
Hembudsldausulen
- nyckeln till ell tryggt
aktieiigandeY

Forkopsklausuler har inte accepterats av lagstiftaren, da konsekvenserna ej utretts
till fullo. Ddrfor; menar Stefan Engstrom och Suzanna Milovanovic, dr det viktigt
att sa nu gors for att fa alternativ till ineffektiv och ibland missledande lagstiftning.

I SVERIGE AR SJALVA AGAND ET a CH

ratten att forfoga over egendam
sam ar forernal for agande, liksom

mojligheten att nar som heist avyttra
denna, centrala och sjalvklara rattighe
ter. Dessa rattigheter, som i vart sven
ska sarnhalle uppfattas sam nagot axio
matiskt, har ocksa avspeglat sig i den
svenska aktiebalagslagstiftningen ge
nom principen om akties fria overlat
barhet.

Men denna princip har for aktie
agandet ocksa en mycket mer vidgad
betydelse i det att en delagares kapital
ar bundet i bolaget under bolagets hela
livstid. Detta betyder att denne, till
skillnad fran en delagare i t.ex. ett han
delsbolag, inte kan atena sitt inbetalda
kapital genom att fa bolaget upplost
(forutorn genom likvidation av bolaget,
fOr vilket dock galler sarski lda regler).
Darfor blir mojligheten att fritt kunna
overlata aktie viktig for en aktieagare,
som av olika skal finner att sitt kapital
gar storre nytta pa annan plats i sam
hallet , Dessutom ar den fria overlatbar
heten en forutsattning for den ornsatt
ning av aktier som sker frarnst inom
borshandeln.

Samtidigt innebar rattigheterna om
akties fria overlatbarhet problem for
aktiebolag med en begransad aktie
agarkrets, dar det oftast finns onskemal
om att ha en viss kontroll over agandet.
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For att motverka dessa problem finns
mojligheten att utforma en hembuds
klausul sam intas i bolagsordningen.

I denna artikel skall vi ta upp pro
blem som sarnmanhanger med hem
bud och visa vilket trubbigt instrument
en hembudsklausul kan vara , dar effek
terna av en sadan inte alls behover vara
de som man pa forhand tankt sig. Vi
skall ocksa utreda forutsattningama for
att genom en hembudsklausul fa en
god skyddseffekt mot oonskat aktie
agande och darrned aven se hur detta
star i overensstamrnelse med princi
pen om den fria overlatbarheten.

Innan vi gar in pa detta vill vi dock
narrnare beskriva bakgrunden till. in
neb orden och kansekvenserna av en
hembudsklausul, eftersom sa manga
missforstand finns betraffande denna
klausuls verkan och betydelse. Till och
med Nationalencyklopedin har miss 
lyckats med beskrivningen av hembud
nar man beskriver skyldigheten som

»,..siirskilt vanlig i aktiebolag, och ef
tersom den innebdr att aktierna inte
kan siiljas fritt skall bestiimmelser
om hembudsskyldigheten i fiirekom 
mande fall tas in i aktiebolagets bo
lagsordning.«

Akties fria overlatbarhet
Som framgick av inledningen ar ratten
att kunna aga och avyttra egendom

djupt forankrad i svensk rattsuppfatt
ning och forekom redan i var forsta ak
tiebolagslagstiftning; 1848 ars aktiebo
lagslag. I den nuvarande aktiebolagsla
gen (fortsattningsvis benamnd ABL) 3
kapitlet 2 § finns principen intagen ge
nom lydelsen »Aktie kan fritt ouerlatas
ocn forvaruas, om ej annatfoljer av 3 el
ler eljest av lag«. For den enskilde aktie
agaren kan denna princip ocksa sagas
vara ett led i minoritetsskyddet darige
nom att en aktieagare som ogillar bo
lagsledningen har mojlighet att salja
sitt aktieinnehav och pa det sattet dra
sig ur agandet i bolaget. Men principen
kan i vissa sammanhang ocksa sagas
vara vand mat minoriteten i det fall
majoritetsaktieagarna avhander sig sitt
aktieinnehav till personer som minori
teten ser som oonskade aktieagare.

Principen om fri overlatbarhet - sar 
skilt i mindre foretag, familjefOretag
etc. - kan som ovan frarngatt, manga
ganger vara till forfang for bolaget och
agarna, da det kan finnas ett starkt in
tresse av att kunna halla delagarkretsen
sluten. I vissa andra lander kan darfor
en s.k. forkopsklausul tas in i bolags
ordningen. En sad an klausul innebar
att en person som vill avyttra sitt aktie
innehav ar skyldig att larnna forutva
rande aktieagare ett erbjudande om att
kopa aktierna. Forkopsklausuler far
dock inte tas in i svenska bolagsord-
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ningar, detta just p.g.a. att lagstiftaren
har velat varna om ratten till fri overlat
barhet.

I svensk ratt har man darfor valt att
medge det enskilda foretaget ett skydd
mot oonskat aktieagande genom rnoj
Iigheten att istallet ta in en hembuds
klausul i bolagsordningen. Att en in
skrankning av detta slag av akties fria
overlatbarhet ar en ingripande atgard,
framkommer inte minst av att lagens
strangaste krav pa majoritet uppstalls
vid andringar av bolagsordningen ge
nom intagande av hembudsklausul.
Det kravs darvid bifall av alIa vid bo
lagsstamman narvarande aktieagare.
vilka foretrader 9110 av alIa aktier (be
traffande krav pa kvalificerad majori
tet: se ABL - 9 kapitlet 15§).

Hembudets Ianebord
Inneborden av hembudsklausulen kan
enklast beskrivas med foljande exem
pel: Tva personer, Andersson och Pet
tersson, ager vardera 50 pro cent av ak
tierna i Z AB. Andersson konstaterar att
Petterssons van Lundstrom visar stort
intresse av att fa kopa in sig i Z AB . An-
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dersson kan inte tanka sig att sarnarbe
te med Lundstrom och forlitar sig pa att
bolagets hembudsklausul skall skydda
honom sjalv och bolaget fran oonskat
aktieagande och inflytande.

En dag later Lundstrom meddela sty
relsen i Z AB att han forvarvat samtliga
Petterssons aktier i bolaget och bjuder
hem aktierna till forutvarande aktie
agare, Andersson far darrned mojllghet
att - om han sa vill - med tvingande
verkan losa aktierna av Lundstrom. var
efter Andersson i sa fall kommer att aga
samtliga aktier i Z AB. Forst efter det fall
som Andersson avstar fran att losa
Lundstrorns aktieinnehav, kan Lund 
strom bli upptagen i bolagets aktiebok
och far forst darrned komma i atnjutan
de av de rattigheter som detta med for.

Hembudsklausulen innebar saledes
ej pa nagot satt nagon skyldighet for
Pettersson att salja till forurvarande ak
tieagaren Andersson. utan klausulen
far forst en rattsverkan for fiirudruaren
av aktierna som i exemplet ar Lund
strom, i det att forvarvet skall anrnalas
till aktiebolagets styrelse som i sin tur
erbjuder de losningsberatrigade aktie-

Suzanna Milouanouic och Stefan
Engstriim tar upp problem som sam
manhiinger med hembud ocb vill visa
vilket trubbigt instrument ell hem
budsklausul kan vara. De utreder
ocksa fiirutsdttningarna fbr att ge
110m ell hembudsklausulfa ell god
skyddseJrektnlotoollskataktie
iigande och diirmed iiuen se hur detta
star i iiuerensstiimmelse med princi
pen om dell [ria iioerlatbarheten.
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agarna att fa losa aktieinnehavet.
Den aktieagare (Andersson i exem

plet ) som sedan onskar losa aktierna
ska, inom den tid som finns foreskriven
i bolagsordningen, anrnala sitt los
ningsansprak till styrelsen. Nar tiden
for losningsansprakets framstallande
lopt ut ska styrelsen - om sa ar fallet 
underratta forvarvaren om att los
ningsanprak framstallts , Det ankom
mer sedan pa den losningsberattigade
att inom den tid som finns fore skriven
i bolagsordningen erlagga losenbelop
pet till forvarvaren.

