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Sammanfattning 

 
Ett aktiebolags tillskjutna kapital är bundet under bolagets livstid. En aktieägare som vill dra 

sig ur gör detta genom att sälja sin andel. Aktieägare har till detta syfte en grundläggande rätt 

att fritt överlåta sina aktier. I situationer då bolaget är beroende av delägarnas arbetsinsatser är 

det dock befogat att begränsa aktiers fria överlåtbarhet. ABL erbjuder därför aktiebolag tre 

förbehåll att ta in i sin bolagsordning, hembuds-, förköps- respektive samtyckesförbehållet. 

De aktiebolagsrättsligt utomstående aktieägaravtalen som delägarna kan ingå kan inte ge 

aktiebolagsrättslig verkan eller binda bolaget och blir därmed irrelevanta för en 

aktiebolagsrättslig bedömning.  

 

Hembudsförbehållet kan användas inom alla sorters bolag, medan samtyckes- och 

förköpsförbehållet enbart kan användas inom så kallade kupongbolag. Hembudsförbehållet 

kan dessutom användas på alla sorters aktieövergångar medan samtyckes- och 

förköpsförbehållen enbart är tillämpliga på aktieöverlåtelser. Den tydligaste skillnaden är att 

förköps- och samtyckesförbehållen aktualiserar åtgärder innan en överlåtelse har skett, medan 

hembudsförbehållet aktualiserar åtgärder först efter en övergång. Inom hembudsförbehållet 

resulterar detta i att det finns en tid som aktiernas rösträtt inte kan utnyttjas och detta kan i sin 

tur föranleda stora maktförskjutningar då en minoritetsägare vid dessa tillfällen kan få 

majoritet vid omröstningar. Samtyckes- och förköpsförbehållet undgår detta problem genom 

sin konstruktion men medför istället andra problem så som det bristande användningsområdet. 

De olika förbehållen har alla sina avigsidor, men genom försiktighet och kunskap om 

förbehållens effekter går det att uppnå ett tillräckligt starkt skydd för att skydda ägarna från 

oönskade aktieförvärvare.  
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1 Inledning 

 

1.1 Hembud, förköp och samtycke 

 

Ett aktiebolags tillskjutna kapital är bundet under bolagets livstid. En aktieägare som vill dra 

sig ur gör detta genom att sälja sin andel. Aktieägare har till detta syfte en grundläggande rätt 

att fritt överlåta sina aktier. I situationer då bolaget är beroende av delägarnas arbetsinsatser är 

det dock befogat att begränsa aktiers fria överlåtbarhet. ABL erbjuder därför aktiebolag tre 

förbehåll att ta in i sin bolagsordning, hembuds-, förköps- respektive samtyckesförbehållet.  

 

Den här uppsatsen behandlar de tre olika förbehållen. Uppsatsen kommer att utreda deras 

olika för- och nackdelar, jämför dem med varandra och ska slutligen reda ut om förbehållen är 

tillräckliga för att skydda aktieägare från att utomstående köper in sig i ägarkretsen.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här studien är att reda ut de olika förbehållens huvudsakliga skillnader, vilka 

för- och nackdelar de medför för ett aktiebolag och om förbehållen kan anses vara tillräckliga 

för att uppnå sitt syfte. Denna uppsats ska även bringa klarhet och ge en djupare förståelse i 

vilka konsekvenser som ett införande av ett specifikt förbehåll kan medföra för ett aktiebolag. 

 

Min frågeställning är: 

 Hur fungerar ett hembuds-, förköps- respektive samtyckesförbehåll? 

 Vilka karaktärsdrag skiljer hembuds-, förköps- respektive samtyckesförbehåll från 

varandra? 

 Vilka för- och nackdelar innebär det att välja ett hembuds-, förköps- respektive 

samtyckesförbehåll? 

 Är förbehållen tillräckligt användbara för att uppnå sitt syfte? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Studien kommer inte att gå in i detalj på de olika förbehållen, utan endast genomföra en 

enklare redovisning. Detta innebär att detaljer, exempelvis formkrav, tidsfrister eller liknande 

beståndsdelar, inte kommer att diskuteras djupare än vad som är nödvändigt för att få en 
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uppfattning om dess uppbyggnad och för att kunna förstå förbehållens effekter. 

Aktieägaravtalen kommer att beröras endast för att förstå dess verkan i förhållande till 

aktiebolagslagen och de olika förbehållen. Med detta menas att till exempel godstrosförvärv 

av aktie och aktiens sakrättsliga skydd kommer att lämnas utanför framställningen.  

 

1.4 Metod och material 

 

Jag har använt mig av traditionell juridisk metod. Det innebär att lagtext, rättsfall, förarbeten 

och doktrin har använts. Lagtexten har varit grundläggande för framställningen, därefter har 

förarbeten spelat en väldigt stor roll. Litteraturen har bidragit med många utvecklade tankar 

kring förbehållen. Även några enstaka rättsfall har använts, vilka har funnits genom 

hänvisningar i litteraturen.  

 

1.5 Definitioner 

 

I texten används orden aktiebolag och bolag, med detta åsyftas enbart en redaktionell 

underlättnad. Detsamma gäller ordet förbehåll, vilket förbehåll som menas då är det förbehåll 

som redan diskuteras i samma mening.  

 

När det diskuteras om fåmansägda bolag, gäller detta även familjeägda bolag, därför att ett 

bolag som är ett fåmansägt bolag ofta även är ett familjebolag. Det finns inget skäl att tolka 

situationer där det diskuteras om fåmansägda bolag som enbart gällande fåmansägda bolag.  

 

En viktig distinktion är skillnaden mellan övergångar och överlåtelser, överlåtelser är ett 

mindre omfattande begrepp än övergångar och räknas därmed in i begreppet övergångar. 

Överlåtelser omfattar köp, byte, gåva samt överlåtelse av utmätta aktier och aktier som ingår i 

konkursbon medan övergångar omfattar alla sätt en aktie byter ägare genom. Övergångar 

omfattar således även bodelning, arv, testamente, bolagsskifte och fusion.  

