typiskt	sätt	erhåller	från	investerarna	genom	kampanjerna.	Det	hade	varit	för	

kostsamt	för	dem	att	upprätta	prospekt	i	förhållande	till	det	erhållna	kapitalets	storlek	och	

det	är	av	just	den	anledningen	som	beloppsundantaget	finns.	

Ser	 man	 enbart	 till	 prospektreglerna	 kan	 det	 tyckas	 underligt	 att	 denna	 åtskillnad	

mellan	privata	och	publika	aktiebolag	görs,	eftersom	de	förhållandevis	generösa	undantagen	

ändå	finns.	Som	nämnts	är	dock	prospektreglernas	tillämpningsområde	en	direkt	följd	av	hur	

begreppet	överlåtbara	värdepapper	enligt	MiFID	har	tolkats	vid	 implementeringen	 i	svensk	

rätt,	 vilket	 även	är	 väsentligt	 för	 att	 avgöra	MiFID:s	 tillämpningsområde	och	 som	kommer	

redogöras	för	i	det	nästföljande	avsnittet.	

	

4.4 Tillståndsfrågor	för	Equity	Crowdfunding-plattformarna	

Det	 finns	 i	 dagsläget	 ingen	 särskild	 näringsrättslig	 reglering	 inriktad	 mot	 Equity	

Crowdfunding	 i	 Sverige.	 Beroende	 på	 plattformarnas	 affärsmodell	 kan	 dock	 befintlig	 EU-

reglering	samt	nationell	reglering	träffa	verksamhet,	där	plattformarna	kan	ha	ett	incitament	

att	 använda	 sig	 av	 affärsmodeller	 som	 inte	 träffas	 av	 nuvarande	 regleringar.	 Dessa	
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regleringar	 kommer	 att	 redogöras	 för	 i	 detta	 avsnitt	 4.4	 för	 att	 sedan	 diskutera	 deras	

tillämplighet	vid	Equity	Crowdfunding.	

En	 grundläggande	 målsättning	 för	 regleringar	 inom	 den	 finansiella	 sektorn	 att	

upprätthålla	 allmänhetens	 förtroende	 för	 marknaderna.	 Detta	 kommer	 bland	 annat	 till	

uttryck	i	8	kap.	1	§	VpmL	där	det	bland	annat	anges	att	ett	värdepappersinstitut	skall	handla	

på	 ett	 sätt	 så	 att	 allmänhetens	 förtroende	 för	 värdepappersmarknaden	 upprätthålls.	

Regleringen	av	värdepappersmarknadsområdet	är	i	stor	utsträckning	harmoniserad	inom	EU	

och	 mycket	 av	 den	 verksamhet	 som	 bedrivs	 inom	 detta	 område	 är	 underkastade	

tillståndskrav,	 där	 FI	 är	 den	 tillståndsmyndighet	 som	 ska	 säkerställa	 att	 reglerna	 följs	 i	

Sverige.	 FI	 ansvarar	 för	 den	 tillsyn,	 regelgivning	 och	 tillståndsprövning	 som	 rör	 finansiella	

marknader	samt	 finansiella	 företag	 i	Sverige.150	Regleringen	av	värdepappersmarknaden	är	

mycket	 omfattande	 och	 bakom	 denna	 finns	 vissa	 tydliga	 underliggande	motiv,	 som	 bland	

annat	har	att	göra	med	värdepappersmarknadens	samhällsekonomiska	betydelse.151		

	
4.4.1 Lag	(2007:528)	om	värdepappersmarknaden	

Genom	VpmL:s	ikraftträdande	år	2007	införlivades	MifID	i	svensk	rätt.	Detta	regelverk	utgör	

en	 omfattande	 ramreglering	 för	 värdepappersmarknaden,	 vars	 övergripande	 mål	 är	 att	

uppfylla	det	dubbla	 syftet	att	 skydda	 investerarna	och	 samtidigt	 garantera	en	effektiv	och	

välfungerande	 värdepappersmarknad.152	 Det	 krävs	 enligt	 VpmL	 tillstånd	 för	 att	 driva	

värdepappersrörelse.153	Med	värdepappersrörelse	avses	sådan	verksamhet	som	består	i	att	

yrkesmässigt	 tillhandahålla	 investeringstjänster	 eller	 utföra	 investeringsverksamhet,	 vilka	

anges	 i	2	kap.	1	§	VpmL.154	Med	kravet	på	yrkesmässighet	avses	att	det	 skall	 vara	mer	än	

några	 enstaka	 uppdrag.	 Vid	 bedömningen	 om	 yrkesmässighet	 har	 det	 även	 betydelse	 hur	

verksamheten	 marknadsförs,	 där	 ett	 bolag	 som	 exempelvis	 marknadsför	 att	 de	 erbjuder	

investeringstjänster	uppfyller	kravet	på	yrkesmässighet	även	om	det	i	slutändan	endast	leder	

till	ett	fåtal	uppdrag.155	De	bolag	som	omfattas	av	tillståndsplikten	står	under	FI:s	tillsyn	och	

ska	 följa	 en	 omfattande	 reglering	 som	 bland	 annat	 berör	 värdepappersbolagens	

																																																								
150	1	§	1	p.	förordning	(2009:93)	med	instruktion	för	Finansinspektionen.		
151	Prop.	2006/07:115,	s.	264.	
152	Skäl	44	och	71	MiFID.	
153	2	kap.	1	§	VpmL.	
154		1	kap.	5	§	14	&	28	p.	VpmL	vilka	hänvisar	till	2	kap.	1	§	VpmL.	
155	Prop	2006/07:115,	s.	554	och	prop.	1990/91:142,	s.	152.	
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organisation,	 riskhantering,	 kontrollfunktioner	 och	 uppförande.	 Vidare	 så	 skall	 de	 även	

uppfylla	vissa	särskilda	kapitalkrav	som	varierar	beroende	på	vilken	verksamhet	som	bedrivs.	

Equity	 Crowdfunding-plattformarnas	 verksamhet	 kan	 i	 vissa	 fall	 vara	 tillståndspliktig,	

om	 de	 tillhandahåller	 någon	 av	 investeringstjänsterna	 i	 2	 kap.	 1	 §	 VpmL	 i	 förhållande	 till	

finansiella	 instrument.	 Med	 finansiella	 instrument	 avses	 bland	 annat	 överlåtbara	

värdepapper,	 vilket	 som	 angetts	 i	 avsnitt	 4.3.1.1,	 bland	 annat	 omfattar	 aktier	 i	 publika	

aktiebolag	 men	 inte	 aktier	 i	 privata	 aktiebolag.156	 Att	 tillhandahålla	 finansiella	 tjänster	

avseende	 aktier	 i	 privata	 aktiebolag	 omfattas	 därför	 inte	 av	 tillståndsplikt	 enligt	 VpmL.	 I	

tillägg	 till	 de	 tillståndspliktiga	 investeringstjänsterna	 i	 2	 kap.	 1	 §	 VpmL	 finns	 det	 ett	 antal	

tillståndspliktiga	 sidotjänster	 för	 värdepappersbolag	 i	 2	 kap.	 2	 §	 VpmL,	 som	 enligt	 lagen	

