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Sammanfattning 
Den reglering som finns för aktiebolag är omfattande men saknar vid denna studie en uttrycklig 
reglering för närståendetransaktioner. Syftet med studien har därför varit att utreda området 
närståendetransaktioner och hur företeelsen rättsligt hanteras. För att uppfylla syftet med 
studien har rättsdogmatisk metod använts. Närståendetransaktioner kan efter denna utredning 
framställas innebära överföringar eller överlåtelser av tillgångar eller komponenter mellan ett 
aktiebolag och närstående till aktiebolaget. Utredningen visar även att närståendebegreppet 
anses vara i behov av en avgränsning och generalisering eftersom den krets av personer som 
omfattas av närståendebegreppet varierar mellan olika bestämmelser. Vidare visar utredningen 
att det finns betydande reglering som rättsligt hanterar närståendetransaktioner. Sådan reglering 
finns exempelvis i aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05, aktiebolagslagens 17 kap. 
ABL om värdeöverföringar och 16 kap. ABL om riktade emissioner. Rättspraxis har även visat 
att dessa bestämmelser rättsligt kan hantera närståendetransaktioner i praktiken, däremot ger 
rättspraxis ingen sammantagen vägledning för hur närståendetransaktioner praktiskt ska 
bedömas utan uppfattas bedömas i varje enskilt fall.	  
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1. Inledning 
Varje dag sker affärstransaktioner i ett aktiebolag. Aktiebolaget är en juridisk person som 
omges av direkt närstående som exempelvis styrelseledamöter och verkställande direktör samt 
indirekt närstående genom närstående till den som är direkt närstående till aktiebolaget. När en 
affärstransaktion genomförs med en närstående finns det risk att den närstående parten utnyttjar 
sin ställning för att otillbörligt tillägna sig aktiebolagets värden. En sådan transaktion kan 
medföra skada för bolaget, dess aktieägare och utomstående intressenter till bolaget.  
Ett sätt att förhindra att sådana transaktioner sker mellan ett aktiebolag och en närstående är 
genom lagreglering. Svensk rätt saknar dock en generell reglering avseende 
närståendetransaktioner.1 I de rättskällor som finns att tillgå såsom lag, förarbeten, praxis och 
doktrin diskuteras inte uttryckligen hur närståendetransaktioner rättsligt ska eller bör hanteras 
generellt. Då området inte uttryckligen generellt regleras i lag och vägledning inte heller finns 
i andra relevanta källor uppstår kunskapsluckor i hur närståendetransaktioner hanteras då de 
orsakar skada, exempelvis vid transaktioner med närstående på icke marknadsmässiga villkor. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda och klargöra området närståendetransaktioner genom att 
analysera företeelsen och utreda hur transaktioner mellan närstående hanteras ur ett rättsligt 
perspektiv. För att utreda hur närståendetransaktioner rättsligt kan hanteras kommer studien 
utgå ifrån hur de hanteras utifrån reglering samt hur de hanteras i praktiken avseende rättspraxis 
på området. 
 
För att uppfylla syftet kommer utredningen att utgå ifrån följande konkreta frågeställningar: 

• Föreligger ett behov av att strömlinjeforma begreppet närstående i svensk lagstiftning? 
• Hur kan man på ett ändamålsenligt sätt framställa företeelsen närståendetransaktioner? 
• Hur hanteras rättsligt olika närståendetransaktioner utifrån reglering på området? 
• Hur hanteras olika närståendetransaktioner rättsligt i praktiken avseende rättspraxis? 

 
1.2 Metod 
För att uppfylla det syfte som uppställts och besvara de frågeställningar som avses behandlas 
har den rättsdogmatiska metoden använts, vilket innebär studier av lagstiftning på området, 
förarbeten, praxis samt relevant doktrin.2 I utredningen har även studier skett av den 
självreglering som aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05 innefattar. De juridiska 
databaserna Zeteo och Karnov har till stor del använts för att finna relevanta rättskällor. De 
olika rättskällorna har använts för att ge läsaren en sammantagen förståelse inom varje område 
som har studerats. För att ge en inledande förståelse för varje område har källor som doktrin 
och förarbeten i störst utsträckning använts. För att sedan relatera de olika områdena till 
studiens centrala del, närståendetransaktioner, har vägledning hämtats främst från doktrin, lag, 
självreglering, förarbeten och praxis på området. Av de källor som har använts har proposition 
2004/05:85 om ny aktiebolagslag varit särskilt central. Därutöver har direktivet Ds 2018:15, 
lagrådsremissen om nya EU-regler om aktieägares rättigheter samt tidskriften om 
aktiemarknadsnämndens närståenderegler givit särskild vägledning som underlättat för studiens 
utredning.   

																																																								
1 Ds 2018:15 s. 369 och 374., Lagrådsremiss om nya EU-regler om aktieägares rättigheter 2019, s. 85–86. 
2 Fredric Korling & Mauro Zamboni, Juridisk metodlära. (Lund: Studentlitteratur AB, 2013), s. 21. 
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2. Närståendebegreppet 
I detta avsnitt behandlas relevanta definitioner av vad som anses vara närstående till ett 
aktiebolag och till aktiebolagets bolagsorgan. 
 
2.1 Den generella definitionen av närstående i inkomstskattelagen 
I inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anges den generella definitionen av begreppet 
närstående. Definitionen regleras i 2 kap. 22§ IL och har existerat sedan 1976 då lagstiftningen 
om fåmansföretag uppkom.3 Enligt 2 kap. 22§ IL anses närstående vara: 
 

”-make, 
- förälder, 
- mor- och farförälder, 
- avkomling och avkomlings make, 
- syskon, syskons make och avkomling, och 
- dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är 
delägare i.  
 
Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling.” 

 
Ursprungligen är begreppet närstående hämtad från 3 kap. 32§ 14p kommunalskattelag 
(1928:370), KL, där definitionen av närstående är densamma som i inkomstskattelagen.4 I 
inkomstskattelagens 2 kap. 20§ IL regleras vidare att sammanboende par som tidigare har varit 
i äktenskap med varandra eller som tillsammans har eller har haft gemensamma barn ska 
omfattas av samma bestämmelser som gifta. Det innebär att sådana sammanboende inkluderas 
i begreppet närstående. De sammanboende som inte omfattas av samma bestämmelser som 
gifta enligt 2 kap. 20§ IL utgör således inte närstående. Som nämnts hämtades 2 kap. 22§ IL 
från kommunalskattelagen vars förarbeten inte har lämnat närmare förklaring till närståendes 
omfattning. I förarbetena fastställs endast vilken personkrets som begreppet närstående ska 
omfatta, vilket förorsakar svårigheter i att utröna motiv till förarbetenas avgränsning av 
närståendebegreppet. Syftet med de ursprungliga bestämmelserna var att förhindra att en person 
använder sina närstående för att åstadkomma ett kringgående av lagen. Man har sedan fortsatt 
att använda det oförändrade närståendebegreppet. I gällande inkomstskattelag kvarstår 
närståendebegreppet utan materiella ändringar och används i flertal bestämmelser i lagen.5  
 
I inkomstskattelagen återfinnes flera bestämmelser där ett närståendebegrepp används och som 
genom tillägg eller inskränkningar av begreppet, avviker från den generella definitionen i 2 kap. 
22§ IL.6 Exempelvis inskränks begreppet närstående i 53 kap. 9§ IL där syskon, syskons make 
och syskons avkomling inte anses vara närstående.7 Detta till skillnad från 40 kap. 11§ IL där 
närståendebegreppet utvidgas, då även svenskt handelsbolag där fysiska personen själv eller 
närstående fysisk person är delägare anses som närstående utöver det generella 
närståendebegreppet.8 Det finns skillnader på formuleringen av begreppet närstående i lagen, 
därför ifrågasätts varför begreppet inte har samordnats inom specifika områden och varför 
frågan om närståendebegreppets omfattning inte har framkommit i tidigare 

																																																								
3 Prop. 1999/2000:2 s. 19 och 42. 
4 Prop. 1999/2000:2 s. 42., 3 kap. 32§ 1st. 14p kommunalskattelag (1928:370). 
5 SOU 2002:52 s. 514–517. 
6 SOU 2002:52 s. 528. 
7 SOU 2002:52 s. 529., se även Prop. 1999/2000:2 s. 612. 
8 SOU 2002:52 s. 531., se även Prop. 1999/2000:2 s. 470.	
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lagstiftningsärenden. I flertal lagrum har även motivering till personkretsens omfattning i 
närståendebegreppet utelämnats. Denna avsaknad av motiveringar kan föreligga för att 
gränsdragningar utgjorts slumpmässigt eller ansetts så uppenbara att de inte var i behov av 
kommentarer. Närståendebegreppet utformas på olika sätt i skattelagstiftningen, men i 
huvudsak används det generella närståendebegreppet i 2 kap. 22§ IL. De utvidgningar och 
inskränkningar som finns i inkomstskattelagen grundar sig i att respektive lagrum avser att 
uppnå olika syften.9 
 