Om ingen av de losningsberattigade
utnyttjar sin losningsratt, eller om en
losningsberattigad som anmalt sitt los
ningsansprak inte fullfoljer detta ge
nom erlaggande av kopeskillingen, kan
forvarvaren intas i aktieboken. Genom
hembudsklausulen uppratthalls - at
minstone teoretiskt - fortfarande prin
cipen om den fria overlarbarheten av
aktie, vilket ej ar fallet vid t.ex. en for
kopsklausul. Sjalva inskrankningen har
istallet overflyttats till fragan som ror
mojligheten att fa bli registrerad i bola
gets aktiebok som aktieagare,

Tidigare lagar Dell lagforslagfor skydd
mot oiinskat iigarinflytande
Redan i var andra aktiebolagslag fran
1895 stadgades att det i bolagsordning-
en kunde goras forbehall om ratt for ~
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~ forutvarande akt ieagare att losa aktier,
som overgatt till annan an aktieagare.
Detta torde vara foljden av ett uttalan
de fran 1890 ars aktiebolagskornmitte,
som frarnholl att »Ehuru inom aktiebo
laget det personliga fOrlulliandet m el
Ian delegarne i allmiinhet ar mycket
losligare an fa llet dr uid andra bolags
former, ar det dock ingalunda alltid for
bolaget likgiltigt huilka nya delegare in 
trade i detsamma. Sdrskildt kan det
stundom for beuarande af en affiirs 
eller yrkeshemlighet vara af stor bety
delse att kunna utestdnga en konkur
rent. Detta dr en af de an ledningar,
huarfiire i vissa bolag aktierna stdllas
till viss man.

Ndmnda syfte kan emellertid ej m ed
nagon storre grad af sakerhet upptuis,
om ej tiitt beredes delegarne att, i han
delse nagons aktieriitt afvergar till an
nan, utom bolaget staende person, utlo
sa denne. De bestdmmelser, som i detta
hiinseende blifvit i 2 2 fiireslagna, torde
redan nu allmiinneligen vara fiireskrif
na i ordningarne fOr de bolag, inom
huilka ifragauarande losningsratt till
liimpas, och lara derfiire icke tarfva na
gon vidare jorklaring«

Aktiebolagsutredningen, som tillsat-

tes for att utarbeta nuvarande aktiebo
lagslag (1975:1385), uppmarksamrnade
1971 sarskilt problem en for smaforetag
med oonskat agarinflytande oeh fore
slog darfor en regel enligt vilken i bo
lagsordningen kan intas forbehall att
aktie inte kan forvarvas genom overla
telse utan bolagets tillstand, en regel
som inte var ovanlig i andra europeiska
lander. Styrelsen i bolaget skulle avgo 
ra tillstandsfragan »snarast mojligt«
oeh skriftligen underratta sokanden
om beslutet. Utredningen konstatera 
de att en fran styrelsen »chikanos vag
ran« att godkanna en overlatelse av all
manna rattsprinciper skulle anses vara
rattstridig.

Remissinstanserna stallde sig myek 
et kritiska till utredningens forslag om
en sadan »sam tyckesklausul«, da mi
noritetsaktieagare i bo lag med begran
sat antal akt ieagare sku lle bli i sa hog
grad beroende av majoritetsagama att
minoritetsposterna kunde bli helt var
de losa, Man anforde att olagenheterna
for en minoritetsaktieagare var sa stora
att dennes intresse rnaste ga fore bola
gets . Ett exempel pa olagenheter var i
det fall da minoritetsaktier arvs av en
person som maste salja av des sa aktier

for att fa medel till arvsskatten oeh allt 
sa bli beroende av styrelsens medgi
vande for att inte komma pa obestandl

Nagra ar senare, i propositionen
1979/80:143, konstateras att det i kon
sortialavtal mellan agare i mindre
aktiebolag ar vanligt att man intar be 
starnmelser som starkare binder ak
tierna till parterna an som ar mojligt
genom en hembudsklausul oeh att en
sadan begransning vanligtvis erhalls
genom bestammelser om en forkops
klausul.

Eftersom avtal mellan bolagsman in
te far nagon rattsverkan mot bolaget sa
har inte heller sadana avtal nagon ver
kan mot den som i god tro forvarvar ak
tier i bolaget. Denna typ av avtal blir
alltsa inte nagot tillfredsstallande in
strument nar det galler att kontrollera
kretsen av aktieagare. Mot denna bak
grund foreslogs i namnda proposition
att avta lsfriheten skulle vidgas sa att
aktiebolag i sina bolagsordningar aven
skulle kunna ta in forkdpsklausuler.
Lagradet anforde dock att konsekven
sern a av forkopsklausuler i aktiebolags
bolagsordningar, inte var tillfredsstal
lande utredda.

Flera problem medfOrkapsklausuler
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kunde oeh kan skonjas som t.ex. nar en
aktieagare, mot bolagsordningen s for
kopsklaus ul, utan forkop serbjudande
forsaljer sina akti er. I ett sada n t fall ar
avtalet icke bindande for bolaget oeh
koparen kan ej fa sitt forvarv infort i ak
tieboken . Fragan ar da vilken verkan
avtalet har mellan saljare oeh kopare.
Kande kop aren till att forkopsklausu
len asidosatts , torde han bli bunden av
avtalet oeh tvingas kon statera att han
blivit agare till aktier som i praktiken
skulle kunna an ses vara varde losa . Var
ha n daremot i god tro , maste han an ses
ha havningsratt. Fragan uppkommer
darrn ed ocksa om den kop are som ej
agnat fragan om forkopsklau sul nagon
tanke kan vara i god tro . Var uppfatt
ning har ar att godtrosforvarv inte kan
abe ropas nar ett visst forh allande finn s
registrerat i aktiebolagsregistre t. I ov
rigt kan en gen erell naekd el med for
kopsklaus ulen sagas vara att aktie
agarna rnaste bestamrna om de ska for
varva aktien innan de vet vern de
skyddar sig mo t, da ju aktien vid detta
tillfalle annu int e hunnit overlatas.

Lagrade t fann att ovissh et en om
rac kvidden av det forelagda forslaget
om forkopsklausul var avsevard oeh
detsamma gallde ocksa vilka verkning
ar det skulle fa i praktisk tillarnpning.
Mot denna bakgrund forordad e lagra
det at t nagon forkopsklausul ej skulle
kunna tas in i aktiebolags bolagsord
ningar oeh sa blev ej heller aIdrig fallet.
Darrned sa <'iterstod - oeh aterstar - for
de mindre akti ebolagen art , sa gott
man kan, skydda sig fran oonskat aktie
agare genom en hembudklausul, even
tuellt kombinerat med en forkopsklau
suI i ett kon sortialavtal.