endast	är	tillståndspliktiga	för	värdepappersbolag,	det	vill	säga	ett	bolag	som	har	tillstånd	att	

bedriva	någon	av	tjänsterna	i	2	kap.	1	§	VpmL.157		

Den	 tillståndspliktiga	 verksamheten	 som	 kan	 omfatta	 Equity	 Crowdfunding-

plattformarnas	 verksamhet	 är,	 i	 förhållande	 till	 investerarna,	 investeringstjänsterna	

mottagagande	och	vidarebefordran	av	order	i	fråga	om	ett	eller	flera	finansiella	instrument,	

samt	utförande	av	order	avseende	finansiella	instrument	på	kunders	uppdrag.158	Vidare	kan	

plattformarnas	verksamhet	vara	tillståndspliktig,	i	förhållande	till	emittenten,		då	de	åtar	sig	

att	placera	 finansiella	 instrument	samt	 i	viss	utsträckning	då	de	administrerar	eller	ger	 råd	

kring	 emissionen.159	 Här	 närmast	 följer	 en	 redogörelse	 för	 dessa	 tjänster	 för	 att	 sedan	

avgöra	hur	plattformarnas	verksamheter	förhåller	sig	till	dem.	

	

4.4.1.1 Utförande	av	order	avseende	finansiella	instrument	för	kunds	uppdrag		

Investeringstjänsten	utförande	av	order	på	kunders	uppdrag	definieras	i	artikel	4.1.5	MiFID	

som	att	köpa	eller	sälja	ett	eller	flera	finansiella	instrument	för	kunders	räkning.	Vad	som	är	

avgörande	 i	bedömningen	om	en	tjänst	skall	anses	vara	”utförande	av	order”	är	att	det	är	

värdepappersföretaget	 som	 handlägger	 transaktionen	 ända	 fram	 till	 avslutet.160	 Det	

omfattar	såväl	utförande	av	order	på	en	marknadsplats	som	primärmarknadstransaktioner	

																																																								
156	1	kap.	4	§	1	p.	VpmL.	
157	1	kap.	5	§	26	§	VpmL.	
158	2	kap.	1	§	1	&	2	p.	VpmL.	
159	2	kap.	1	§	6	&	7	p.	samt	2	§	2	&	3	p.	VpmL.	
160	Prop.	2006/07:115,	s.	301.	
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där	värdepappersföretaget	utför	en	kundorder	som	avser	teckning	av	aktier.161	Om	det	vid	

en	primärmarknadstransaktion	är	ett	och	samma	institut	som	både	tar	emot	kundorder	och	

placerar	 de	 finansiella	 instrumenten,	 bör	 det	 dock	 vara	 fråga	 om	 tillhandahållande	 av	 två	

tjänster,	en	i	förhållande	till	kunden	(utförande	av	order)	och	en	i	förhållande	till	emittenten	

(placering	 av	 finansiella	 instrument).162	 Enligt	 senare	 uttalanden	 från	 FI	 bör	 dock	 ett	

värdepappersbolags	 agerande	 i	 förhållande	 till	 den	 som	 tecknar	 aktier	 anses	 vara	

investeringstjänsten	utförande	av	order	enbart	om	det	uppstår	ett	kundförhållande	mellan	

värdepappersbolaget	 och	 kunden	 i	 samband	 med	 transaktionen,	 det	 vill	 säga	 att	

investerarna	 inte	 enbart	 är	 hänvisad	 till	 värdepappersbolaget	 för	 att	 ta	 del	 av	

anmälningssedlar	 eller	 prospekt,	 utan	 att	 värdepappersbolaget	 även	 är	 behjälpligt	 vid	

exempelvis	marknadsföring	av	erbjudandet.163		

	

4.4.1.2 Mottagande	och	vidarebefordran	av	order	

Tjänsten	 mottagande	 och	 vidarebefordran	 av	 order	 innebär	 att	 värdepappersbolaget	 tar	

emot	 order	 från	 kunder	 och	 sedan	 vidarebefordrar	 dem	 till	 någon	 annan	 för	 själva	

utförandet.	Tjänsten	skiljer	sig	 från	”utförande	av	order”	huvudsakligen	på	det	sätt	att	det	

avslutande	momentet,	själva	teckningen	alternativt	köpet	eller	försäljningen,	genomförs	av	

någon	annan	än	den	som	tagit	emot	och	vidarebefordrat	ordern.164	I	förarbetena	diskuteras	

huruvida	att	endast	tillhandahålla	en	mötesplats	för	investerare,	där	parterna	endast	lämnar	

information	att	de	vill	köpa	respektive	sälja	ett	finansiellt	instrument	samt	till	vilket	pris,	skall	

omfattas	 av	 den	 tillståndspliktiga	 tjänsten	 mottagande	 och	 vidarebefordran	 av	 order.	 En	

sådan	 bedömning	 måste	 enligt	 förarbetena	 göras	 i	 det	 enskilda	 fallet	 beroende	 på	 hur	

mötesplatsen	är	organiserad.165	 I	skäl	20	 i	MiFID	anges	dock	att	ett	sammanförande	av	två	

eller	 flera	 investerare	 för	 att	 få	 till	 stånd	 en	 transaktion	 dem	 emellan	 skall	 omfattas	 av	

tjänsten.	Exakt	var	gränsdragningen	skall	göras	mellan	mottagande	och	vidarebefordran	av	

order	 och	 ren	 marknadsföring	 är	 mer	 osäkert.	 Finansinspektionen	 har	 dock	 uttalat	 att	

marknadsföring	 sannolikt	 övergår	 till	 mottagande	 och	 vidarebefordran	 av	 order	 när	 den	

förmedlande	parten	lämnar	information	till	kund	avseende	ett	visst	finansiellt	instrument	till	

																																																								
161	Prop	2006/07:115,	s.	302	f.	
162	Prop	2006/07:115,	s.	303	
163	FI	–	ett	år	med	MiFID	s.	23	f.	
164	Prop.	2006/07:115,	s.	306.	
165	Prop.	2006/07:115,	s.	307.	
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en	 kund	 i	 syfte	 att	 kunden	 ska	 köpa	 instrumentet	 och	 att	 den	 som	 lämnat	 informationen	

därefter	får	ersättning	från	emittenten	beroende	på	om	kunden	har	köpt	instrumentet.166	

	

4.4.1.3 Placering	av	finansiella	instrument		

Denna	tjänst	riktar	sig	som	nämnts	mot	bolaget	som	ger	ut	det	finansiella	instrumentet	eller	

den	 som	 säljer	 sådana,	 exempelvis	 en	 stor	 aktieägare.	 För	 att	 kunna	 placera	 finansiella	

instrument	krävs	det	dock	att	det	finns	en	motpart,	någon	investerare	som	tecknar	sig	eller	

köper.	I	förhållande	till	dessa	utförs	dock	en	annan	tjänst	än	placering,	normalt	utförande	av	

order.167	 VpmL	 skiljer	 mellan	 placering	 av	 finansiella	 instrument	 med	 och	 utan	 ett	 fast	