2.2 Närståendebegreppet i aktiebolagslagen 
	
2.2.1 Närståendelån i 21 kap. ABL 
I aktiebolagslagen finns bestämmelser om det generella låneförbudet, även benämnt 
närståendelåneförbudet, i 21 kap. aktiebolagslag (2005:551), ABL. Låneförbudet är ett förbud 
för aktiebolag eller andra bolag som ingår i en och samma koncern att låna ut pengar 
(penninglån) till den ”förbjudna kretsen”. Förbudet omfattar även de säkerheter som bolag kan 
lämna för ett lån som en i den förbjudna kretsen har upptagit, förbudet gäller därmed även pant, 
borgen och garanti för förbindelser.10 Därutöver kan transaktioner som kan jämställas med 
penninglån med avseende på vissa kreditvillkor omfattas av reglerna i 21 kap. ABL.11 I 21 kap. 
1§ ABL regleras vilka personer som ingår i den förbjudna kretsen, vilka är: 
 

- De som äger aktier i bolaget eller i bolag som ingår i samma koncern. 
- De som har ställning som styrelseledamot, med styrelseledamot jämställs 

styrelsesuppleant. 
- De som är verkställande direktör, då jämställs även de som verkar som vice 

verkställande direktör.12 
- De närstående personer som ingår i en så kallad släkt- eller närståendekatalog samt de 

juridiska personer vilket en ovanstående person i förbjudna kretsen har ett bestämmande 
inflytande över.13 

 
I den förbjudna kretsen uppställs ett antal fysiska- och juridiska personer som ingår i begreppet 
närstående. I 21 kap. 1§ ABL regleras även vilka som är närstående till ovanstående personer. 
Likt de ovanstående personerna ingår även dessa i den förbjudna kretsen och omfattas av 
närståendebegreppet.14 Dessa är enligt 21 kap. 1§ ABL följande: 
 

”3. den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till den som avses i 1 eller 2,  
4. den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led 
eller så att den ene är gift med den andres syskon” 
 
 
 

																																																								
9 SOU 2002:52 s. 528–531, 573–574 och 578.  
10 Björn Lundén & Ulf Bokelund Svensson, Aktiebolag. Skatt Ekonomi och Juridik, 23 uppl. (Näsviken: Björn 
Lundén Information AB, 2016), s. 302. 
11 Prop. 2004/05:85 s. 803. 
12 Prop. 2004/05:85 s. 802.  
13 Prop. 2004/05:85 s. 802–803., Clas Bergström & Per Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 5 uppl. 
(Stockholm: Norstedts juridik AB, 2015), s. 248., Rolf Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, 24 uppl. (Stockholm: 
Norstedts juridik AB, 2014), s. 112.  
14 Lundén & Svensson 2016, s. 304. 
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Med denna något opreciserade bestämmelse avses att lån inte får lämnas till följande personer: 
 

- Den som är gift med en person i den förbjudna kretsen, här likställs de som har ett 
samboförhållande. 

- Föräldrar, farföräldrar och morföräldrar, styvföräldrar samt styvföräldrar till person i 
förbjudna kretsens föräldrar. 

- Barn och barnbarn samt barn och barnbarns make. 
- Makes föräldrar, makes farföräldrar och morföräldrar, särkullbarn samt makes 

barnbarn. 
- Syskon och dess make samt makes syskon.15 

 
Utöver de personer som omfattas av släktskapskatalogen omfattas även som nämnts juridiska 
personer av låneförbudet. Det innebär att när en person omfattas av låneförbudet omfattas även 
den juridiska person som står under personens inflytande av låneförbudet. Två aktiebolag som 
står under inflytande av en person omfattad av låneförbudet kan därmed inte ingå avtal om 
penninglån mellan varandra.16 Om låneförbudet omfattar flera personer som tillsammans har 
ett bestämmande inflytande över en juridisk person, omfattas även den juridiska personen av 
låneförbudet.17 Ett bestämmande inflytande föreligger normalt då ett förhållande enligt 
koncerndefinitionen existerar, detta regleras i 1 kap. 11§ 1-2st. ABL. Det bestämmande 
inflytandet existerar exempelvis då någon innehar röstmajoritet (innehar mer än hälften av 
antalet röster) eller då någon innehar rätten att utse samt avsätta en majoritet av aktiebolagets 
verkande styrelseledamöter.18Avgörande för när en person omfattas av låneförbudet är om de 
ingår i den förbjudna kretsen vid låneavtalets ingående. Det innebär att ett lån är otillåtet om 
låntagaren ingår i den förbjudna kretsen när låneavtalet ingås.19 
 
2.2.2 Riktade emissioner i 16 kap. ABL 
Ytterligare en bestämmelse inom aktiebolagslagen där benämning av vad närstående kan utgöra 
återfinns i 16 kap. 2§ ABL om vissa riktade emissioner.20 Denna bestämmelse tillämpas i de 
fall ett publikt aktiebolag eller dess dotterbolag har för avsikt att rikta en nyemission av aktier 
eller emission av andra instrument som teckningsoptioner eller konvertibler gentemot någon i 
följande personkrets enligt 16 kap. 2§ ABL:21 
” 

a. styrelseledamöter i det emitterande bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, 
b. den verkställande direktören i det emitterande bolaget eller ett annat företag inom samma 

koncern, 
c. andra anställda hos det emitterande bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, 
d. en make eller en sambo till någon som avses i a-c, 
e. den som står under vårdnad av någon som avses i a-c, eller 
f. en juridisk person över vilken någon som avses i a-e, ensam eller tillsammans med någon 

annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.” 
 

																																																								
15 Skog 2014, s. 111. 
16 Skog 2014, s. 112. 
17 Prop. 2004/05:85 s. 802–803. 
18 1 kap. 11§ aktiebolagslag (2005:551)., Torsten Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, 6 uppl. (Stockholm: 
Wolters Kluwer Sverige AB, 2017), s. 68–69., Per Samuelsson, kommentar till aktiebolagslag, not 1336. 
19 NJA 2015 s. 578. 
20 16 kap. 2§ aktiebolagslag (2005:551). 
21 Sandström 2017, s. 125., Prop. 2004/05:85 s. 741. 
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För tillämpning av paragrafen uppställs krav att en nyemission av aktier ska föreligga, 
alternativt att en emission av teckningsoptioner eller konvertibler är aktuell.22 En nyemission 
innebär att nya aktier utges som tillför bolaget ny förmögenhet, en sådan förmögenhet anskaffas 
från aktieägare eller utomstående subjekt.23 Andra formerna som medför att aktiekapitalet i 
bolaget ökar är teckningsoptioner eller konvertibler.24 Först nämnda innebär att bolaget genom 
utfästelse ger rätt att i utbyte mot pengar få teckna aktier i bolaget. Det senare nämnda avser ett 
skuldebrev utfärdat av aktiebolaget som utgör rätt eller skyldighet för fordringsägaren att byta 
fordran (hela eller del av) mot aktier i bolaget.25 Vid emission likväl som nyemission har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna dessa instrument.26 Genom 16 kap. ABL har en rätt givits 
att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om ett kvalificerat majoritetsbeslut tas vid 
bolagsstämman.27 
 
Lagrummet omfattar befattningshavare som finns i det emitterande bolaget såväl som 
befattningshavare i annat bolag i samma koncern. Med befattningshavarna styrelseledamot och 
verkställande direktör likställs även styrelsesuppleanter och vice verkställande direktör, dessa 
utgör därmed en del av personkretsen.28 Lagrummet omfattar även den person som står under 
vårdnad av någon som omfattas av punkterna a till och med c. Med vårdnad avses samma 
innebörd som i 6 kap. föräldrabalk (1949:381), FB. I 6 kap. 2§ FB står barn under vårdnad av 
föräldrar till de är 18 år.29 Med den juridiska person som omfattas av personkretsen avses att en 
person i punkterna a till e ska ha ett bestämmande inflytande. Det bestämmande inflytandet 
innebär likt närståendelån att det ska föreligga ett innehav av mer än hälften av bolagets röster, 
indirekt eller direkt. Om en person innehar sådan ställning får avgöras i det enskilda fallet.30 
Det framgår inte uttryckligen i lag att denna personkrets utgör närstående men benämns 
exempelvis i doktrin som närstående parter. Dels bolagets närstående subjekt i 
befattningshavare och anställd, dels deras närstående fysiska- eller juridiska personer.31 
 