Hembudsklausulens
uppbyggnad
Sam narnndes inledningsvis skall i
denna artikel tas upp vissa av de pro
blem sam ar forknippade med en hem
budsklausul oeh ocksa visa att skydds 
grad en mot oonskat akti eagande kan
variera beroende pa hur hembuds
klausulen i bolagsordningen utformas.

Innan vi gar in pa det viII vi forst
narnna, att det vid sidan am begreppet
hembudsskyldighet, ocksa forekorn
mer begreppet losningsforbehail. Man
kan uttryeka sig sa att de bada begrep
pen ar sidoordna de beteekningar fOr
olika sidor av samma situation . Los
ningsforbehall tar fasta vid den ratt
sam tillkommer den person som har
ratt att losa aktie, medan hembudsskyl
dighet ar det adekvata uttryeket nar
man avser den skyldighet som finns att
anmala sitt forvarv av aktie. Vi viIIoek
sa narmare redogora for vilka krav lag-

st ifta ren sta ller pa en hembudsklausuI
med avseende pa innehall oeh formu
lering. I ABL 3 kapitiet 3 stadgas att for
beh allet i klau sul en skall an ge foljande
obli gatoriska uppgifter:

1) Vilka sam ar losningsberattigade
och, am losningsratt ej skall kunna
utiiuas vid vissa fang, vilka slagsfang
sam salunda undantagits.

I hembudsklau sul en maste an ges
vilka som ar Iosningsberiittigade oeh
vilka fang sa m omfattas av hembuds
skyldighe te n. Till skillnad fran 1944 ars
aktiebolagslag, dar endas t personer
som var aktieagare kunde foreskrivas
ratt att losa aktie, kan enligt nuvarande
lag vern som heIst tillskrivas losnings
ratt. Detta innebar att aven utornstaen
de kan tillatas losa aktie dar hem bud
fOreligger. Da kretsen av losningsb erat
tigad e pa detta satt ar helt obegrans ad,
blir det av stors ta vikt att i hernbuds
klau sulen klart ange vern eller vilka
som har ratt att losa akti e som overgatt
till annan. Annars skulle hernbudsklau
sulens syfte, att skydda akti eagarna
mot oonskat agande, inte kunna upp
ratthallas.

Det vanliga ar att aktieagama till
skrivs losningsratt, men det ar alltsa
fullt mojligt att t.ex. de anstallda eller
en eller flera namngivn a utornstaende
tillskrivs denna ratt. Om en eller flera
namngivna personer anges, kan det va
ra bra att ange nagon alternativt berat
tigad am den namngivne personen
t.ex. skulle avIida eller inte ha det kapi
tal sa m erfordras fdr losen av aktierna.

Det har ocksa disk uterats am man i
klau su len kan inta bestarnmelsen att
styrelsen ska kunna anvisa en viss los
ningsberattigad da anspraket gars gal
lande, men var uppfattning ar att det ar
tveksamt om en sadan angivelse upp
fyller kravet pa att forbehallet klart ska
ange de losningsberattigade.

Vad avser de fang sam omfattas av
hembudsskyldigheten galler att, om in
te annat anges i bolagsordningen, alIa
slag av fang ar forernal for hembud . Det
betyder att klausulen far verkan inte
endast vid kop, byte oeh gava utan aven
vid farni ljerattsliga fang . Om t.ex. fang
genom arv ska vara undantagna los
ningsratten maste detta anges i hem
budsklausul en.

En fraga sa m aktualiserades genom
rattsfallet N JA 1954 sid 445 ar nar aktie
an ses ha ouergatt till annan. I rattsfallet
behandlad es ett fall dar en akti epost
agdes av en person som avled, varefter
akt ieposten kom att inga i den avlidnes
dodsbo. I bolagsordningen foreskrevs
att hembud skall ske da akti e overgar ~
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~ till nagon som inte tidigare ar aktieaga
re i bolaget. Bolaget anmodade dods
boet att hembjuda aktien, vilket dods
boet underlat att gora. Bolaget starnde
dodsboet med yrkandet att det skall
fullgora hembudsskyldigheten da ak
tien overgatt till dodsboet. Hovratten
fastslog i sitt domslut, vilket faststalldes
av Hogsta Domstolen, att aktien »icke
pa sadant satt overgatt till annan att
hembudsskyldighet enligt bolagsord
ningen uppstatt..« da den i likhet med
ovriga tillgangar Ingar i dodsboet.

Detta fall utgor ett exempel pa hem
budsklausulens begransning vad galler
skydd mot oonskade aktieagare. Dods
bodelagarna kan alltsa genom att un
derlata att skifta boet, under en lang tid
utova de rattigheter som foljer av akti
en trots att ingen av dem tidigare var
aktieagare.

2) Den ordning, i vilken liisningsrat
ten tillkommer de losningsberdttiga
de inbiirdes.

Bolagsordningen ska ange den ord
ning, i vilken losningsratten tillkom
mer de losningsberattigade inbordes
da flera onskar losa. Det vanligaste ar
att foreskriva att fOrdelning av aktierna
skall ske

a) i proportion till de losningsberat
tigades tidigare aktieinnehav, b) ef
ter huvudtalet, c) genom lottning.

Har uppkommer en mycket viktig
fraga vid formulering av hembuds
klausulen som ror vilken agargruppe
ring som skall gynnas vid losen av aktie
som overgatt till annan person. Poljan
de exempel ar agnat att klargora pro
blernstallningen:

AB Y har stallt ut 100 st aktier som ags
av Andersson med 60 procent, Petters
son med 30 procent och Lundstrom
med 10 pro cent. Andersson saljer sitt
aktieinnehav till utomstaende, som i
vederborlig ordning bjuder hem aktier
na . Bade Pettersson och Lundstrom
anmaler sitt intresse av att losa de hem
bjudna aktierna. Fragan u~pkommer

darrned hur Anderssons f.d. aktieinne
hay pa 60 st aktier skall fordelas mellan
Pettersson och Lundstrom

Om fordelning skall ske i proportion
till tidigare innehav sa innebar det att
Pettersson far losa (75% av 60 =) 45 ak
tier medan Lundstrom far nqja sig med
(25% av 60 =) 15 aktier. Efter losen kom
mer Pettersson att aga (30 + 45 =) 75 ak
tier och Lundstrom (10 + 15= ) 25 aktier.

Om fOrdelning istallet skall ske efter
huvudtalet, sa skall aktierna fOrdelas
med hansyn till hur manga som anmalt

sitt intresse for losen. I exemplet ar det
alltsa tva personer som far losa aktier
enligt huvudtalet, vilket innebar 30 ak
tier var. Enligt denna princip kommer
Pettersson att efter losen aga (30 + 30 =)
60 aktier och Lundstrom (10 + 30 =) 40
aktier.