 

1.6 Disposition 

 

Kapitel två behandlar principen om aktiers fria överlåtbarhet som ligger till grund för 

begränsningarna, en kortare beskrivning av aktieägaravtals aktiebolagsrättsliga verkan, de tre 

förbehållen samt en sammanfattning och jämförelse av vad jag kommit fram till. Kapitel 
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trediskuteras de för- och nackdelar de olika förbehållen för med sig, även det avslutas med en 

sammanfattning. Avslutningsvis i kapitel fyra följer en avslutande slutsats av vad jag kommit 

fram till i mitt arbete.  

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Principen om aktiers fria överlåtbarhet 

 

Principen om aktiers fria överlåtbarhet är en allmän associationsrättslig princip. Den finns 

upptagen i ABL 4:7 st.1.
1 

I principen ingår såväl rätten att fritt överlåta som att fritt förvärva 

aktier. Principen är nödvändig för ett aktiebolag, eftersom kapitalet som tillskjuts ett 

aktiebolag blir bundet under bolagets livstid. En aktieägare som vill dra sig ur kan inte återfå 

sitt kapital från bolaget utan har istället möjligheten att sälja sin andel i bolaget. Principen är 

viktig även för ett bolags finansiering, då de som vill satsa kapital i ett bolag får förutsättas att 

vid en framtida värdeökning vara villiga att sälja sitt innehav i bolaget.
2 

En begränsning i den 

fria överlåtbarheten gör det svårare att attrahera riskkapital till bolaget, eftersom en sådan 

investering förutsätter att aktierna enkelt kan omsättas och att eventuella värdestegringar kan 

tillgodogöras.
3
 Den fria överlåtbarheten ger också en minoritetsägare möjlighet att sälja sina 

andelar om han känner sig missnöjd.
4 

Den fria överlåtbarheten utgör således en viktig 

förutsättning för ett bolags kontinuitet.
5 

  

 

2.2 Begränsningar i den fria överlåtbarheten 

 

Vissa bolag kan dock skadas av att aktier får överlåtas och förvärvas fritt. Detta gäller främst 

de familje- och fåmansägda bolagen som på grund av sammansättningen skulle kunna ta 

skada av att andelar av bolaget säljs till utomstående eller att konkurrenter tar sig in i 

ägarkretsen. Ofta är aktieägarna själva är verksamma i bolaget och därför behöver bolaget 

aktieägarnas engagemang för att bestå.
6
  

 

                                                           
1
 Sandström, Hembud och lösningsrätt, s. 13. 

2
 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 52-53. 

3
 Prop. 2004/05:85 s. 250. 

4
 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s.53. 

5
 Prop. 2004/05:85 s. 249. 

6
 Prop. 2004/05:85 s. 250 f. 
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För att kunna begränsa aktiernas fria överlåtbarhet tillåter lagstiftaren tre möjligheter för ett 

aktiebolag att ta in i sin bolagsordning: samtyckes-, förköps-, och hembudsförbehåll. Förköps- 

och samtyckesförbehållen är två nya möjligheter som infördes i 2005 års aktiebolagslag.
7
 Att 

förköps- och samtyckesförbehållen infördes beror på att det ansågs önskvärt att ge bolagen 

tillgång till mer flexibla instrument som skulle kunna passa bättre i vissa specifika fall. 
8
 Vid 

upprättande av överlåtelsebegränsningarna är det viktigt att tänka på att de aldrig kan gå 

längre än vad ABL tillåter, oavsett hur tydliga de än är.
9
 

 

2.3 Aktieägaravtalets otillräcklighet 

 

Aktieägaravtal är ett avtal som ingås aktieägare emellan. I ett aktieägaravtal kan 

medkontrahenterna exempelvis välja att ta in ett förköpsförbehåll, vilket även är en vanlig 

företeelse.
10

 Dessa avtalade förbehåll har inget att göra med begränsningarna som står till 

buds i ABL. Dessa avtal är fullt giltiga, men har ingen effekt i förhållande till bolaget.
11

 De 

enda begränsningarna som är relevanta för bolaget framgår av ABL 4:7 st.1, i vilket enbart de 

tre tidigare nämnda förbehållen eller annars av lag är de enda möjligheterna att begränsa den 

fria överlåtbarheten. Detta medför att en överlåtelsebegränsning som är en del av ett 

aktieägaravtals inte är skäl nog för ett bolag att hindra att en förvärvare blir inskriven i 

aktieboken.
12

 Svea Hovrätt har dömt i denna linje då den ansåg att även om en person 

förvärvat aktier i strid med ett aktieägaravtal så ska denne inskrivas i aktieboken. Detta gällde 

även om bolaget varit avtalspart då ett sådant avtal inte kan få aktiebolagsrättsliga verkningar 

på grund av den uttömmande listan i ABL 4:7 st.1.
13

 Förvärven ska föras in i aktieboken om 

han är formellt legitimerad, men styrelsen anses ha rätt att vägra införelse om det är uppenbart 

att den formella legitimationen inte är giltig.
14

 Aktieägaravtalet kan istället aktualisera 

skadeståndsanspråk medkontrahenterna emellan.
15

  

 

Det föreligger emellertid tveksamheter i vilken utsträckning ett aktieägaravtal helt skulle 

sakna effekt mot bolaget och tredje man. Problemet bedöms nämligen även utifrån ett annat 

                                                           
7
 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 54. 

8
 Prop. 2004/05:85 s. 251. 

9
 Sandström, Hembud och lösningsrätt, s.205. 

10
 Sandström, Hembud och lösningsrätt, s. 176. 

11
 Prop. 2004/05:85 s. 251. 

12
 Roos, Avtal och rösträtt, s. 325. 

13
 Svea Hovrätts beslut 2004-03-17 i mål nr Ö 1923-04. 

14
 ABL 5:9 st.1, Sandström, Aktiebok och rösträtt, s. 387 ff., Prop. 1975:103 s. 322. 

15
 Roos, Avtal och rösträtt, s. 325. 
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perspektiv, nämligen om aktierna kan träffas av sakrättsligt skydd vid övergång till tredje 

man.
16

 Denna diskussion ligger dock utanför avgränsningen och är ett så pass diskuterbart 

problem att den inte kan tas upp här.  