åtagande	 för	 värdepappersbolaget	 att	 teckna	 eller	 köpa	 de	 finansiella	 instrumenten,	 där	

värdepappersbolag	som	gör	ett	sådana	åtaganden	har	högre	kapitalkrav.168	

	

4.4.1.4 Tillståndspliktiga	sidotjänster	

Sidotjänsterna	i	2	kap.	2	§	VpmL	är	som	nämnts,	till	skillnad	från	investeringstjänsterna	i	1	§,	

endast	 tillståndspliktiga	 för	 värdepappersbolag.	 En	 sidotjänst	 kan	 således	 aldrig	 vara	 den	

verksamhet	 som	 aktualiserar	 att	 ett	 bolag	 bedriver	 tillståndspliktig	 värdepappersrörelse	

enligt	VpmL,	varför	dessa	tjänster	faller	utanför	uppsatsens	syfte.	Det	skall	dock	nämnas	att	

det	 för	 värdepappersbolag	 exempelvis	 fordras	 särskilda	 tillstånd	 för	 att	 ta	 emot	 likvida	

medel	från	kunder	med	redovisningsskyldighet	och	att	rådgöra	det	kapitalsökande	bolaget	i	

samband	 med	 en	 emission.169	 VpmL	 innehåller	 bland	 annat	 rörelseregler	 för	 hur	

värdepappersbolagen	 skall	 hantera	 kunders	 likvida	 medel	 som	 tas	 emot	 med	

redovisningsskyldighet.170	Dessa	medel	skall	hållas	avskilda	från	värdepappersbolagets	egna	

tillgångar	 i	 enlighet	med	 lagen	 (1944:181)	 om	 redovisningsskyldighet,	 så	 att	 kunderna	har	

separationsrätt	till	dessa	medel	för	det	fall	att	värdepappersbolaget	kommer	på	obestånd.171	

	

																																																								
166	FI	–	ett	år	med	MiFID	s.	8.	
167	Prop.	2006/07:115,	s.	310	ff.	
168	3	kap.	6	§	4	p.	VpmL.	
169	2	kap.	2	§	1	&	3	p.	VpmL.	
170	8	kap.	35	§	VpmL.	
171	SOU	2006:50,	s.	69	f.	
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4.4.2 Är	Equity	Crowdfunding-plattformarna	tillståndspliktiga	enligt	VpmL?	

Inledningsvis	kan	vi	 konstatera,	 som	nämnts	 i	avsnitt	4.1,	att	av	de	 två	plattformarna	som	

studerats	 i	 denna	 uppsats	 har	 Pepins	 tillstånd	 enligt	 VpmL	medans	 FundedByMe	 inte	 har	

det.	Huruvida	en	Equity	Crowdfunding-plattforms	verksamhet	 fordrar	 tillstånd	enligt	VpmL	

beror	för	det	första	på	om	det	är	privata	eller	publika	aktiebolag	som	erbjuds	att	söka	kapital	

på	 plattformen.	 	 Om	 en	 plattform	 endast	 erbjuder	 privata	 aktiebolag	 att	 söka	 kapital	 via	

plattformen	 faller	 verksamhet	 utanför	 tillämpningsområdet	 för	 VpmL	 eftersom	 aktier	 i	

privata	 aktiebolag	 ej	 utgör	 överlåtbara	 värdepapper	 och	 därmed	 inte	 heller	 finansiella	

instrument.	Aktier	i	publika	aktiebolag	utgör	däremot	överlåtbara	värdepapper	och	därmed	

även	finansiella	instrument.	Om	publika	aktiebolag	tillåts	att	söka	kapital	via	plattformen	så	

måste	 det	 därmed	 avgöras	 huruvida	 plattformen	 bedriver	 finansieringsrörelse,	 närmare	

bestämt	 om	 de	 yrkesmässigt	 tillhandahåller	 någon	 av	 de	 i	 2	 kap.	 1	 §	 uppräknade	

investeringstjänsterna.		

Kravet	 på	 yrkesmässighet	 är	 lågt	 ställt,	 särskilt	 med	 bakgrund	 av	 att	 plattformarna	

sannolikt	marknadsför	sina	tjänster	så	torde	kravet	vara	uppfyllt	även	om	endast	rör	sig	om	

enstaka	 utförda	 uppdrag.	 Därefter	 får	 det	 bedömas	 om	 plattformen	 utför	 någon	 av	

investeringstjänsterna	i	2	kap.	1	§.	I	de	fall	plattformen	administrerar	hela	emissionen	åt	det	

kapitalsökande	 bolaget,	 det	 vill	 säga	 ända	 fram	 till	 teckningen,	 utför	 de	 troligtvis	

investeringstjänsten	utförande	av	order	gentemot	investeraren	och	placering	gentemot	det	

kapitalsökande	 bolaget.	 Om	 plattformen	 endast	 tillhandahåller	 en	 mötesplats	 för	 det	

kapitalsökande	bolaget	och	investerarna,	på	så	sätt	som	FundedByMe	gör,	är	det	enligt	min	

uppfattning	 troligt	 att	 de	 utför	 investeringstjänsten	 mottagande	 och	 vidarebefordran	 av	

order,	 vilket	 således	 fordrar	 tillstånd	 i	 förhållande	 till	 den	 verksamhet	 som	 avser	 aktier	 i	

publika	aktiebolag.	Som	skäl	 för	att	 förfarandet	skall	omfattas	av	tjänsten	mottagande	och	

vidarebefordran	 av	 order	 är	 framförallt	 att	 en	 investerare	 måste	 registrera	 en	 profil	 hos	

plattformen	 för	att	kunna	anmäla	 sitt	 intresse	att	 investera	 i	bolaget,	varför	det	 inleds	ett	

kundförhållande	 mellan	 plattformen	 och	 investeraren.	 Vidare	 marknadsför	 plattformen	

erbjudandet	 åt	 bolaget	 och	 tar	 för	 detta	 ut	 en	 avgift	 från	 det	 kapitalsökande	 bolaget	 i	

förhållande	till	hur	mycket	kapital	de	erhåller	från	investerare	genom	kampanjen.	

Det	är	emellertid	svårt	att	finna	i	vilken	utsträckning	det	faktiskt	har	erbjudits	aktier	i	

publika	 aktiebolag	 genom	 FundedByMe	 varför	 jag	 inte	 vill	 uttala	 mig	 om	 huruvida	

plattformen	 faktiskt	 har	 handlat	 i	 strid	 med	 VpmL,	 genom	 att	 de	 bedrivit	
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värdepappersrörelse	 utan	 att	 haft	 tillstånd	 att	 göra	 så.	 Det	 finns	 emellertid	 inget	 som	

uttryckligen	 hindrar	 publika	 aktiebolag	 från	 att	 starta	 en	 Equity	 Crowdfunding-kampanj	

enligt	deras	villkor.172	När	och	om	plattformen	erbjuder	Equity	Crowdfunding	 i	 förhållande	

till	aktier	i	publika	aktiebolag	bör	den	emellertid	omfattas	av	lagens	tillståndskrav.	

