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”Aktieägare har 
ingen skyldighet att 
på bolagsstämma se 

till något annat 
intresse än sitt eget”

Stämmer detta? Är det 
ändamålsenligt?



Utländsk 
utblick
”Joint adventurers, like 
copartners, owe to one
another, while the enterprise
continues, the duty of the 
finest loyalty. /.../ Not honesty
alone, but the punctilio of an 
honor the most sensitive, is 
then the standard of behavior” 
(Benjamin N. Cardozo)

Amerikansk och tysk rätt – lojalitetsplikt i
close corporations och lojalitetsplikt för
controlling shareholder

Engelsk rätt – (i) majoriteten får inte
missbruka sin makt till nackdel för
minoriteten och (ii) krav på good faith vid 
beslut om bolagsordningsändringar
(iii) Unfair prejudice (Section 994 CA 2006)

I tysk rätt (och amerikansk) även
lojalitetsplikt för minoritetsägare



Aktieägares 
lojalitetsplikt

Utgångspunkt lojalitetsplikt
saknas, men 

- Vinstsyftet, aktieägarjäv 7:46 ABL, generalklausulen i
7:47 ABL, majoritetsmissbruk 25:21 ABL och 29:3 ABL 
innebär vissa gränser för aktieägare

- Allmän rättsprincip om en lojalitetsplikt för
majoritetsägare?

- Om aktieägaravtal finns som utgör enkelt bolag 
lojalitetsplikt mellan avtalsparterna/ägarna

- Även övriga fall av nära samarbete kan grunda en
kontraktuell lojalitetsplikt

Det här fotot av Okänd författare 
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Vinstsyftet

Vinstsyftet - handlingsdirigerande –
ALLA bolagsorgan ska iaktta det inom
ramen för beslutsfattandet

Långsiktigt eller kortsiktigt vinstsyfte?

Ska bolaget bara ge vinst eller är det 
fråga om vinstmaximering?

Uppenbarhetskrav

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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Generalklausulen
• Likhetsprincipen – alla aktier har lika rätt i bolaget om inte 

annat följer av lag eller bolagsordning (4:1 ABL)

• Generalklausulen (7:47 ABL):

”Bolagsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att 
ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon 
annan till nackdel för bolaget eller någon annan 
aktieägare.”

- Även enskild aktieägare skyddas!



Skadeståndsansvar 29:3 ABL
”En aktieägare skall ersätta skada 
som han eller hon uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet tillfogar 
bolaget, en aktieägare eller någon 
annan genom att medverka till 
överträdelse av denna lag, 
tillämplig lag om årsredovisning 
eller bolagsordningen.”

• En ägare som röstar för ett 
stämmobeslut som strider mot 
GK, eller likhetsprincipen kan bli 
skadeståndsskyldig

• Även annan medverkan till 
överträdelse av lagarna

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-ND
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Allmän rättsprincip?
• Finns det en allmän rättsprincip om majoritetsägares 

lojalitetsplikt?
- Princip om rättsmissbruk?
- Majoritetsägare har en möjlighet att påverka minoritetens 
ekonomiska situation
- Avtalsförhållande kan anses föreligga genom att 
bolagsordningen utgör ett avtal mellan bolaget och 
ägarna
- Hr-2020-1947-a, Jones v. H.F. Ahmanson & Co. och BGHZ 
103, 183.



LOJALITETSPLIKT I ENKLA 
BOLAG



”Because of the fundamental resemblance of the 
close corporation to the partnership, the trust and 
confidence which are essential to this scale and 
manner of enterprise, and the inherent danger to 
minority interests in the close corporation, we hold
that stockholders in the close corporation owe one
another substantially the same fiduciary duty in the 
operation of the enterprise that partners owe to 
one another.” (Donahue v. Rodd Electrotype Co.) 



Vad är det enkelt bolag?

Ett enkelt bolag föreligger, om två eller flera har 
avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att
handelsbolag föreligger enligt 1 § (1:3 BL)

• En överenskommelse om att samverka för ett
gemensamt ändamål konstituerar ett enkelt bolag

• Överenskommelsen kan vara skriftlig, muntlig eller
konkludent



Lojalitetsplikt i enkla bolag

Delägare i enkla bolag har en lojalitetsplikt

• NJA 1962 s. 359
• Svea hov rätts dom den 10 juni 2015 mål T 6671
• Göta hovrätts dom den 4 juni 2009 mål T 1927-08
• Prop 1979/80:143
• Lindskogs kommentar



Aktieägaravtal som enkelt bolag?
• Den härskande uppfattningen är att ett aktieägaravtal kan

utgöra ett enkelt bolag

• En prövning görs i varje enskilt fall:
- Överenskommelse Ofta ja, Kan även vara ett 
muntligt aktieägaravtal!
- Finns det ett gemensamt ändamål? – Ofta ja, t.ex. vinst, att 
bygga ett nytt storbolag, att bygga ett familjeföretag, eller att 
göra en exit inom ett par år
- Samverkan för det gemensamma ändamålet – Ofta ja, t.ex. 
genom rösträttsöverenskommelser, finansiering eller arbete i 
bolaget



Konsekvenser

Likhetsprincip
mellan delägarna Lojalitetsplikt

Vissa dispositiva
resp tvingande

regler i HBL gäller



Lojalitetspliktens innebörd
• En helhetsbedömning i varje enskilt fall, beroende på 

engagemang, verksamhetens art etc, men kan omfatta 
bl.a.:

- Skyldighet att främja bolagets intresse, i vart fall om 
förvaltningsrätt föreligger
- Förbud att tillskansa sig otillbörliga fördelar
- Skyldighet att undvika intressekonflikter
- Konkurrensförbud och förbud att utnyttja affärsmöjligheter, 
men främst om förvaltningsrätt och bara om det kan skada 
bolaget
- Upplysningsplikt
- Tystnadsplikt
- Förbud mot majoritets- och minoritetsmissbruk? (Se 
Lindskog)



Rättsföljder
• Skadestånd enligt 2:14 HBL 
”En bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget 
när han fullgör sina uppgifter skall ersätta skadan.”

- I enkla bolag gäller skadeståndsskyldigheten gentemot övriga 
bolagsmän (se Lindskog)

• Upplösning och likvidation enligt 2:25 HBL – viktig grund

• Obehörig vinst? 



Lojalitetsplikt pga nära samarbete
• Även om ett 
ägarsamarbete inte 
skulle anses utgöra ett 
enkelt bolag bör en 
lojalitetsplikt föreligga 
om ägarna samarbetar 
nära inom ramen för 
bolaget



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
Jessica Östberg 
Jessica.ostberg@juridicum.su.se
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