Konsekvensen i detta enkla exempel
ar att Pettersson i bada fallen far egen
majoritet pa bolagsstamman, men att
Pettersson, nar fordelning skall ske ef
ter huvudtalet, blir oforrnogen att and
ra bolagsordningen i fall dar det kravs
2/3 majoritet pa bolagsstamma for att
kunna gora en sadan andring, I andra
sammanhang kan konsekvenserna va
ra mer komplicerade an sa, sarskilt da
det ar fragan om flera aktieagare och
grupper av aktieagare, dar val av fordel
ningsmetod kan medfora eller hindra
att gamla aktieagarallianser kan behal
las eller att nya skapas. Ar nagon av de
storre aktieagarna istallet ett aktiebo
lag, sa kan utfallet bli koncernforhal
lande enligt den ena metoden medan
den andra fOrdelningsmetoden endast
medfor ett minoritetsagande,

Som framgar ovan sa har de olika
fordelningsgrunderna olika utfall pa sa
satt att en proportionell fordelning
gynnar de stora aktieagarna medan en
fordelning efter huvudtalet ar mer for
delaktig for de srna aktieagarna. Detta
fastslas ocksa genom ett yttrande av
Patent- och registreringsverket i ratts
fallet NJA 1963 sid 431, dar det i bolags
ordningen i ett .aktiebolag foreskrevs
att fordelning skulle ske proportionellt
i forhallande till tidigare aktieinnehav.
Rattsfallet behandlade en situation
som uppstatt genom att ett beslut fat
tats pa bolagsstarnma sa att fordel
ningsgrunden andrats till att avse for
delning efter huvudtalet. Detta beslut
klandrades av aktieagare under abero
pande att beslutet rubbade rattsforhal
landet mellan redan utgivna aktier,
varfor ett enhalligt beslut kravdes for
denna andring. Dartill anfordes att
denna andring av bolagsordningen in
nebar fordelar for vissa aktieagare och
var till nackdel for andra och darfor var
den ogiltig enligt ak~'ebolagslagens ena
generalklausul (ABL kapitlet 16 §).

Hogsta Domstole kom i sitt dom
slut fram till att an ringen av bolags
ordningen inte innebar en sadan and
ring att rattsfOrhallandet mellan redan
utgivna aktier rubbats, eller att narnn
da generalklausul v'ar tillamplig i detta
fall. I fallet avgav 6cksa registrerings
myndigheten (Patynt- och registre
ringsverket) yttrandet att »helt allmant
kan sagas att en p~oportionell fOrdel
ning gynnar de stora aktieagarna, med
an en fOrdelning efter huvudtalet gyn-

nar de sma«, I domen redovisas ocksa
Hogsta Domstolens uppfattning att en
bestamrnelse i bolagsordningen som
stadgar att aktierna skall »jamnt forde
las« mellan de som onskar losa, inne
bar att fordelning skall ske efter huvud
talet.

Fallen ovan visar med all onskvard
tydlighet att det ar viktigt att klart och
tydligt valja fOrdelningsgrund utifran
agar- och organisationsstrukturen i bo
laget redan nar klausulen formuleras
och vara medveten om att valet av for
delningsgrund kan komma att gynna
en viss grupp pa den andras bekostnad
och att otydliga formuleringar efter
rattslig provning kan uttolkas pa ett an
nat satt an vad som avsags vid formule 
ringstillfallet.

3) Tidsbegrdnsningar.

Aktiebolagslagen tar ocksa upp tva
tidsbegransningar som ror den tid

a) ej overstigande tva manader fran
anrnalan hos styrelsen om akties
overgang, inom vilken losningsan
sprak skall frarnstallas hos bolaget.

b) inom vilken losen skall erlaggas,
vilken tid ej far overstiga en manad
raknat fran den tidpunkt da losenbe
loppet blev bestarnt.

I bada fallen anger lagen en maximal
tidsfrist. I det forsta fallet (a) galler att
tid en inte far overstiga tva manader
fran anmalan hos styrelsen om akties
overgang, I det andra fallet (b) far tids
fristen inte overstiga en manad raknat
fran den tidpunkt da losenbeloppet
blev bestarnt. Om losenbeloppet har
bestamts i bolagsordningen uppkom
mer fragan fran vilken tidpunkt tids
fristen borjar lopa.

Den naturliga tolkningen ar enligt
var uppfattning att enrnanadsfristen
borjar lopa fran utgangen av den tid in
om vilken Iosningsansprak ska fram
stallas. Syftet med angivandet av de
maximala tidsfristerna ar att forhindra
att fristerna gars sa langa att aktieom
sattningen forsvaras. Visserligen skulle
man, om inte tidsfristerna fanns, i
praktiken kunna forhindra aktieoverla
telser till utomstaende, eftersom for
varvare av aktie da skulle kunna tving
as bli sittande med denna utan mojlig
het att fa bli registrerad i aktieboken
och alltsa inte komma i atnjutande av
de fOrdelar som finns med en sadan re
gistrering. Det ar dock tveksamt om bo
laget skulle onska begagna sig av langa
tidsfrister fOr att fOrhindra overlatelse,
da &t aven ligger i bolagets intresse att
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losningsfragan avgors sa snabbt som
mojligt. Skalet ar namligen att det finns
en uppenbar nackdel nar overgangar
drar ut pa tiden p.g.a. den passivering
som da sker av aktiens rostratt, vilket vi
behandlar nedan.

Sa har langt kan saledes konstateras
att inlOsningsproceduren ar uppbyggd
i tre steg, namligen hembudet, IOs
ningsansprakets framstallande och
losningsansprakets forverkligande ge
nom erlaggande av losen. Fragan om
nar erlaggande av losen skall anses ha
fullgjorts aktualiserades i rattsfallet NJA

1977 sid 726. Fragan gallde dar tva aktie
agare (A och B) som vardera agde half
ten av bolagets aktier. A overlat sina ak
tier till den utomstaende c. Denne
hembjod aktierna till bo lagets styrelse
och aktieagaren B anmalde sitt intresse
att losa aktierna till det be lopp som
preciserats i bolagsordningen, narnli
gen kiipeskillingen som hade uppgatt
till 850.000 kronor.

B erbjod i god tid innan sista dagen
for inlosen c betalning hos viss bank av
hela losenbeloppet mot erhallande av
aktiebreven, ett erbjudande som emel
lertid avvisades av c. Denne bestred att
B:S erbj udande om betalning utgjorde
»inlosen« av aktierna och havdade att B

forlorat sin ratt till inlosen genom att
icke i tid erlagga betalning. Tings- och
hovratterna ansag i sina domar att B ej
erlagt losen i enlighet med aktiebolags
lagstiftningen och formuleringen i
hembudsklausulen och att B darmed

forverkat ratten att losa aktierna fran c.
Hogsta Domstolen hade dock mot

satt uppfattning och papekade att det
for inlosare av aktier uppenbarligen
skulle vara forenat med risk for bety
dande olagenheter om han nodgades
erlagga Ioseskillingen utan att kunna
krava att aktiebreven samtidigt over
lamnades, Domstolen anrnarkte att
syftet med klausulen var att halla ovid
kommande borta fran aktieagarkretsen
och varna om maktbalansen inom bo
laget. For att forverkliga detta syfte var
det enligt domstolen av vikt att IOs
ningsberattigad aktieagare vid inlosen
omedelbart kunde komma i besittning
av aktiebreven och darigenom bl.a. fii
mojlighet att bli inregistrerad som aga
re av aktierna och utova rostratten fOr
demo

Av domen kan utlasas att Hogsta
Domstolen uppfattar Inlosnlngsforfa
randet som ett iimsesidigt rattsforhal
lande, vilket ger inlosaren ratt att som
villkor for betalning foreskriva att
aktiebreven overlamnas samtidigt med
att betalning sker. En sadan tolkning
foljer dock ej av yare sig lagens eller (i
detta fall) bolagsordningens hembuds
klausuls ordalydelse eller av lagens for
arbeten. Darfor torde det vara larnpligt
att inte dra alltfor manga vaxlar ur den
na dom utan istallet se erlaggande av
loseskillingen som en ensidig ratts
handling och vinnlagga sig om att los en
betalas till forvarvaren inom den tids
ram som galler.