	

4.4.3 Lag	(1996:1006)	om	anmälningsplikt	avseende	viss	finansiell	verksamhet	

Om	 en	 Equity	 Crowdfunding-plattform	 inte	 är	 tillståndspliktig	 enligt	 VpmL	 kan	 den	 vara	

skyldig	att	anmäla	verksamheten	till	FI	i	enlighet	med	lagen	(1996:1006)	om	anmälningsplikt	

avseende	 viss	 finansiell	 verksamhet	 (”AnmL”).	 Enligt	 2	 §	AnmL	 skall	 plattformarna	 anmäla	

verksamheten	om	de	bedriver	annan	finansiell	verksamhet,	vilket	definieras	i	1	§	2	p.	AnmL	

som	 yrkesmässig	 verksamhet	 som	 huvudsakligen	 består	 i	 någon	 av	 de	 hänvisade	

verksamheterna	 i	 LBF,	 exempelvis	 medverka	 vid	 finansiering	 eller	

värdepappersemissioner.173	De	som	bedriver	sådan	verksamhet	betecknas	som	ett	finansiellt	

institut	och	FI	 registerför	dessa	 i	 FI:s	 företagsregister.174	Finansiella	 institut	 står	 inte	under	

FI:s	 tillsyn	 annat	 än	 vad	 gäller	 efterlevnad	 av	 penningtvättsregleringen175	 och	

anmälningsplikten	syftar	främst	till	att	allmänheten	och	FI	skall	veta	vilka	som	är	skyldig	att	

följa	 den	 regleringen.	 Eftersom	 penningtvättsreglerna	 faller	 utanför	 uppsatsens	 syfte	

kommer	 AnmL	 inte	 att	 behandlas	 annat	 än	 att	 nämna	 att	 Equity	 Crowdfunding-

plattformarna	sannolikt	är	skyldiga	att	anmäla	sin	verksamhet	till	FI	enligt	AnmL,	om	de	inte	

redan	har	tillstånd	att	driva	finansiell	verksamhet.176	

	

4.5 Särskilda	risker	med	Equity	Crowdfunding	

Som	de	 flesta	 former	 av	 investeringar	 på	 finansmarknaden	 är	 investeringar	 genom	Equity	

Crowdfunding	 förknippade	 med	 risker.	 Vid	 Equity	 Crowdfunding	 är	 risknivån	 däremot	

generellt	sett	högre	än	traditionella	investeringar	på	finansmarknaden.177	I	detta	avsnitt	4.5	

kommer	några	av	de	risker	som	kan	identifieras	vid	Equity	Crowdfunding	att	diskuteras.	

																																																								
172	 Se	 punkten	 5.1	 i	 FundedByMes	 AVE	 där	 det	 endast	 anges	 att	 bolaget	 skall	 vara	 ett	 ”limited	 liability	
company”	på	FundedByMes	webbplats,	AVE	
173	7	kap.	1	§	2	st.	3	&	7	p.	lagen	(2004:297)	om	bank-	och	finansieringsrörelse.	
174	1	§	3	p.	&	2	§	2	st.	AnmL.	
175	Lag	(2009:62)	om	åtgärder	mot	penningtvätt	och	finansiering	av	terrorism	och	FFFS	2009:01.	
176	2	§	1	st.	1-2	p.	AnmL,	
177	FI	–	Gräsrotsfinansiering,	s.	11.	
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För	 att	 en	 investerare	 skall	 kunna	 fatta	 ett	 välgrundat	 investeringsbeslut	 behöver	

investeraren	 olika	 typer	 av	 information	 som	 skall	 vägas	 samman.	 Det	 har	 tidigare	

konstaterats	att	det	föreligger	en	informationsasymmetri	mellan	de	kapitalsökande	bolagen	

och	investerarna.	För	att	jämna	ut	dessa	vid	bolags	kapitalanskaffning	från	allmänheten	finns	

bland	annat	 regler	 om	prospekt.	 Som	angetts	 i	 avsnitt	 4.3.3	uppkommer	emellertid	 sällan	

prospektskyldighet	för	de	kapitalsökande	bolagen	vid	Equity	Crowdfunding.	Investerarna	får	

därmed	grunda	sina	investeringsbeslut	på	den	information	som	lämnas	av	de	kapitalsökande	

bolagen	frivilligt	eller	till	 följd	av	plattformarnas	egna	informationskrav.	Denna	information	

är	främst	utformad	för	att	attrahera	investerare.178	När	det	ej	är	reglerat	vilken	information	

som	skall	lämnas	av	bolagen	finns	en	risk	att	den	information	som	de	väljer	att	presentera	ej	

speglar	de	faktiska	förhållandena.	Ytterligare	en	aspekt	i	detta	är	att	såväl	investerarna	som	

entreprenörerna	ofta	är	oerfarna.	 Investerarna	kan	sakna	kunskap	och	erfarenhet	att	göra	

den	 finansiella	 bedömningen	 som	 krävs	 för	 att	 avgöra	 om	exempelvis	 den	 affärsplan	 som	

tillhandahålls	 är	 realistisk	 och	 genomförbar	 eller	 att	 värderingen	 av	 bolaget	 speglar	 ett	

realistiskt	värde	av	det.179	Entreprenören	kan	 likaså	sakna	erfarenhet	och	kunskap	att	göra	

dessa	bedömningar	 och	 veta	 vilken	 information	 som	bör	 lämnas.	 Entreprenören	 kan	 även	

sakna	 förmågan	 att	 förvalta	 ett	 rörelsedrivet	 bolag	med	 en	 större	 ägarkrets,	 vilket	 kräver	

såväl	administrativa	som	organisatoriska	förmågor	av	entreprenören.	En	hithörande	fråga	är	

även	det	faktum	att	det	är	väldigt	svårt	att	göra	en	värdering	av	nystartade	bolag	som	är	i	en	

tydlig	uppstartsfas,	eftersom	i	princip	hela	värderingen	bygger	på	förhoppningar,	prognoser	

och	mål	som	ligger	flera	år	framåt	i	tiden.	

Investeringar	i	omogna	bolag	innebär	ofta	en	högre	risk	för	att	förlora	hela	eller	delar	

av	det	investerade	kapitalet.180	Den	ökade	risken	består	dels	av	att	sannolikheten	typiskt	sett	

är	 större	 att	 dessa	 bolag	 inte	 kommer	 att	 överleva,	 men	 även	 att	 det	 oftast	 saknas	 en	

sekundärmarknad	att	kunna	sälja	dessa	aktier	på,	vilket	medför	en	risk	för	 inlåsning	av	det	

investerade	kapitalet	under	en	längre	tid.181	 	En	annan	typ	av	risk	som	framhålls	vid	Equity	

Crowdfunding	 är	 en	 ökad	 risk	 för	 bedrägerier.	 Eftersom	 plattformarna	 vanligtvis	 inte	

garanterar	 den	 information	 som	 de	 ger	 ut	 samt	 att	 all	 kontakt	 mellan	 investerarna	 och	

entreprenören,	 till	 skillnad	 från	 vid	 ”traditionella”	 riskkapitalinvesteringar	 som	 föregås	 av	

