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Sammanfattning  

Aktieägaravtalet är ett välanvänt styrinstrument i bolag med en begränsad ägarskara 

som ger aktieägare möjligheten att inbördes avtala om den interna maktbalansen och 

ägarstrukturen. Aktieägaravtalet används i många fall till att reglera 

överlåtelseförbehåll i form av samtyckes-, förköps- och hembudsklasuler. 

När vi utreder de sakrättsliga verkningar ett aktieägaravtal kan få utgår vi ifrån att 

aktieägare B bryter mot ett avtalat förbehåll med aktieägare A genom att överlåta 

sina aktier till utomstående förvärvare C. Detta aktualiserar frågor om vilka 

rättigheter aktieägare A har till de aktier som är betingade med förbehåll. Att det 

direkt skulle utlösa avtalsrättsliga sanktioner såsom om skadestånd och vite mellan 

aktieägarna, råder det inga tvivel om i svensk rätt. Om rätten till aktierna skulle 

prövas av domstol råder den allmänna uppfattningen i svensk rätt att förvärvaren 

gjort ett giltigt förvärv och är den rättmätige ägaren till aktierna.  

Arvidsson och Sjöman är två författare inom området som fört en argumentation om 

att giltigheten av aktieförvärv ska kunna bedömas i enlighet med allmänna avtals- 

och sakrättsliga principer, i likhet med t.ex. äganderätt till lös egendom och panträtt. 

Till stöd för sin argumentation använder de sig av ett par äldre HD avgöranden och 

ett växande stöd i doktrin, och menar att denna möjlighet resulterat i en allmängiltig 

princip om begränsat sakrättsligt skydd i vissa fall.  

I vår uppsats utreder vi doktrinens syn på frågan om överlåtelseförbehåll ska ges ett 

sakrättsligt skydd och analyserar om ett skydd genom aktieägaravtal anses 

nödvändigt.  
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Förkortningar 

ABL     Aktiebolagslagen (2005:551) 

AvtL  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 
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JustR     Justitieråd 

JT     Juridisk Tidskrift 

NJA     Nytt Juridiskt Arkiv  

Prop.     Regeringens proposition 

Selskabsloven    Lov nr. 470 af 12.6.2009 om aktie- og anpartsselskaber 

SOU     Statens Offentliga Utredningar  

SvJT     Svensk Juristtidning 

VD     Verkställande direktör 

ÅRL    Årsredovisningslag (1995:1554) 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

De grundläggande reglerna för aktiebolag hittar man i aktiebolagslagen och 

bolagsordningen. Reglerna är inte heltäckande och det kan ibland visa sig att lagens 

eller bolagsordningens bestämmelser inte reglerar en situation som kan vara av stor 

betydelse för aktieägarna, vilket framkallar behov av ytterligare reglering. För att 

förhindra att en sådan situation uppstår är det vanligt att ett aktieägaravtal upprättas 

mellan aktieägarna, med syfte att skydda ägarnas respektive intressen. Avtalet blir ett 

verktyg som ger ägarna ytterligare kontroll över de interna angelägenheterna i 

bolaget. 

 

Ett förekommande tema i aktieägaravtal är hur oönskade förändringar i ägarkretsen 

kan undvikas. I ägarledda bolag har parterna typiskt sett ett intresse att så långt som 

möjligt säkerställa att den avtalade samverkansordningen inte kan ställas på ända 

genom att aktier byter ägare och ny ägare inte blir bunden av avtalet.1 För avtal i 

allmänhet gäller principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsningar. 

Principen innebär att avtal inte medför rättsverkningar för andra än avtalsparterna, 

vilket innebär att avtalet inte medför sakrättsliga verkningar mot tredje man.2 

Av denna anledning blir konsekvensen att ett skydd mot oönskade ägarförändringar 

inte fullt kan åstadkommas genom avtalade överlåtelseförbehåll. Lagstiftaren 

erbjuder istället ägarna att kontrollera ägarkretsen genom de bolagsordningsbaserade 

samtyckes-, förköps-, och hembudsförbehållen.3 Frågan som uppkommer är således 

under vilka omständigheter avtalade överlåtelseförbehåll kan få 

tredjemansverkningar. 

                                                 

1 Sjöman, SvJT, s. 826. 
2 Arvidsson, s. 171. 
3 Se 4 kap. 8, 18, 27 §§ ABL, Sjöman, SvJT, s. 827. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med framställningen är att undersöka och analysera om det under några 

omständigheter är möjligt att som part i ett aktieägaravtal uppnå sakrättsligt skydd 

gentemot tredje man genom avtalade överlåtelseförbehåll. Vidare analyserar vi om 

ett sakrättsligt skydd är att anse som nödvändigt beaktat de befintliga lagstiftade 

förbehållen och dess rättsverkningar.  

  

1) Hur förhåller sig doktrinen till tredjemansverkningar till följd av avtalade 

överlåtelseförbehåll i aktieägaravtalet? 

2) Bör ett sakrättsligt skydd kunna uppnås genom aktieägaravtal? 

1.3 Avgränsning 

I uppsatsen avgränsar vi oss till hur aktieägaravtalet påverkar aktieägares avtalade 

rättigheter i svenska privata aktiebolag, med ytterligare en avgränsning till ägarledda 

kupongbolag4 – ur ett sakrättsligt och bolagsrättsligt perspektiv. Anledningen till den 

valda avgränsningen beror på att det oftast är i dessa ägarledda bolag ett intresse 

finns av att kontrollera ägarkretsen. 

1.4 Metod och material 

Den rättsdogmatiska metoden är den metod som ofta nämns inom rättsvetenskapen 

som ett etablerat tillvägagångssätt. Metoden utgår ifrån de centrala rättskällorna i 

svensk rätt, dvs. lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Genom en analys av 

dessa rättskällor ska man kunna tolka den gällande rätten.5 Aktieägaravtal som 

rättsligt område saknar stöd och förankring i lagtext, varför vi kommer att undersöka 

doktrin och beakta vad som där framförs och som förhoppningsvis bidrar till 

utvecklande tankar kring frågeställningen. I uppsatsen använder vi oss framförallt av 

propositionen till 2005 års aktiebolagslag, prop. 2004/05:85, eftersom intresset ligger 

i vilka tankegångar som givit upphov till dagens lagstiftning.  

                                                 

4 Se definition av ägarledda kupongbolag under avsnitt 1.5. 
5 Jareborg, SvJT, s. 8. 
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Praxis på området är begränsat och rättsfall som behandlar obligatoriska rättigheters 

sakrättsliga verkan i aktieägaravtalssammanhang förekommer knappt. De rättsfall vi 

har funnit och analyserat handlar kortfattat om hur pantutfästelser kunnat åtnjutas 

sakrättsligt skydd. Däri ligger förklaringen till varför vi valt att inte göra någon 

uttömmande analys av de rättsfallen som omnämns i uppsatsen.  

 

 Av central betydelse för uppsatsens är Niklas Arvidssons doktorsavhandling 

”Aktieägaravtal - särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar” och Erik Sjömans 

artikel i Svensk Juristtidning “Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan 

gentemot ondtroende aktieförvärvare”. 

1.5 Definitioner 

Vad vi åsyftar med sakrättsligt skydd/sakrättsliga verkningar i uppsatsen är om en 

aktieägare kan göra gällande sina avtalade rättigheter gentemot tredje man genom 

aktieägaravtalet, och på så sätt göra dennes förvärv av aktier belastade med 

överlåtelseförbehåll ogiltigt. Ett exempel på en rättighet som medför att tredje mans 

förvärv som huvudregel inte blir sakrättsligt giltiga är panträtten. 

 

När vi talar om ägarledda kupongbolag syftar vi till bolag som, enligt 1 kap. 10 § 

ABL e contrario, gör styrelsen ansvarig för att aktieboken förs på ett korrekt sätt. 

Bolagen ska förstås ha en begränsad ägarskara, med personliga kopplingar, som 

sköter den löpande verksamheten i bolaget.  

 

Vad vi menar när vi talar om tredje man är en förvärvare av en avtalsparts aktier, 

vars aktier är betingade med överlåtelseförbehåll och som inte sedan tidigare är 

aktieägare i bolaget. 

 

En för uppsatsen viktig distinktion är att skilja mellan begreppen överlåtelse och 

övergångar. Med överlåtelse avses främst singularfången - köp, byte och gåva. Även 

tillskotten till aktiebolaget, ägartillskott eller inapportering, omfattas av begreppet 

överlåtelse. När det i följande talas om överlåtelse avses de fång som beskrivits ovan. 
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Bland övergångar räknas alla typer av universalfång som arv, bodelning och 

testamente samt alla typer av singularfång.6 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är fördelad i sex kapitel utöver det inledande kapitlet. I det andra kapitlet 

behandlas aktiebolagens karaktäristiska huvuddrag och aktiebolagsrättsliga 

utgångspunkter som är viktiga för uppsatsen framställning.  

 

I det tredje kapitlet följer en redogörelse av aktiebolagslagens bestämmelser kring 

bolagsordningen i syfte om att ge en klarare bild av hur bolagsordningen är 

uppbyggd, vad den har för syfte och hur bolagsordningen fungerar som 

styrinstrument.  

 

I det fjärde kapitlet introduceras läsaren till aktieägaravtalets funktion. Syftet med 

detta kapitel är att visa vilket syfte och praktisk användning aktieägaravtalet kan ha. 

 

I det femte kapitlet övergår uppsatsen till en redogörelse av principen om aktiers fria 

överlåtbarhet. Detta följs av en beskrivning av överlåtelseförbehållen som finns i 

bolagsordningen och aktieägaravtalet och på vilket sätt de begränsar den fria 

överlåtbarheten. I kapitlet följer också en granskning av vilka sakrättsliga 

konsekvenser som aktieägaravtalet kan medföra samt en jämförelse mellan 

överlåtelseförbehåll i bolagsordningen och aktieägaravtalet.  

 

Kapitel 2-5 är av deskriptiv karaktär och har i syfte att ge läsaren en grundläggande 

kunskap om aktiebolagsrättens regler samt om överlåtelseförbehåll. Avsnitten ämnar 

inte att vara uttömmande utan ska ge läsaren en bild av hur aktieägarna kan forma 

bolaget med hjälp av bolagsordningen och aktieägaravtalet, inför den kommande 

analysen.  

 

                                                 

6 Sjöman, s. 47 ff. 
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Vidare fortsätter, i sjätte kapitlet, en redogörelse om ond tro har någon betydelse på 

ett aktieförvärv belastat med avtalade förbehåll. I detta avsnitt övergår uppsatsen till 

den första frågeställningen som avser att undersöka hur doktrinen förhåller sig till 

tredjemansverkningar till följd av ett aktieägaravtal. 

 

Avslutningsvis följer en analys i det sjunde kapitlet, där syftet är att knyta ihop vad 

som framförts i uppsatsen med syftet och frågeställningarna. Detta kapitel ämnar att 

besvara den andra frågeställningen och avslutas med författarnas slutsatser. 
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2. Aktiebolagsrättsliga bestämmelser 

2.1 Inledande kommentar 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en introduktion till hur aktiebolagslagen 

fungerar och vilka karaktäristiska huvuddrag som finns i aktiebolagsrätten, bl.a. 

vilken roll bolagsstämman har i ett aktiebolag.  

