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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 december 2014 beretts tillfälle att 
avge yttrande över promemorian Några värdepappersmarknadsfrågor (Ds 2014:46).  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet har vissa synpunkter på promemorians förslag avseende förhållandet 
till aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser om nedsättning av bolagets aktiekapital. 
Vidare har Advokatsamfundet vissa allmänna synpunkter på förhållandet mellan 
skyldigheten att upprätta tilläggsprospekt och s.k. tap issues av företagsobligationer samt 
behovet av en sammanhållen finansiell lagstiftning. 

Promemorians förslag i korthet 
 
Enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska varje ny 
omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara 
värdepapper som omfattas av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter 
det att prospektet har godkänts, men innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara 
värdepapper till allmänheten löper ut eller, om det inträffar senare, de överlåtbara 
värdepapperen tas upp till handel på en reglerad marknad, tas in eller rättas till i ett tillägg 
till prospektet. Sedan tidigare har investerare som innan tillägget till prospektet 
offentliggjorts gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av 
de överlåtbara värdepappren som omfattas av prospektet, haft rätt att återkalla sin anmälan 
eller sitt samtycke inom minst två arbetsdagar från offentliggörandet. Enligt promemorian 
föreslås att rätten till återkallelse ska begränsas till de i situationer där den nya 
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omständigheten, sakfelet eller förbiseendet har inträffat innan anmälningstiden för 
erbjudandet löpte ut och de överlåtbara värdepapperna levererades.  

Förhållandet mellan investerares rätt att återkalla samtycke till teckning och 
aktiebolagets möjligheter till att besluta om nedsättning av sitt aktiekapital 
 
Ett dematerialiserat överlåtbart värdepapper är levererat när det registrerats på 
innehavarens konto. Överlåtbara värdepapper som omsätts på värdepappersmarknaden är 
praktiskt taget uteslutande dematerialiserade instrument. Med undantag för det fall då 
emittenten gett ut interimsaktier, såsom BTA:er, innebär denna omständighet att det 
förekommer ett glapp från tidpunkten då anmälningstiden för de överlåtbara 
värdepapperna löper ut fram till dess att värdepapperna levereras till investerarna. Under 
denna period är bolaget oförmöget att vidta vissa av de åtgärder som det varit möjligt för 
bolaget att vidta innan erbjudandet stängdes för ytterligare investerare (dvs. innan ”boken” 
stängdes). Detta är till exempel fallet när ett återkallande föranleder en minskning av 
bolagets aktiekapital. Vid en nyemission ökar ett bolag sitt aktiekapital genom att öka 
antalet utestående aktier. I den utsträckning som en investerare tar tillbaka sitt samtycke, 
innebär detta också att bolagets aktiekapital ska sättas ned i motsvarande mån. Enligt 
aktiebolagslagen fattas beslut om minskning av aktiekapitalet av bolagsstämman. Mot 
bakgrund av de tidsfrister som gäller för kallelse till bolagsstämma, kan denna åtgärd 
knappast genomföras under den period som föreligger mellan anmälningstidens utgång 
och värdepappernas leverans. Av ovan angivna anledning anser Advokatsamfundet att 
promemorians förslag är oförenligt med aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser om 
nedsättning av aktiekapitalet.  
 
Advokatsamfundet rekommenderar en närmare översyn av de aktiebolagsrättsliga 
konsekvenserna av ett återkallande efter anmälningstiden löpt ut, men innan 
värdepapperna levererats. Förslagsvis kan den nya bestämmelsen kompletteras så att 
bolaget inte behöver iaktta de nuvarande bestämmelserna om nedsättning av aktiekapitalet 
i samband med en återkallelse efter ”bokens” stängning.  
 
Tilläggsprospekt och ”tap issues” av företagsobligationer 
 
Enligt 2 kap. 34 § första stycket LHF föreligger en skyldighet att upprätta tilläggsprospekt 
från det att prospektet godkänts till anmälningstiden för erbjudandet till dess att 
anmälningstiden löpt ut eller de överlåtbara värdepapperen tagits upp till handel på en 
reglerad marknad. Vid finansieringar genom företagsobligationer är det inte ovanligt att 
emittenten under de aktuella villkoren för obligationen förebehåller sig rätten att ge ut 
ytterligare obligationer upp till ett specificerat belopp (en s.k. tap issue). 
 
Företagsobligationer emitteras ofta under något av undantagen vid erbjudande till 
allmänheten, varför prospekt först måste upprättas då obligationerna tas upp till handel på 
en reglerad marknad. För det fall att emittenten väljer att ge ut ytterligare obligationer till 
det belopp som föreskrivits i villkoren, föreligger ingen prospektskyldighet under 
förutsättning att det godkända prospektet fortfarande är giltigt. Däremot uppstår frågan 
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huruvida de nya obligationerna ”tas upp till handel på en reglerad marknad” så att den 
yttersta tidpunkten för skyldigheten att upprätta tilläggsprospekt senareläggs. Under 
förutsättning att de nya obligationerna anses ”tas upp till handel” är emittenten skyldig att 
göra tillägg till prospektet för att återspegla alla nya omständigheter som kan påverka 
bedömningen av obligationerna. Följaktligen kan skyldigheten att upprätta 
tilläggsprospekt uppkomma och upphöra flera gånger under giltighetstiden för ett och 
samma prospekt beroende på om emittenten väljer att göra flera ”tap issues”. 
 