2.3 Aktiemarknadens definition av närstående 
 
2.3.1 Närstående enligt aktiemarknadsnämndens uttalande 
Aktiemarknadsnämnden avger uttalanden, rådgivning samt information till den svenska 
aktiemarknaden, detta för att arbeta för god sed på marknaden.32 Under 2012 utgav 
aktiemarknadsnämnden ett initiativuttalande AMN 2012:05 där regler avseende transaktioner 
utförda mellan noterade aktiebolag och närstående uppställs, aktiemarknadsnämndens 
närståenderegler. Tidigare har dessa regler utgjort en del av stockholmsbörsen NASDAQ OMX 
Stockholms regelverk för emittenter. Då dessa bolagsstyrningsfrågor ansågs utgöra en del av 
aktiemarknadsnämndens mandat snarare än stockholmsbörsens, så ströks närståendereglerna 
från NASDAQ OMX Stockholms regelverk.33 
 
																																																								
22 Prop. 2004/05:85 s. 741. 
23 Sandström 2017, s. 121–122. 
24 Lundén & Svensson 2016, s. 143. 
25 Skog 2014, s. 60 och 66. 
26 Skog 2014, s. 56, 64, 68 och 239., 13 kap. 1§, 14 kap. 1§, 15 kap. 1§, aktiebolagslag (2005:551). 
27 Skog 2014, s. 59., Sandström 2017, s. 125., 16 kap. 8§ aktiebolagslag (2005:551). 
28 Per Samuelsson, lagkommentar till aktiebolagslag, not 1090., Prop. 2004/05:85 s. 741. 
29 Per Samuelsson, lagkommentar till aktiebolagslag, not 1093.  
30 Per Samuelsson, lagkommentar till aktiebolagslag, not 1094., Prop. 2004/05:85 s. 742. 
31 Ds 2018:15 s. 374., Sandström 2017, s. 125. 
32 Peder Grandinson & Ulf Grubbström, “Aktiemarknadsnämndens närståenderegler”, Juridisk tidskrift nr 1 
(2013/14), s. 45. 
33 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 45., AMN 2012:05 s. 1. 
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För att utröna vad som avser närstående enligt aktiemarknadsnämnden bör en översikt över de 
subjekt som inkluderas i dessa närståendetransaktionsregler utföras.34 Enligt 
aktiemarknadsnämndens uttalande avses reglerna att tillämpas på de intressekonflikter som kan 
uppkomma i samband med transaktion mellan ett noterat aktiebolag och en befattningshavare 
eller en i bolaget stor aktieägare.35 Med befattningshavare åsyftas samma personer som 
omfattas av eller nyligt har omfattats av personkretsen enligt 16 kap. ABL avseende vissa 
riktade emissioner som tidigare redovisats.36 Vad som anges vara befattningshavare i 16 kap. 
ABL bör avse bestämmelsen i 16 kap. 2§ 1st. 2p ABL.37 Därmed avses som befattningshavare 
de ledningsfunktionärer, anställda samt de närstående fysiska- och juridiska personerna.38 De 
som nuvarande omfattas av personkretsen omfattas även av närståendereglerna, såväl som de 
personer som nyligen har omfattats av personkretsen. I en kommentar till NASDAQ OMX 
Stockholms regelverk för emittenter under punkt 4.1 där närståendereglerna tidigare reglerades, 
får man i varje enskilt fall avgöra vilka som kan anses nyligen ha ingått i personkretsen som 
regleras i 16 kap. ABL.39  
 
En stor aktieägare definieras i sin tur vara en aktieägare som äger minst tio procent av det 
sammantagna antalet aktier eller röster i bolaget. I en koncern där en transaktion utförs i 
dotterbolaget anses stor aktieägare vara den vars aktier eller röster uppgår till minst tio procent 
i moderbolaget. Med aktieägare likställs den person som aktieägaren är gift eller 
sammanboende med om aktieägaren är en fysisk person. Utöver det likställs även barn som står 
under aktieägarens vårdnad. Om en aktieägare har ett bestämmande inflytande över en juridisk 
person, ensam eller tillsammans med en make, sammanboende eller barn under aktieägares 
vårdnad, likställs även den juridiska personen med aktieägare. Om aktieägaren istället är en 
juridisk person likställs dennes dotterbolag.40 
 
2.3.2 Närstående enligt NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter 
Då det enbart är publika aktiebolag som har rätt att vända sig till allmänheten för extern 
kapitalanskaffning är det enbart dessa bolag som har rätt att erbjuda sina aktier för handel på 
en reglerad marknad.41 Den reglerade marknaden, även kallad börs, drivs av en eller flera bolag 
som har erhållit tillstånd att driva en sådan reglerad marknad. Den reglerade marknaden utgör 
i sin tur ett system för den handel som kan ske med aktier samt andra typer av värdepapper.42 
Ett bolag som erhållit tillstånd att driva en reglerad marknad är Nasdaq Stockholm AB vars 
regelverk innehåller en definition av begreppet närstående.43 Enligt detta regelverk för 
emittenter är närstående följande personer: 
 

”verkställande direktören, styrelseledamöter samt andra personer i ledningen för 
emittenten eller betydelsefulla dotterbolag och som kontrollerar eller utövar ett väsentligt 
inflytande över finansiella och operativa beslut i emittenten eller dotterbolaget. 
Detsamma gäller juridiska personer som kontrolleras av dessa personer samt aktieägare 

																																																								
34 Daniel Stattin, Närståendetransaktioner på aktiemarknaden. En analys av punkt 4.1 i NASDAQ OMX 
Stockholms Regelverk för emittenter, doktorsavhandling (Uppsala: Uppsala Universitet, 2010), s. 17.  
35 AMN 2012:05 s. 1-2.		
36 AMN 2012:05 s. 2. 
37 Stattin 2010, s. 17. 
38 Sandström 2017, s. 125., se även 16 kap. 2§ aktiebolagslag (2005:551). 
39 Stattin 2010, s. 22. 
40 AMN 2012:05 s. 2–3.	
41 Sandström 2017, s. 62., Skog 2014, s. 25. 
42 1 kap. 4b§ lag (2007:528) om värdepappersmarknaden., FAR, Reglerad marknad, 2019, 
https://www.faronline.se/dokument/rattserien/ratt-bolagsratt/r/rb_regleradmarknad/ (hämtad 2019-05-07). 
43 FAR, Reglerad marknad., NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter 2019, s. 2 och 35. 
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som kontrollerar mer än tio procent av de finansiella instrumenten eller rösterna i 
emittenten.” 

 
Vidare föreskrivs att de transaktioner som sker med de som har uppställts vara närstående ska 
offentliggöras, förutom då transaktioner avser en normal företeelse i bolagets verksamhet eller 
utgör en transaktion av mindre betydelse.44 
 
2.4 Årsredovisningslagens redogörelse för begreppet närstående 
Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, reglerar i 5 kap. 1§ ÅRL de bestämmelser som anger 
vilka upplysningar mindre såväl som större företag ska lämna i de finansiella rapporterna. 
Årsredovisningslagen innehåller även bestämmelser som anger att upplysningar ska lämnas 
avseende vissa närståendetransaktioner.45 I de fall transaktion mellan ett rapporterande företag 
(det företag som upprättar års- eller koncernredovisning) och ett företag eller en fysisk person 
som anses utgöra närstående har utförts, ska nödvändiga upplysningar lämnas i de finansiella 
rapporterna.46 I årsredovisningslagen fördelas närståendebegreppet i två paragrafer. 1 kap. 8–
9§§ ÅRL utgör nya paragrafer som tillkom genom lag (2015:813) om ändring av 
årsredovisningslagen (1995:1554). Bestämmelsen i 1 kap. 8§ ÅRL uppställer de förhållanden 
då en juridisk person anses vara närstående till det rapporterande företaget. I 1 kap. 9§ ÅRL 
uppställs i sin tur de fall då en fysisk person utgör närstående till det rapporterande företaget.47 
(se bilaga 1 för paragraferna) 
 