4) AU om tilliimpningen av joreskrift
i bolagsordningen rorande Iiisens be
lopp skulle bereda nagon otillbiirlig
fordel, jiimkning kan ske.

Lagstiftaren har genom denna be
starnrnelse oppnat mojlighet for jamk
ning av losens belopp om nagon be 
reds otillborlig fordel av ett visst losen
belopp. Det intressanta har ar ordet
»fordel« och att man i lagstiftningen in
te talar om »nackdel«.

Antag exempelvis att i bolagsord
ningen intagits en hembudsklausul
med lydelsen att losen skall ske till ett
visst lagre belopp som t.ex . grundar sig
pa bolagets substansvarde. Andersson
och Pettersson ager vardera 50 procent
av aktierna. Om nu Andersson saljer
sitt innehav till Lundstrom till mark
nadspriset, som antas vida overstiga
substansvardet, sa kommer Lund
strom tvingas salja sina forvarvade ak
tier till Pettersson for ett losenbelopp
som motsvarar substansuardet. Da
man knappast kan forutsatta att det all-
tid rnaste vara till fordel att fa losa ak
tierna till substansvardet, sa innebar
detta att Lundstrom lider nackdel av en
sadan transaktion utan att Pettersson
for den skull behover vinna nagon for
del. Marknadsvardet kan ju vara paver-
kat av bakomliggande faktorer som
t.ex. tillfalligheter i samhallsekonornis-
ka utvecklingen etc. och som svarligen
kan kopplas till ett enskilt aktiebolags
Iangsiktiga ekonomiska utveckling, dar ~

r~ I.
t~ I
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~ substansvardet kan vara mer rattvisan
de. Iamkning torde darfor knappast
kunna paraknas i detta fall enligt den
na bestamrnelse. Darernot finns det
skal att papeka avtalslagen 36 § , som
mojliggor jarnkning av oskaliga avtals
villkar och som bar kunna tillarnpas
nar nagon lider nackdel av ett visst 10
senbelopp i en hembudsklausul, forut
satt att detta satts till en niva som pa
forhand kan sagas vara oskaligt lag.

5) Att ndr anmiilan gjorts om akties
ouergang, styrelsen skall genast
skriftligen meddela detta till varje
losningsberattigad som dr inford i
aktieboken eller pa annat sdtt iir
kiind fOr bolaget.

I lagstiftn ingen har inte namnts vern
av parterna (kopare eller saljare) som
skall anmala till styr elsen att aktie over
gatt till ny agare, men den vanligaste
uppfattningen tarde dock vara att det
ar koparen som bar gora detta. Skalet
ar att det ligger i dennes intresse att bli
intagen i aktieboken, sa att delar av den
ratt som ar forknlppad med aktieagan
de inte gar forlorad , som ratten att fa
rosta pa bolagsstamma,

6) Att om bestdmmelser om Iiisenbe
lopp ej jinns intaget i bolagsordning
en sa skall uid tvist om liisenbeiop
pets storlek, provning ske av tre skil
jeman.

I lagen uppstalls inga krav pa att
hernbudsforbehallet ska innehalla na
gra foreskrifter om losenbeloppets
storlek eller faststallelse , Det enda som
sags i lagtexten ar att tvist om losenbe
loppets storlek ska provas av tre skilje
man om inget annat foreskrivs i bolags
ordningen. For att undvika utdragna
tvister om losenbeloppets storlek, un
der vilken tid rostratten for aktierna
passiveras, enligt vad vi kommer att be
handla nedan, ar det dock lampligt att i
bolagsordningen inta bestammelse om
faststallandet av losenbeloppet och
dess storlek. En annan viktig anledning
till att uppta bestamrnelser om losen
beloppets storlek, ar att man genom
dess utformning i viss man kan be
starnrna styrkan av den skydds- och
utestangningseffekt man onskar upp
na genom intagandet av hembudsklau
sulen i bolagsordningen. Aven detta
aterkommer vi till nedan.

Faststallandet av losenbeloppet kan
utfarmas pa olika satt. Exempel pa det
ta ar att losenbeloppet vid kop ska ut
goras av kopeskillingen, att losenbe
loppet arligen ska faststallas pa bolags
starnman eller att losenbeloppet ska

motsvara aktiernas verkliga varde. Ef
ter studier pa mara av ett antal aktiebo
lags hembudsklausuler, sa verkar det
vara ojamforligt vanligast med bestam
melsen att »losenbeloppet vid kop skall
urgoras av kopeskillingen«. Som vi
nedan kommer att visa sa ar detta ing 
et bra alternativ om syftet med hem
budsklausulen samtidigt ar att uppna
en sa stark skydds- och utestangnings
effekt som mojligt. Bestarnmelsen kan
till och med fa den ornvanda effekten
genom att en utornstaende kan lockas
till att betala ett pris som overstiger ak
tiernas marknadsvarde, till nackdel for
de losningsberatrigade som darrned
skulle tvingas betala ett overpris for ak
tie rna.

Om losenbeloppet ska motsvara ak
tiernas verkliga varde, bar det i hem
budsklausulen anges hur detta varde
ska beraknas, Det finns olika definitio
ner pa aktiernas verkliga varde och om
ingen narmare beskrivning ges kan
detta leda till tvister om losenbeloppets
storlek. En vag att undga sadana tvister
ar istallet att ange att losenbeloppet
t.ex. ska utgoras av substansvardet per
aktie frarnraknat pa ett visst angivet
satt,

Re~suering laktlebok

oeb rostratt
Innehavet av en aktie i ett svenskt
aktiebolag berattigar agaren till rostratt
pa bolagsstamma. I ett aktiebolag dar
en hembudsklausul finns registrerad i
bolagsordningen, ar detta dock ej lika
sjalvklart. En forvarvare av en aktie,
som enligt bolagsordningen ska hem
bjudas, kan namligen ej utova sin rost 
ratt forran forvarvet blivit definitivt och
att forvarvaren blivit registrerad som
aktieagare i bolagets aktiebok. Innan
forvarvaren har fortecknats i aktiebo
ken har denne emellertid ratt att upp
bara vinstutdelning och att utnyttja fo
retradesratten for teckning av nya ak
tier vid nyemission. Han eller hon
maste dock avsta fran dessa, sina rat
tigheter och skyldigheter, p.g.a. ny
teckningen om inlosen av aktierna
sker. Nedan behandlar vi ocksa fragan
om ratten for aktieagare i »rnind re bo
lag- att ta del av bolagets rakenskaper
m.m, enligt bestamrnelserna i ABL 9 ka
pitlet 12 §.

Passlvering av aktles rosuatt
Fran det att overlatelse skett av aktier
fran saljare till kopare och fram till dess
att losenbeloppet erlagts, eller att det
star klart att Iosningsratten inte korn 
mer att begagnas av nagon av de los
ningsberattigade, uppstar en »passive
ring« av de aktier som varit foremal for
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ager 91 proeent av aktierna i ett bolag
oeh Pettersson ager 9 proeent. Om Pet
terson saljer sina aktier oeh hembuds
skyldighet foreligger skulle detta inne
bara att minoritetsdelagaren under ti
den fran overlatelsen oeh fram till dess
inlosen sker eller forvarvarens ratt bli
vit detinitiv, rar en oinskrankt makt i
bolaget. Om dessutom tvist uppstar om
losn ingsratten eller losenbeloppets
storlek, foreskriver lagen att denna ska
provas av tre skiljernan. Detta innebar
att eventuella maktfOrskjutningar in
om bolaget, p.g.a overlatelsen av ak
tierna, bestar fram till des s att tvisten
avgjorts, nagot som kan ta relativt lang
tid .