Enligt vad Advokatsamfundet erfarit är frågor kring dessa förhållanden vanligt 
förekommande hos Finansinspektionen och att inspektionen inte har kunnat formulera ett 
generellt svar. Stor osäkerhet föreligger således på denna punkt avseende skyldigheten att 
upprätta tillägg till upptagandeprospekt i en vanligt förekommande situation. Givet inte 
minst tillväxten i särskilt mindre och medelstora företags direktfinansiering i form av 
obligationer är denna osäkerhet besvärande och borde undanröjas genom lagstiftning. 
Advokatsamfundet rekommenderar därför en översyn av hur ”tap issues” påverkar frågan 
om tillägg till prospekt och tilläggsprospektets omfattning. 
 
Behovet av en sammanhållen finansiell lagstiftning 
 
Förevarande lagstiftningsärende illustrerar det behov av en sammanhållen finansiell 
lagstiftning som Advokatsamfundet länge har förordat. 

Den finansiella lagstiftningen är i hög grad splittrad på en rad olika författningar, trots att 
frågorna ofta är närliggande och att många bestämmelser är likalydande. Detta förhållande 
är inte ägnat att främja överskådligheten. En ökad överskådlighet torde gynna 
konsumenter samtidigt som fördelarna med en ”förbättrad och enhetlig lagstruktur”.1 

Advokatsamfundet anser vidare att det skulle vara i linje med den strävan efter 
konsoliderad och mer koherent lagstiftning som märkts för den finansiella marknaden. 
Detta åskådliggörs exempelvis när regleringen av banker och kreditmarknadsbolag – som 
tidigare återfunnits i olika lagar – sammanfördes i lagen om bank- och finansieringsrörelse 
och när i princip lagarna för hela värdepappersmarknaden samlades i lagen om 
värdepappersmarknaden. Det bör dock påpekas att lagen om handel med finansiella 
instrument, med bland annat de viktiga prospektreglerna i dess 2 kap. och de likaledes 
viktiga nettnings- och lagvalsbestämmelserna i 5 kap. 1 § respektive 3 §, fortfarande 
ligger utanför den samlade lagstiftningen. 

Som Advokatsamfundet tidigare har påpekat vid ett flertal tillfällen,2 bör 
lagstiftningsåtgärder därför vidtas för att samla samtliga dessa regler – som alltmer hänger 
samman och som på grund av konvergensen mellan olika finansiella verksamhetsgrenar i 
allt större utsträckning måste beaktas sammantaget – i en samlad finansmarknads-
lagstiftning. Därigenom skulle de skilda regelverken kunna samordnas, förståelsen för 

                                                
1 Se SOU 2005:114 s. 528 och prop. 2008/09:200 s. 365. 
2 Se Advokatsamfundets remissyttrande i Fi2005/6495, Fi2006/2506, Fi2006/3480, Ju2008/10607/L2, 
Fi2010/799, Fi2010/4807, Fi2012/3710, Fi2013/208, Fi2013/329, Fi2013/3860 och Fi2013/4037. 
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desamma öka samt förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar lättare undvikas. 
På ett övergripande plan vill Advokatsamfundet hänvisa till utvecklingen i vissa andra 
länder i Europa där i princip alla regler som berör de finansiella marknaderna samlats i en 
lag. Exempel på detta är Code monétaire et financier i Frankrike och Financial Services 

and Markets Act i Storbritannien. Utvecklingen inom EU förefaller gå mot en allt mer 
splittrad lagstiftning genom att de direktiv som antas för olika delar av det finansiella 
systemet inte samordnas; den delegerade normgivning som i praktiken genomförs av de 
tre sektorsmyndigheterna EBA, ESMA och EIOPA bidrar också till splittringen på 
unionsrättsnivå. Behovet av samordning på det nationella planet torde därför öka. Förslag 
om liknande reformer har för de finansiella marknaderna förts fram i litteraturen och i den 
allmänjuridiska debatten3 samt i princip fått stöd från regeringshåll.4 I departements-
promemorian Säkerheter och avräkningar, - ett alternativt genomförande av två direktiv 
(Ds 2013:71) framhöll utredaren att en reform av det slag Advokatsamfundet förordar 
torde vara önskvärd eller kanske till och med nödvändig (s. 58 f.). 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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    genom Johan Sangborn 
 
 

                                                
3 Se exempelvis J. Perkins, ”The Morality of Commercial Lawmaking”, Butterworth’s Journal of International 

Banking and Finance Law 2005 s. 456 samt D. Hanqvist, ”Näringsrättens splittring – exemplet med de 
finansiella marknaderna”, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006 s. 23. 
4 Se prop. 2006/07:5 s. 320 och prop. 2009/10:220 s. 75. 