2.2 Aktiebolagets utmärkande egenskaper och rättigheter 

Aktiebolag är en bolagsform där en eller flera fysiska eller juridiska personer 

beslutar sig för att driva verksamhet för att uppnå ett gemensamt syfte. Av central 

betydelse är att en bolagsförmögenhet ska finnas i form av bundet eget kapital som 

tillförs bolaget via s.k. kapitalinsatser, vilket skiljer sig från de övriga 

personbolagsformerna, dvs. handelsbolag (inkl. kommanditbolag) och enkla bolag. 

Bestämmelserna för ekonomiska föreningar har förvisso liknande bestämmelser 

gällande insatskapitalet i associationen, men där finns inga regler om ett lägsta 

insatskapital.7 

 

Utöver kapitalinsatserna i aktiebolag är en särskilt utmärkande egenskap att ägare 

saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Det innebär att aktieägarna 

endast svarar för det aktiekapital som de har investerat i bolaget, vilket följer av 1 

kap. 3 § ABL. Eftersom aktieägarna, på en aktiebolagsrättslig grund, inte kan krävas 

på mer ekonomiska insatser i efterhand, löper de ingen risk att drabbas av något 

betalningsansvar.8 Separation sker således av aktieägarna från bolaget, vilket innebär 

att bolaget och ägarna inte kan identifieras med varandra ur ett obligationsrättsligt 

perspektiv. Aktiebolaget är därför inte en samverkan knuten till ägarna som 

individer, utan en förening av kapital där samtliga rättigheter och skyldigheter i 

bolaget är kopplade till aktierna.9 

 

                                                 

7 T. Sandström, s. 16. 
8 T. Sandström, s. 20. Jfr. att en aktieägare enligt sanktionsregeln i 25 kap. 19 § ABL kan bli 
personligt betalningsansvarig.  
9 Bergström, Samuelsson, s. 49 f. 
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Två viktiga rättigheter som följer av ett aktieinnehav är rätten till vinstutdelning och 

annan ekonomisk avkastning på aktien samt rätten till att delta i bolagets förvaltning. 

Dessa rättigheter brukar gemensamt benämnas aktierätten. Det finns även möjlighet 

att variera de rättigheter som kan knytas till aktierna. Detta kan ske genom att olika 

aktieslag utges, t.ex. A- och B-aktier, som medför olika stora röstvärden. Det är dock 

inte tillåtet att frånta aktieägarens grundläggande befogenheter såsom rätten att delta 

i stämman, kräva tillämpning av ABL:s minoritetsregler etc. Det som krävs för att 

kunna utöva de ekonomiska och förvaltningsmässiga rättigheterna är att man är 

rättmätig ägare till aktierna samt att man är införd i aktieboken enligt 4 kap. 37 § 

ABL.10 

 

Enligt den svenska aktiebolagsrätten ska aktiebolaget syfta till att tillgodose 

aktieägarintressen, vilket i majoriteten av fallen är att bereda vinst till fördelning 

mellan aktieägarna. Slutsatsen kan därav dras att aktieägarna i många hänseenden 

innehar en väldigt central roll i aktiebolaget. I de fall bolag syftar till annat än att 

bereda vinst krävs, enligt bestämmelsen i 3 kap. 3 § ABL, att detta anges i 

bolagsordningen. Aktieägandet motiveras normalt av något som kan kallas 

kapitalvinstpreferens. Med detta avses en önskan om att maximera den individuella 

kapitalvinsten som aktieägare kan tillgodose sig genom aktieägandet. Mot bakgrund 

av detta syftar en stor del av ABL:s aktieägarskydd till att motverka att bolaget 

används för att tillgodose aktieägarnas externa preferenser på bekostnad av 

kapitalpreferenserna.11 Vinstpresumtionen är dock inte alltid ett första karaktärsdrag i 

de ägarledda kupongbolagen. Här kan drivandet av aktiebolaget istället motiveras av 

att man, tillsammans med individer man litar på, har ett stabilt ägarskap. Det kan röra 

sig om allt från familjeband och vänskapsrelationer till att aktieägarna haft tidigare 

affärsrelationer som utvecklats till en vilja att starta en verksamhet tillsammans.12 

2.3 Bolagsstämman - det högsta beslutsfattande bolagsorganet 

Det typiska för aktiebolagets struktur är kompetensfördelningen mellan bolagets tre 

olika beslutsfattande bolagsorgan, bolagstämman, styrelse och VD, varav 

                                                 

10 Se även T. Sandström, s. 137 ff. 
11 Arvidsson, s. 81 f., 92, Arvidsson, Ny Juridik, s. 43 f. 
12 Almlöf, s. 46 f.  
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bolagsstämman är det högsta beslutsfattande bolagsorganet. Reglerna om 

funktionsfördelningen saknar ofta praktisk betydelse i vardagen för de flesta 

aktiebolag, speciellt när man pratar om ägarledda bolag med bara en eller ett fåtal 

aktieägare. I dessa fall hålls ofta styrelsemöten och bolagstämmor på papper. Detta 

innebär att bolagsstämmobeslut kan fattas utan att aktieägarna träffas vid 

sammanträden, t.ex. att beslut fattas per telefon. Beslut som fattas utan att 

aktieägarna är samlade kallas för per capsulam-beslut, vilka är tillåtna och giltiga om 

alla aktieägarna är överens om att göra så. Ett bolagsstämmoprotokoll upprättas även 

efter att beslut har fattats per capsulam, dels med anledning för att påvisa att 

stämman ägt rum, dels för att vissa stämmobeslut måste registreras innan de får 

rättsverkan. Ett exempel på ett sådant beslut är beslut om ändring av 

bolagsordningen, som enligt 3 kap. 5 § ABL inte får verkställas innan registrering 

skett.13  

 

Efter vad som framgått ovan kan slutsatsen dras att de formella reglerna om 

bolagsstämman kan åsidosättas om samtliga aktieägare samtycker för att på så sätt 

främja att beslut ska kunna fattas snabbt och flexibelt. Genom principen om samtliga 

aktieägares samtycke har lagstiftaren anpassat aktiebolagslagen till bl.a. de ägarledda 

kupongbolagens behov.14  

 

I många fall kan stämmans beslutskompetens omfatta den förvaltningsrätt som 

tillkommer styrelsen respektive VD i bolaget. Bolagsstämmans beslutskompetens 

omfattar således alla frågor förutom de som enligt bestämmelserna i ABL tillhör 

övriga bolagsorgan, för att använda Arvidssons språkbruk, exklusiva kompetens. Vid 

vissa betydelsefulla frågor, exempelvis om beslut om ändring i bolagsordningen och 

vinstutdelning, ser man hur stämmans överordnade ställning innebär en exklusiv 

kompetens. Dessa frågor är av stort intresse för ägarna, varför de är angelägna att 

vara med och säga sitt i respektive fråga.  Konsekvensen till klassificeringen av att 

endast bolagstämman kan besluta i dessa frågor är för att stämman inte har möjlighet 

att delegera besluten till de andra organen i bolaget, om inte delegeringsrätten 

föreskrivs uttryckligen i lag. I de fall det råder delad kompetens kan stämman genom 

                                                 

13 Nerep, Samuelsson, s. 383, Almlöf, s. 241. 
14 T. Sandström, s. 171 ff., Almlöf, s. 226, Almlöf, Ny Juridik, s. 64. 
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s.k. stämmoanvisningar påverka styrelsens och VD:s aktiebolagsrättsliga 

befogenheter.15 Stämmans kompetens är inte heller något som kan utvidgas genom 

ändringar i bolagsordningen. Det som ovan framförhållits innebär istället att 

stämmans exklusiva kompetens blir en fråga om behörighetsinskränkningar för både 

styrelsen och VD i bolaget.16  

 

Bolagstämman kan, på ett sätt, ses som ett forum för alla aktieägare där de kan 

tillgodose sina intressen genom att utöva sina rösträtter, vilket är en 

förvaltningsrättighet som innefattas av aktierätten. Ett tillfälle där aktieägarnas 

medförvaltningsrätt kommer till uttryck är när stämman exempelvis beslutar om att 

inskränka den fria överlåtbarheten av aktier genom att, i bolagsordningen, ta med ett 

överlåtelseförbehåll.17  

 

  

                                                 

15 Se 8 kap. 41 § andra stycket ABL motsatsvis, Arvidsson, Ny Juridik, s. 46 f.  
16 Arvidsson, s. 124 ff., Nerep, Samuelsson, s. 385 ff. 
17 Se 2.1.1. 
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3. Bolagsordning 

3.1 Inledande kommentar 

I kapitlet avser vi för läsaren presentera en översikt hur bolagsordningen, ett av 

aktiebolagens styrinstrument, fungerar och vad detta instrument har för syfte. Vidare 

avser kapitlet som ett led till att ge läsaren en bild av varför det kan vara nödvändigt 

att sluta ett aktieägaravtal. 

3.2 Bolagsordningens syfte och innehåll  

Syftet med införande av överlåtelseförbehåll i bolagsordningen är att ge aktieägare 

ett skydd att förhindra att oönskade aktieägare tar sig in i bolaget. I propositionen till 

nya aktiebolagslagen framförs att aktieägare med t.ex. familjeband i små och 

medelstora bolag kan tänkas ha ett intresse kring detta. I den tidigare 

aktiebolagslagen från 1975 gavs endast möjlighet att genom det s.k. 

hembudsförbehållet förhindra oönskade aktieägare. Inför 2005 års aktiebolagslag  

ansåg lagstiftaren att endast en möjlighet till att inskränka överlåtbarheten inte var 

tillräcklig. Resultatet blev att samtyckes- och förköpsförbehållen infördes i den nya 

lagen, med syfte att erbjuda aktieägare fler val för att uppnå de överlåtelseförbehåll 

som i det enskilda fallet framstår som önskvärda. De tre förbehållen är idag de 

begränsningar som aktieägare får skriva in i bolagsordningen för att inskränka den 

fria överlåtbarheten för aktier, se mer om detta i kapitel 5. Lagstiftaren var i 

propositionen tydlig med att principen om aktiers fria överlåtbarhet inte får urholkas 

och att tydliga begränsningar för vad aktieägare får besluta om måste finnas. Det 

slogs fast i förarbetena att endast förbehållen som anges i lag är de som får 

förekomma i bolagsordningen och ges rättslig verkan.18  

 

En bolagsordning som normtyp är egenartad i svensk rätt och har nästintill 

karaktären av sui generis.19 Bolagsordningen har fått denna karaktär till följd av 

regler kring bundenhet för aktieägarna. I dagsläget är det varken möjligt för 

                                                 

18 Prop. 2004/05:85, s. 250. 
19 Nerep, Samuelsson, s. 174. 
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aktieägarna att ändra, säga upp eller häva bolagsordningen på avtalsrättsliga grunder. 