En forvarvare som nojer sig med att
uppbara vinstutdelningen oeh inte ar
int resserad av att ta del av bo lagets for
valtning, kan tankas und erlata att hem
bjuda aktierna. Visserligen kan det an
foras att en sadan aktieagare ar »ofar
lig« for de ovriga aktieagama. men om
denna passivering av aktierna leder till
ovan beskrivna rnaktforskjutningar,
kan detta tillstand leda till oonskade
konsekvenser for bolaget oeh kvarva
ran de aktieagare. De losningsberatti
gade kan darfor i proeess mot forvarva 
ren ra honom alagd att medverka till in
losen (jarnfor rattsfallet NJA 1954 sid 445
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vikt vid sjalva traditionen av aktierna,
som fick den koprattsliga konsekven
sen att nar aganderatten atergick till A

sa var aven denne att be trakta som »ut
ornstaende«, trots att A efter overlatel
sen oeh atergangen star kvar i akt iebo
ken som agare till de overlatna aktier
na. Detta skall alltsa tolkas sa att ett helt
nytt avtal om aga nderattsovergang till
kom mit , trots att parterna oeh akt ierna
fortfarande ar desamma. Genom ater
gangsavtalet hade A namligen forvarvat
»en av losningsrattens bortfall bering
ad agande ratt«, innebarandes att hem
bu dsplikten kvarstod oeh att den IOs
ningsberattigade darmed fortfarande
hade ratt att losa aktierna. Endast om
denne inte utovar sin losnlngsratt kan A

panytt ra rostratt for aktierna . Bolaget
kunde int e he ller lan gre, med kanne
dom om overlate lsen till 0, betrakta A

som verklig agare av de overlama ak
tierna. lnte he ller 0 kunde forstas utova
rostratten da denne inte kunde intas i
aktieboken forran de t visat sig att IOs
ningsratten inte utovats. Konsekven
sen av detta blev att ingen hade rostratt
for akt ierna.

Det faktum att aktierna passiveras
en viss period, kan ra till foljd att stora
ma ktfO rskjutningar age r rum i bolaget
un der denna tid . Antag att Andersson

overlatelse, en effekt som kan ske rar
anses vara den storsta naekdelen med
en hembudsklausul.

Under denna tid kan overlataren in
te utova sin rostratt da denne in te lang
re ar agare till aktierna, medan forvar
vare n inte heller kan uto va sin rostra tt
forran denne ar inford i aktieboken, vil
ket sker forst efter att forvarvet blivit
detinitivt. For att de nna situation inte
ska besta under alltfor lang tid oeh ak
tieomsattningen forsvaras , har lagstif
taren alltsa uppstallt de ovan angivna
maximitiderna inom vilka losningsan
sprak ska frarnlaggas oeh losen betalas.

Rent generellt kan sagas att det bor
de vara bade i bo lagets oeh forvarva
rens intressen att den tid, und er vilken
aktierna passiveras blir sa kort som
mojligt, samti digt som de losningsbe
rattigade maste ha tid att bes luta om de
ska utova sin losningsratt oeh kunna
anskaffa losenbeloppet. Darfor ar det
nog vanligt att man vid formuleringen
av hembudsklausulen haller sig till de i
lagen angivna tidsfristerna da de kan
anses vara skaliga , aven om det natur
ligtvis ar mojligt att foreskriva kartare 
men inte langre - tidsramar.

Ett i sammanhanget intressant ratts
fall ar NJA 1978 sid 214. Domen handl ar
om ett fall med tre aktieagare, A, B oeh
C, dar A saljer 84 av sina totalt 99 aktier
till en utornstaende (D). Denne hem
bjuder i enlighet med bestarnrnelserna
i bolagsardningen forvarvet till forut
varande aktieagare, varvid c anrnaler
sitt intresse att losa aktierna. Parterna
kunde doek ej enas om kopeskillingen
varvid 0 (den utornstaende parten) pa
kallade skiljedom. En kart tid darefter
aterkallas doek denna begaran under
hanvisning till att kopeavtalet mellan A

oeh 0 atergatt oeh att nagon hembuds
situation darfor ej langre forelag, Efter
detta uto vade A rostratt for alla hans 99
aktier oeh kunde tillsammans med B pa
tva bolagsstammor genomdriva bort
tagandet av hembudsklausulen ur bo 
lagsordningen.

Hogsta Domstolen fann doek att de
84 aktierna inte vari t forenade med
rostratt pa bo lagsstammorna som hal
lits efter atergangsavtalet oeh att de ej
heller, sa lange c:s losningsratt bestod,
gay rostratt vid kommande bo lags
stamme r. Hogsta Domstolen har inte
larnnat nagon motivering till sitt fast 
stallande att de 84 over latna aktierna ar
passiverade i rostrattshanseende, men
domen tarde kunna uttolkas sa att ge
nom det faktum att A overlat aktierna
till utomstaende part, sa har A givit upp
sin aganderatt till aktierna till forman
for den utomstaende parten.

Domstolen faste alltsa en avgorande
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• som beskrevs ovan) . Detta kan ocksa
bli en langdragen process, under vilken
den oonskade situationen inom bo la
get bestar,

Mojligheter till
missbruk och krmggaende
Som vi nedan skall visa sa ar de relativt
lost formulerade bestarnmelserna
kring hembud en kalla for missforstand
samt mojllggor ocksa olika former av
missbruk och kringgaende pa ett satt
som knappast nagon hade tankt sig.
Sjalva tanken med bestarnmelserna
har dock varit att lagstiftaren viII forma
hembudsklausulens forfattare att noga
tanka igenom vissa vasentliga frage
stallningar som i praktik en annars latt
skulle kunna valla problem vid tillarnp
ningen av losningsratten. De ovan
uppraknade obligatoriska uppgifterna,
kan pa sa satt sagas vara ett satt for lag
stiftaren att i mojligaste man forsoka
forebygga utdragna tvister som kan
uppkomma om hembudsklausulens
verkliga innehall,

Men den ideala bild av problernstall
ningen som lagstiftaren tycks ha haft
vid lagens utarbetande, torde ej sta i
samklang med verkligheten dar det ar
relativt latt att skapa forutsattningar for
ett kringgaende och som vi nedan skall
ge nagra exempel pa . Att sa fa problem
anda ar forknippade med hembud be
ror, vad vi tror, mest pa att det finns en
betydande okunskap om lagrummet
bland foretagare och revisorer och kan
ske rent av ett missforstand om vad
hembud egentligen ar, dar verkan av en
hembudsklausul manga ganger sam
manblandas med den verkan som en
forkopsklausul ger. Sjalva okunskapen
torde darfor vara den faktor som bast
uppratthaller onskemalet om att skyd
da de mindre aktiebolagen fran oon
skat agande,

FaDet med att saIja aktie dyrt
Ett exempel pa hur sarbar aktieagar
kretsen ar nar det galler att kunna mot
sta oonskat aktieagande, ar fallet nar
ett aktiebolag exempelvis tillika delar
ags av tva personer; A och B. I bolags
ordningens hembudsklausul antas sta
att hembudsskyldighet skall galla om
aktie overgar till person som inte tidi
gare ar aktieagare. Vidare sags att losen
av aktie skall erlaggas med samma be
lopp som utgjorde kopeskillingen nar
aktie overgick fran en part till annan
(dvs. utomstaende), formuleringar
som vi tror oss veta ar de ojamfOrligt
vanligaste i svenska aktiebolags hem
budsklausuler.