 

2.4 Förbehållen 

 

2.4.1 Förbehållens syften 

 

Så tidigt som i förarbetena till 1895 års aktiebolagslag angavs det att syftet med 

överlåtelsebegränsningar är att kunna förhindra konkurrenter från att träda in i bolaget och på 

det sättet kunna bevara sina affärs- och yrkeshemligheter.
17

 I förarbetena till 1910 års 

aktiebolagslag angavs att ett förbehåll med begränsningar i den fria överlåtbarheten främst 

syftar till att ge delägarna en möjlighet att utestänga de personer som de anser vara olämpliga 

som delägare. Det anges förutom detta att begränsningarnas syften inte är att vinna någon 

personlig ekonomisk fördel genom att förvärva aktier till underpris vid inlösen.
18

 I förarbetena 

till 1975 års aktiebolagslag anges att syftet är att kunna hålla ägarkretsen ”sluten”, men går 

längre, jämfört med tidigare förarbeten, och anger att begränsningarna behövs för att kunna 

kontrollera att en delägare inte får ett för stort inflytande i bolaget.
19

 Högsta domstolen 

bekräftade de anförda syftena i NJA 1977 s. 726 genom att uttala att syftet är att ”hålla 

ovidkommande borta från aktieägarkretsen och värna om maktbalansen i bolaget”.
20

 I 

propositionen till 2005 års ABL, som är den idag gällande, anses att många bolag har ”fullt 

berättigade behov av att kunna förhindra oönskade aktieöverlåtelser”.
21

 Ägarkretsen i familje- 

och fåmansägda bolag ofta angelägna om att kunna kontrollera vilka personer som ingår i 

ägarkretsen. Även konkurrenter måste kunna hållas utanför bolagets ägarkrets. 
22

  

 

 

 

 

                                                           
16

 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 57 ff. 
17

 1980 års kommittébetänkande, s. 117. 
18

 NJA II 1910 nr 14 s. 66. 
19

 SOU 1971:15 s. 160. 
20

 NJA 1997 s. 726 på s. 734. 
21

 Prop. 2004/05:85 s. 250. 
22

 Prop. 2004/05:85 s. 250. 
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2.4.2 Samtyckesförbehåll 

 

Med samtyckesförbehåll avses att bolaget kan ta in en överlåtelsebegränsning i sin 

bolagsordning. Samtyckesförbehållet kräver av en aktieägare som vill sälja sitt innehav att 

denne först söker samtycke hos bolaget.
23

  

 

I förarbetena till 1975 års aktiebolagslag blev samtyckesförbehållet avvisat på grund av att det 

ansågs föreligga en för stor risk för maktmissbruk från majoritetens sida och att i det då 

föreliggande förslaget ej fanns någon lösningsrätt eller väg ut för en aktieägare som blivit 

nekad samtycke.
24

 Samtyckesförbehåll infördes senare i en ändrad variant som ett alternativ 

och komplement till hembudsförbehållet genom 2005 års aktiebolagslag, där det regleras i 

ABL 4:8-17.
25

 Dessutom är det redan en vanligt förekommande företeelse att ett 

samtyckesförbehåll tas upp i aktieägaravtal mellan delägarna.
26

 Förbehållet gäller för 

överlåtelser, borträknat försäljning på exekutiv auktion och av konkursbo. De gällande 

överlåtelserna blir alltså köp, byte och gåva.
27

 Förbehållet är inte heller möjligt att använda 

sig av inom avstämningsbolag, utan alltså bara inom kupongbolag, oavsett om bolaget är 

publikt eller privat.
28

 Denna begränsning beror på att förbehållet ej ansågs kompatibelt med 

de regleringar som finns rörande avstämningsbolag.
29

 

 

Samtyckesförbehållet kräver av en aktieägare som vill överlåta aktier att han ska ansöka om 

samtycke till detta hos bolaget. Frågan om samtycke prövas av styrelsen eller bolagsstämman 

beroende på vem som i förbehållet anges vara behörig. Av ansökan ska det framgå till vem 

som överlåtaren ämnar överlåta sina aktier till. Styrelsen, eller bolagsstämman, ska sedan 

meddela beslut i frågan inom viss i bolagsordningen föreskriven tid. Tiden får sättas till minst 

en och högst tre månader. Fattas inget beslut av bolaget ska samtycke anses ha lämnats. I de 

fallen bolaget vägrar samtycke ska skälen anges, och om aktieägaren har begärt att få en 

annan köpare anvisad vid vägran av samtycke ska även bolaget anvisa en sådan. I 

bolagsordningen ska villkoren för en annan förvärvares övertagande i dessa fall anges.
30

 Av 

                                                           
23

 ABL 4:8 och 9 st.1 p.1. 
24

 Prop. 1975:103 s.228 ff. 
25

 Prop. 2004/05:85 s.264 f. 
26

 Prop. 2004/05:85 s. 264. 
27

 ABL 4:8 och 10. 
28

 ABL 4:8. 
29

 Prop. 2004/05:85 s.265. 
30

 ABL 4:9, 11-12 
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särskild vikt är här hur priset ska fastställas. Aktieägarna har full frihet att reglera prisfrågan, 

men i de fall villkoren leder till ett otillbörligt resultat för någon av parterna kan den jämkas.
31

 

Har det inte i bolagsordningen angivits hur priset ska bestämmas gäller det pris som aktien 

hade sålts för under normala förhållanden.
32

 Vad gäller betalningen i de fall bolaget har utsett 

en annan förvärvare ska det i bolagsordningen föreskrivas en tid på högst en månad inom 

vilken aktierna ska ha betalats.
33

 Det anses vara tillräckligt att betalningen är tillgänglig för 

uthämtning på bank.
34

  

 

Samtycker däremot styrelsen, eller bolagsstämman i tillämpliga fall, till överlåtelse gäller 

detta i sex månader från det att aktieägaren underrättades. I de fall aktieägaren har ställt 

villkor i sin ansökan får överlåtelsen inte ske på förmånligare villkor än de tidigare 

uppgivna.
35

 Ett samtycke gäller enbart den förvärvare som angetts i beslutet.
36

 Lagen 

uppställer emellertid enligt Sjöman inga hinder för att samtycket beviljas in blanco, alltså att 

aktieägaren får möjlighet att fritt välja till vem han vill sälja aktierna.
37

 Bolaget kan, om det 

tillåts enligt förbehållet, välja att ge samtycke för enbart en del av de aktier som aktieägaren 

söker samtycke för. En aktieägare som fått ett samtycke kan däremot inte välja att sälja en del 

av aktierna utan måste således sälja alla eller inga aktier.
38

  