En förändring av bolagsordning kräver ett kvalificerat majoritetsbeslut på 

bolagsstämman, och i vissa fall är majoritetskravet högre, t.ex. vid förslag om 

införandet av hembudsförbehåll på redan utgivna aktier, 7 kap. 42 – 45 §§ ABL. Det 

krävs dessutom att ett protokoll upprättas av beslutet samt att ändringen registreras 

hos Bolagsverket. Det är således inte möjligt att verkställa beslutet innan en 

registrering hos Bolagsverket har skett enligt 3 kap. 5 § ABL. Bundenhet till 

bolagsordningen uppkommer dessutom då köpare förvärvar aktier i det aktuella 

bolaget. Bundenheten uppstår följaktligen inte genom undertecknande av ett 

kontrakt, utan snarare när äganderätt av aktie uppstår, vilket är att anse som ovanligt 

i svensk rätt.20   

 

I 3 kap. 1 § ABL följer det obligatoriska innehåll som en bolagsordning måste 

uppfylla. Detta motsvarar de minimikrav som ställs på vad en bolagsordning ska 

innehålla. Med det sagt så finns det utöver dessa bestämmelser många fler regler som 

kan implementeras i bolagsordningen utefter ägarnas egna önskemål och behov.  

 

När de egna reglerna skrivs in bolagsordningen blir de bindande även för 

bolagsorganen och mot tredje man.21 Som en restriktion mot dessa regler får de 

aldrig strida mot en tvingande regel i ABL eller annan förordning. Kontroll görs av 

Bolagsverket då bolagsordningen skickas in så att inga regler är rättsstridiga eller 

oklara.22 Denna möjlighet att lägga till egna regler gör dels så att ägarna kan forma 

bolaget på ett effektivt sätt, dels skapar bundenhet för bolaget och mot tredje man.  

3.3 Registrering av bolagsordningen 

Bolagsverket är den myndighet som enligt ABL har ansvaret att granska 

bolagsbildningar och ändringar i redan registrerade bolag. När ett nytt bolag startas 

ska bolagets styrelse inom ett halvår från och med undertecknandet av 

stiftelseurkunden, skicka in en anmäla om registrering till Bolagsverket. 

                                                 

20 Sund, s. 88 ff. 
21 Nerep, Samuelsson, s. 174. 
22 T. Sandström, s. 76. 
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Bolagsverkets roll är sedan att pröva så att bolagsbildningen gått till på rätt sätt och 

att både stiftelseurkunden och bolagsordningen uppfyller de krav som ställs enligt 

ABL, detsamma gäller då man vill göra ändringar i bolagsordningen enligt 4 kap. 5 § 

ABL. Det är först efter registrering har gjorts hos Bolagetsverket som bolaget blir ett 

rättssubjekt enligt 2 kap. 24, 25 §§ ABL.23 

 

Alla svenska bolags bolagsordningar är offentliga handlingar och ska finnas 

tillgängliga att beställa på Bolagsverkets hemsida mot en avgift. Därav har svenska 

bolagsordningar blivit ordfattiga och neutrala dokument där man undviker att reglera 

t.ex. olika samtyckes-, förköps- och hembudsförbehåll, eftersom sådan information 

ofta anses vara privata angelägenheter.24 Detta regleras som oftast istället i 

aktieägaravtal, ett avtal som kan hållas helt privat till skillnad från bolagsordningen. 

  

                                                 

23 T. Sandström, s. 70, Sund, s. 129 ff. 
24 T. Sandström s. 73.  
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4. Aktieägaravtal 

4.1 Inledande kommentar  

I detta kapitel följer en redogörelse för aktieägaravtalets syfte och användning. Detta 

för att ge läsaren en vidare förståelse för hur detta styrinstrument fungerar för att 

senare få rätt förståelse kring problematiken med överlåtelseförbehåll i 

aktieägaravtal. 

4.2 Aktieägaravtalets syfte och användning 

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägarna som syftar till att fungera som ett 

kompletterande styrinstrument till bolagsordningen. Normalt sett brukar dessa avtal 

ingås mellan ägare i bolag med en begränsad ägarskara för att reglera det interna 

förhållandet till bolaget. Syftet med aktieägaravtalet kan sägas vara att sprida 

kontrollen i exempelvis ett ägarlett kupongbolag eller att reglera rätten att förfoga 

över aktierna på ett sätt som avtalsparterna finner lämpligt. Avtalet blir då ett 

instrument för ägarna att kunna tillvarata sina intressen och sedermera bedriva 

verksamheten på ett effektivt sätt.25 Aktieägarna kan genom avtalet formalisera 

överenskommelser om själva bolaget och dess verksamhet samt bolagsorganen. I de 

flesta fallen innehåller aktieägaravtalet klausuler som reglerar sådant som inte kan 

eller bör regleras i bolagsordningen. Detta kan ha att göra med att aktieägarna 

exempelvis inte vill att dessa överenskommelser ska vara tillgängliga för 

allmänheten via Bolagsverkets register. Andra typiska situationer där aktieägaravtal 

används är t.ex. vid tillfällen där man kommer överens om att aktierna inte ska kunna 

säljas fritt eller att röstningen på stämman ska ske på ett visst sätt.26  

 

Att aktieägaravtal upprättas och reglerar relationen mellan aktieägare är i praktiken 

mycket vanligt i svenska aktiebolag och anses vara särskilt viktigt i bolag där 

exempelvis två aktieägare innehar hälften av rösterna. I sådana "50-50" bolag 

kommer en tillämpning av reglerna i ABL resultera i en större risk för 

                                                 

25 Kansmark, Roos, s. 28 f. 
26 Stattin, Svernlöv, s. 19. 
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inlåsningseffekter vid beslutsfattandet.27 Eftersom det inte finns ett centralt 

ägarregister kan det inte exakt sägas hur många av de svenska aktiebolagen som har 

en begränsad ägarskara, men det råder inga tvivel om att de flesta privata svenska 

aktiebolagen har färre än fyra aktieägare.28 Sådana aktieägare har många gånger gått 

in med sin egen förmögenhet som insats, varför de ofta har ett stort intresse och 

behov av att kontinuerligt få insyn i bolagets verksamhet och samtidigt vara 

delaktiga i den löpande förvaltningen.29  

 

Två eller flera parter, oavsett om det rör sig om fysiska eller juridiska personer, kan 

inte binda bolaget genom ett aktieägaravtal. Detta är en av grunderna till att 

aktieägaravtal inte kan få någon bolagsrättslig verkan. En annan stark anledning till 

detta är att parterna i aktieägaravtalet aldrig kan kringgå ABL:s obligatoriska 

bestämmelser. En förekommande klausul i aktieägaravtal som illustrerar det nyss 

nämnda lyder att samtliga parter förbinder sig att på bolagsstämman rösta för eller 

annars verka för att något ska uppnås. En sådan klausul är ett typexempel för att visa 

på avsaknaden av aktieägaravtalets bolagsrättsliga verkan. Formuleringar som denna 

i avtalet är inte alltid oproblematiska, t.ex. i fall där en aktieägare inte skulle rösta i 

enlighet med avtalet. Sådana avtalsstridiga stämmobeslut är fullt giltiga ur ett 

bolagsrättsligt perspektiv enligt gällande svensk rätt. Dessa beslut går heller inte att 

klandra på den grunden att de strider mot det undertecknade aktieägaravtal.30 För att 

säkerställa att parterna håller sig till avtalet kan dessa uppställa sanktioner av 

obligationsrättslig karaktär, exempelvis att vite utgår vid överträdelse av avtalet.31 

 

Det kan tyckas vara en elegant lösning att istället låta bolaget vara en part i avtalet 

eftersom frågor om avtalets påverkan på bolaget kan lösas genom enkla 

konstateranden i aktieägaravtalet. Denna lösning är dock enligt Stattin lite mer 

komplicerad än så och är förenad med förutsebarhets- och praktikalitetsproblem. Det 

är exempelvis inte möjligt att binda bolagsorganen till att agera på ett visst sätt som 

                                                 

27 Dotevall, Aktiebolagsrätt, s. 173. 
28 SOU 2009:34, s. 147.  
29 Stattin, Svernlöv, s. 20. 
30 Almlöf, s. 329. 
31 Kansmark, Roos, s. 92 f., Stattin, Svernlöv, s. 60 
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påverkar deras funktioner enligt bestämmelserna i ABL.32 Enligt 8 kap. 41 § 2 st. 

ABL får inte ledningen ingå avtal om sådant som står i strid med ABL, ÅRL och 

bolagsordningen.  

 

  

                                                 

32 Stattin, JT, s. 99 ff. 
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5. Överlåtelseförbehåll 

5.1 Inledande kommentar 

Ett aktieägaravtal kan, likt en bolagsordning, innehålla överlåtelseförbehåll vilket gör 

det möjligt att kombinera dessa två instrument. I detta kapitel följer en redogörelse 

av överlåtelseförbehåll – som inskränker den fria överlåtbarheten av aktier – i såväl 

en bolagsordning som ett aktieägaravtal. Dessutom redogörs likheter och skillnader 

mellan styrinstrumentens olika överlåtelseförbehåll samt vilka sakrättsliga 

konsekvenser som följer av de olika förbehållen. Detta för att tydliggöra 

diskussionen som följer i kapitel 6.   

5.2 Den fria överlåtbarhetens princip 

En av de mest grundläggande principerna i aktiebolagsrätten är principen om aktiers 

fria överlåtbarhet. Denna aktiebolagsrättsliga grundpelare uppfyller många viktiga 

funktioner, exempelvis att överlåtbarheten ger utrymme för bolaget att genomgå 

förändringar i dess ägarkrets utan att verksamheten påverkas. Aktieägare som vill dra 

sig ur ett bolag ersätts med en ny aktieägare samtidigt som kapitalet, som tidigare 

ägare investerat i bolaget, förblir en del av det bundna kapitalet. På så sätt kan inte 

den tidigare aktieägaren återkräva sitt tillskjutna kapital. Genom principen förenklas 

möjligheterna för bolaget att fortsätta bedriva sin verksamhet, även i de fall ägarna 

bytts ut mot andra. Därför är aktierätten, till skillnad från exempelvis medlemskap i 

en ekonomisk förening, en rättighet knutet till aktien och inte individen.33 

 

“Aktier kan överlåtas och förvärvas fritt om inget annat följer av 8, 18 eller 27 § 

eller annars av lag” - 4 kap. 7 § ABL 

 

Handel med aktier bygger på att dessa är fritt överlåtbara, vilket också har rättslig 

förankring i 4 kap. 7 § ABL. Av paragrafens första stycke följer att aktier kan 

överlåtas och förvärvas fritt, såvida inte annat följer av ett förbehåll i 

                                                 

33 Prop. 2004/05:85 s. 249. 
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bolagsordningen som anges i 4 kap. 8, 18, 27 §§ ABL eller annars av lag. Principen 

om den fria överlåtbarheten rymmer de ”fyra friheter”34 och kan sammanställas 

enligt följande: 

1. Friheten att överlåta aktie 

2. Friheten att inte överlåta aktie 

3. Friheten att förvärva aktie 

4. Friheten att inte förvärva aktie 

 