A kanner personen C och vet samti-
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digt att B inte kan tanka sig att ha C som
partner i bolaget. Marknadsvardet for 
utsatts vara 100 kronor per aktie, ett be
lopp som B kan tanka sig betala till A om
A viII avyttra he la eller delar av sitt ak
tieinnehav. A vill dock garna att c blir
aktieagare i bo laget, men kan tanka sig
gora avkall pa denna onskan om ersatt
ningen vida overstiger marknadsvar
det. A saljer nu en aktie till c for det
dubbla rnarknadsvardet, dvs . 200 kro
nor. c hembjuder aktien till styrelsen
varpa den Iosningsberattigade B anma
ler sig villig att losa aktien. B tvingas nu
betala det dubbla marknadsvardet for
att utestanga c fran aktieagande.

Darefter saljer A panytt en aktie till c
for 200 kronor och proceduren med
hembud upprepas. Pa samma satt fort 
satter nu A att salja en aktie till c tills B

tvingats betala det dubbla marknads
vardet for hela det aktieinnehav som A

hade fran borjan. Om B vid nagot tillfal
Ie avstar fran att begagna losensratten,
kommer c att registreras som aktieaga
reo I sa fall intrader en ny situation,
namligen att hembudsklausulen ej blir
tillamplig pa framtida overlatelser av
aktier eftersom klausulen - sa som den
antogs vara formulerad i exemplet 
bara galler i en situation nar aktie over
gar till person som inte tidigare var ak
tieagare, A kan alltsa fa nagon av sina
tva alternativa onskningar uppfyllda;
att antingen kunna salja hela eller delar
av sitt aktieinnehav till c eller fa en till
tagen kopeskillingen for sina aktier.
Kontentan av exemplet ar salunda att
en sa allmant hallen hembudsklausul i
praktiken inte ger nagon skyddseffekt
ails, nagot som ar mycket anrnark
ningsvart med tanke pa hur vanligt det
ar att se hembudsklausulen formule
rad pa detta satt,

Fallet med att avsiktligt
avsta fran att losa
En annan situation ar foljande dar for
utsattningen ar att hembudsklausulen
sager att hembud - i likhet med ovan
staende exempel - skall ske nar aktie
overgar till person som inte tidigare var
aktieagare. A, B och c antas vardera aga
1/3 av bolagets aktier. A och B vill ha in
D som aktieagare, nagot som c motsat
ter sig. A saljer nu tva aktier till D som pa
vanligt satt hembjuder aktierna. B och
c anmaler nu sitt intresse att 16sa ak
tierna. Da det ror sig om tva aktier och
tva parter sa far parterna 16sa en aktie
var. c fullgor sin losen i enlighet med
hembudsklausulens bestammelser,
medan B medvetet avstar. D har nu ratt
att bli infOrd i aktieboken och blir dar
med aktieagare med samma ratt som

ovriga aktieagare. Nu kan A salja sitt
resterande innehav till D utan mojlig
het for c att kunna stoppa D fran ytter
ligare inflytande.

FaDet med att lata
konkurrenter fa insyn i bolaget
I ABL 9 kapitlet 12 § stadgas att i ett
aktiebolag med hogst tio aktieagare
galler ».....att varje aktieagare skall be 
redas tillfalle att ta del av bocker, ra
kenskaper och andra handlingar, som
ror bo lagets verksamhet, i den omfatt
ning det behovs for att aktieagaren
skall kunna bedoma bolagets stallning
eller visst arende som skall forekornma
pa bolagsstamman«. Aktieagaren har,
om kostnaden inte ar oskalig, t.o .m.
ratt att fa bitrade av styrelsen och verk
stallande direktoren med utredningen
samt ratt att tillhandahalla »behovliga
avskrifter«. I lagstiftningen har ocksa
intagits bestarnmelsen att ovanstaende
ej galler om »det skulle medfora en pa
taglig risk for allvarlig skada for bolaget
att aktieagaren far del av uppgifter om
bolagets verksamhet«,

Det torde vara ganska uppenbart att
en sa allmant hallen »skyddsklausul«
som talar om pataglig risk etc, inte all
tid kan vara effektiv nog att utestanga
utomstaende fran otillborlig insyn, ef
tersom det kan vara mycket svart att
bevisa t.ex. risk for allvarlig skada in
nan denna har intraffat.

Bestarnmelsen i lagrummet blir
sjalvfallet aktuell nar minst en aktie pa
ett framgangsrikt satt overlats till ut
omstaende, sa att denne blir antecknad
som aktieagare i bolagets aktiebok.
Men den verkligt intressanta fragestall 
ningen uppkommer forst i det fall dar
minst en aktie overlats till utornstaende
(t.ex. en konkurrent) och dar denne un
derlater att hembjuda sin forvarvade
aktie till bolagets styrelse och darrned
inte kan bli inford i aktieboken.

I detta fall passiveras aktien och for
varvaren kan inte utova sin rostratt
forran forvarvet blivit definitivt. Denne
har darernot ratt att uppbara vinstut
delning och att utnyttja foretradesrat
ten for teckning av nya aktier vid ny
emission. Fragan uppkommer dock
om personen som innehar den passi
verade aktien ager ratt att ta del av
bocker, rakenskaper och andra hand
lingar i enlighet med vad som stadgas i
ABL 9 kapitlet 12 § .

Av ABL 3 kapitlet 3 § framgar att »in 
nan det visar sig att 16sningsratten ej
begagnas, kan den till vilken aktie over
gatt icke utOva annan av aktien harfly
tande ratt gentemot bolaget an ratt till
vinstutdelning och fOretradesratt till
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teekning av ny aktie vid nyemission....«,

Detta talar mot att aktieagare som ager
en passiverad aktie skulle ha den ratt
som stadgas i ABL 9 kapitlet 12 §.

En analys av rattsforhallandet pekar
emellertid pa att det motsatta forhal 
landet myeket val kan vara fallet. I oeh
med att en aktie har overlatits sa har
overlataren franhant sig agandet oeh
all den ratt som ar forknippad med ak
tien. Samtidigt sa har forvarvaren , ge
nom att aktien traderat s till denne, bli
vit aktieiigare, ett begrepp som lagstif
taren tagit fasta vid nar bestarn 
melserna i ABL 9 kapitl et 12 § forrnule
rades. Att det nu erfordras den vanliga
ritualen med hernbudsforfarande for
att bli berattigad till att bli intagen i ak
tieboken oeh darrned fa rosta pa bo
lagsstamma, ar en sak som vi i denna
fraga kan lagga darhan, Det viktiga i
sammanhanget ar istallet att se forvar
varen som den rattmatige agaren till
aktien.

Innehavaren till passiverad aktie kan
namligen knappast betraktas som
rattslos. Lagstiftaren ger denne ratt att
uppbara vinstutdelning oeh utn yttja
foretrades ratt vid nyemission . En av de
fa synliga rattsinskrankningarna - att
inte kunna utova rostratt vid bolags 
starnma - kan svarligen kopplas till be-

stammelserna om ratt till insyn i 9 ka
pitlet 12 § . I denna fraga ger inte heller
nyssnarnnda lags forarbeten nagra
fingervisningar om vad som skall galla i
ett fall som det som ovan skisserats.