																																																								
178	FI	–	Gräsrotsfinansiering,	s.	11.	
179	Sevenius,	s.	17	f.	
180	FI	–	Gräsrotsfinansiering,	s	11.	
181	FI	–	Gräsrotsfinansiering,	s.	12.	
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personlig	 kontakt,	 nästan	 uteslutningsvis	 sker	 via	 internet	 vilket	 ökar	 risken	 för	

bedrägerier.182		

Ytterligare	 en	 risk	 kan	 vara	 om	 ägarna	 och	 ledningen	 för	 Equity	 Crowdfunding-

plattformen	 är	 oerfarna.	 Det	 är	 ett	 stort	 ansvar	 att	 hantera	 en	 primärmarknadsplats	 för	

investeringar.	Att	vara	en	finansiell	intermediär	är	en	känslig	och	som	framgått,	ofta	rättsligt	

reglerad	 roll.	 Det	 krävs	 grundläggande	 kontroller	 och	 policyer	 för	 att	 betalningar	 och	

värdepapper	 hanteras	 korrekt.	 Detta	 gäller	 även	 beträffande	 information,	 risker	 och	

affärsmodeller.183	 När	 verksamheten	 faller	 utanför	 den	 befintliga	 reglering	 som	 finns	 på	

finansmarknaden	saknar	även	FI	möjlighet	att	ingripa	mot	en	plattforms	verksamhet,	när	så	

kanske	 vore	befogat.	Det	 finns	 även	en	 risk	 för	 att	 den	 registrering	 som	görs	 enligt	AnmL	

marknadsförs	 som	en	 kvalitetsstämpel	med	 förespeglingen	om	att	 plattformen	 står	 under	

full	tillsyn	av	FI,	vilket	kan	skapa	en	falsk	tilltro	hos	investerare	om	de	uppfattar	det	så.184		

	

	

	

	 	

																																																								
182		FI	–	Gräsrotsfinansiering,	s.	11.	
183	Sevenius	s.	2.	
184	FI	–	Gräsrotsfinansiering,	s.	17.	
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5 Fortsatta	utvecklingen	av	Equity	Crowdfunding	i	svensk	rätt	

Som	 den	 tidigare	 framställningen	 utvisat	 är	 den	 rättsliga	 bedömningen	 av	 Equity	

Crowdfunding,	utifrån	de	regelverk	som	finns	idag	och	vilka	som	har	redogjorts	för	i	denna	

uppsats,	 inte	alltid	självklar.	Beroende	på	hur	transaktionerna	genomförs	aktualiseras	olika	

regelverk,	trots	att	det	övergripande	ändamålet	är	detsamma,	att	anskaffa	kapital	till	bolaget	

från	 en	 vidare	 krets	 investerare	mot	 att	 de	 erhåller	 aktier	 i	 bolaget.	 Det	 kan	 ifrågasättas	

huruvida	 det	 oklara	 rättsläget	 möjliggör	 att	 en	 effektiv	 och	 välfungerande	 marknad	 för	

Equity	Crowdfunding	kan	uppnås	i	Sverige.	Det	skall	dock	nämnas	att	regeringen	har	tillsatt	

en	 utredning	 beträffande	 crowdfunding,	 vilken	 skall	 presenteras	 senast	 den	 29	 december	

2017.	Utredningen	har	till	uppdrag	att	analysera	behovet	av	en	ny	näringsrättslig	reglering,	

eller	 om	 befintlig	 lagstiftning	 behöver	 ändras	 för	 att	 främja	 utvecklingen	 av	 bland	 annat	

Equity	 Crowdfunding.185	 Som	 framgått	 är	 emellertid	 det	 EU-rättsliga	 regelverket	 inom	det	

värdepappersmarknadsrättsliga	 området	 i	 hög	 utsträckning	 harmoniserat,	 varför	 den	

svenska	 lagstiftaren	 endast	 har	 ett	 begränsat	 utrymme	 att	 införa	 särskilda	 nationella	

regleringar.	Vad	utredningen	kommer	utmynna	i	får	dock	framtiden	utvisa.		

I	detta	avsnitt	5	kommer	det	inledningsvis	ges	en	bakgrund	till	vilka	motiv	som	typiskt	

sätt	 ligger	till	grund	för	särreglering	av	den	finansiella	sektorn	(avsnitt	5.1).	Sedan	kommer	

jag	att	 analysera	hur	Equity	Crowdfunding	kan	 ses	 i	 ljuset	 av	dessa	motiv,	 för	 att	därefter	

kunna	 ta	 ställning	 till,	 huruvida	 det	 svenska	 rättsläget	 är	 tillfredställande	 för	 Equity	

Crowdfunding	 som	 finansieringsform	 för	 SME-företag	 (avsnitt	 5.2).	 Eftersom	 syftet	 med	

uppsatsen	knappast	är	att	presentera	ett	förslag	på	hur	en	eventuell	särreglering	av	Equity	

Crowdfunding	bör	utformas	kommer	endast	vissa	särskilda	frågor	och	motiv	att	lyftas,	utan	

att	 göra	 något	 anspråk	 på	 att	 dessa	 skulle	 vara	 uttömmande.	 Avslutningsvis	 kommer	 det	

diskuteras	det	utrymme	som	EU-rätten	lämnar,	att	kunna	särreglera	Equity	Crowdfunding	i	

svensk	rätt.	

	

	

																																																								
185	Dir.	2016:70.	
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5.1 Motiv	till	särreglering	av	den	finansiella	sektorn	

Ett	övergripande	samhällsekonomiskt	intresse	är	att	uppnå	en	effektiv	allokering	av	resurser	

i	ekonomin,	det	vill	säga	att	styra	resurser	till	de	projekt	och	användningsområden	där	de	är	

mest	 produktiva	 och	 gör	 störst	 nytta.	 De	 samhällsekonomiskt	 mest	 effektiva	 lösningarna	

framträder	 i	 regel	 på	 välfungerade	 marknader	 som	 präglas	 av	 god	 konkurrens	 och	 som	

verkar	med	minimal	statlig	intervention	i	form	av	reglering	och	ingripanden.186	Vid	så	kallade	

marknadsmisslyckanden,	 där	 marknaden	 inte	 förmår	 att	 allokera	 kapitalet	 på	 ett	

samhällsekonomiskt	effektivt	sätt,	brukar	statlig	intervention	och	särreglering	motiveras.187		