Principen om den fria överlåtbarheten härrör från principen om avtalsfrihet och är 

därför av obligationsrättslig karaktär.35 Detta synssätt är något Lindskog motsätter 

sig och menar istället att den fria överlåtbarheten som uttrycks i 4 kap. 7 § ABL styr 

bolagsordningsfriheten, inte avtalsfriheten. Han anser att aktiebolagsrätten inte kan 

styra vad aktieägarna kan avtala om samt att 4 kap. 7 § ABL klargör att 

bolagsförhållandet inte hindrar aktieägarnas rätt att fritt förfoga över sina aktier.36  

 

Överlåtbarheten av aktier är enligt denna huvudregel inte beroende av bolagets eller 

aktieägarnas samtycke, eftersom lagstiftaren menar att detta blir en viktig aspekt för 

de flesta aktiebolagens finansieringsmöjligheter och även för att aktiemarknaden ska 

fungera. Det genererar en form av fri omsättning av aktier där det blir enklare att 

attrahera riskkapitalister till bolaget, som typiskt sätt tillskjuter kapital mot aktier, för 

att senare avyttra de förvärvade aktierna och därmed tillgodogöra sig en eventuell 

värdeökning. Det leder även till att den som värderar aktien högst, typiskt sett den 

som också vill driva verksamheten mest effektivt, blir den individ som innehar 

aktierna. Till sist fungerar den fria överlåtbarheten som en form av minoritetsskydd 

där minoritetsägaren har möjligheten att avyttra sina aktier om denne är missnöjd 

med hur majoriteten utövar sin makt i aktiebolaget; ägarna röstar med fötterna.37   

 

                                                 

34 Arvidsson, s. 138. 
35 Arvidsson, s. 138. 
36 Lindskog, SvJT, s. 279, fotnot 58. 
37 Prop. 2004/05:85, s. 249 f., Sjöman, s. 54 f., Lindskog, SvJT, s. 279, fotnot 58. 
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5.3 Allmänt om överlåtelseförbehåll 

I de aktiebolag som uppsatsen har sin utgångspunkt i, nämligen ägarledda 

kupongbolag, kan den fria överlåtbarheten innebära problem för aktieägarna. Oftast 

finns det, likt bolagsmän i handelsbolag, ett personligt samband mellan ägarna, 

varför det ofta finns ett berättigat intresse att inskränka den fria överlåtbarheten och 

således undvika att nya oönskade ägare, och i värsta fall konkurrenter, kommer in i 

bolaget.38 Som hjälp till att hindra en fri överlåtbarhet av aktier finns de 

överlåtelseförbehåll som kan föras in i bolagsordningen. Dessa kallas för samtyckes-, 

förköps-, och hembudsförbehållen och är de förbehåll som exklusivt får skrivas in i 

bolagsordningen.39 Genom att införa förbehållstyperna i bolagsordningen blir 

överlåtelseförbehållen offentliga, till skillnad om sådana skulle avtalas ägarkretsen 

sinsemellan genom aktieägaravtal.40 

5.4 Bolagsordningens överlåtelseförbehåll 

5.4.1 Samtyckesförbehåll 

Samtyckesförbehållet är, likt förköpsförbehållet, en nyhet i och med införandet av 

2005 års aktiebolagslag, men diskussioner om att införa ett sådan förbehåll i 

bolagsordningen föreslogs redan så tidigt som 1970-talet.41  

Samtyckesförbehållet innebär att aktierna i bolaget inte får överlåtas utan bolagets 

samtycke, vilket framgår av 4 kap. 8 § ABL. Med bolagets samtycke avses antingen 

styrelsens eller bolagsstämmans samtycke. Eftersom förbehållet endast kan 

föreskrivas av bolag som inte är avstämningsbolag, kan slutsatsen dras att förbehållet 

endast fyller en viktig funktion i mindre bolag, och kan därför inte knytas till 

marknadsnoterade aktier. Samtycke att överlåta aktier inhämtas genom en ansökan 

som ska godkännas av bolagsstämman eller styrelsen. Vidare i ansökan måste det 

anges vem den tilltänkta förvärvaren är.42 

                                                 

38 Sjöman, s. 54 f.  
39 Prop. 2004/05:85, s. 250 ff. Se avsnitt 3.2. 
40 Kansmark, Roos, s. 28. 
41 Prop. 2004/05:85, s. 1, Sjöman, s. 26. 
42 Prop. 2004/05:85, s. 264 ff., Nerep, Samuelsson, s. 248 ff. 
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Samtyckesförbehållet avser endast singularfången och därför kan universalfången 

inte omfattas av samtyckesförbehållet, enligt 4 kap. 8 § ABL. Övergång av aktie via 

testamente, arv och bodelning är således förvärv som inte kan omfattas av ett 

samtyckesförbehåll. Av samtyckesförbehållet ska det framgå vilka typer av 

överlåtelser som kräver aktieägarnas samtycke, 4 kap. 9 § ABL. I denna aspekt 

överensstämmer samtyckesförbehållet med förköpsförbehållet, men avviker från 

hembudsförbehållet som får omfatta alla förvärvstyper.43 

 

Innebörden av att samtyckesförbehållet skrivs in i bolagsordningen blir att en 

överlåtelse ogiltigförklaras om ett förvärv sker i strid med det enligt 4 kap. 17 § 

ABL. 

5.4.2 Förköpsförbehåll 

Av 4 kap. 18 § ABL framgår att bolag som inte är avstämningsbolag får föreskriva 

förköpsförbehåll i bolagsordningen. Förköpsförbehållet är således, likt 

samtyckesförbehållet, begränsat till bolag som inte är avstämningsbolag, s.k. 

kupongbolag. Kupongbolag är ett bolag där styrelsen ansvarar för att aktieboken förs 

på ett korrekt sätt.44 

 

Med förköpsförbehåll menas att den överlåtande aktieägaren ska erbjuda övriga 

aktieägare att köpa aktierna innan de slutligen överlåts till en ny ägare. Till skillnad 

från hembudsförbehållet, men likt samtyckesförbehållet, är denna rätt till förköp en 

rättighet som inträder innan överlåtelsen äger rum. De överlåtelser som omfattas av 

förköpsförbehållet är de som bolagsstämman beslutar om enligt 4 kap. 19 § ABL. 

Även överlåtelser av utmätta aktier och aktier som ingår i konkursbo kan omfattas av 

förbehållet.45 

 

                                                 

43 Jfr. Prop. 2004/05:85, s. 263, Nerep, Samuelsson, s. 248 ff. 
44 Prop. 2004/05:85, s. 260 ff., Nerep, Samuelsson, s. 270 ff., Se definition i avsnitt 1.5. 
45 Nerep, Samuelsson, s. 270 ff. 
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Innebörden av att förköpsförbehållet skrivs in i bolagsordningen blir att en 

överlåtelse ogiltigförklaras om ett förvärv sker i strid med det enligt 4 kap. 26 § 

ABL. 

5.4.3 Hembudsförbehåll 

Hembudsförbehållet återges i 4 kap. 27 § ABL och är det mest långtgående av alla 

förbehåll, som tar sikte på situationer då en fullbordad övergång av aktieinnehavet 

redan har skett. Förbehållet förekommer i majoriteten av de svenska aktiebolagens 

bolagsordningar och är av stor praktiskt betydelse för små till medelstora bolag.46 

Detta förbehåll kan förekomma i alla typer av bolag, dvs. både kupongbolag och 

avstämningsbolag, publika som privata aktiebolag. För ett avstämningsbolag som är 

publikt måste dock förbehållet begränsas till en onoterad aktieklass och inte de 

marknadsnoterade aktierna. Avstämningsbolag är enligt 1 kap. 10 § ABL aktiebolag 

vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att företagets aktier ska vara 

registrerade i ett avstämningsregister för bolaget. 
 

Hembudsförbehållet kan även, till skillnad från samtyckes- och förköpsförbehållet, 

omfatta alla typer av aktieövergångar genom de olika fången: universal- och 

singularfång. Därför omfattas alla typer av förvärv, dvs. köp, byte, gåva, arv, 

testamente, bodelning etc.47 

 

Följden av ett hembudsförbehåll blir att förvärvaren av hembudspliktiga aktier är 

skyldig att överlåta aktierna till de lösningsberättigade, om de lösningsberättigade så 

vill. Det är först efter de lösningsberättigade aktieägarna avstått lösningsrätten som 

en sådan aktie kan föras in i aktieboken enligt 4 kap. 35 § ABL. Denna lösningsrätt 

inträder efter övergångstidpunkten. Reglerna om förbehållet stadgar även att 

aktieförvärvaren, till följd av aktieövergången av de hembudspliktiga aktierna, har en 

anmälningsskyldighet till styrelsen i bolaget, enligt 4 kap. 30 § ABL. 

                                                 

46 Nerep, Samuelsson, s. 284. 
47 Arvidsson, s. 138 ff. 
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5.4.4 Förbehållens tillämplighet 

Eftersom förbehållen har betydande skillnader sinsemellan är det också klart att 

förbehållen får olika rättsverkningarna. Vad som till en början är gemensamt för 

samtyckes- och förköpsförbehåll är att de, till skillnad från hembudsförbehåll, skapar 

villkorade skyldigheter för aktieägare att inte överlåta aktier. Vad som skiljer 

förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll åt är att det förstnämnda normalt gäller 

gentemot övriga ägare, medan samtyckesförbehåll gäller gentemot bolaget som 

sådant.48 I ägarledda kupongbolag spelar denna skillnad egentligen ingen roll,  

eftersom det praktiskt sett inte finns någon skillnad mellan bolaget som sådant och 

aktieägarna.  En annan skillnad är att samtyckesförbehållet har fördelen att 

aktieägarna får reda på vem den tilltänkte förvärvaren är vid ansökan om samtycke.49 

 

Till skillnad från samtyckes- och förköpsförbehåll utgör hembudsförbehåll undantag 

från att friheten att inte överlåta aktier.50 Vad detta innebär är att förvärvare av 

hembudspliktiga aktier är skyldiga, om de lösningsberättigade aktieägarna vill, att 

överlåta aktierna till dessa.51 Detta blir alltså ett förfarande som aktualiseras efter 

förvärvet av aktier, medan samtyckes- och förköpsförfarandet aktualiseras före 

överlåtelsen av aktier. Reglerna kring hembud är uppbyggda på ett sådant sätt att 

aktieförvärvare därefter ska anmäla aktieövergången, det som kallas för “verkställa 

hembud”, till bolagets styrelse enligt 4 kap. 30 § första mening ABL. Innan hembud 

verkställs så kan var och en av de lösningsberättigade aktieägarna väcka talan mot 

aktieförvärvaren om att anmäla aktieövergången.52  

 

Hembud, i jämförelse med de andra förbehållstyperna, ger inget upphov till 

skyldighet att inte överlåta aktier och kan omfatta andra fång än bara överlåtelser, 

t.ex. universal- och singularfång. Anledningen till att förbehållet brukar kallas 

överlåtelsebergränsning är att det, i likhet med förköps- och samtyckesförbehåll, 

                                                 

48 Arvidsson, s. 139 ff. 
49 Sund, s. 130. 
50 Arvidsson, s. 139 ff.  
51 Se avsnitt 5.4.3. 
52 Prop. 2004/2005:85, s. 255, 562, Arvidsson, s. 141. 
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typiskt sett motiveras av en strävan efter att förhindra oönskade förändringar i 

ägarkretsen.53 

5.4.5 Sakrättsliga konsekvenser – bolagsordningen 

Sammanfattningsvis vill vi tydliggöra att ett förvärv av aktier i ett bolag som har 

samtyckes- eller förköpsförbehåll inskrivna i bolagsordningen, utan att bolagets 

övriga ägare antingen givit samtycke till köpet eller erbjudits rätt att köpa aktierna i 

förväg, gör att tredje man gjort ett ogiltigt förvärv av aktierna enligt 4 kap. 17, 26 §§ 

ABL. Konsekvensen blir att överlåtelsen ska gå åter.54  

 

När tredje man har förvärvat aktier med ett hembudsförbehåll inskrivet in 

bolagsordningen blir konsekvensen att aktierna inte kan föras in i bolagets aktiebok 

förrän de övriga ägarna avstått rätten att lösa dessa aktier enligt 4 kap. 35 § ABL. 

