
 

 

 

 
 

Remissvar på DS 2012:37  
från 

Institutionella ägares förening för  
regleringsfrågor på aktiemarknaden  

 

1 Inledning 

Institutionella Ägares Förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden (IÄF) – vars syfte är 

att främja god utveckling av självreglering på den svenska aktiemarknaden – består av 15 

medlemmar
1
 som tillsammans äger aktier i svenska börsnoterade bolag till ett värde av cirka 

800 mdkr. Detta motsvarar drygt 20 procent av det svenska börsvärdet.  

Som ägare av stora poster i svenska aktiemarknadsbolag är medlemmarna i Institutionella 

ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden (IÄF) intresserade av att bolagen har 

goda möjligheter att, vid behov, öka det egna kapitalet. Nyemissioner bör därför kunna 

genomföras snabbt och till låga kostnader. Samtidigt är det viktigt för institutionerna och dess 

andelsägare, att deras intressen inte åsidosätts vid nyemissioner. Likabehandlingsprincipen är 

en grundpelare inom aktiebolagsrätten. Av det följer att företrädesemission alltid ska vara 

huvudalternativet vid behov av att öka aktiekapitalet. Riktade nyemissioner kan innebära att 

de som erbjuds att delta i emissionen gynnas på bekostnad av de aktieägare som inte har 

möjlighet att delta. Det bör därför ställas mycket höga krav på proceduren och transparensen 

kring prissättningen i de undantagsfall då riktade nyemissioner ändå genomförs. Bolagens 

behov av att genomföra en nyemission snabbt och till låga kostnader måste vägas mot 

aktieägarnas intresse av att inte bli utspädda eller på annat sätt förfördelade  

Samtliga medlemmar i IÄF förordar företrädesemissioner och har en restriktiv hållning till 

riktade emissioner vilket kommer till uttryck i respektive ägarpolicy. I bilagan härtill finns 

utdrag ur ett antal svenska institutioners ägarpolicyer. 

  

                                                 
1
 AFA, Alecta, AMF Fonder, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden, Handelsbanken 

Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, SEB Fonder, Skandia Liv, 

Swedbank Robur Fonder och Tredje AP-fonden 
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2 Synpunkter och förslag 

IÄF tillstyrker de förslag till lagändringar som föreslås i DS 2012:37. IÄF instämmer också i 

att uttalandet från Lagutskottet från 1973 inte längre ska tillmätas betydelse. 

IÄF vill understryka att det är viktigt att företrädesemissioner fortsätter att vara 

huvudalternativet för aktiemarknadsbolag som behöver genomföra nyemission. I dagsläget 

kan företrädesemissioner dock i vissa situationer upplevas vara ineffektiva och kostsamma.  

I promemorian berörs trots det inte förutsättningarna för att förenkla eller effektivisera 

förfarandet med företrädesemissioner. Istället förs, i och för sig klargörande, resonemang om 

riktade nyemissioner. Föreningen föreslår därför att regeringen skyndsamt låter utreda vilka 

åtgärder som kan vidtas för att företrädesemissioner ska underlättas Härvidlag bör såväl de 

faktorer som påverkar kostnaderna som tidsåtgången utredas. Det bör i första hand utredas om 

det finns några förutsättningar att förenkla förfarandet för företrädesemissioner inom de ramar 

som följer av EU:s bolagsrättsdirektiv och prospektdirektivet. Om några sådana 

förutsättningar inte föreligger bör motsvarande initiativ tas inom EU.   

IÄF anser, som nämnts ovan, att företrädesemissioner ska vara huvudalternativet vid 

emissioner. Riktade emissioner kan vara godtagbara endast om synnerliga skäl föreligger. 

Orsaken till detta är, i linje med vad som anförs inledningsvis ovan, bland annat att det är 

ytterst svårt att fastställa ett korrekt marknadsvärde för den post aktier som emitteras. Även 

om emissionskursen motsvarar börskursen vid emissionstillfället kan det inte tas för givet att 

marginalprissättningen på enskilda börsposter motsvarar värdet av en större post aktier. 

Beroende på ett antal faktorer ex vis likviditet kan värdet vara avsevärt högre eller lägre. 

Prissättningen är således inte bara en fråga om huruvida den ska ske med rabatt jämfört med 

aktuell börskurs. Om en riktad kontant emission ändock genomförs är det av väsentlig 

betydelse att teckningskursen fastställs på ett marknadsmässigt och transparent sätt. Riktade 

emissioner där befintliga aktieägare deltar bör som huvudregel alltid följas av en 

företrädesemission (en tudelad emission) med samma villkor där de aktieägare som fått 

tilldelning i den riktade emissionen avstår från att teckna aktier. Vid beslut om riktade 

nyemissioner till vissa aktieägare på bolagsstämma ska inte dessa aktieägare tillåtas delta i 

beslutet. 