Genom lagändringen fick begreppet närstående en ändrad definition, detta för att i större 
utsträckning överensstämma med internationella redovisningsstandarder.48 Definitionen av 
närstående har till viss del anpassats till den struktur och terminologi som finns i svensk lag, 
men begreppet har samma innebörd som de internationella redovisningsstandarderna, antagna 
i enlighet med IAS-förordningen.49 Närmare avses den internationella redovisningsstandarden 
IAS 24 om upplysningar om närstående. Denna standard syftar till att säkerställa att företag 
lämnar nödvändiga upplysningar i sina finansiella rapporter om sådana transaktioner, 
mellanhavanden samt åtaganden som kan utföras med en till företaget närstående part. IAS 24 
definierar vilka som utgör närstående part i form av fysiska- och juridiska personer till det 
rapporterande företaget och definierar begrepp i årsredovisningslagen. Begrepp som definieras 
är exempelvis bestämmande inflytande och betydande inflytande. IAS 24 föreskriver även vilka 
fysiska- och juridiska personer som inte ingår i benämningen närstående.50 (se bilaga 2, ett 
utdrag ur IAS 24)  

																																																								
44 NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter 2019, s. 35. 
45 Redovisningsrådet, Rekommendation. Upplysningar om närstående, 2001, 
http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/redovisningsradets-rekommendationer/RR/RR23.pdf (hämtad 
2019-04-02)., 5 kap. 1§ årsredovisningslag (1995:1554)., se även 5 kap. 16§, 5 kap. 18§, 5 kap. 21§, 5 kap. 23–
24§§, 5 kap. 29–30§§, 5 kap. 32§ och 5 kap. 45§ årsredovisningslag (1995:1554) som reglerar de upplysningar 
som ska lämnas om närstående och transaktioner med närstående.  
46 Redovisningsrådet, Rekommendation. Upplysningar om närstående., 1 kap. 8§ årsredovisningslag 
(1995:1554). 
47 1 kap. 8–9§§ årsredovisningslag (1995:1554)., Prop. 2015/16:3 s. 198 och 201. 
48 Prop. 2015/16:3 s. 143. 
49 Prop. 2015/16:3 s. 199. 
50 Internationella redovisningsstandarden IAS 24. 
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3. Närståendetransaktioner 
Aktiebolagslagen innehåller ett begränsat antal materiella bestämmelser som reglerar 
affärsbeslut i aktiebolaget. Bestämmelserna avser generella föreskrifter och detaljförbud.51 
Skälet till att enbart ett fåtal bestämmelser existerar är att det inte anses motiverat att lag ska 
kunna begränsa bolagets affärer. Bolagets ledning ska ges friheten att utforma bolagets egen 
affärsverksamhet och med ansvar sköta affärerna i bolaget.52 Detta innebär att de affärsbeslut 
som fattas inom bolaget ska uppfylla verksamhetens syfte, vilket är att skapa vinst om inget 
annat angivits i bolagsordningen. Med det menas att bolagets ledning ska förvalta den egendom 
som finns i bolaget samt att basera de avtal som ingås och beslut som fattas, på affärsmässigt 
rimliga grunder.53  
 
Transaktioner med närstående kan ske såväl inom aktiebolagets normala affärsverksamhet som 
utanför aktiebolagets normala affärsverksamhet. Sådana transaktioner kan ske antingen på 
affärsmässiga/marknadsmässiga eller icke affärsmässiga/marknadsmässiga villkor. En 
transaktion sker på affärsmässiga villkor i de fall transaktionen genomförs på samma villkor 
som om transaktionen skett mellan en köpare och en säljare som inte är närstående till varandra. 
De anses därmed agera utifrån sina egna intressen oberoende av den andra parten.54 
 
I den internationella redovisningsstandarden IAS 24 som behandlar upplysningar om 
närstående återfinns en redogörelse för vad transaktion med närstående är. Enligt IAS 24 är 
närståendetransaktioner överföringar som sker av resurser, tjänster eller förpliktelser mellan det 
rapporterande bolaget och en närstående part till bolaget. Transaktionen är oberoende av om 
ersättning har utgivits mellan parterna eller inte.55 I aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 
2012:05 framgår det vilka transaktioner med närstående som omfattas av dessa 
närståendetransaktionsregler.56 Dessa transaktioner avser överlåtelser och förvärv av aktier, 
rörelser och tillgångar. Med överlåtelse och förvärv tolkas utifrån ett civilrättsligt perspektiv att 
enbart fullständiga överlåtelser och förvärv avses. Med det menas att en part fullständigt 
erhåller annans äganderätt eller annan rättighet och därmed utesluts eventuella begränsade eller 
delade rättigheter.57 Aktiemarknadsnämnden anser att överlåtelse och förvärv syftar till 
tillfälliga transaktioner som kan bedömas orsaka jäv, d.v.s. inte varaktiga transaktioner som 
exempelvis samarbetsavtal.58 Närståendetransaktioner kan även definieras som fall då avtal 
ingås mellan aktiebolaget och närstående till aktiebolaget om att närstående ska förvärva 
tillgångar tillhörande bolaget.59 
 
Ett närståendeförhållande är vanligt förekommande i affärsverksamheter.60 Detta exempelvis 
då ett aktiebolag ingår i en koncern där moderbolaget utövar ett bestämmande inflytande över 
dotterbolaget. Moderbolaget kan då bedriva del av sin verksamhet i ett annat bolag, dotterbolag, 
genom att erhålla ett bestämmande inflytande med någon av alternativen för kontroll som 

																																																								
51 Sandström 2017, s. 268. 
52 Sandström 2017, s. 267 och 269. 
53 Sandström 2017, s. 269., 3 kap. 3§ aktiebolagslag (2005:551) 
54 FAR, ISA 550 Närståendeförhållanden, u.å., https://www.faronline.se/dokument/i/isa550/ 
(hämtad 2019-04-02). 
55 Internationella redovisningsstandarden IAS 24.  
56 Stattin 2010, s. 22. 
57 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 53., AMN 2012:05 s. 1-2.	 
58 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 54. 
59 Stattin 2010, s. 2.	
60 Internationella redovisningsstandarden IAS 24.  
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uppräknas i 1 kap. 11§ ABL.61 Moderbolaget kan då utöva ett sådant bestämmande inflytande 
att de kan påverka såväl finansiella som operativa beslut i det bolaget.62 Genom sådana 
närståendeförhållanden som föreligger i affärsverksamheten kan bolagets resultat och dess 
finansiella ställning påverkas. När ett sådant närståendeförhållande föreligger kan transaktioner 
genomföras som möjligtvis inte skulle ägt rum till utomstående part (där 
närståendeförhållanden inte existerar).63 En sådan påverkan på bolagets resultat och finansiella 
ställning kan ske genom en flexibel prissättning mellan de närstående parterna som till en 
utomstående part istället baseras på affärsmässiga grunder.64 Det innebär att ett bolag 
exempelvis kan sälja varor till ett moderbolag för inköpspris men vid försäljning till en 
utomstående skulle sådana villkor inte ges.65 
 
Förutom denna nämnda påverkan på bolaget som närståendetransaktioner kan medföra, kan 
sådana närståendetransaktioner skada bolaget såväl som dess aktieägare om en närstående part 
förmånligt tillägnar sig sådana värden som är tillhörande bolaget.66 För att förhindra 
närståendetransaktioner som kan skada eller påverka bolaget negativ och att närstående parter 
utnyttjar sina ställningar krävs tydlig reglering. Åtskilda tydliga regler för vad som generellt 
gäller i fall av närståendetransaktioner och som på ett tydligt sätt reglerar hur dessa 
transaktioner hanteras ur ett rättsligt perspektiv finns inte. Studien kommer därför vidare att 
utreda bestämmelser som kan reglera närståendetransaktioner.  

																																																								
61 Sandström 2017, s. 68–69. 
62 Redovisningsrådet, Rekommendation. Upplysningar om närstående.  
63 Internationella redovisningsstandarden IAS 24., Redovisningsrådet, Rekommendation. Upplysningar om 
närstående. 
64 Redovisningsrådet, Rekommendation. Upplysningar om närstående.  
65 Internationella redovisningsstandarden IAS 24. 
66 Ds 2018:15 s. 369., Lagrådsremiss om nya EU-regler om aktieägares rättigheter 2019, s. 85.  
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4. Reglering som rättsligt kan hantera 
närståendetransaktioner 

I följande avsnitt utreds vilka bestämmelser som rättligt kan hantera närståendetransaktioner. 
 