Om de övriga ägarna avstår sin rätt att lösa aktierna i fråga så innebär det att tredje 

man kan föras in i aktieboken, och blir då per automatik bunden av de förbehåll som 

finns i bolagsordningen.55   

5.4.6 Övriga inskränkningar i den fira överlåtbarheten 

Lagstiftningen kan, till skillnad från bolagsordningen, innehålla andra typer av 

undantag än överlåtelseförbehåll. I aktiebolagslagens 22 kap. 1 § finns en rätt för 

minoritetsägare att under vissa villkor få sina aktier inlösta av en majoritetsägare och 

tvärtom. Innebörden av regeln blir såväl en skyldighet att överlåta aktier som en 

skyldighet att förvärva aktier och utgör undantag från friheten att inte överlåta aktier 

samt friheten att inte förvärva aktier.56 

 

En ytterligare lagfäst regel är den som återfinns i 29 kap. 4 § ABL och handlar om 

den skyldighet, under vissa villkor, att lösa in skadelidande aktieägares aktier. 

Innebörden av regeln är att den utgör ett undantag från friheten att inte förvärva 

aktier. 

                                                 

53 Arvidsson, s. 141. 
54 Prop. 2004/05:85, s. 554. 
55 T. Sandström, s. 145 ff. 
56 Arvidsson, s. 143. 
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5.5 Aktieägaravtalets överlåtelseförbehåll 

5.5.1 De olika avtalade förbehållen 

I vissa fall väljer aktieägarna att avstå från att införa överlåtelseförbehåll i 

bolagsordningen. Istället finns möjligheten att införa dessa i ett aktieägaravtal. Det är 

dock inget krav att föra in förbehåll i aktieägaravtal, eftersom det inte är reglerat i 

lag, bortsett från allmänna avtalsrättsliga regler, vilket ger ägarna stor frihet om vad 

som kan avtalas. I avtalen får det dock inte uppställas bestämmelser som bryter mot 

ABL:s tvingande regler.57  

 

Om man tittar historiskt på förbehållen i aktieägaravtal så har samtyckes- och 

förköpsförbehåll varit en vanligare klausul än hembudsförbehållet, eftersom sådana 

förbehåll inte var tillåtna att föras in i bolagsordningen innan ändringen i ABL 

2005.58 I bolagsordningen kan inte förköps- och samtyckesförbehåll som innefattar 

universalfång tas in, som nämnts tidigare. Universalfång är inte bara aktuellt vid 

dödsfall där någon närstående ärver aktier utan även vid exempelvis skilsmässor där 

aktierna kan övergå genom bodelning.59 Därför kan det finnas fog för aktieägarna att 

ta med en sådan klausul även i aktieägaravtalet och på så sätt kombinera förbehållen 

i de olika instrumenten. På så sätt kan man skydda sig mot en tredje part som 

aktierna kan övergå till genom universalfång. Fördelen blir att klausulerna kan 

skynda på förfarandet, i relation till exempelvis hembudsförfarandet.60 

 

Ett hembudsförbehåll som förs in i ett aktieägaravtal skiljer sig sällan från ett sådant 

som skrivs in i en bolagsordning med samma syfte, men det är inget krav på att de 

ska se likadana ut då aktieägaravtal ej regleras i ABL. Den stora skillnaden mellan en 

sådan klausul i en bolagsordning och i ett aktieägaravtal är att aktieägaravtalet bara 

                                                 

57 Arvidsson, s. 187. 
58 Prop. 2004/05:85 s. 1, Sjöman, s. 26, J. Sandström s. 81.  
59 Se avsnitt 5.4.1. 
60 Sund, s. 139. 
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binder ägarna, inte bolaget eller framtida köpare, vilket gör en sådan klausul tandlös 

eftersom ett hembudsförbehåll görs gällande efter det att aktien förvärvats.61 

Förbudsklausuler är en annan typ av överlåtelseförbehåll. Denna klausul innebär ett 

förbud mot att låta aktierna övergå till en ny ägare, men i realiteten så gäller endast 

förbudsklausulen överlåtelser. Dessutom borde sådana klausuler vara tidsbegränsade 

eftersom de annars kan anses vara oskäliga avtalsvillkor enligt 36 § AvtL, och kan 

därför bli föremål för jämkning. Fördelarna med förbudsklausuler är att aktieägarna 

får total kontroll över ägarkretsen och att inga kostnader belastar ägarna för inlösen 

av aktierna.62 

5.5.2 Bolagsrättsliga och sakrättsliga konsekvenser – aktieägaravtal 
Den allmänna uppfattningen som går att utläsa ur doktrin är att överlåtelseförbehåll i 

ett aktieägaravtal är obligationsrättsligt bindande mellan avtalsparterna som ingått 

avtalet. Däremot kan man inte åberopa ett överlåtelseförbehåll gentemot bolaget eller 

tredje man och avtalade förbehåll får således ingen bolagsrättslig verkan. Varken 

köparen eller bolaget är bunden av de villkor som stadgas i aktieägaravtalet mellan 

de tidigare ägarna, och därför har köparen ingen skyldighet att ingå i samma avtal. 
Det råder dock tveksamhet i doktrin om avtalade överlåtelsebegränsningar skulle 

kunna göras gällande i förhållande till en förvärvare som agerat i ond tro.63 

 

Ett avtalsbrott i aktieägaravtalet kan därmed endast med förutsägbarhet utlösa 

sanktioner mellan avtalsparterna, eftersom ett aktieägaravtals rättsverkningar endast 

kan gälla mellan avtalsparterna. Aktieägarna ges då möjligheten att använda sig av 

en vitesklausul eller en skadeståndsklausul för att ge parterna incitament till att inte 

bryta mot vad som avtalats. Detta är däremot något som måste avtalas i 

aktieägaravtalet för att någon av avtalsparterna ska kunna kräva ersättning. 

Skadeståndet är enligt Sund ett relativt ineffektivt instrument, eftersom det vanligen 

är svårt att påvisa att övriga ägare lidit viss ekonomisk skada till följd av att en 

avtalspart låtit en aktie övergå i strid med ett förbehåll. För att vite ska utgå krävs 

                                                 

61 Prop. 2004/05:85, s. 251, Arvidsson, s. 131, Ramberg, s. 97. 
62 Sund, s. 151. 
63 Prop. 2004/05:85, s. 251, Roos, s. 322, Sjöman, s. 65, J. Sandström, s. 283 ff., Arvidsson, s. 314,  
Stattin, Svernlöv, s. 52 f., Ramberg, s. 59. 
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däremot endast att man visar på att en avtalspart gjort sig skyldigt till ett avtalsbrott. 

Detta förutsätter dock att avtalsparten har betalningsförmåga, något som kan 

säkerställas genom att alla avtalsparter är skyldiga att ställa säkerhet på förhand.64 

Därav kan man på grund av rådande oklara rättsläge dra slutsatsen att ett 

aktieägaravtal utan en vitesklausul är ett tandlöst instrument.65 

 

Det framförs i doktrinen, bl.a. av Arvidsson, att obligatoriska rättigheter, exempelvis 

överlåtelseförbehåll i aktieägaravtal, inte kan åtnjuta sakrättsligt skydd genom av 

parterna egna upprättade avtal. Sakrätter ska som Millqvist beskriver det vara 

begränsat till antalet, vilket följer utefter teorin om numerus clausus. Teorin innebär 

att endast vissa rättigheter ska kunna tillskansas sakrättsligt skydd, varav avtalade 

rättigheter inte är en sådan rättighet. För lös egendom har det varit retentionsrätt, 

äganderätt och panträtt.66 Även Millqvist betonar att rättigheter utöver dessa inte ska 

kunna tillskapas sakrättsligt skydd p eget initiativ, t.ex. genom aktieägaravtal.67 Ett 

aktieägaravtal har en subjektiv begränsning vilket gör att konsekvensen av ett förvärv 

av aktier belagda med överlåtelseförbehåll blir ett giltigt förvärv av tredje man.  

 

Det har diskuterats åtskilligt i doktrin om möjligheten att införa bolaget som part i 

aktieägaravtal och har då beskrivits som en lösning för att få bolaget bundet av 

avtalet.68 Det finns ett stort problem med denna lösning och det är att bolaget 

begränsas av aktiebolags rättskapacitet. Det kan resultera i en problematik om vilka 

delar som kan bli sakrättsligt bindande för bolaget. Det är inte heller möjligt att binda 

bolaget på ett sådant sätt att det påverkar dess funktioner enligt lag.69 

 

                                                 

64 Sund, s. 155. 
65 Sjöman, s. 57, Stattin, Svernlöv, s. 60. 
66 Millqvist, s. 19 f., Håstad, s. 430. Håstad benämner det istället som typtvånget som har samma 
innebörd som numerus clausus.  
67 Millqvist, s. 19 f. 
68 Stattin, Svernlöv, s. 28. 
69 Stattin, Svernlöv, s. 28, Ramberg, s. 48 ff. 
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6. Sakrättsligt skydd gentemot tredje man 

6.1 Inledande kommentar 

Likt huvudspåret i uppsatsen, kommer tyngden i detta kapitel läggas på 

aktieägaravtalets verkan mot tredje man. Vi avslutar kapitlet med att redogöra för 

doktrinens ställningstagande rörande tredjemansverkningar och därmed besvara 

uppsatsen första frågeställning. 

6.2 Aktieägaravtalets verkan mot tredje man  

I svensk rätt kännetecknas sakrätten av att den behandlar tredjemanskonflikter över 

egendom.70 Inom bl.a. avtalsrätten tar sakrätten sikte mot det interna 

partsförhållandet där, som i vårt fall, aktieägare A och B har rättigheter och 

skyldigheter gentemot varandra genom aktieägaravtalet. Inom rättsfiguren sakrätt 

beblandas också C (tredje man) i den situation när denne framställt motstridiga krav 

mot de aktier som exempelvis A haft avtalade rättigheter att förvärva före B avyttrar 

dessa till utomstående person till bolaget.71 För att underlätta förståelsen i 

förvärvsprocessen av C, har vi valt att utnämna B till säljare och A som den 

lösningsberättigade. 