 

Uppkommer en tvist om bolagets beslut eller andra villkor gäller att talan ska väckas inom 

viss i bolagsordningen föreskriven tid, minst en och högst två månader. Det får även 

föreskrivas att tvisten ska avgöras genom ett skiljeförfarande.
39

  

 

En överlåtelse i strid med samtyckesförbehållet är ogiltig. Detsamma gäller om överlåtelsen 

bryter mot sexmånadersfristen.
40

  

 

  

                                                           
31

 Prop. 2004/05:85 s. 548, ABL 4:15. 
32

 ABL 4:9 st.2. 
33

 ABL 4:9 st.1 p.7. 
34

 NJA 1977 s. 726, Prop. 2004/05:85 s. 549. 
35

 ABL 4:16. 
36

 ABL 4:11. 
37

 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 111. 
38

 ABL 4:9 st.1 p.3, SOU 1997:22 s. 321. 
39

 ABL 4:9 st.1 p.6, ABL 4:14. 
40

 ABL 4:17. 
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2.4.3 Förköpsförbehåll 

 

Förköpsförbehåll infördes som ett alternativ och komplement till hembudsförbehållet genom 

2005 års aktiebolagslag och återfinns i ABL 4:18-26.
41

 Förköpsförbehållet gäller enbart för 

överlåtelser, vilket innefattar köp, byte och gåva samt försäljning på grund av utmätning, 

pantsättning eller av konkursbo.
42

 Förbehållet har precis som samtyckesförbehållet även den 

begränsningen att det endast kan tas in i kupongbolags bolagsordningar, oavsett om det är 

publikt eller privat.
43

 Anledningen till detta är samma skäl som användes för 

samtyckesförbehållet, att förköpsförbehållet ej ansågs kompatibelt med de regleringar som 

finns rörande avstämningsbolag.
44

  

 

Förköpsförbehållet har gemensamt med samtyckesförbehållet att det gör gällande vissa 

åtgärder innan en akties överlåtelse. En aktieägare måste innan han överlåter sina aktier först 

erbjuda dem till de förköpsberättigade.
45

  

 

En aktieägare som önskar överlåta en eller flera av sina aktier ska anmäla detta till bolagets 

styrelse. Erbjudandet ska antecknas i aktieboken. Därefter ska de i bolagsordningen angivna 

förköpsberättigade underrättas.
46

 Den säljande aktieägaren är inte skyldig att uppge vem den 

tilltänkta köparen är.
47

 Den som vill utöva sin förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets 

styrelse, vilket också ska antecknas i aktieboken. Förköpsanspråket ska meddelas inom viss i 

bolagsordningen föreskriven tid, tiden får sättas till minst en och högst två månader. Villkoren 

för förköp ska framgå av förbehållet i bolagsordningen. Det är av särskild vikt hur priset av 

aktierna ska bestämmas. Om det saknas uppgift om hur priset ska bestämmas gäller det pris 

som aktien hade sålts för under normala förhållanden. När priset har blivit bestämt ska 

aktierna betalas, vilket ska ske inom en i bolagsordningen föreskriven tid om max en månad.
48

 

I de fall priset redan är bestämt i förhand gäller det att tiden räknas från det tillfället då tiden 

                                                           
41

 Prop. 2004/05:85 s.260 f. 
42

 ABL 4:18, Prop. 2004/05:85 s. 555. 
43

 ABL 4:18. 
44

 Prop. 2004/05:85 s.260 f. 
45

 ABL 4:18. 
46

 ABL 4:19 st.1 p.3, ABL 4:20. 
47

 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 135 f. 
48

 ABL 4:19 och 21. 
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för framställande av förköpsanspråk går ut.
49

 Det anses även här att det är tillräckligt att 

betalningen är tillgänglig för lyftning på bank.
50

  

 

I de fall där det föreskrivits i förbehållet att ett partiellt förköp är möjligt så finns den 

möjligheten för de förköpsberättigade. Det blir i så fall möjligt för de förköpsberättigade att 

bryta ur den del av aktierna som de är intresserade av utan att vara tvungna att köpa hela den 

erbjudna posten.
51

  

 

Om den förköpsberättigade inte kommer överens med aktieägaren i frågor om rätten till 

förköp eller villkor enligt förköpsförbehållet får den förköpsberättigade väcka talan inom viss 

tid som angetts i bolagsordningen, denna får sättas till minst en och högst två månader. Det 

finns även en möjlighet att i förköpsförbehållet föreskriva att tvister ska avgöras genom ett 

skiljeförfarande. Om ett villkor, exempelvis prisberäkningen, i förköpsförbehållet skulle ge 

någon en otillbörlig fördel eller nackdel kan villkoren komma att jämkas.
52

  

 

Om för köp inte kommit till stånd har aktieägaren rätt att överlåta aktierna under sex månader 

från slutet på den tid då den förköpsberättigade skulle ha framställt anspråk om förköp eller 

betalat de förköpta aktierna. Vid tvist är det från den tid tiden för talan löpte ut eller det blev 

fastställt att förköpsrätt inte förelåg. Överlåtelsen får dock inte ske på villkor som är 

förmånligare än de villkor som aktieägaren erbjudit de förköpsberättigade att köpa aktierna 

för. Om en aktieägare överlåter aktierna i strid med förköpsförbehållets bestämmelser blir 

överlåtelsen ogiltig.
53

  

 

  

                                                           
49

 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 127 f. 
50

 NJA 1977 s. 726, Prop. 2004/05:85 s. 555 f. 
51

 ABL 4:19 st.1 p.2. 
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53
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2.4.4 Hembudsförbehåll 

 