IÄF anser det vara mycket angeläget att Kollegiet för svensk bolagsstyrning gör ett 

principuttalande om vad som är god sed på aktiemarknaden gällande riktade kontanta 

nyemissioner. Uttalandet bör återspegla att företrädesemissioner är det normala alternativet 

vid kontanta nyemissioner och att riktade emissioner kan vara godtagbara endast om 

synnerliga skäl föreligger. Uttalandet bör utformas med den restriktivitet som krävs för att 

säkerställa att de aktieägare som inte ges möjlighet att delta i en riktad emission, inte 

missgynnas. Det bör även framgå att den riktade emissionen som huvudregel ska följas av en 

företrädesemission på sätt som beskrivits ovan. 
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Bilaga: Utdrag ur institutionella investerares ägarpolicyer 

Swedbank Robur 

Nyemissioner ska i första hand genomföras som kontantemissioner med företräde för bolagets 

befintliga aktieägare. Endast i speciella situationer kan det vara befogat att avvika från 

befintliga aktieägares företrädesrätt (s.k. riktad emission) och styrelsen måste därför utförligt 

motivera ett sådant förslag till bolagsstämman.   

Bemyndiganden till styrelsen att besluta om riktade emissioner ska vara utförligt motiverade, 

avseende i vilka situationer och under vilka villkor de får utnyttjas, och bör endast i 

undantagsfall omfatta riktade kontantemissioner. Riktade kontantemissioner ska inte ske till 

rabatt. 

Bemyndiganden till styrelsen kan vara motiverade för vissa typer av situationer då det normalt 

kan bedömas vara mindre ändamålsenligt att avvakta med beslutet till en ny bolagsstämma. 

Bedömningen måste vara restriktiv. Bemyndiganden att besluta om riktade emissioner bör 

inte överstiga tio procent av Bolagets kapital.  

Bolagen ska aktivt eftersträva en effektiv kapitalstruktur. Bolag ska ha de finansiella resurser 

som krävs för att säkerställa och utveckla Bolagets affär. Överskottslikviditet ska distribueras 

till aktieägarna. Vid avgörande om detta ska göras genom utdelning, inlösenförfarande eller 

återköp av aktier måste den bolagsspecifika situationen beaktas. Vid beslut om återköp måste 

särskilt beaktas bl.a. likviditeten i aktien, påverkan för olika aktieslag med lika ekonomisk rätt 

i Bolaget samt påverkan på befintliga och beslutade Incitamentsprogram. Bolagen ska 

tydliggöra motiven till vald kapitalstruktur och utdelningspolitik.  

Styrelsen ska särskilt beakta och motivera den totala utspädningen som kan bli en följd av en 

kombination av bemyndiganden om t.ex. nyemission, återköp och överlåtelse av egna aktier 

och Incitamentsprogram. 

 

Första AP-fonden 

Nyemissioner ska i första hand beslutas på stämma och genomföras som kontantemissioner 

med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Endast i speciella situationer kan det vara 

befogat att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt (riktade emissioner). Riktade 

emissioner bör inte ske med rabatt. Bemyndiganden till styrelsen att genomföra emissioner 

med eller utan företrädesrätt kan i undantagsfall vara nödvändiga men bör inte överstiga tio 

procent av bolagets kapital. Vid apportemissioner ska en grundlig och tydlig värdering 

publiceras för att aktieägarna ska kunna bedöma emissionsvillkoren i förhållande till de 

förvärvade tillgångarna. 

Alla avsteg från normalfallet, företrädesemission beslutad på stämma, ska utförligt motiveras 

av bolagets styrelse. Första AP-fonden kommer att göra en restriktiv bedömning av styrelsens 

motiv. 
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Fjärde AP-fonden 

Likabehandling av aktieägare är för fonden en viktig grundprincip som innebär att ingen 

aktieägare får förfördelas ekonomiskt vid: 

 Utdelning, oavsett om den ges i kontanter, aktier eller på annat vis. 

 Emissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Avvikelse från 

företrädesrätten får endast ske i särskilt motiverade undantagsfall. 

 Bud på samtliga aktier i bolaget. 

 Likvidation av bolaget. 

Fonden anser att om en styrelse avser att utnyttja ett eventuellt bemyndigande, om annan 

emission än företrädesemission, ska detta beslut vara väl motiverat avseende situation, pris 

och andra villkor. 

Fonden är återhållsam med att bifalla generella bemyndiganden om emissioner utan 

företrädesrätt, speciellt kontant- och konvertibelemissioner. 

Den totala potentiella utspädningen ska vara begränsad när hänsyn är tagen även till övriga 

utestående program, det vill säga ett eventuellt emissionsbemyndigande inklusive maxutfall 

av eventuella aktie- och optionsrelaterade program. Den potentiella utspädningen är en viktig 

faktor vid beslutet om fonden ska stödja ett förslag om generellt bemyndigande. 

Fonden har lättare att acceptera att lämna allmänna bemyndiganden om apportemissioner utan 

företrädesrätt för förvärv av mindre bolag eller mindre delar av bolag. 

 

Nordea fonder 

Riktade emissioner  

Nordeas fonder anser att gamla aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna nya aktier. Riktad 

nyemission mot kontant likvid, där företrädesrätt för gamla aktieägare saknas, bör undvikas.  

Bemyndigande för styrelser att fatta beslut om emission  

I de fall där styrelsen föreslås bemyndigas att fatta beslut om emissioner utan företrädesrätt 

för gamla aktieägare bör sådant bemyndigande endast avse apportemissioner. Bemyndigande 

omfattande mer än fem procent av bolagets kapital bör undvikas om ej annat särskilt 

motiveras utifrån bolagets specifika situation och behov under den period bemyndigandet 

omfattar. 