 

I ett aktieägaravtal har vi konstaterat att det endast är avtalsparterna som blir bundna 

av avtalet.72 Om en tredje man förvärvar aktier av en part som är bunden av ett 

aktieägaravtal belastat med överlåtelseförbehåll, kan ej köpet göras ogiltigt på 

samma sätt som om förbehållen varit skrivna i bolagsordning och därmed varit 

bindande för bolaget och dess aktier.   

 

I doktrin har det flitigt diskuterats om tredje mans kännedom om överlåtelseförbehåll 

i ett aktieägaravtal bör spela någon roll. Hur ser rättsläget ut kring detta? Kan en 

tredje mans onda tro innebära att aktieägaravtalet får någon verkan mot tredje man? 

                                                 

70 Millqvist, s. 15. 
71 Millqvist, s. 15. 
72 Ramberg, s. 40. 
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Det har framförts många argument från författarna inom området som talar för att det 

vid en situation där förvärvaren varit i ond tro bör spela roll för den sakrättsliga 

verkan. Mer om författarnas argument följer i kapitel 6.4.  

6.3 Ond tro  

Doktrinen ger olika syn på tredjemansskyddet till följd av överlåtelseförbehåll i 

aktieägaravtalet och rättspraxis på området är knapp. De flesta av författarna tar upp 

rättsfallen NJA 1924 s. 329, 1925 s. 80 och 1940 s. 297 som grund till sina argument 

om att avtalade förbehåll bör ges tredjemansverkningar. De nämnda rättsfallen 

behandlar pantutfästelsers ställning när dessa inte fullbordats genom tradition av 

pantegendomen och därmed, enligt gängse synsätt, inte åtnjutit något sakrättsligt 

skydd. När egendom med pant knuten till sig inte traderats så utgör endast 

pantutfästelsen en obligatorisk rättighet, likt ett överlåtelseförbehåll i ett 

aktieägaravtal. I rättsfallen ansågs nämligen pantutfästelserna ha sakrättslig verkan 

mot tredje man som förvärvat egendom vetandes om den obligatoriska rättigheten. 

Tredje man ansågs få finna sig i att han måste förstå och respektera den belastning 

som pantutfästelsen innebar. I NJA 1940 s. 297 fann HD, motsatsvis, att 

pantutfästelsen inte skulle ges verkan mot tredje man som saknade kännedom om 

den. Förvärvet av tredje man blev således giltigt. I det vederbörande fallet ansåg 

alltså HD att pantutfästelsen som obligatorisk rättighet inte kunde erkännas 

sakrättslig verkan med anledning av tredje mans goda tro.  

 

Vad som diskuterats i doktrin är om de tre rättsfallen kunnat ge uttryck för en mer 

allmän princip, och i så fall i vilken utsträckning denna bör gälla inom 

aktiebolagsrätten. I kommande avsnitt följer en presentation av framstående 

författare och rättsvetare i frågan och vad deras ståndpunkt i frågan är. 

Presentationen är systematiskt upplagd och framlägger först de/den som är starkt 

emot följt till de/den som starkt förespråkar att ett sakrättsligt skydd bör kunna 

tillskapas. I slutet av varje framläggning av respektives ståndpunkt har vi valt, för 

tydlighetens skull, att kategorisera dessa i en för- och emot-pool.  
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6.4 Doktrins syn på tredjemansskyddet  

Stefan Lindskog 

Lindskog har i en artikel i Svensk Juristtidning formulerat sig så här; ”Arvidsson 

uttalar (s. 314) att överlåtelsebegränsningar bör tillerkännas ett begränsat sakrättsligt 

skydd. Jag håller på den traditionella uppfattningen. Att över huvud inte tillerkänna 

belastningar sakrättsligt skydd är en tydlig ordning som medför ordning och 

reda. Och i fall av mer allvarlig otillbörlighet bör tillräckligt rättsskydd kunna 

åstadkommas genom skadeståndsansvar.”73 

 

Lindskog ger således inget utrymme för att avvika från huvudregel, och menar att det 

incitament att skadestånd utgår om överträdelse görs, föranleder att parterna håller 

sig till avtalet och gör att en bestämmelse om sakrättsligt skydd i aktieägaravtal att 

betrakta som överflödig. Lindskog placeras med anledning härav i kolumnen mot 

sakrättsligt skydd.  

 

Lars-Göran Sund 

Sund framhåller att med anledning av den ändring som gjordes av 2005 års 

aktiebolagslag, då aktieägare gavs möjligheten att även föra in förköps- och 

samtyckesklausuler, gör att frågan har minskat i betydelse. Han framhåller vidare att 

det är osäkert om just godtrosförvärv ska vara giltiga i fall där det endast finns ett 

avtalat förbehåll. Sund menar att rättsverkningarna till följd av ett aktieägaravtal är 

allt för osäkra och inte tillräckliga. Aktieägaravtalet är i denna aspekt inte tillräckligt 

för att skydda ägarpositioner. Han erkänner att aktieägaravtal ibland kan vara en 

lösning, t.ex. i situationer där parterna avtalar om att förköpsförbehåll även gäller för 

där exempelvis en närstående förvärvar aktierna genom en bodelning, vilket skulle 

skynda på förfarandet jämfört med ett hembudsförbehåll i bolagsordningen. Detta 

skulle inte vara möjligt att reglera i bolagsordningen eftersom förköpsförbehållen 

endast gäller i fall där aktier överlåts genom singularfång. På grund av möjligheten 

att föra in klausulerna i en bolagsordning, som ger ett sakrättsligt skydd mot 

                                                 

73 Lindskog, SvJT, s. 287. 
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tredjeman, anser Sund dock att parterna i aktieägaravtalet får stå sitt kast om de bara 

fört in överlåtelseförbehåll i ett aktieägaravtal.74 

 

Sunds uppfattning är således att förbehållen som får skrivas in i bolagsordningen är 

tillräckligt uttömmande och att förbehåll i aktieägaravtal inte ska förekomma. Sund 

är likt som Lindskog mot ett sakrättsligt skydd. 

   

Hjalmar Karlgren 

Karlgren frågar sig om ett förbehåll som är av rent obligatorisk karaktär kan bedömas 

annorlunda enligt allmänna rättsgrundsatser när tredje man förvärvat en sak med 

faktisk vetskap om den belastning som ligger på överlåtaren. Han anser att en 

särskild tyngd ska läggas på avtalstypens betydelse och det skydd som finns för den 

fria omsättningen, som enligt honom är det starkaste argumentet mot att ge avtal 

sakrättsligt skydd. Han drar även slutsatsen att en förenkling av rättsgrundsatsen som 

de tre rättsfallen NJA 1924 s. 329, 1925 s. 80, 1940 s. 297 ger uttryck för bör göras 

med varsamhet.75 Det avgörande i Karlgrens uttalande är att god eller ond tro inte bör 

tillerkännas ringa betydelse.  

 

Som vi förstår det är andemeningen med Karlgrens resonemang att B får ge vika för 

A om B förvärvat egendomen på ett obehörigt sätt. Obehörigt ska inte likställas med 

att B känt till förbehållet, utan det anser Karlgren alltså inte bör ges betydelse. Hur 

obehörigt ska definieras i sammanhanget är oklart men det man kan fråga sig är om 

inte det ena leder till det andra. Vi har valt att kategorisera Kalrgren som 

förespråkare för ett sakrättsligt skydd. Åtminstone i någon utsträckning.   

 

Erik Sjöman 

Som tidigare nämnts är rent obligatoriska rättigheter en rättighet som traditionellt sett 

inte åtnjuter något sakrättsligt skydd, och kan endast ha rättsverkningar mot 

avtalsparterna. Sjöman nämner dock att även rent obligatoriska rättigheter emellertid 

anses, i rättspraxis och doktrin, under vissa omständigheter kunna medföra 

begränsade sakrättsliga verkningar. Vad som då främst kommer i fråga är att skydda 

                                                 

74 Sund, s. 158, 163, 249. 
75 NJA 1949 s. 645 JustR. Karlgrens särskilda yttrande, J. Sandström, s. 286. 



   
35 

aktieägarna mot den ondtroende förvärvaren. Här gör Sjöman en jämförelse med 

panträtter som, i ofullbordat skick endast utgör rent obligatoriska förpliktelser, gett 

verkan mot förvärvare som hade faktisk kännedom om att den förvärvade 

egendomen var belastad med en pantutfästelse. Av särskild betydelse för Sjömans 

ställningstagande är de tre rättsfallen NJA 1924 s. 329, 1925 s. 80 och 1940 s. 297, 

där alla rättsfallen rör utfästelse av panträtt i lös egendom och utfästelsens ställning 

när den inte är fullbordad genom tradition.76 Han anser emellertid att den verkan som 

avtalade överlåtelseförbehåll ska ha gentemot tredje man är ett oklart rättsläge. 

Däremot finns det ett litet utrymme för principen om skydd från ondtroende 

förvärvare att vinna tillämpning även på andra avtalstyper.77 

 

Det känns inte som att Sjöman tydligt tar ställning i frågan. Det vi kan utläsa av det 

som framförts är att avtalade överlåtelseförbehåll bör kunna ge ett sakrättsligt skydd i 

någon utsträckning, även i andra sammanhang än vad de omdiskuterade rättsfallen 

berör. Vi har därför valt att kategorisera Sjöman som förespråkare för sakrättsligt 

skydd.  

 

Niklas Arvidsson 

Arvidsson menar att det är vanligt att ett aktieägaravtal med överlåtelseförbehåll 

kombineras med överlåtelseförbehåll i bolagsordningen. Han frågar sig förvisso 

varför aktieägaravtal finns eftersom bolagsordningen har stakare rättsverkningar än 

de som förs in i avtal? Han menar att det främst beror på flexibiliteten som följer 

med avtalet jämfört med bolagsordningen. Alla önskemål om hur aktieägarna ska 

förhålla sig till bolaget och varandra kan inte ingå i en bolagsordning. Därför 

kommer aktieägaravtalet till nytta eftersom avtalet är mer omfångsrikt eftersom 

avtalsfrihet råder. Skyldigheter att överlåta eller förvärva aktier får exempelvis inte 

införas i bolagsordningen. En annan förklaring kan ligga i okunskapen hos ägarna. 

Vad får man skriva in i bolagsordningen? Är man osäker så kanske man endast väljer 

att skriva in det i avtalet.78 

 

                                                 

76 Sjöman, s. 62 ff. 
77 Sjöman, s. 59. 
78 Arvidsson, s. 103. 
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Arvidsson nämner också, likt Sjöman, att det inte går att skapa sakrättsligt skydd 

genom avtal. Enligt Arvidsson behöver inte abstrakta sakrätter såsom panträtt och 

äganderätt inte endast uppfattas i termer som numerus clausus.79 Han menar likt 

Sandström, senare Kansmark och Roos, att en ondtroende förvärvare ej ska kunna 

göra ett giltigt förvärv av aktie som är betingad med överlåtelseförbehåll. Han 

tillägger att frågan är långt ifrån avgjord, men hävdar att överlåtelseförbehåll bör 

tillerkännas ett begränsat sakrättsligt skydd.80 För att uppnå ett skydd, menar han att 

rättsordningen ska knyta ett sakrättsligt skydd till överlåtelseförbehållet. I dagsläget 

tycks inte den analogi som dras med härledning från rättsfallen som tidigare 

diskuterats om pant ge någon inverkan på avtalade överlåtelseförbehåll.  