Inom	 den	 finansiella	 sektorn	 brukar	 det	 huvudsakliga	 marknadsmisslyckande	 som	

motiverar	särreglering	vara	förekomsten	av	en	kombination	av	negativa	externa	effekter188	

och	 informationsasymmetrier	 utifrån	 tre	 samhällsintressen:	 systemskyddsintresset,	

konsumentskyddsintresset	 och	 effektivitetsintresset.189	 Det	 tydligaste	 motivet	 bakom	 de	

finansiella	 regleringarna	 brukar	 vara	 systemskyddsintresset.	Med	 det	 så	 avses	 primärt	 att	

skydda	 det	 finansiella	 systemet	 från	 så	 kallade	 systemrisker,	 där	 en	 störning	 (eller	 enbart	

misstanken	om	en	störning)	i	någon	del	av	det	finansiella	systemet,	på	grund	av	att	de	olika	

delarna	och	aktörerna	är	mer	eller	mindre	avhängiga	varandra,	riskerar	att	sprida	sig	på	ett	

dominoliknande	sätt	inom	hela	det	finansiella	systemet.	En	sådan	störning	kan	ytterst	slå	ut	

hela	eller	delar	av	det	finansiella	systemet,	med	betydande	och	långvariga	återverkningar	för	

hela	ekonomin	som	följd.190		

Vid	 sidan	 av	 systemskyddsmotivet	 brukar	 ofta	 konsumentskyddsintresset	 anges	 som	

ett	viktigt	motiv	 för	 särreglering	av	den	 finansiella	 sektorn.	Det	har	 sin	bakgrund	 i	dels	att	

finansiella	 tjänster	 spelar	 en	 så	 betydande	 roll	 i	 individuella	 hushålls	 ekonomi	 och	 dels	

förekomsten	av	olika	informationsproblem.191	Beträffande	effektivitetsintresset	så	spelar	de	

finansiella	marknaderna	en	viktig	roll	för	att	uppnå	en	effektiv	allokering	av	kapital	och	risk	i	

ekonomin.	Ett	viktigt	mål	vid	 reglering	är	därför	att	 reglerna	utformas	så	att	de	 finansiella	

marknaderna	 bidrar	 till	 denna	 allokeringseffektivitet	 på	 bästa	 sätt.192	 För	 att	 uppnå	

																																																								
186	SOU	2006:50,	s.	140.	
187	SOU	2006:50,	s.	141.	
188	Negativa	externa	effekter	föreligger	när	beslut	som	fattade	av	enskilda	aktörer	medför	kostnader	för	andra,	
utan	att	den	som	fattar	beslut	har	motiv	att	ta	hänsyn	till	dessa.		
189	SOU	2006:50,	s.	141	f.	
190	SOU	2006:50,	s.	142.	
191	SOU	2006:50,	s.	146.	
192	SOU	2006:50,	s.	151.	
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effektivitet	fordras	dels	att	aktörerna	har	möjlighet	att	genomföra	önskade	transaktioner	till	

en	låg	kostnad	och	dels	att	aktörerna	har	ett	högt	förtroende	för	marknadens	möjligheter	att	

genomföra	transaktionerna,	så	kallad	marknadsintegritet.193		

	

Vid	utformningen	av	 regleringar	 inom	det	 finansiella	 systemet	måste	därför	ett	 stort	antal	

avvägningar	 göra	mellan	dessa	 intressen,	 som	kan	ha	delvis	motstridiga	mål.	Vad	man	vill	

försöka	åstadkomma	är	en	reglering	som	på	en	och	samma	gång	minimerar	systemriskerna,	

ger	ett	adekvat	investerarskydd	och	som	är	effektivt.194	

	

5.2 Motiv	för	särreglering	för	Equity	Crowdfunding	

Det	 kan	 ifrågasättas	 huruvida	 det	 rådande	 rättsläget	 för	 Equity	 Crowdfunding	 i	 Sverige	 är	

särskilt	 tillfredställande.	 Detta	 eftersom	 plattformarnas	 val	 av	 affärsmodell	 påverkar	 vilka	

regelverk	 som	 blir	 tillämpliga	 och	 som	 i	 så	 stor	 utsträckning	 påverkar	 plattformarnas	

verksamhet,	där	verksamheteten	antingen	är	i	princip	oreglerad	eller	underkastad	en	väldigt	

omfattande	reglering.	En	sådan	situation	skapar	starka	incitament	för	plattformarna	att	välja	

en	affärsmodell	 som	 i	minst	utsträckning	är	 reglerad.	Så	 till	den	grad	att	den	affärsmodell	

som	exempelvis	FundedByMe	tillämpar	ytterst	kan	leda	till	fängelsestraff.		

Även	 om	 Equity	 Crowdfunding	 idag	 utgör	 en	 liten	 del	 av	 finansmarknaden	 så	 har	

fenomenet	en	kraftig	tillväxt.	Som	tidigare	nämnts	spelar	SME-företagen	en	betydande	roll	

för	samhällsekonomin	i	stort,	och	en	förutsättning	för	att	dessa	bolag	skall	kunna	expandera	

och	bidra	 till	en	sysselsättsökning	 i	ekonomin,	är	att	de	har	 tillgång	 till	 finansiering.	Equity	

Crowdfunding	 möjliggör	 som	 sagt	 ett	 nytt	 sätt	 för	 SME-företag	 att	 få	 tillgång	 till	 externt	

ägarkapital,	vilket	kan	vara	avgörande	för	de	bolag	som	vill	nå	tillväxt.	Som	redogjorts	för	 i	

avsnitt	3	kan	man	även	identifiera	ett	antal	icke-finansiella	motiv	som	kan	ligga	till	grund	för	

valet	 av	 Equity	 Crowdfunding	 som	 finansieringskälla.	 Equity	 Crowdfunding	 har	 således	 en	

god	potential	att	kunna	bidra	till	en	effektivare	allokering	av	resurser	i	samhället	genom	att	

ge	utökade	möjligheter	för	SME-företag	att	erhålla	externt	ägarkapital	och	samtidigt	kunna	

dra	 nytta	 av	 de	 icke-finansiella	 aspekterna	 i	 form	 av	 en	 engagerad	 och	 motiverad	

delägarkrets.	 Equity	 Crowdfunding	 har	 som	 framgått	 även	 en	 del	 inbyggda	 problem	 och	

																																																								
193	Prop.	2006/07:115,	s.	269.	
194	SOU	2006:50,	s.	158.	
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risker,	 vilka	 självklart	 bör	 beaktas	 vid	 en	 eventuell	 särreglering.	 Bland	 dessa	 bör	 särskilt	

nämnas	informationsasymmetrier	och	behovet	av	ett	adekvat	investerarskydd.		

Förekomsten	 av	 höga	 risker	 behöver	 inte	 i	 sig	 vara	 särskilt	 problematiskt.	 Vad	 som	

däremot	är	viktigt	är	att	en	investerare	är	införstådd	med	riskerna	och	att	de	har	tillräckligt	

med	kunskap	och	information	för	att	kunna	fatta	ett	välgrundat	investeringsbeslut.	Här	bör	

det	 kunna	 åläggas	 ett	 stort	 ansvar	 åt	 plattformarna,	 att	 dels	 informera	 och	 utbilda	

investerarna	om	de	risker	som	är	förknippade	med	Equity	Crowdfunding-investeringar,	samt	

att	 dels	 se	 till	 att	 det	 kapitalsökande	 bolaget,	 innan	 en	 kampanj	 inleds,	 lämnar	 tillräckligt	

med	information	om	omständigheter	som	väsentligen	kan	inverka	på	investeringens	värde.	