Hembudsförbehåll är det äldsta förbehållet och vid tiden för förarbetena till den nuvarande 

lagen förekom det i 90 % av de svenska aktiebolagen.
54

 Bestämmelserna om 

hembudsförbehåll finns i ABL 4:27-36. Hembudsförbehåll innebär att det i bolagsordningen 

får föreskrivas att en aktieägare eller annan ska ha rätt att inlösa en aktie som övergått till 

annan.
55

 Förbehållet kan avse alla övergångar. Med detta avses ”förutom överlåtelse även de 

familjerättsliga fången, bodelning, arv och testamente”.
56

 Även bolagsskifte och fusion räknas 

som övergång.
57

 Aktier som är under försäljning på grund av utmätning, pantsättning eller av 

konkursbo omfattas också av begreppet överlåtelser.
58

 I de fallen en aktieägare avlider anses 

inte aktien ha övergått så länge dödsboet är oskiftat eller har avyttrats inom ett år. Först efter 

ett år blir det alltså dödsboet som ska bjuda hem aktierna.
59

 Förbehållet kan användas av såväl 

avstämningsbolag som kupongbolag. Det görs heller ingen åtskillnad mellan publika eller 

privata bolag.
60

  

 

Det som är unikt med hembudsförbehållet är att lösningsrätten aktualiseras först efter att 

aktierna har övergått från den tidigare aktieägaren till förvärvaren.
61

 Möjligheterna inom ett 

hembudsförbehåll är flera, det får föreskrivas att även andra än tidigare aktieägare ska ha 

lösningsrätt och att lösningsrätt även gäller vid övergångar mellan nuvarande aktieägare.
62

 

Det ska även framgå i bolagsordningen vilka som är lösningsberättigade och i vilken inbördes 

ordning de lösningsberättigade ska ha rätten att lösa de aktuella aktierna eller hur 

lösningsrätten är fördelad mellan dem.
63

  

 

Den som förvärvat en aktie med hembudsförbehåll har en skyldighet att underrätta styrelsen 

om förvärvet. Denna skyldighet kallas för att hembjuda aktien.
64

 Styrelsen ska sedan i 

aktieboken anteckna att hembud har skett och därefter underrätta de lösningsberättigade om 
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 Prop. 2004/05:85 s. 253. 
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 ABL 4:27 
56

 SOU 1941:9 s. 262 f. 
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 Prop. 2004/05:85 s. 263. 
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 Prop. 2004/05:85 s. 555. 
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 ABL 4:30 st.1. 
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hembudet.
65

 De lösningsberättigade ska anmäla till styrelsen om de vill utnyttja sin 

lösningsrätt.
66

 En sådan anmälan ska ske inom en i bolagsordningen föreskriven tid, denna får 

sättas till minst en och högst två månader.
67

 Det ska anges i förbehållet om det ska vara 

möjligt eller inte att lösa enbart en del av aktierna som har hembjudits, en så kallad partiell 

inlösen.
68

 Från det att aktien har övergått till att det står klart att lösningsrätt inte kommer att 

ske får varken den förra eller nya aktieägaren rösta för aktierna, aktierna är ”passiverade”.
69

 I 

de fall aktierna är föremål för tvist kan passiveringstiden bli en mycket långvarig period.
70

 Det 

får dock föreskrivas i bolagsordningen om någon ska kunna utöva rösträtten under denna 

tid.
71

  

 

Då lösenbeloppet blivit bestämd ska detta betalas inom viss tid, som får sättas till högst en 

månad.
72

 Det är tillräckligt att löseskillingen hålls tillgänglig på bank för att den 

lösningsberättigade ska anses ha fullgjort sin del.
73

 Finns ingen bestämmelse i 

boalgsordningen om bestämmande av lösenbeloppet gäller det pris som aktien hade sålts för 

vid normala förhållanden.
74

 Vid de fallen då lösenbeloppet redan är bestämt i bolagsordningen 

gäller det att lösenbeloppet ska erläggas inom högst tre månader vilket är en sammanslagning 

av de längsta möjliga fristerna för lösenanspråk att framställas och sedan betalas.
75

 Det finns 

även möjligheter till att jämka beloppet om det skulle ge någon en otillbörlig fördel eller 

nackdel, detta kan vara situationer då priset tydligt avviker från det verkliga värdet aktien 

har.
76

  

 

Lösenrätten utövas på de villkor som har angivits i bolagsordningen och således inträder inte 

den lösningsberättigade i det avtal som ligger till grund för överlåtelsen mellan överlåtaren 

och förvärvaren.
77

 Skulle tvister uppstå mellan den hembjudande och den lösenberättigade om 

lösenrätt föreligger eller om lösenbeloppet storlek gäller att tvisten ska prövas i allmän 
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domstol. Det finns även en möjlighet att föra in i bolagsordningen att tvisten ska avgöras 

genom ett skiljeförfarande.
78

 Talan ska väckas inom en i bolagsordningen föreskriven tid, 

minst en och högst två månader.
79

  

 

2.5 Sammanfattning och inledande jämförelse 

 

Det en aktieägare tillskjutit i bolaget vid bildandet eller senare är bundet i bolaget. Det ska 

ändå finnas en möjlighet för en aktieägare att dra sig ur. Aktieägaren kan i dessa fall kunna 

sälja sin andel i bolaget. För detta syfte har aktieägare en grundläggande rätt att fritt överlåta 

sina aktier.
80

 Det finns dock situationer i vilka det kan vara en nackdel om en delägare har rätt 

att sälja sina aktier fritt, det kan exempelvis vara befogat att i ett fåmansägt bolag hålla 

ägarkretsen snäv och endast tillåta aktieägare som övriga aktieägare kan samarbeta med.
81

 

Därför finns det i ABL möjligheter att begränsa denna fria överlåtbarhet. 