 

Arvidsson är av den uppfattningen att ett snävt sakrättsligt skydd ska kunna 

tillskansas obligatoriska rättigheter. Vi tycks inte riktigt kunna tyda det som att 

Arvidsson är av den uppfattningen att en lagändring krävs för att kunna uppnå detta, 

utan det verkar snarare som att han framhäver det som möjligt att åstadkomma skydd 

redan idag utan att behöva lagändra. Dessvärre konkretiserar han inte detta med 

något förslag. Slutligen kan vi konstatera att Arvidsson är för ett sakrättsligt skydd. 

 

Carl Martin Roos 

Roos anser att det kan tyckas förvånande att till och med en ondtroende förvärvare av 

aktier belastade med förbehåll undgår rättsverkningar. Enligt Roos kan dock inte ett 

sakrättsligt skydd tillerkännas avtalade rättigheter utan en part som förlorat sin rätt 

kan endast vända sig till överlåtaren och kräva skadestånd eller avtalat vite. Aktien 

kommer således alltid kunna gå förlorad och styrelsen kan därmed bli tvungen att 

föra in den ondtroende förvärvaren i aktieboken.81 

 

Roos konstaterar att rättsläget är som det är, men tycker egentligen att ondtroende 

tredje man inte ska kunna ha gjort ett giltigt förvärv. Roos är enligt vår mening för ett 

sakrättsligt skydd. 

 

                                                 

79 Arvidsson, s. 172. 
80 Arvidsson, s. 314. 
81 Roos, s. 325. 
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Lars Pehrson 

Pehrson framför i en refererad skiljedom i JT att aktieförvärvare som känner till att 

vissa rättigheter är belastade aktier ska anses skyldiga att respektera aktieägaravtalet 

som föreligger.82 Den omnämnda skiljedomen handlar om hur aktieförvärvare 

förvärvat aktier med vissa rättigheter och skyldigheter knutna till sig genom avtal. 

Pehrson ansåg att det tydligt framgick att förvararna kände till belastningen av 

aktierna i förevarande fall. Med anledning härav torde förvärvarna anses skyldiga att 

respektera de uppställda rättigheterna och skyldigheterna och därmed inte kunna göra 

ett giltigt förvärv. 

 

Den slutsats vi drar från Pehrsons resonemang är att aktieförvärvare som måste ha 

känt till de rättigheter och skyldigheter som föreskrivits måste självmant backa ur 

från det tänkta förvärvet. Pehrson framför inget resonemang om hur rättsordningen 

ska behandla problemet. Med detta sagt av Pehrson så konstaterar vi att han är för ett 

sakrättsligt skydd. 

 

Jan Sandström 

Sandström är en av de författarna inom aktiebolagsrätten som förespråkar skydd 

gentemot en ondtroende förvärvare av aktier belastade med ett överlåtelseförbehåll. 

Han ställer frågan om den ondtroende förvärvaren inte måste finna sig i att aktierna 

frånvinns honom av någon som har "bättre rätt" till aktierna, med anledning av att det 

brister i hans goda tro. Samtidigt skiljer han på frågan om de tidigare aktieägarnas 

sakrättsliga skydd mot den överlåtande aktieägarens borgenärer, eftersom det, enligt 

honom, inte alltid finns anledning för ett fullständigt sakrättsligt skydd. Istället kan 

det räcka med ett partiellt skydd mot tredjeman. Exempelvis genom att avtalade 

överlåtelseförbehåll ska ges sakrättsliga verkningar. Att skapa sig ett sakrättsligt 

skydd gentemot tredjeman genom avtal är däremot inte tillåtet i dagsläget, och följer 

av teorin om numerus clausus. Sandström framför att avsaknaden av skydd mot 

ondtroende förvärvare är tämligen stötande eftersom tredje man vid 

förvärvstidpunkten kände till det avtalade förbehållet. Sandström anser därför att 

rättsläget är i behov av ny reglering för att kunna göra, åtminstone, ondtroende 

                                                 

82 Pehrson, JT, s. 491, 495, 497. 
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aktieförvärvares förvärv ogiltiga.83 Denna ståndpunkt har fått stöd av bl.a. Kansmark, 

Roos samt Arvidsson och kan därför sägas ha ”vunnit anslutning”. 

 

Sandström är den författare på området vi anser förespråkar ett sakrättsligt skydd 

allra mest. 

6.5 Slutsats 

Av vad som framförts från de olika författarna framgår att alla förutom Lindskog och 

Sund förespråkar att ett sakrättsligt skydd bör kunna tillskansas obligatoriska 

rättigheter som t.ex. överlåtelseförbehåll, i fall när förvärvaren är i ond tro. Skulle en 

lagändring ske skulle det förmodligen inte resultera i att detta lagstadgas i 

aktiebolagslagen, utan avtalade förbehåll skulle i sådant fall förmodligen ge 

verkningar genom uppbyggd praxis. Det framförs i propositionen till nya 

aktiebolagslagen att man vid stiftandet oroat sig över att blanda in den avtalsrättsliag 

disciplinen i den aktiebolagsrättsliga, varför vi tror att aktieägaravtal inte kommer 

lagstadgas. 

 

Det rådande rättsläget är att avtalade överlåtelseförbehåll inte kan ge ett sakrättsligt 

skydd. Lindskog och Sund som motsätter sig att de avtalade förbehållen ska ges 

sakrättsligt skydd menar att en sådan åtgärd skulle gå emot teorin om numerus 

clausus, som har alltför strakt rotfäste i svensk rätt och att förbehållen i 

bolagsordningen anses vara tillräckliga.   

 

  

                                                 

83 J. Sandström, s. 280 ff. 
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7 Analys 

7.1 Inledning  

Syftet med att införa överlåtelseförbehåll för aktier är för att inskränka den fria 

överlåtbarheten. Aktier kan betingas med överlåtelseförbehåll på två sätt. Det första 

sättet är att införa förbehållen i bolagsordningen. Förvärvas aktier i strid med 

uppställda förbehåll härom blir förvärvet ogiltigt för köparen. Det andra sättet är att 

införa förbehållen i aktieägaravtal. Förvärvas aktier i strid med avtalade förbehåll så 

blir förvärvet dock giltigt för köparen. 

 

Den problematik som står i fokus för analysen är huruvida avtalade 

överlåtelseförbehåll ska kunna åtnjuta sakrättsligt skydd för att på så sätt skydda 

ägarsammansättningen i bolaget. 

7.2 Bör ett sakrättsligt skydd kunna uppnås genom aktieägaravtalet? 

En anledning vi ser till att aktieägare använder sig av överlåtelseförbehåll i 

aktieägaravtal är för att skapa ett utökat skydd gentemot varandra, med syfte att 

förhindra att den andre inte rubbar den ägarbild som önskas råda. 

Överlåtelseförbehåll som förekommer i aktieägaravtal kan vara av annan karaktär än 

de tre förbehåll som får finnas i bolagsordningen. På så sätt fungerar aktieägaravtalet 

som ett kompletterande verktyg till bolagsordningen. Efter vad som framkommer i 

uppsatsen om avtalade överlåtelseförbehåll är utgångspunkten att dessa inte kan 

tillskansas ett sakrättsligt skydd i det fall en tredje man förvärvar de betingande 

aktierna. I doktrin (se kapitel 6.4) har det flitigt diskuterats om obligatoriska 

rättigheter, varav avtalade överlåtelseförbehåll utgör en sådan rättighet, i vissa fall 

bör kunna ge ett sakrättsligt skydd. En omständighet vi behandlar är den om tredje 

man befunnit sig i ond tro om förbehållen i aktieägaravtalet, men ändå valt att 

fullgöra ett förvärv av aktierna.  

 

Det är omöjligt, med härledning av bestämmelserna i ABL, att täcka alla tänkbara 

överlåtelsesituationer som kan uppkomma i praktiken, vilket Sandström ser som en 

brist som mest naturligt framträder när man pratar om bolagets inre organisation. 
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Enligt Sandström verkar det inte ha varit lagstiftarens önskan att ingripa med regler i 

detta hänseende. Lagstiftaren har istället lämnat det till ägarna att reda ut de interna 

förhållandena genom de tillgängliga styrinstrumenten.84 Vad vi anser Sandström 

menar med detta är att aktieägaravtalet får sin roll i sammanhanget först när 

situationer uppstår som inte kan tänkas omfattas av bolagsordningen. De avtalade 

överlåtelseförbehållen borde därför utformas så att de kan reglera en specifik 

situation som aktieägarna kan ha identifierat. Dessvärre för aktieägarna kan dessa 

förbehåll inte åtnjuta ett sakrättsligt skydd. Sakrätter ska vara begränsat till antalet 

och avtal ska inte få påverka tredje mans ställning negativt. Det enda som får påverka 

tredje mans ställning är kända rättsfigurer som exempelvis pant. Förvärvas aktier i 

strid med avtalade överlåtelseförbehåll så blir förvärvet av tredje man således giltigt.  

 

Det vi frågar oss är varför överlåtelseförbehåll överhuvudtaget förekommer i 

aktieägaravtalet. Trots vetskap hos aktieägarna om att förbehållen inte ger de 

rättsverkningar som bolagsordningen gör är med all sannolikhet ändå syftet att 

förbehållen i aktieägaravtalet ska verka för att aktierna inte faller en oönskad tredje 

man i händerna, precis som bolagsordningen. Om förbehåll i aktieägaravtalet inte 

kompletteras med förbehåll i bolagsordningen finns en risk att aktierna man har rätt 

att förvärva framför någon annan går förlorade. De främsta anledningarna vi ser till 

att förbehållen används i aktieägaravtalen är pga. ägarnas okunskap kring reglering, 

hemlighetshållande och att fler slags förbehåll får införlivas i ett aktieägaravtal. Det 

kan helt enkelt vara så att ägarna inte vet att överlåtelseförbehåll får förekomma i 

bolagsordningen och själva väljer att skriva in det i aktieägaravtalet eftersom det 

råder avtalsfrihet.  

 

En fördel som ett aktieägaravtal har i jämförelse med bolagsordningen är att detta 

inte är en offentlig handling, vilket medför att vad som stadgas i avtalet kan hållas 

hemligt. Angående överlåtelseförbehåll i ägarledda kupongbolag så kan man förvisso 

fråga sig vad som motiverar till att ingen utomstående ska kunna se vilka aktier som 

är betingade med överlåtelseförbehåll. Vad är det som motiverar till att just 

förbehållen ska hållas hemliga? Om aktieägarna nu vill skydda sig mot tredje man så 

                                                 

84 J. Sandström, s. 290. 
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blir det dels enklare för tredje man att undersöka vilka aktier som kan vara betingade 

med överlåtelseförbehåll, dels enklare att ett förvärv i strid ogiltigförklaras om 

förbehållen skrivs in i bolagsordningen istället. Sådan information som ägarna vill 

hålla hemligt bör istället skrivas in i aktieägaravtalet.   