4.1 Bestämmelser i aktiebolagslagen 
 
4.1.1 Vinstsyftet i aktiebolaget 
Aktiebolaget har likt samtliga andra juridiska personer ett syfte såväl som ett föremål med 
verksamheten. Syftet med verksamheten är det ändamål som avses att uppfyllas i bolaget och 
föremålet med verksamheten är ett medel som i sin tur ska medföra att syftet tillgodoses.67 I 
den gällande rätten idag och tidigare har det föreskrivits att syftet i ett aktiebolag är, om inte 
andra föreskrifter framgår av bolagsordningen, att generera vinst som tillgodogörs aktieägarna, 
även benämnt vinstsyftet.68 I de fall ett aktiebolag vill att verksamheten ska uppfylla ett annat 
syfte än det grundläggande syftet, att ge vinst till aktieägarna, kan det i bolagsordningen 
förskrivas att verksamheten ska inneha helt eller delvis ett annat syfte.69 
 
Det syfte en verksamhet avser att uppfylla begränsar handlingsfriheten för aktiebolagets 
bolagsorgan och sätter därmed en form av prägel på hur bolagsorganen får handla i bolaget. 
Det innebär att bolagsorganen endast får fatta beslut såväl som vidta andra rättshandlingar som 
stämmer överens med verksamhetens syfte. Då aktiebolaget har ett vinstsyfte ska beslut eller 
rättshandlingar i närtid och framtid medföra att vinst genereras för att uppfylla vinstsyftet.70 
Detta innebär däremot inte att bolagsorganen genom sina handlingar inte får utsätta aktiebolaget 
för affärsrisker som kan medföra ekonomiska förluster eller andra nackdelar för bolaget som 
strider mot vinstsyftet.71 
 
Det grundläggande syftet i aktiebolaget är som nämnt att generera vinst i bolaget som därefter 
kan utdelas till aktieägarna. Bolagsstämman eller bolagets ledning får därmed inte fatta beslut 
som medför att bolaget avhänder egendom i utbyte mot ersättning som inte anses vara 
marknadsmässig, inte heller får de åta sig förpliktelser som kan strida mot vinstsyftet.72 
Närståendetransaktioner som genomförs på icke marknadsmässiga villkor och innebär att en 
närstående otillbörligt tillägnar sig sådana värden som tillhör aktiebolaget får negativa 
konsekvenser för bolaget. I de fall ett bolagsorgan fattar beslut eller vidtar en rättshandling som 
innebär att en närståendetransaktion på icke marknadsmässiga villkor genomförs strider denna 
handling mot vinstsyftet. En sådan handling anses inte verka för att skapa vinst, utan kan 
innebära att bolaget exempelvis till närstående avhänder tillgångar till ett underpris. Vinstsyftet 
innebär därmed en begränsning som förhindrar att sådana icke affärsmässiga/marknadsmässiga 
närståendetransaktioner sker.73 Vinstsyftet kan däremot åsidosättas i de fall bolagets aktieägare 
är överens om det. Regeln som avser att upprätthålla verksamhetens syfte är till för att skydda 
bolagets aktieägare. Därav förhindras inte beslut eller rättshandlingar som strider mot 

																																																								
67 Sandström 2017, s. 22., Karin Eklund & Daniel Stattin, Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt. (Uppsala: 
Iustus Förlag AB, 2013), s. 114. 
68 Sandström 2017, s. 65., Rolf Skog, ”Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen”, Svensk juristtidning 
(2015), s. 12., Prop. 1975:103 s. 476., Prop. 2004/05:85 s. 540.  
69 Sandström 2017, s. 65., 3 kap. 3§ aktiebolagslag (2005:551)., Prop. 2004/05:85 s. 540.  
70 Skog 2015, s. 13. 
71 Eklund & Stattin 2013, s. 114. 
72 Jessica Östberg, ”Om aktieägares lojalitetsplikt”, Svensk juristtidning (2018), s. 286. 
73 Ds 2018:15 s. 374.	



	 11	

vinstsyftet exempelvis genom att förvärva tillgångar till överpris under förutsättning att 
bolagets samtliga aktieägare är överens.74 
 
4.1.2 Likhetsprincipen och generalklausulerna 
Genom att exempelvis avhända av bolaget ägda tillgångar, ådra bolaget skulder, besluta om 
ändringar avseende det interna förhållandet i bolaget och besluta om ändringar i 
bolagsordningen, kan bolagets majoritetsägare åsamka skada för bolagets minoritetsägare.75 
Till skydd för bolagets minoritetsägare och för att förhindra majoritetsägares maktmissbruk har 
en generell bestämmelse ansetts nödvändig.76 En sådan generell bestämmelse innebär ett förbud 
för bolagsorgan att fatta beslut som riskerar att medföra en otillbörlig fördel åt en aktieägare i 
bolaget eller gentemot någon annan, som samtidigt utgör en nackdel för en annan aktieägare i 
bolaget. Bestämmelser som reglerar detta återfinns i 7 kap. 47§ ABL och 8 kap. 41§ ABL och 
utgör generalklausulerna.77 
 
Reglerna anses vara ett uttryck för likabehandlingsprincipen och omfattar bolagsstämman 
enligt 7 kap. 47§ ABL och å andra sidan bolagets styrelse samt annan för bolaget 
ställföreträdande enligt 8 kap. 41§ ABL.78 Reglerna innebär att bolagsorganens handlingsfrihet 
kan inskränkas genom att de inte kan ta beslut som kan medföra att aktieägare eller annan ges 
en otillbörlig fördel på andra aktieägares bekostnad.79 En sådan nackdel som beslutet kan 
medföra ska för att generalklausulerna ska bli gällande drabba bolaget eller en aktieägare i 
bolaget. För att generalklausulerna ska bli gällande räcker det däremot inte med att en nackdel 
åsamkas, beslutet måste även medföra att en otillbörlig fördel ges åt aktieägare eller annan.80 
Generalklausulernas bestämmelser anses svåra att bedöma såväl som att tillämpa med 
anledning av att begreppet otillbörlig fördel är svårtolkat och vagt. I 1975 års aktiebolagslags 
förarbeten föreskrivs däremot att sådana åtgärder som både står i bolagets intresse samt utgör 
en ”företagsekonomiskt riktig eller försvarlig” åtgärd inte kan anses vara otillbörlig.81 
 
I förarbeten 1973 såväl som 1975 föreskrevs att generalklausulerna gav uttryck för en inom 
aktiebolagsrätten grundläggande princip.82 Denna princip är likhetsprincipen, tidigare benämnd 
likställighetsprincipen, och innebär att alla aktier i ett bolag är likställda om de är av samma 
slag.83 Principen regleras i 4 kap. 1§ ABL som föreskriver att alla aktier i bolaget har lika rätt 
förutsatt att undantag enligt 4 kap. 2-5§§ ABL inte föreligger.84 Då lagrummet reglerar 
rättsförhållandet mellan aktier uppstår frågan om likhetsprincipen avser rättsförhållandet 
mellan bolagets aktier eller mellan bolagets aktieägare. Fastän aktiebolagslagen reglerar 
rättsförhållandet mellan aktier bör likhetsprincipen ta sikte på förhållandet mellan aktieägarna 

																																																								
74 Skog 2015, s. 14., viktigt är även att sådana beslut och rättshandlingar inte strider mot 
borgenärsskyddsreglerna.  
75 Skog 2014, s. 244–245.  
76 Skog 2014, s. 245., Lars Heuman, ”Hur begränsas aktieägarmajoritetens processuella möjligheter att 
missbruka sin makt mot minoriteten?”, Juridisk tidskrift nr 3 (2015/16), s. 506. 
77 Skog 2014, s. 245–246., Sandström 2017, s. 207.  
78 7 kap. 47§ och 8 kap. 41§ aktiebolagslag (2005:551)., Niklas Arvidsson, “Associationsrättens likhets- och 
likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 2013 s. 1250”, Juridisk tidskrift nr 2 (2014/15), s. 272.,  
Ds 2018:15 s. 374. 
79 Prop. 1975:103 s. 248.  
80 Per Samuelsson, lagkommentar till aktiebolagslag, not 614.  
81 Prop. 1973:93 s. 137., SOU 1995:44 s. 183., se även Skog 2017, s. 246–247. 
82 Prop. 1975:103 s. 248., Prop. 1973:93 s. 137.	
83 Sandström 2017, s. 23., Niklas Arvidsson 2014/15, s. 269. 
84 Lars Heuman 2015/16, s. 506., 4 kap 1§ aktiebolagslag (2005:551). 
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såväl som aktierna.85 Vid tillämpning av likhetsprincipen räknas därav inte ”aktie mot aktie”, 
istället tas hänsyn till den inverkan beslutet kan medföra mot aktieägares position i bolaget. 
 