 

 I ett aktieägaravtal kan aktieägarna ta in liknande förbehåll som däremot inte har någon 

verkan mot bolaget.
82

 Bolaget kan vara tvunget att föra in förvärvaren i aktieboken, något som 

inte kan ske då ett förbehåll förts in i bolagsordningen.
83

  

 

Förköps-, samtyckes- och hembudsförbehållet är de tre alternativen som ABL tillåter svenska 

aktiebolag att ta in i sina bolagsordningar för att förhindra oönskade aktieöverlåtelser, värna 

om maktbalansen samt hindra exempelvis konkurrenter från att inträda i ägarkretsen.
84

 

Förutom detta kan aktieägarna välja att själva vid sidan av bolaget ingå ett gemensamt avtal, 

detta kallas för ett aktieägaravtal.
85

  

 

Hembudsförbehållet kan användas inom alla sorters bolag medan samtyckes- och 

förköpsförbehållet enbart kan användas inom kupongbolag. Hembudsförbehållet kan 

dessutom användas på alla sorters aktieövergångar medan samtyckes- och förköpsförbehållen 

enbart är tillämpliga på aktieöverlåtelser, inom samtyckesförbehållet är dessutom försäljning 
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 ABL 4:33. 
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på exekutiv auktion samt av konkursbo exkluderat.
86

 I bolagsordningen ska det anges för 

vilka förvärv som de olika förbehållen ska användas, det går alltså blanda och använda det 

förbehåll för den övergång som man anser vara lämplig.
87

 Det viktiga är att det är tydligt 

avgränsat vilka tillämpningsområden respektive förbehåll har.
88

  

 

Den tydligaste skillnaden är att förköps- och samtyckesförbehållet aktualiserar åtgärder innan 

en överlåtelse har skett, medan hembudsförbehållet aktualiserar åtgärder först efter en 

övergång. Samtyckes- och förköpsförbehållen aktualiserar åtgärder innan överlåtelsen och för 

de överlåtelser som skett i strid med förbehållen föreskriver ABL att de blir ogiltiga och ska 

därmed återgå.
89

 Detta resulterar i att i de två tidigare förbehållen blir den säljande 

aktieägaren part i en eventuell rättegång, medan i det sista förbehållet blir det istället den 

aktieägaren som har köpt aktierna. I alla tre förbehållen går det istället föreskriva att tvister 

ska lösas av skiljenämnd istället för av allmän domstol.
90

  

 

I alla förbehållen går det att föreskriva om att en partiell säljning är möjlig. I förköps- och 

hembudsförbehållet är det en liknande process, de som fått aktierna bjudna till sig kan välja 

hur många av aktierna de vill köpa.
91

 I samtyckesförbehållet fungerar på ett annat sätt. 

Styrelsen, eller bolagsstämman, kan välja att bevilja samtycke till enbart en del av aktierna 

som aktieägaren vill sälja.
92

  

 

Förköps- och hembudsförbehållet har till skillnad mot samtyckesförbehållet den egenskapen 

att de i bolagsordningen måste ange vem eller vilka som är förköps- respektive 

lösningsberättigade.
93

 Vid förköpsförbehållet har inte den förköpsberättigade vetskap om vem 

köparen är och alltså mot vem de ska skydda sig mot, medan vid samtyckes- och 

hembudsförbehållet är köparen synlig för de som ska samtycka respektive lösa aktierna.
94

 I 

alla förbehållen finns en möjlighet till att jämka villkoren för de fall aktierna blir inlösta eller i 

samtyckesfallen anvisade till en annan köpare.
95
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3 Förbehållens för- och nackdelar 

 

3.1 Samtyckesförbehåll 

 

Samtyckesförbehållet har många fördelar gemensamt med de andra förbehållen, men även en 

hel del egna fördelar som inte går att uppnå genom de andra förbehållen. Ett samtycke ska 

lämnas innan en överlåtelse av aktier. För att säkra samtyckeförbehållets genomslag har 

lagstiftaren föreskrivit att överlåtelser i strid med samtyckesförbehåll blir ogiltiga. Härav 

följer att det inte förekommer några rösträttsproblem. Det kommer med andra ord från 

bolagets sida alltid vara klart vem som är ägaren av aktierna och har rösträtten för dem. 

Ogiltigheten medför att bolaget inte kan överraskas av att en ny ägare hävdar rösträtt eller 

annan av aktie medföljande rättighet.
96

 Avsaknaden av rösträttsproblemet gör att det inte 

kommer bli några tillfälliga rubbningar av maktbalansen som kan komma att ske i 

hembudsförbehållet, vilket redovisas nedan.
97

  

 

Samtyckesförbehållet har även fördelen att aktieägarna vet mot vem de ska skydda sig, den 

säljande aktieägaren måste som sagt uppge till vem han ämnar sälja sina aktier till. Detta ger 

bolaget en flexibilitet som innefattar att aktieägarna i det specifika fallet kan välja om 

förvärvaren är lämplig eller ej att släppa in i bolaget.
98

  

 

Samtyckesförbehållets uppbyggnad, som skiljer sig från förköps- och hembudsförbehållen, 

gör att det kringgår vissa delar som kan skapa nackdelar. Det faktum att det enbart ska ges ett 

samtycke till att sälja aktierna gör att problem med att i förväg ange förvärvare undgås. Det är 

inte den lättaste uppgiften att i förväg ange lämpliga personer som ska lösa in aktierna.
99

 Det 

blir därför inte fråga om någon prisfråga i samtyckesfallet, vilket kan skapa osämja och 

tvister.
100

 Då samtyckesförbehållet inte föranleder en prissättning och lösning av aktier 

aktualiserar detta inte några kapitalanskaffningsåtgärder från de lösningsberättigade, som 

speciellt hos de fåmansägda bolagen kan vara särskilt betungande i de fall ägarkretsen inte har 

kapital tillgängligt för att lösa in aktierna.
101
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En nackdel med samtyckesförbehållet är att det endast omfattar överlåtelser med undantag för 

försäljning på exekutiv auktion och av konkursbo. De bolag som enbart fört in 

samtyckesförbehållet i sin bolagsordning riskerar att tvingas acceptera nya delägare i de fall 

aktierna bytt ägare på annat sätt än genom överlåtelser, exempelvis genom arv eller 

bodelning.
102

  

 

3.2 Förköpsförbehåll 

 