 

I aktieägaravtal får som sagts fler förbehåll föreskrivas än vad som tillåts i 

bolagsordningen. Ett exempel på sådant förbehåll är förbudsförbehållet, som 

förbjuder aktieägare från att överlåta sina aktier. Ett anat exempel är att 

förköpsförbehåll i aktieägaravtalet kan omfatta universalfång, men samma förbehåll i 

bolagsordningen kan endast gälla singularfång. Eftersom obligatoriska rättigheter 

inte ges sakrättsligt skydd så konstaterar vi att om avtalade förbehåll ska kunna ges 

sakrättslig verkan så måste stöd för det införas i ABL. Skrivs andra typer av förbehåll 

in i bolagsordningen, utöver samtycke-, förköp och hembudsförbehållen, blir dessa 

ogiltiga i förhållande till bolaget och bolagsordningsändringen underkänds av 

Bolagsverket. Om överlåtelseförbehåll genom aktieägaravtal skulle lagfästas är det 

enligt vår mening lämpligt att för bestämmelsen lagstadga vilka ytterligare förbehåll 

som får förekomma i avtalen, om syftet är att vidhålla principen om aktiers fria 

överlåtbarhet. Till följd härav blir dock att aktieägaravtalet, ett avtalsrättsligt 

instrument där avtalsfrihet i stor utsträckning råder, inskränks eftersom det redan på 

förhand är bestämt vad som får förekomma i avtalet. Därav följer begränsad 

avtalsfrihet. Skulle det istället få förekomma ytterligare förbehåll i aktieägaravtalet, 

med stöd av lag, än vad som tillåts i bolagsordningen så anser vi att det skulle minska 

förutsebarheten för utomstående parter avsevärt.  

 

En lösning till problematiken om överlåtelseförbehållens tredjemansverkningar är att 

följa samma spår som Danmark valt i deras aktiebolagslagen, den s.k. Selskabsloven. 

Kapitel 5 i Selskabsloven är icke-uttömmande, vilket innebär att alla typer av 

överlåtelseförbehåll får förekomma i bolagsordningen, inte bara de som regleras i 

lagen. Genom denna reglering behöver man inte, i aktieägaravtal, ta med avtalade 

förbehåll som i ett senare skede inte kan få någon verkan mot tredje man. Den 

positiva aspekten med att kunna ta med alla typer av överlåtelseförbehåll i 

bolagsordningen är att förbehållen inte enbart blir bindande för aktieägarna, utan blir 

även bindande mot bolaget och tredje man. Det finns således ingen osäkerhet om 

vilka rättsverkningar förbehållen ska ha till skillnad från ett överlåtelseförbehåll i 
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aktieägaravtal. Dessutom uppkommer inte samma problem kring förutsebarheten för 

utomstående parter, som skulle uppkomma om de avtalade förbehållen skulle få 

sakrättslig verkan eftersom bolagsordningen offentliggörs.  

 

Den vedertagna uppfattningen är att den onda tron inte påverkar bedömningen om ett 

förvärv av egendom betingad med en obligatorisk rättighet ska ges verkan mot tredje 

man. I de diskuterade rättsfallen i avsnitt 6.3 dömde HD att pantutfästelser skulle ge 

verkan mot tredje man, trots att utfästelsen till de facto endast utgör en obligatorisk 

rättighet. Enligt vår mening måste det, ur ett etiskt perspektiv, anses förkastligt att ett 

förvärv av aktier av tredje man, belastade med överlåtelseförbehåll, inte kan 

ogiltigförklaras trots att förvärvaren känt till aktiernas belastning, dvs. befunnit sig i 

ond tro. Som stöd till vår uppfattning ansluter sig bl.a. Pehrsson, som i en refererad 

skiljedom i Juridisk Tidskrift framför att aktieförvärvare som känner till att vissa 

rättigheter är belastade aktier ska anses skyldiga att respektera aktieägaravtalet. 

Sandström är en annan som förespråkar att ondtroende förvärvare bör finna sig i att 

aktierna i efterhand kan, utav den med "bättre rätt" (med stöd av aktieägaravtalet), 

återkräva aktierna. Låt säga att tredje man står inför att förvärva aktier som är 

belastade med överlåtelseförbehåll, vad är motivet att fullgöra ett förvärv för denne? 

Vi har kunnat se det utifrån två perspektiv. Det ena är att denne bereder sig vinning 

av något slag, exempelvis genom att en närstående förvärvar aktierna med motivet att 

tjäna pengar på verksamheten. Det andra är att sabotera, åtminstone indirekt, för den 

rättighetsinnehavande avtalsparten vilket kan ske genom att en konkurrent förvärvar 

aktierna. Vår uppfattning är att det i ägarledda kupong bolag får det anses som 

mindre sannolikt att konkurrenter eller liknande är de som främst skulle vilja göra 

intrång i bolaget, utan det är med all sannolikhet familjemedlemmar till ägarna som 

man vill skydda sig mot. Detta eftersom det generellt brukar röra sig om att aktierna 

övergår till närstående exempelvis genom bodelning eller köp när man pratar om de 

ägarledda kupongbolagen. 

 

Om vi antar att överlåtelseförbehåll i aktieägaravtalet skulle ge ett sakrättsligt skydd 

gentemot ondtroende tredje man uppstår problematiken om hur man ska kunna 

påvisa den onda tron. Det finns få möjligheter för förvärvande tredje man att få 

kännedom om ett eventuellt förbehåll, varför det blir svårt att visa på ond tro hos 
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förvärvande tredje man. Som ett förslag på lösning till detta vore att låta de 

familjemedlemmar, som man vill skydda sig mot, få underteckna aktieägaravtalet 

och på så sätt ingå som parter i avtalet. Detta skulle leda till att tredje man gentemot 

avtalsparterna själv försatt sig i ond tro, där aktieägaravtalet utgör ett skriftligt bevis 

som kan göras gällande mot tredje man med tanke på att denne nu är part i avtalet. 

Dock finns andra negativa verkningar som inte kan lösas på samma sätt, exempelvis 

risken för minoritetsägare att bli bundna av förbudsklausulen. För att skydda sig från 

sådana scenarion måste man vara mer noggrann i utformningen av det avtalade 

förbehållet. 

7.3 Slutsatser och avslutning 

Gällande uppsatsens första frågeställning förs i kapitel 6 en diskussion om 

överlåtelseförbehåll i aktieägaravtal under någon omständighet kan åtnjuta ett 

sakrättsligt skydd gentemot tredje man. Svaret vi fann var att samtliga författare var 

eniga om att de avtalade förbehållen inte ger någon verkan mot tredje man. I de tre 

ovan nämnda rättsfallen som behandlar pantutfästelse som är obligatoriska rättigheter 

och deras verkan mot tredje man förs en argumentation att vissa obligatoriska 

rättigheter visst ska kunna åtnjuta ett sakrättsligt skydd. Vanligtvis är förvärvaren i 

dessa situationer närstående till aktieägarna som aktierna på något sätt övergått till, 

exempelvis genom köp eller bodelning. Orsaken till att det kan finnas fog för de 

övriga ägarna åtnjuta detta sakrättsliga skydd mot dessa utomstående förvärvare kan 

bero på t.ex. okunskapen hos de närstående.  

 

Så varför dömde HD som den gjorde med tanke på synen om sakrättsliga verkningar 

för obligatoriska rättigheter? Vi tror att HD har kunnat se till pantutfästelsens som en 

slags två-stegs raket. Vad vi menar är det att en pantutfästelse så småningom leder 

till att bli en sakrätt, trots att den innan fullbordan till de facto är att klassificera som 

en obligatorisk rättighet. Eftersom tredje man kände till att det handlande om just 

pant(utfästelse) och pantens rättsliga verkningar tror vi att domstolen dömde som den 

gjorde. Om målen inte hade handlat om pant är det vår uppfattning att HD inte skulle 

döma att tredje man gjort ogiltigt förvärv. 
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Frågan som HD lyfter i och med detta undantag från huvudprincipen är ifall vissa 

obligationsrättsliga rättigheter ska kunna ges ett sakrättsligt skydd om det finns ett 

underliggande skyddsintresse som väger tyngre än huvudprincipen. Om så skulle 

vara fallet väcker det frågan om ägarledda kupongbolag inte bör att ses som ett 

sådant skyddsintresse, eftersom det ofta handlar om små familjeägda bolag.  

 

Rörande uppsatsens andra frågeställning finner vi att en konsekvens om det skulle 

tillåtas att begränsa den fria överlåtbarheten av aktier med aktieägaravtal är att det 

förmodligen skulle kunna sträcka sig så långt att ägarna i princip förbjuder varandra 

att överlåta aktierna. På det sättet kan aktieägarna helt försäkra sig om att ägarkretsen 

hålls intakt och att varken okunniga familjemedlemmar eller konkurrenter gör 

intrång i bolaget. En sådan förbudsklausul är däremot inget som skulle ha någon 

effekt vid aktieövergång via universalfång. Det vi konstaterar om så skulle ske är att 

principen om den fria överlåtbarheten sätts ur spel. Syftet som lagstiftaren hade med 

överlåtelseförbehållen i bolagsordningen var förvisso att möjliggöra för aktieägare i 

ägarledda bolag att kunna skydda sig mot utomstående aktieförvärvare, men ett syfte 

att inskränka överlåtbarheten helt och hållet kan inte anses ligga vid hand när 

propositionen läses.  

 

Vi anser att det inte finns någon poäng med att ha två instrument som ger samma 

rättsverkningar, men med den skillnaden att aktieägaravtalet erbjuder fler attraktiva 

förbehåll. Ingen skulle välja att införa förbehållen i bolagsordningen om så vore 

fallet. Den positiva aspekten för avtalsparterna av detta tillvägagångssätt skulle bli att 

sådan information inte offentliggörs. Istället kan det tyckas vara en elegantare 

lösning att göra precis som Danmark gjort i sin aktiebolagslag, Selskabsloven. Görs 

överlåtelseförbehållen i kapitel 4 ABL icke-uttömmande öppnar man upp för all typ 

av reglering av aktieöverlåtelser i bolagsordningen. På detta sätt försvinner en av de 

huvudsakliga anledningarna till varför aktieägare idag väljer att skriva ett 

aktieägaravtal. Samtidigt finns inga tvivel om rättsverkningarna förbehållen har mot 

tredje man eftersom förbehållen i bolagsordningen i det fallet skulle ha verkan, inte 

bara mellan aktieägarna, utan även mot bolaget och tredje man. 

 

Vårt ställningstagande är att de förbehåll som får skrivas med i bolagsordningen 

tycks erbjuda ett omfattande skydd mot utomstående aktieförvärvare. 
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Bestämmelserna i ABL om överlåtelseförbehållen är inte tyänkta till att reglera varje 

enskild situation som kan tänkas uppstå. Vi anser att bestämmelser om styrning är en 

intern angelägenhet i ett bolag och ska kunna regleras privat mellan aktieägare och 

genom avtal, där man i princip kan avtala om vad man vill. Förhoppningsvis kan 

man lita på sin motpart att denne efterlever vad som avtalats. 
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