Såväl likhetsprincipen som generalklausulerna utgör grundbestämmelser i aktiebolagslagen.86 
Till skillnad från dåtidens synsätt då generalklausulerna gav ett uttryck av likhetsprincipen är 
samspelet mellan grundbestämmelserna på senare tid omstritt.87 Likhetsprincipen kan brista i 
sin tillämpning då åtgärder utförs där aktier i bolaget formellt likabehandlas, men då 
aktieägarna samtidigt reellt särbehandlas.88 Där likhetsprincipen brister kan prövning göras av 
generalklausulerna som förbjuder de beslut och åtgärder som kan innebära att en aktieägare 
otillbörligt särbehandlas.89  
 
Både likhetsprincipen och generalklausulerna avser att skydda minoritetsägarna genom att 
förhindra att majoritetsägare utnyttjar sin maktställning till främjande av egna intressen. Vid 
problemlösning bör likhetsprincipen enligt 4 kap. 1§ ABL tillämpas i ett första skede. Detta då 
bestämmelsen kan tillämpas vid de fall en formell särbehandling mellan aktier sker. I de fall en 
reell särbehandling av bolagets aktieägare sker prövas istället generalklausulernas 
tillämpning.90 I de fall likhetsprincipen överträds ska generalklausulerna ligga till grund för en 
talan.91 
 

Rättsfallet NJA 2000 s. 404 redogör för ett fall då tillämpning av generalklausulen har 
skett vid en underprisöverlåtelse av en verksamhet till ett av majoritetsägaren helägt 
bolag. Vid ett styrelsebeslut beslöts att den verksamhet som tidigare bedrivits i bolaget 
SWAB nu skulle överföras till bolaget ScanAB. SWAB skulle därefter upphöra med sin 
verksamhet. Överförandet genomfördes genom att överlåta de av SWAB ägda 
tillgångarna enligt balansräkningen samt överta samtliga skulder. Genom överlåtelsen 
avsåg man att verksamheten endast skulle bedrivas i det av majoritetsägaren (ELAB) i 
SWAB:s helägda dotterbolag. SWAB har därmed tömts på dess innehåll och berövats 
möjligheten att fortsättningsvis bedriva en vinstgivande verksamhet. Beslutet har även 
medfört att minoritetsägaren S.C. vars aktieinnehav i SWAB uppgick till 8% nu har ett 
aktieinnehav som uppges omöjligt att avyttra. Tillgångarna har genom att överföras till 
bokfört värde samt att vissa tillgångar som övergick saknat bokfört värde erhållits av 
ScanAB utan att särskild ersättning utgått. Det ansågs även att beslutet om att 
verksamheten i SWAB skulle läggas ned stred mot verksamhetsföremålen i bolaget såväl 
som bolagets bolagsordning. Det beslut som fattades har ansetts ägna en otillbörlig fördel 
för majoritetsägaren i SWAB, ägaren till bolaget ScanAB, och har vidare inneburit en 
nackdel för minoritetsägaren S.C. Det bedömdes att minoritetsägaren S.C. skulle ersättas 
för den skada som han lidit genom beslutet.92 

 
I rättsfallet sker en underprisöverlåtelse av verksamheten till en majoritetsaktieägare i bolaget. 
Som ovan redovisats i avsnitt 2 utgör aktieägare närstående till ett aktiebolag. I rättsfallet antas 
att en närståendetransaktion (mellan bolag och aktieägare) på icke marknadsmässiga villkor i 
form av en underprisöverlåtelse har genomförts. Generalklausulen tillämpades därmed på en 
																																																								
85 Jessica Östberg 2018, s. 285-286. 
86 Ds 2018:15 s. 374. 
87 Sandström 2017, s. 208. 
88 Sandström 2017, s. 207. 
89 Sandström 2017, s. 207., Niklas Arvidsson 2014/15, s. 264. 
90 Sandström 2017, s. 208. 
91 Bergström & Samuelsson 2015, s. 41., se även rättsfall NJA 2013 s 1250 som avser ett fall som visar att 
likhetsprincipen ska skiljas från generalklausulerna. 
92 NJA 2000 s. 404. 
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närståendetransaktion med utgång i ersättningsskyldighet för den skada minoritetsägaren lidit 
på grund av att annan aktieägare ägnades otillbörlig fördel. Därigenom visar rättsfallet hur 
generalklausulerna praktiskt kan tillämpas på närståendetransaktioner. 
 
Vilka personer som omfattas av bestämmelserna framgår i 4 kap. 1§, 7 kap. 47§ och 8 kap. 41§ 
ABL. Generalklausulerna har emellertid erhållit ett vidare tillämpningsområde än 
likhetsprincipen då dessa bestämmelser även innehåller utomstående, i lagrummen benämnt 
annan. Benämningen annan anses syfta på någon fysisk- eller juridisk person som avser en 
aktieägares närstående.93 Generalklausulerna kan därmed även omfatta de fall när en närstående 
person till en aktieägare tillförs en otillbörlig fördel.94 Att utöka omfattningen till att även 
inkludera närstående (annan) infördes troligtvis för att ge täckning för de situationer då 
aktieägare har intresse i att ge en närstående förmåner.95 
 
I de fall ett bolagsorgan fattar ett beslut som kan medföra att en närståendetransaktion på icke 
marknadsmässiga villkor genomförs kan sådant beslut strida mot likhetsprincipen eller 
generalklausulerna. Detta om en närståendetransaktion innebär en otillbörlig fördel för en 
aktieägare eller närstående och i sin tur en nackdel för en annan aktieägare. Likväl kan sådana 
beslut strida mot likhetsprincipen i fall endast en aktieägare genom närståendetransaktionen 
favoriseras. Likhetsprincipens tillämpning bör däremot inte kunna göras gällande i de fall en 
närståendetransaktion sker med en till bolaget närstående som inte utgör en aktieägare. Inträffar 
närståendetransaktioner på icke marknadsmässiga villkor kan dessa bestämmelser rättsligt 
hantera och förhindra att sådana transaktioner genomförs.96 Bestämmelserna bör tolkningsvis 
därmed förhindra att sådana transaktioner sker genom att förhindra bolagsorganens möjlighet 
till att genomföra närståendetransaktioner. 
 
4.1.3 Styrelseledamotens och Verkställande direktörens jäv 
Aktiebolagets bolagsledning har en lojalitetsplikt mot aktiebolaget vilket visar sig i 
aktiebolagslagens jävsbestämmelser. Lojalitetsplikten innebär att bolagets styrelse och 
verkställande direktör har en allmän plikt som avser att främja bolagets egna intresse. Den 
allmänna plikten avser även att ledningen inte på bekostnad av bolaget främjar sina egna 
intressen eller andras intressen.97 Kravet på bolagsledningens lojalitet ges en spegelbild av i de 
jävsbestämmelser som återfinns i aktiebolagslagen.98 Jäv uppstår för ett ledningsorgan i 
avtalssituationer då en styrelseledamot eller en verkställande direktör har ett eget intresse som 
strider mot intresset bolaget besitter.99 I syfte att förhindra situationer som åsidosätter bolagets 
intresse finns det gällande jävsregler för styrelseledamot och verkställande direktör.100 
Bestämmelser om jäv återfinns på flera ställen i aktiebolagslagen, här nämns aktiebolagslagens 
8 kap. ABL som avser jävsregler för bolagsledningen. Sakligt utgör innehållet i lagrummen för 
de olika ledningsorganen detsamma men uppställs i två skilda lagrum. I 8 kap. 23§ ABL 
regleras styrelseledamotens jävsregel med motsvarande jävsregel för verkställande direktören i 
8 kap. 34§ ABL.101 
 

																																																								
93 SOU 1995:44 s. 183.  
94 Skog 2014, s. 246. 
95 Niklas Arvidsson 2014/15, s. 274. 	
96 Ds 2018:15 s. 374., Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 49.  
97 Jessica Östberg 2018, s. 265., Bergström & Samuelsson, s. 96. 
98 Sandström 2017, s. 262. 
99 Bergström & Samuelsson 2015, s. 96.  
100 Skog 2014, s. 222. 
101 Sandström 2017, s. 262. 
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Jävsreglerna i 8 kap. ABL stadgar att styrelseledamot och verkställande direktör inte har rätt att 
handlägga frågor vid avtal i tre förekommande jävsituationer. De olika jävsituationer som 
jävsreglerna innefattar är partsjäv, intressejäv och ställföreträdarjäv. Partsjäv avser de fall då 
motparten till bolaget är en i bolaget verkande styrelseledamot eller verkställande direktör. 
Intressejäv innebär i sin tur en situation där bolagets motpart består av en utomstående inom 
vilket styrelseledamot eller verkställande direktör har ett väsentligt intresse som motsätter 
bolagets intresse. Slutligen ställföreträdarjäv där en juridisk person utgör bolagets motpart, en 
juridisk person vilken styrelseledamot eller verkställande direktör företräder ensam eller 
tillsammans med annan.102 Jävsreglerna avser att skydda aktieägarnas egna intressen och utgör 
en av de regler som finns till skydd för bolagets minoritetsägare.103 
 
Jävsreglerna kan beskrivas som en precisering av den lojalitetsplikt som bolagsledningen har 
gentemot bolaget. Denna lojalitetsplikt realiserar ett skydd för minoritetsägare, exempelvis ett 
skydd mot felprissatta närståendetransaktioner, som genomförs på icke marknadsmässiga 
villkor.104 Dessa jävsregler medför sammanfattningsvis att jäviga styrelseledamöter eller 
verkställande direktör inte ges rätt att delta i ett ärende där ledningsorganets intresse strider mot 
bolagets. Vilket innebär att jävsreglerna kan förhindra en styrelseledamots eller verkställande 
direktörs deltagande vid handläggning av ett ärende avseende en närståendetransaktion inom 
vilket denne har intresse i, stridande mot bolagets intresse. Reglerna försvårar därmed ett 
beslutsfattande om genomförande av en närståendetransaktion då ledningsorganen inte ges 
möjlighet att påverka beslutet. Detta bör gälla ärenden som avser närståendetransaktion mellan 
bolag och ledningsorgan såväl som ärenden mellan bolag och närstående till ledningsorgan. 
Detta eftersom styrelseledamot och verkställande direktör anses vara direkt närstående till 
bolaget. 
 