Förköpsförbehållet har gemensamt med samtyckesförbehållet att det aktualiserar åtgärder 

innan en överlåtelse av aktier.
103

 Även här finns fördelen för aktieägarna att aktier överlåtna i 

strid med ett förköpsförbehåll är ogiltiga, alltså finns det inte vid förköpsförbehållet ett 

rösträttsproblem. Bolaget kan därför inte överraskas av en akties överlåtelse på det sättet som 

kan ske inom ett hembudsförfarande.
104

 Precis som inom ett samtyckesförbehåll kommer 

aldrig maktbalansen att tillfälligt rubbas på grund av att bolaget valt att använda sig av ett 

förköpsförbehåll.
105

  

 

Förköpsförbehållet innehåller till skillnad från samtyckesförbehållet egenskapen att prisfrågan 

måste lösas vid en inlösning av aktierna, vilket kan föranleda tvister.
106

 Vid en inlösen av 

aktier måste kapital till detta anskaffas, en uppgift som kan vara svår för kapitalsvaga 

aktieägare. Detta kan vara ett stort problem för fåmansägda bolag och i praktiken tvinga 

bolaget att föra in nya oönskade aktieägare i aktieboken.
107

  

 

Förköpsförbehållet måste vidare ange vilka som är förköpsberättigade i förväg, något som 

ofta kan vara svårt att göra.
108

 En nackdel är dessutom att förköpsförbehållet enbart kan 

omfatta överlåtelser.
109

 Förköpsförbehållet tillåter inte att en säljande aktieägare erbjuder en 

köpare att köpa aktierna för en lägre summa än den som han erbjöd vid inlösenserbjudandet. 

En bieffekt blir att överlåtaren inte har möjlighet att ge bort sina aktier genom gåva, för då 
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måste han först erbjuda de lösenberättigade aktien till samma pris, alltså inget.
110

 

Förköpsförbehållet har även den stora nackdelen att aktieägarna inte vet vem som kan komma 

att bli delägare om de inte förköper aktierna, på grund av den säljande aktieägarens frihet att 

inte behöva uppge till vem han ämnar sälja sina aktier.
111

 Detta är inte helt förenligt med det 

tidigare redovisade syftet som är att ägarna ska kunna kontrollera ägarkretsen.
112

  

 

3.3 Hembudsförbehåll 

 

Hembudsförbehållet har fördelen att det omfattar alla ägarbyten av aktier.
113

 Av den 

anledningen att en aktie först måste övergå till en ny ägare så vet de lösningsberättigade mot 

vem de ska skydda sig, alltså vem som kommer in i ägarkretsen om de inte löser aktierna.
114

  

 

Då hembudsförbehållet kräver att en övergång har skett medför detta att åtgärder vid hembud 

sker efter övergången. Om lösningsrätten utövas innebär detta onödiga överlåtelsekostnader, 

förspillt arbete och i vissa fall även onödiga rättegångar.
115

 Till detta kommer det att den part 

som den lösningsberättigade kan få tvista mot blir den som köpt aktierna, vilket kan vara 

obekvämt för den lösningsberättigade.
116

 En nackdel är även att aktier som ingår i ett oskiftat 

dödsbo inte anses ha övergått.
117

 Vid oskiftat bo måste de lösningsberättigade vänta ett år, 

sedan kan de göra gällande sin lösningsrätt mot dödsboet istället.
118

 Detta gör att det blir 

dödsboet som får rösta för aktierna under det året, vilket kan föranleda hinder i ett bolags 

förvaltning.
119

  

 

På grund av hembudsförbehållets konstruktion så måste de lösningsberättigade vara i förväg 

angivna i förbehållet, vilket inte alltid är en lätt uppgift.
120

 Eftersom en inlösen ska ske är en 

prisfråga en del som kan vara problematisk och föranleda tvister.
121

 I de bolagsordningar en 

partiell inlösen tillåts kan detta påverka aktiernas värde aktier negativt därför att vid 
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exempelvis en försäljning av en knapp majoritetspost i ett bolag kan en minoritetsägare vid en 

partiell inlösen lösa så lite som precis är tillräckligt för att ta över den kontrollerande andelen i 

bolaget. Men även att välja bort möjligheten till partiell lösen kan innebära att aktieägare med 

stora innehav gynnas, som därmed kan sälja sina aktier till ett högre pris.
122

  

 

En stor nackdel för bolaget är att med hembudsförbehållet passiveras aktierna.
123

 Detta kan få 

svåra följder för både de utestängda och kvarvarande aktieägarna, speciellt om frågan blir 

föremål för tvist.  Under tiden då rösträtt saknas för en viss del av aktierna förskjuts 

maktbalansen i bolaget. I fåmansägda bolag är detta särskilt påtagligt då en minoritet kan 

hamna i röstmajoritet under denna tid.
124

 För ett bolag som önskar en utveckling i en lugn 

miljö utan störningar i driften och dramatiska omkastningar kan hembudsförbehållet alltså 

bjuda på en hel del överraskningar som inte är positiva.
125

  

 

Hembudsförbehållet har dessutom likt förköpsförbehållet den nackdelen att de 

lösningsberättigade är tvungna att anskaffa kapital för att lösa aktierna. Detta kan givetvis 

vara en svår uppgift i bolag med en snäv ägarkrets och kan i praktiken tvinga fåmansägda 

bolag att utöka sin ägarkrets mot sin vilja.
126

  

 

3.4 Sammanfattning 

 

Tydligt är det att förbehållens tillämpningsområden når olika långt. Hembudsförbehållet som 

omfattar alla situationer där en aktie övergår till annan gör den lämplig att använda i 

bolagsordningen.
127

 Dessvärre medföljer också en stor nackdel, aktiernas passivering under 

tiden som det ännu är oklart vem som blir ägare till dem. Aktiernas passivering är en mycket 

betungande nackdel och under denna tid kan maktbalansen rubbas oerhört mycket och alltså 

innebära en stor risk för ett fåmansägt bolag.
128
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Ett förköpsförbehåll har den stora fördelen att förfarandet utspelar sig innan en övergång 

vilket eliminerar problemet med aktiernas passivering.
129

 Dessvärre medföljer detta även den 

stora nackdelen att de lösningsberättigade inte vet vem som annars kan komma att bli 

delägare, något som går emot syftet med förbehållet.
130

  

 

Samtyckesförbehållet har den stora fördelen att det förutom att aktualisera åtgärder innan en 

överlåtelse även gör att det aldrig kan komma på tal för aktieägarna att frambringa kapital för 

att lösa ut aktierna, en uppgift som kan vara oerhört svår i bolag med snäv ägarkrets.
131

 

Nackdelen med samtyckesförbehållet är dess räckvidd i fråga om vilka övergångar den kan 

tillämpas inom, enbart överlåtelser med undantag för försäljning på exekutiv auktion och av 

konkursbo är möjliga överlåtelser.
132
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4 Sammanfattande slutsatser 

 

Hembuds-, förköps- och samtyckeförbehållet utgör klart en begränsning i den viktiga 

principen om aktiers fria överlåtbarhet. Men behovet för bolag att kunna kontrollera 

ägarkretsen för att säkra dess fortbestånd är ett starkt skäl för att kunna göra begränsningar i 

den.  