Som	 framgått	 i	 avsnitt	 4.3	 föreligger	 det	 endast	 i	 undantagsfall	 prospektskyldighet	 för	 de	

kapitalsökande	 bolagen	 vid	 Equity	 Crowdfunding.	 Det	 hade	 inte	 varit	 ändamålsenligt	 att	

prospektskyldighet	 som	 huvudregel	 förelåg	 vid	 Equity	 Crowdfunding,	 eftersom	 det	 skulle	

innebära	för	höga	kapitalanskaffningskostnader	för	bolagen	i	förhållande	till	de	relativt	små	

kapitalbeloppen	bolagen	oftast	erhåller	genom	kampanjerna.	Det	är	av	just	den	anledningen	

som	 beloppsundantaget	 finns.	 Det	 finns	 här	 flera	 tänkbara	 lösningar	 hur	 investerarnas	

informationsbehov	 skulle	 kunna	 tillgodoses.	 Ett	 alternativ	 skulle	 kunna	 vara	 att	 införa	

mindre	 omfattande	 informationsregler,	 med	 inspiration	 från	 prospektreglerna.	 Ett	 annat	

alternativ	 kan	 vara	 att	 införa	 en	 viss	 självreglering	 inom	 branschen	 och	 låta	 oberoende	

branschorganisationer	utforma	rekommendationer	enligt	comply	or	explain	modellen.	

Även	effektivitetsintresset	gör	sig	påfallande	på	det	sättet	att	man	genom	ett	tydligare	

regelverk	 troligtvis	 kan	 bidra	 till	 en	 ökad	 konkurrens	 på	 marknaden.	 Eftersom	 såväl	 de	

kapitalsökande	bolagen	som	 investerarna	vid	Equity	Crowdfunding	ofta	är	oerfarna	kan	en	

tydligare	 reglering	 av	 plattformarnas	 roll	 som	 finansiell	 intermediär	 göra	 det	 möjligt	 att	

sänka	 transaktionskostnaderna	 vid	 Equity	 Crowdfunding.	 Detta	 genom	 att	 plattformarna	

exempelvis	 kan	 tillhandahålla	 delsvis	 standardiserade	 transaktionsvillkor,	 som	

förhoppningsvis	 kan	 bidra	 till	 effektivare	 och	 mindre	 riskfyllda	 Equity	 Crowdfunding-

processer.	Vid	en	oreglerad	marknad	ökar	även	 riskerna	 för	att	oseriösa	aktörer	 lockas	 till	

denna,	 vilket	 kan	 leda	 till	 att	 marknadens	 integritet	 skadas	 genom	 att	 aktörerna	 tappar	

förtroendet	för	marknaden.	

Vad	 som	 är	 avgörande	 för	 om	 Equity	 Crowdfunding-plattformarnas	 verksamhet	

omfattas	 av	 MiFID	 eller	 inte	 är	 hur	 begreppet	 överlåtbara	 värdepapper	 har	 tolkats	 vid	

införlivandet	av	MiFID	i	nationell	rätt.	Den	svenska	lagstiftarens	uppfattning	är	som	tidigare	
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nämnts,	att	aktier	i	privata	aktiebolag	ej	omfattas	av	begreppet	eftersom	dessa	inte	kan	bli	

föremål	 för	 handel	 på	 kapitalmarknaden.	 Det	 finns	 inga	 hinder	 mot	 att	 göra	 en	 sådan	

tolkning	enligt	MiFID	och	 fler	medlemsstater	har	gjort	så.	 195	ESMA	har	dock	uttalat	att	de	

rekommenderar	 de	 medlemsstater	 som	 har	 gjort	 en	 sådan	 tolkning,	 att	 minimera	 de	

incitament	 för	 plattformarna	 att	 använda	 sig	 av	 affärsmodeller	 som	 är	 oreglerade.	 Detta	

genom	att	antingen	utvidga	tillämpningsområdet	för	befintlig	nationell	reglering,	så	att	alla	

affärsmodeller	av	Equity	Crowdfunding	faller	inom	hela	eller	delar	av	MiFID,	eller	genom	att	

anta	en	särskild	nationell	 reglering	helt	 fristående	från	MiFID.196	Det	senare	alternativet	är	

då	endast	möjligt	i	förhållande	till	icke-överlåtbara	värdepapper,	exempelvis	aktier	i	privata	

aktiebolag.	Det	 första	att	 ta	ställning	vid	en	eventuell	 särreglering	är	därmed	huruvida	det	

skall	ske	inom	eller	utanför	ramen	för	MiFID.	

	

5.2.1 Reglering	inom	eller	utanför	ramen	för	MiFID	

Som	 argument	 för	 en	 reglering	 helt	 fristående	 från	MiFID	 kan	 anföras	 att	 det	 regelverket	

vore	alltför	betungade	för	plattformarna	att	efterleva	med	bakgrund	av	den	verksamhet	de	

bedriver,	 eftersom	MiFID	 inte	beaktar	de	 särdrag	 som	 föreligger	 vid	Equity	Crowdfunding.	

Det	 kan	 knappast	 påstå	 att	 det	 föreligger	 något	 systemskyddsintresse	 vid	 Equity	

Crowdfunding,	vilket	är	ett	övergripande	syfte	som	MiFID	tar	hänsyn	till.197	Genom	en	helt	

fristående	 reglering	 skulle	 man	 därmed	 kunna	 skräddarsy	 ett	 regelverk	 som	 är	 helt	 och	

hållet	anpassat	för	Equity	Crowdfunding.	Vad	man	dock	bör	beakta	vid	ett	sådant	förfarande	

är	 dels	 den	 risk	 för	 att	 möjligheten	 att	 klassificera	 aktier	 i	 privata	 aktiebolag	 som	 icke-

överlåtbara	 värdepapper	 kan	 försvinna	 i	 framtiden	 samt	 dels	 att	 valet	 av	 bolagskategori	

fortsatt	påverkar	vilka	regelverk	som	blir	tillämpliga,	vilket	kan	skapa	oönskade	incitament.		

Om	 den	 svenska	 lagstiftaren	 skulle	 ändra	 rådande	 uppfattning	 och	 även	 inbegripa	

aktier	 i	 privata	 aktiebolag	 i	 begreppet	 överlåtbara	 värdepapper	 skulle	 även	 Equity	

Crowdfunding	 i	 förhållande	till	privata	aktiebolag	omfattas	av	MiFID.	Som	argument	för	en	

sådan	lösning	kan	anföras	att	det	skulle	garantera	ett	omfattande	investerarskydd	samt	att	

plattformarna	 skulle	 omfattas	 av	 stränga	 krav	 avseende	 dess	 organisation,	 riskhantering,	

kontrollfunktioner	och	uppförande.	Som	tidigare	anförts	finns	det	dock	en	risk	att	ett	alltför	

																																																								
195	Europeiska	kommissionen,	Commission	Staff	Working	Document,	s.	19	
196	ESMA,	Response	to	the	Comission	s.	11.	
197	Se	bl.	a.	Skäl	5	och	71	MiFID.	
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betungande	 regelverk	 riskerar	 att	 medföra	 för	 höga	 transaktionskostnader	 vid	 Equity	

Crowdfunding,	varför	det	kan	argumenteras	 för	att	en	sådan	 lösning	skulle	vara	 ineffektiv.	

Pepins	bedriver	emellertid	sin	verksamhet	inom	ramen	för	MiFID,	så	självklart	är	det	möjligt,	

men	 det	 behöver	 inte	 innebära	 att	 detta	 är	 den	 mest	 effektiva	 lösningen.	 För	 Equity	

Crowdfunding-plattformar	 som	 vill	 expandera	 sin	 verksamhet	 till	 att	 utföra	

investeringstjänster	inom	andra	medlemsstater,	kan	en	MiFID-auktorisation	vara	att	föredra.	