4.1.4 Vissa riktade emissioner 
Vid kapitalökning av aktiekapitalet i aktiebolaget ges aktieägare företrädesrätt till att teckna de 
nyutgivna aktierna motsvarande antalet aktier de äger sedan tidigare.105 Vid år 1973 tillkom en 
ändring i dåvarande 1944 års aktiebolagslag då möjligheten att avvika från aktieägarnas 
företrädesrätt infördes.106 Det krav som uppställts på bolagsstämman gällande kvalificerad 
majoritet vid beslut om avvikande från aktieägarnas företrädesrätt existerade inte då, då det 
förelåg tilltro till att maktmissbruk skulle förhindras av en då gällande generalklausul.107 
 
En möjlighet att avvika från företrädesrätten är genom riktade emissioner som avser de fall då 
beslut fattas om att andra än aktieägarna ges företrädesrätt till emissioner.108 Under 1980-talet 
kom möjligheten att genom riktade emissioner ge företrädesrätt åt fysiska- eller juridiska 
personer som inte är aktieägare att debatteras.109 Debatten uppkom med grund i ”Leo-affären” 
där genomförande av riktade emissioner beslöts av bolaget AB Leo. De nyemitterade aktierna 
utgavs till förmånliga priser till bland annat ledande befattningshavare i bolagets moderbolag. 
Det som inträffade i ”Leo-affären” kom sedan att innebära att en ny lag tillkom, den så kallade 
Leo-lagen.110 
																																																								
102 Sandström 2017, s. 262., Skog 2014, s. 222., 8 kap. 23§, 8 kap. 34§ aktiebolagslag (2005:551). 
103 Sandström 2017, s. 262 och 204.		
104 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 49.  
105 Eklund & Stattin 2013, s. 144., Bergström & Samuelsson 2015, s. 183. 
106 Bergström & Samuelsson 2015, s. 192., Prop. 2004/05:85 s. 361., se även Prop. 1973:93 s. 70–71. 
107 Bergström & Samuelsson 2015, s. 192., Prop. 2004/05:85 s. 361. 
108 Bergström & Samuelsson 2015, s. 192–193. 	
109 Prop. 1986/87:76 s. 16. 
110 Bergström & Samuelsson 2015, s. 192., Eklund & Stattin 2013, s. 148., Prop. 2004/05:85 s. 361., se även lag 
(1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag. 
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Leo-lagen är än idag gällande och har inkorporerats med vissa tillägg i 16 kap. ABL där 
särskilda bestämmelser avseende vissa riktade emissioner samt andra liknande transaktioner 
återfinns.111 16 kap. ABL reglerar de fall då beslut fattas om nyemission av aktier samt emission 
av teckningsoptioner eller konvertibler som riktas till en enligt lag angiven personkrets, som 
redovisats ovan i avsnitt 2.2.2.112 Ett beslut om riktade emissioner anses giltig enligt lag om 
beslutet fattats på bolagsstämman i det emitterande bolaget med en mycket kvalificerad 
majoritet om nio tiondelar av bolagsstämmans röster och företrädda aktier. Vid bolagsstämman 
ges aktieägarna rätt att tillvarata sina egna intressen, säkra sitt inflytande som aktieägare samt 
den rätt de har till information.113 
 
Vid de fall det emitterande bolaget utgör ett dotterbolag ska beslutet även omfattas av ett 
godkännande från moderbolagets bolagsstämma. Beslutet måste som nämnts godkännas av 
bolagsstämman, detta innebär även att bolagsstämman inte ges rätt att delegera denna 
beslutanderätt till styrelsen.114 Reglerna i 16 kap. ABL reglerar även vissa fall av överlåtelser 
av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som avser att förhindra att kringgående sker av 
emissionsreglerna. Rättsföljden som uppstår då emissionsbestämmelserna och 
överlåtelsebestämmelserna överträds blir att beslutet anses vara ogiltigt.115 
 
Aktiebolagets bolagsstämma kan besluta om att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom 
att besluta att rikta en nyemission till utomstående stor finansiär. Ett sådant beslut ska enligt 13 
kap. 2§ ABL tas med en kvalificerad majoritet av två tredjedelar. I de fall en emission riktas till 
en person som står bolaget nära uppställs sådana särskilda regler som har redogjorts för ovan i 
16 kap. ABL.116 Reglerna i 16 kap. ABL har till syfte att skydda bolagets aktieägare vid beslut 
om transaktioner genom riktade emissioner till en i lagen uppställd personkrets som utgör vissa 
närstående parter.117 Enligt förarbeten till den nuvarande aktiebolagslagen framförs det att de 
transaktioner som omfattas av Leo-lagen kan medföra att ledande personer i bolaget främjar sig 
själva eller närstående på bekostnad av bolagets aktieägare.118 En sådan risk kan enligt 
förarbeten föreligga då emissionskursen sätts till ett lägre värde än aktiernas verkliga 
marknadsvärde, vilket innebär att aktierna överlåts till ett förmånligt pris. Detta medför en 
förmögenhetsöverflyttning till nya aktieägare då aktiernas sammantagna värde minskar, vilket 
innebär en förlust för befintliga aktieägare och en vinst för nya aktieägare. Likväl kan en risk 
uppstå då en emission riktas till en person vars inflytande kan påverka villkoren vid 
emissionen.119 
 
Sammanfattningsvis kan åsyftas att den personkrets som omfattas av lagens 16 kap. 2§ ABL i 
första hand avser parter som är närstående till aktiebolaget och i andra hand avser fysiska- eller 
juridiska personer som utgör närstående till dessa. Det framgår inte uttryckligen i lag att de 
avser närstående parter men utgör en sådan krets som kan inneha inflytande eller påverka 
villkoren i emissionen. Som ovan redovisats i avsnitt 2 utgör även de personer som omfattas av 
Leo-lagens personkrets närstående i andra bestämmelser. 
 
																																																								
111 Prop. 2004/05:85 s. 360–361., Bergström & Samuelsson 2015, s. 193. 
112 Bergström & Samuelsson 2015, s. 192., Per Samuelsson, lagkommentar till aktiebolagslag, not 1089. 
113 Eklund & Stattin 2013, s. 148–149., Prop. 2004/05:85 s. 361 och 364. 
114 Prop. 2004/05:85 s. 364. 
115 Prop. 2004/05:85 s. 364–366. 
116 Sandström 2017, s. 124–125. 
117 Ds 2018:15 s. 374. 
118 Prop. 2004/05:85 s. 364.	
119 För vidare läsning se Skog 2014, s. 55–56., Prop 2004/05:85 s. 362. 
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Som tidigare nämnts utgjorde ”Leo-affären” grund till Leo-lagen. ”Leo-affären” avsåg ett fall 
där emission riktades till personer i det emitterande bolagets ledning, moderbolaget, personer i 
moderbolagets bolagsledning, chefer för divisioner och dotterbolag i samma koncern. Debatt 
och kritik har uppkommit gentemot transaktionen och andra transaktioner som senare förelegat 
i bolaget. Vid den riktade emissionen har det framförts att ett förmånligt pris tecknades i 
nyemissionen då aktier överfördes till samma pris som moderbolaget förvärvade AB Leos 
aktier för vid inköpstillfället. Det anfördes även att de aktieposter som erhölls avsåg ”mycket 
betydande belopp”.120 Leo-affären avsåg ett fall där aktier överläts till personer i nära samband 
till det emitterande bolaget AB Leo. Transaktionerna tolkas avse sådana transaktioner som sker 
till närstående på icke marknadsmässig grund. Detta med anledning av att transaktionerna 
genomfördes till förmånligt pris till flertal personer som omfattas av personkretsen enligt 16 
kap. 2§ ABL, vilket anses vara närstående till det emitterande bolaget. Därav kan hävdas att 
Leo-lagen ursprungligen uppkom till följd av närståendetransaktioner och andra liknande fall 
som kommissionen fick i uppdrag att utreda, som i sinom tid utformade Leo-lagen.121  
 
Leo-lagen i 16 kap. ABL anses därmed kunna förhindra sådana särskilda situationer då 
transaktioner av finansiella instrument genom riktade emissioner eller överlåtelser genomförs 
till närstående som omfattas av lagrummets personkrets. Denna lag förhindrar sådana 
transaktioner genom att en kvalificerad majoritet om nio tiondelar krävs vid bolagsstämmans 
beslut. 
 