 

De två i 2005 års aktiebolagslag nyinförda möjligheterna samtyckes- och förköpsförbehållet 

är ett steg i rätt riktning. De ger bolagen möjlighet att välja det förbehåll som passar 

ägarstrukturen bäst. Hembudets nackdelar, speciellt aktiernas passivering, kan lamslå bolaget 

rejält i de bolag där ägarkretsen är snäv och kapitalsvag. För dessa bolag har förköps- och 

samtyckesförbehållen lösningar som eliminerar dessa risker. De två nya förbehållen har 

dessutom ofta varit föremål att vara del i aktieägaravtalen. Att nu erbjuda ett bolags ägare den 

möjligheten att skriva in förbehållen direkt i bolagsordningen måste ses som en stor lättnad 

för en aktieägare som numera slipper problematiken med ett sådant avtals bolagsrättsliga 

verkan. Samtyckes- och förköpsförbehållens popularitet i aktieägaravtalen talar starkt för att 

utvecklingen i 2005 års ABL var ett steg i rätt riktning och att det behövdes nya lösningar för 

vissa aktiebolag. Att samtyckes- och förköpsförbehållet nu tillåts i bolagsordningen 

kombinerat med att förbehållens tidigare avigsidor har lösts ger oss en aktiebolagslag som ger 

oss bra och funktionsdugliga verktyg till att lösa de uppgifter som de syftar till att göra.  

 

Något unikt med förköpsförbehållet är dock att detta i sig inte uppfyller syftet med varför det 

infördes. Förköpsförbehållet håller som sagt den tilltänkta förvärvaren dold för aktieägarna. 

Detta förbehåll ger i övriga delar aktieägarna ett riktigt effektivt alternativ för att undgå 

hembudsförbehållets nackdelar, exempelvis aktiernas passivering.  

 

Samtyckes- och förköpsförbehållets utformning som gör en otillåten överlåtelse ogiltig ger 

dessutom den starka fördelen att bolaget aldrig kan överraskas genom att en aktieförvärvare 

helt från ingenstans bjuder hem aktierna och överlåtaren därmed är helt ur bilden. Detta måste 

anses attraktivt för ett fåmansägt bolag som är beroende av ägarnas samarbete.  

 

Många delar av förbehållen ska anges i förväg och vara inskrivet i bolagsordningen, speciellt 

förköps- och hembudsförbehållet som ska ange förköps- respektive lösningsberättigade. Med 
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detta finns en risk, risken att bolaget inte kan förutse vad som kan ske i bolagets framtid. Det 

är inte den lättaste uppgiften att ändra bolagsordningen så det gäller även att se till att stor 

omsorg vidtas vid upprättandet så att syftena med förbehållet verkligen ger bolaget ett skydd 

mot oönskade förvärvare.  

 

Det faktum att förbehållen går att kombinera och att bland övergångar och överlåtelser välja 

vilket förbehåll som ska vara tillämpligt på vilken övergång gör att bolagen har stora 

möjligheter till att anpassa förbehållen till deras bolag så bra som möjligt. I exempelvis ett 

familjeföretag är det möjligt att bolaget inte tar skada om en delägares aktier övergår till 

dennes arvingar.   

 

De olika förbehållen har visat sig ha en stor mängd varierande konsekvenser om ett bolag 

skulle välja att föra in ett eller flera av förbehållen i sin bolagsordning. Förbehållen visar en 

bredd av för- och nackdelar och de olika förbehållen har sina större och mindre avigsidor som 

medföljer dem. Det verkar tyvärr som att förbehåll, med ett sådant syfte som dessa tre 

förbehåll har, inte kan utformas på ett sätt för att eliminera en nackdel utan att en annan 

nackdel uppstår. Exempelvis förköpsförbehållet undgår problemet med aktiernas passivering 

genom att aktualisera åtgärder innan en övergång, men dess utformning gör istället att en 

lösningsberättigad är tvungen att ta sitt beslut utan att veta vem som blir delägare om han inte 

löser in aktierna. Trots att det verkar som att de tre förbehållen medför sina respektive 

nackdelar anser jag att ett bolag genom att välja det förbehåll som passar ägarna bäst kan 

uppnå ett tillräckligt starkt skydd så att de inte behöver oroa sig för förbehållets nackdelar. De 

olika förbehållen uppvisar egna kärnproblem som tynger ner dem, men genom kunskap om 

förbehållen går det att minska nackdelarnas betydelse. Ambitiösa aktieägare skulle alltså 

kunna uppnå ett mycket gott skydd mot oönskade förvärvare om de införde ett förbehåll vars 

nackdelar inte har möjligheten att kunna påverka bolaget i stor utsträckning. Exempelvis 

skulle kapitalstarka delägare med fördel kunna välja ett förköpsförbehåll där de tack vare sin 

ekonomiskt starka ställning kringgår problematiken med svårigheter att anskaffa kapital för 

aktieinlösen. Bolaget har härigenom minskat betydelsen av kapitalanskaffningsproblematiken 

som föreligger vid förköpsförbehållet. Bolagen har dessutom den mycket tilltalande 

möjligheten att kunna kombinera de olika förbehållen till sin hjälp.  

 

Sett mot principen om aktiers fria överlåtbarhet måste de tre förbehållen ses som 

tillfredsställande för ett aktiebolag att använda för att skydda sig mot oönskade förvärvare.  
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