Enligt	det	så	kallade	Europass-systemet	kan	ett	bolag	som	har	en	MiFID-auktoriation,	det	vill	

säga	ett	värdepappersbolag,	anmäla	till	tillsynsmyndigheten	i	hemmedlemsstaten	om	att	de	

önskar	 att	 börja	 bedriva	 tillståndspliktig	 verksamhet	 i	 en	 annan	 medlemsstat,	 och	 efter	

anmälningsförfarandet	få	tillstånd	att	göra	så	i	enlighet	med	MiFID.198		

En	 annan	 lösning,	 som	 också	 är	 inom	 ramen	 för	MiFID,	 är	 att	 utnyttja	 det	 frivilliga	

undantaget	 i	artikel	3	MiFID.	Enligt	det	nämna	undantaget	har	medlemsstaterna	möjlighet	

att	 inte	 tillämpa	direktivet	 för	 en	 juridisk	 person	 som	 (i)	 inte	 innehar	 kunders	medel	 eller	

värdepapper	samt	(ii)	endast	mottar	och	vidarebefordrar	order,	och	detta	görs	endast	(iii)	till	

värdepappersbolag	eller	andra	auktoriserade	institut	(iv)	förutsatt	att	denna	verksamhet	är	

reglerad	på	nationell	nivå.	Detta	undantag	har	bland	annat	Finland	valt	att	utnyttja,	genom	

att	de	reglerat	Equity	Crowdfunding	i	en	särskild	lag	i	enlighet	med	artikel	3	i	MiFID.199	Det	

frivilliga	undantaget	i	artikel	3	finns	alltjämt	kvar	i	MiFID	II,	dock	har	utrymmet	för	att	anta	

nationella	 särregleringar	 som	 avviker	 från	 MiFID	 II	 minskats,	 genom	 att	 den	 nationella	

regleringen	 måste	 uppfylla	 vissa	 av	 de	 krav	 som	 gäller	 på	 värdepappersbolag	 vad	 avser	

auktorisation,	tillsyn	samt	vissa	bestämmelser	om	investerarskydd.200	En	fördel	med	att	anta	

en	 reglering	med	 tillämpning	 av	 artikel	 3	MiFID	 är	 att	 det	 går	 att	 anpassa	 denna	 i	 större	

utsträckning	 för	 de	 särdrag	 som	 föreligger	 vid	 Equity	 Crowdfunding	 än	 vid	 en	 fullständig	

MiFID-reglering.		En	reglering	som	har	antagits	med	tillämpning	av	artikel	3	MiFID	kan	dock	

inte	 tillämpa	 Europass-systemet,	 vilket	 kan	 vara	 till	 nackdel	 för	 plattformar	 som	 vill	

expandera	 och	 bedriva	 gränsöverskridande	 verksamhet.	 Även	 om	 Sverige	 skulle	 anta	 en	

särreglering	med	stöd	av	artikel	3,	gäller	MiFID	regelverket	alltjämt	varför	de	i	så	fall	skulle	

kunna	ansöka	om	en	 full	MiFID-auktorisation	som	ett	värdepappersbolag	om	de	så	önskar	

och	därmed	kunna	utnyttja	Europass-systemet.	
																																																								
198	Artiklarna	31-36	MiFID.	
199	Lag	om	gräsrotsfinansiering	734/2016.	
200	Artikel	3	MiFID	II.	



	 59	

5.3 Särreglering	av	Equity	Crowdfunding	på	EU-nivå	

Om	 man	 blickar	 ut	 bland	 andra	 länder	 i	 Europa	 så	 har	 bland	 annat	 Österrike,	 Spanien,	

Frankrike,	Storbritannien,	Italien,	Portugal	och	Finland	på	nationellt	initiativ	särskilt	reglerat	

Equity	Crowdfunding	på	ett	eller	annat	sätt.201	Någon	särreglering	av	Equity	Crowdfunding	

på	 EU-nivå	 är	 inte	 heller	 aktuellt.	 Kommissionen	 har	 uttalat	 att	 de	 avser	 att	 bevaka	

utvecklingen	av	Equity	Crowdfunding	i	Europa,	men	att	de	i	dagsläget	inte	ser	några	behov	

av	en	särreglering	av	fenomenet	på	en	EU-nivå,	utan	att	detta	görs	 lämpligast	på	nationell	

nivå,	enligt	de	förutsättningar	som	gäller	i	respektive	medlemsstat.202	

	

6 Sammanfattande	slutsatser	

Som	 framgått	 i	 denna	 uppsats	 föreligger	 det	 många	 rättsliga	 oklarheter	 vid	 Equity	

Crowdfunding	 i	Sverige.	Equity	Crowdfunding	utgör	primärt	en	 intressent	finansieringskälla	

för	 SME-företag.	 Dessa	 bolag	 har	 som	nämnts	 haft	 särskilt	 svårt	 att	 få	 tillgång	 till	 externt	

ägarkapital,	 där	 investeringarna	 i	 privata	 aktiebolag	 tidigare	 nästan	 uteslutande	 gjorts	 av	

affärsänglar	 och	 venture	 capital-bolag.	 Equity	 Crowdfunding	 har	 en	 god	 potential	 att	

väsentligen	 öka	 tillgången	 på	 externt	 ägarkapital	 för	 SME-företag.	 Samtidigt	 kan	 det	

identifieras	 ett	 antal	 icke-finansiella	 motiv	 vilket	 tyder	 på	 att	 Equity	 Crowdfunding	 ofta	

innebär	något	mer	än	en	ren	finansieringskälla.	Fenomenet	innehåller	även	som	nämnts	en	

rad	risker,	varför	jag	anser	att	det	rådande	rättsläge	inte	är	särskilt	tillfredsställande,	då	det	

kraftigt	hämmar	fenomenets	potentiella	utveckling	och	att	riskerna	samtidigt	borde	öka	när	

en	stor	del	av	marknaden	i	princip	är	oreglerad.	

När	 jag	 ser	 på	 förhållandet	 mellan	 spridningsförbudet	 och	 tillämpningsområdet	 för	

MiFID	uppfattar	 jag	det	som	en	klassisk	”vad	kom	först,	hönan	eller	ägget”-diskussion.	Vad	

Crowdfunding	 de	 facto	 innebär	 är	 att	 aktier	 i	 privata	 aktiebolag	 sprids	 till	 allmänheten,	

samtidigt	så	är	MiFID	inte	tillämpligt	för	att	aktierna	inte	får	spridas	till	allmänheten	Det	skall	

därför	 bli	 spännande	 att	 följa	 den	 svenska	 utvecklingen	 av	 Equity	 Crowdfunding	 och	

framförallt	att	se	vad	den	pågående	utredningen	utmynnar	i.	

	

																																																								
201	Europeiska	kommissionen,	Commission	Staff	Working	Document,	s.	34.	
202	Europeiska	kommissionen,	Commission	Staff	Working	Document,	s.	31	
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