I rattsfallet N jA 1978 sid 214 oeh som
det ovan refererades till, faste Hogsta
Domstolen en avgorande vikt vid sjalva
traditionen av aktierna. Detta ar ju oek
sa nagot helt naturligt i svensk ratt , dar
till aganderatt forknippad besittnings
ratt , normalt samrnanhanger med att
tradition av bero rd egendom agt rum.
Analogt med ornstandighetern a i be
rort ratt sfall, sa ar sjalva aktie
overlatelsen fullbordad i oeh med att
tradition av aktierna skett.

Slutsatsen av ovanstaende skulle
darrned bli att om en aktie har traderats
fran en person till annan, sa har overla 
telse av agandet av aktien agt rum. Ioeh
med detta int rader i bolagets befintliga
aktieagarkrets en ny aktieagare som vi
inte kan se kunna franskrivas de rattig 
het er som stadgas i aktiebolagslagen 9
kapitl et 12 §, forut satt att bolaget allt
jamt har hogst tio aktieagare. Dett a kan
fa kata strofala foljder for det drabbade
aktiebolaget om en enskild aktieagare
faller offer for ett overbud pa en enda
aktie oeh forrnas att salja en sadan till
utorn staende »fientlig- person, som

dessutom underlater att hembjuda ak
tien.

Attuppm\
maximal skyddsefiekt
Som frarngar av ovanstaende ar hem 
budsklausulen ett trubbigt instrument
oeh ger inte den skyddseffekt som
manga ganger ar onskvard. Att genom
denna klausul skydda sig mot personer
som nojer sig med att vara agare av pas
siverad aktie ar i det korta perspektivet
ryvarr ej mojligt (i ett langre perspektiv
kan bolaget stamrna forvarvaren oeh
yrka att denne skall fullgora hem buds
skyldigheten, men skada kan da redan
ha asamkats bolaget). Darernot ar det
mojligt att erhalla en stark skyddseffekt
mot personer, vars syfte ar att forvarva
aktier for att kunna bJiregistrerade i ak
tieboken.

Losningen Jigger i att genom formu
leringen av hembudsklausulen uppna
en utestiingn ingseffektoeh en skyddsef
fekt. Det forstnarnnda erhalls genom
att reglera losenb eloppet sa att det blir
ointressant for utornstaend e att forvar-
va en aktie till en kopeskilling som over
stiger det li:isenbelopp som finns be
starnt i bolagsordningens hernbuds
klausul. Skulle forvarv and a ske till ett
pris som overstiger li:isenb eloppet , sa ~
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~ riskerar ju forvarva ren att de losnings
berattigade utovar sin losningsratt och
darrned skulle forvarvaren gam en for
lust pa aktiekopet. Losenbeloppet skall
vidare, for att uppna efterstravad
skyddseffekt, vara liigre iin marknads
priset, eftersom det inte for aktieagare
ar intressant att salja en aktie till ett lag
re pris an marknadspriset.

Om aganderatten av aktie i exemplet
skall overga fran en person till annan,
kommer detta att ske inom den befint
liga aktieagarkretsen till ett pris som ar
naraliggande marknadspriset eller i
vart fall till ett pris som kopare och sal
jare finner vara skaligt. Om av tal om
aktieoverlate lse, p.g.a meningsskiljak
tigheter om pr iset, ej kan ingas me d na
gon av de befin tliga aktieagarna, kom
mer aktien ej att bli forernal for overla
telse alternativt att den saljs till
utomstaende till un derpris. Darefter
kommer losen att pakal las av forutva
rande aktieagare som darigenom kom
mer att kunna lasa aktien till ett fordel
aktigt pris.

Vad betraffar losenbeloppets storlek
finns alltsa tva, i viss man motsatta, in
tressen att ta hansyn till vid utforman
det av detta. Det ena ar den enskilde
aktieagarens on skan att kunna atnjuta
principen om akties fria overlatbarhet
och vid ett uttrade kunna fa ett skaligt
pris for sina aktier, nagot som asido-

satts om hembudsklausulen utformas
enligt ovanstaende. Det andra ar att de
kvarvarande aktieagarnas har ett in
tresse av att forhlndra en skilda aktie-

agare att frivilligt uttrada ur bolaget ge
nom forsaljningsforsok. Detta intresse
tillgodogors i exemplet pa ett effektivt
satt , I sammanhanget far inte heller
glomrnas bort att varje aktieagare, som
vid ett visst givet tillfalle efterstravar en
stark skyddseffekt, aIltid nagon gang
vid ett senare tillfalle - p.g.a alder eller
nya for utsattningar - sjalv onskar av
yttra sitt aktieinnehav. En aktieagares
medverkan till att utforma en hem
budsklau su l med starka skydd s- och
utestangningseffekter, kan darfor i en
framtid komma att sla tillbaka mot ak
tieagaren sjalv,

Slutsatser
om hembudsklausulen
Att utforma en hembudsklausul kraver
alltsa mycket eftertanke och manga
overvaganden rorande de olika parter
nas intressen. Aven om hembudsklau
sulen ar form ulerad sa att skydds- och
utestangningseffekterna ar mycket
starka sa ar det inte sakert att detta bast
tillgodoser bolagets int ressen. En lojal
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aktieagare kan genom den starka
skyddseffekten bli en missnojd och il
lojal aktieagare och salja sitt aktieinne
hay till utornstaende som underlater
hembud med Lex. oonskade maktfor
skjutn ingar som foljd. En for snavt for
mu lerad bes tamrnelse om losenbelop
pet kan komma att ogillas av domstol,
varefter nago n skyddseffekt int e aIls
kvarstar,

Ytterligare problem med starka
skydds- och utestangningseffekter i
hembudsklausulen uppstar om dessa
avskracker en »valkomrnen« person
fran att forvarva aktier i bolaget, efter
som en person som erbjuds att bli ny
aktieagare, kan kanna sig osaker pa om
det i det langa loppet ar in tressant att
vara aktieagare i bolaget och da ser
framtida svarigheter med att avyttra
sitt innehav.

Som frarngar av denna artikel kan
hembudsklausulen , sa som lagstift
ningen idag ar utformad, inte ge det
skydd som alia parter har ratt att krava,
Detta vacker darfor fragan om det inte
ar hog tid att se over bestamrnelserna
om skydd mot oonskat aktieagande ge
nom att panytt granska det alternativ
som star till buds, namligen genom att
i lagstiftningen godta registrering av
forkopsklausuler. Sadana k1ausuler
finns redan genom det faktum att de ar
vanliga i konsortialavtal mellan aktie
agarna, men sadana avtal har i sig bris
ter bI.a. genom att de normalt ar tids
begransade och att de ej har rattsverk
an mot godtroende tredje man.

Skalet till att forkopsklausuler inte
har accepterats av lagstiftaren ar inte
att de nodvandigtvis ha r stora nackde 
lar utan istallet att konsekvenserna av
dessa ej har utretts pa ett tillfredsstal
Jande satt (se ovan citerade kommen
tar av lagradet i propositionen 1979/
80:143). Darfor ar det var uppfattning
att det ar mycket angelaget att sadana
utredningar nu gars for att skapa fram
tida alternativ till en idag ineffektiv och
ibland missledande hembudslag
stiftning. ••
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