4.1.5 Värdeöverföringar enligt 17 kap. ABL med särskild inriktning mot förtäckt otillåten 

värdeöverföring 
När en transaktion sker från ett aktiebolag till aktiebolagets aktieägare eller annan utan att 
prestationen erhåller ett fullständigt vederlag utgör det en värdeöverföring. Värdeöverföring 
innefattar enligt aktiebolagslagen (1) vinstutdelning, (2) förvärv av egna aktier, (3) minskning 
av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, samt (4) andra 
affärshändelser som medför förmögenhetsminskning och inte har rent affärsmässig karaktär för 
bolaget.122 17 kap. 1§ 1st. 4p ABL avser den värdeöverföring som enligt doktrin benämns 
förtäckt värdeöverföring.123 Den förtäckta värdeöverföringen som är relevant i 
närståendetransaktioners hänseende ska vidare utredas här. 
 
Förtäckt värdeöverföring avser affärshändelser som medför en förmögenhetsminskning av icke 
affärsmässig karaktär. En förtäckt värdeöverföring föreligger då tre uppställda rekvisit uppfylls. 
Rekvisiten regleras i lagrummet och innebär att en transaktion ska (1) avse en affärshändelse, 
(2) att en förmögenhetsminskning sker (genom att tillgångar överförs från bolaget), och att (3) 
affärshändelsen inte är av affärsmässig karaktär.124 I aktiebolagslagens förarbeten definieras 
vad som anses vara en affärshändelse. Där framgår att en affärshändelse givits samma betydelse 
som föreskrivs i 1 kap. 2§ 1st. 7p bokföringslagen (1999:1078), BFL. Affärshändelse omfattar 
enligt detta lagrum följande: 

 
”alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som 
beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, 

																																																								
120 Prop. 1986/87:76 s. 47–49. 
121 Bergström & Samuelsson, s. 192. 
122 Kent Löfgren et al., Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt 
skattefrågor vid obestånd, 6 uppl. (Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB, 2016), s. 72.	
123 Bergström & Samuelsson, s. 220.  
124 Eklund & Stattin 2013, s. 303. 
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uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av 
pengar, varor eller annat”.125 

 
Affärshändelser kan utgöra alla olika former av transaktioner som bolaget befattar sig med.126 
För att sådana affärshändelser ska utgöra en värdeöverföring förutsätts även att förmögenheten 
i bolaget minskar.127 Med detta rekvisit avses att det sker en minskning av förmögenheten i 
bolaget och att minskningen är till följd av affärshändelsen. Rekvisitet uppfylls inte då 
transaktionen resulterar i oförändrad eller ökad förmögenhet och utgör därmed inte en 
värdeöverföring. Om transaktionen medför att bolagets förmögenhet minskar avgörs av 
allmänna principer. En överlåtelse av egendom till bokfört värde kan om marknadsvärdet 
överstiger det bokförda värdet anses utgöra en värdeöverföring.128 Till detta kan exempelvis 
hänföras då en egendom överlåts till underpris eller då medel utlånas till en högre ränta än 
marknadsmässig ränta.129  
 
Vidare förutsätts även att affärshändelsen inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.130 
Enligt förarbetena ska frågan om affärshändelsen har affärsmässig karaktär avgöras ”utifrån 
objektivt iakttagbara kriterier”, detta genom särskild hänsyn till värdediskrepansen mellan 
prestationer utförda av parterna. Detta innebär att man i det enskilda fallet får bedöma om en 
transaktion har affärsmässig karaktär genom att särskilt se till de kring händelsen utåt 
iakttagbara omständigheterna.131 Där skillnaden mellan parternas prestationer, den så kallade 
värdediskrepansen tillmäts särskild betydelse. Vid denna bedömning är även frågan om 
transaktionen avser en normal företeelse i verksamhetens drift av stor betydelse. Om en 
transaktion överensstämmer med verksamhetens normala drift anses den vara av affärsmässig 
karaktär. Vid en sådan bedömning kan den rättsliga formen hos transaktioner och den relation 
transaktionens mottagare har gentemot bolaget vägas in.132 Ännu en grund till att en transaktion 
kan anses vara affärsmässig är om transaktionen gynnar bolagets syfte.133 
 
En värdeöverföring kan enligt lagens mening vara laglig eller olaglig. I syfte att förhindra att 
olagliga värdeöverföringar sker har begränsningar uppställts i 17 kap. 3§ ABL.134 Till skydd 
för borgenärerna regleras tvingande bestämmelser som inte kan åsidosättas.135 
Borgenärsskyddet omfattas av beloppsspärren som innebär att en värdeöverföring inte får 
genomföras om det direkt efter överföringen inte finns tillgångar kvar som fullt ut kan täcka 
bolagets bundna kapital.136 Kompletterat till beloppsspärren finns försiktighetsregeln som 
innebär att en värdeöverföring endast kan ske om det anses försvarligt i förhållande till vad som 
specificeras i lagrummet om verksamhetens art, bolagets ställning m.m.137 För att transaktionen 
ska anses utgöra en laglig värdeöverföringen krävs det även att den inte strider mot en uppställd 
skyddsregel för aktieägare (t.ex. generalklausulen).138 
																																																								
125 Prop. 2004/05:85 s. 747., Berg Lehrberg, ”Begreppet förtäckt värdeöverföring - särskilt om rekvisitet ”rent 
affärsmässig karaktär för bolaget”, Svensk juristtidning (2012), s. 542. 
126 Eklund & Stattin 2013, s. 303. 
127 Kent Löfgren et al. 2016, s. 72.  
128 Prop. 2004/05:85 s. 747.  
129 Eklund & Stattin 2013, s. 304. 
130 Prop. 2004/05:85 s. 748, Kent Löfgren et al. 2016, s. 72. 
131 Bert Lehrberg 2012, s. 563–564., Prop. 2004/05:85 s. 748 och 372.	
132 Prop. 2004/05:85 s. 748. 
133 Bert Lehrberg 2012, s. 566-567. 
134 Bergström & Samuelsson 2015, s. 219. 
135 Prop. 2004/05:85 s. 373. 
136 Prop. 2004/05:85 s. 750. 
137 Prop. 2004/05:85 s. 374., Skog 2014, s. 87., 17 kap. 3§ 2st. aktiebolagslag (2005:551). 
138 Bergström & Samuelsson 2015, s. 224. 
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Vid olagliga värdeöverföringar av ”annat slag” avseende sådana förtäckta värdeöverföringar 
regleras att återbetalningsskyldighet kan föreligga om bolaget kan visa att transaktionens 
mottagare insåg eller borde ha insett att transaktionen utgjorde en värdeöverföring från bolaget. 
Vidare kan bristtäckning uppkomma som en följd av återbäringen enligt 17 kap. 6§ ABL. 
Bristtäckningsansvaret innebär att de som har medverkat till beslutsfattande av 
värdeöverföringen, till överföringens verkställande eller liknande kan bli ansvariga för att täcka 
upp för den återbäringsskyldiges bristande betalningsförmåga eller då denne ges skydd av 
godtrosregeln.139 Parallellt med dessa påföljder kan olagliga värdeöverföringar angripas med 
skadeståndstalan av enskilda aktieägare enligt 29 kap. ABL.140 
 
Vid värdeöverföringar syftar man till transaktioner som sker till aktieägare eller annan. I 
tidigare aktiebolagslag omfattades endast aktieägare, men i förarbeten till den nya 
aktiebolagslagen föreskrivs att alla värdeöverföringar ska omfattas av bestämmelser om 
värdeöverföringar. Därmed ska även värdeöverföringar till annan än de som har ställning som 
aktieägare omfattas.141 I förarbetena redogörs för att dåtida aktiebolagslagens regler om 
borgenärsskydd vid vinstutdelning till aktieägare analogt tillämpades på utbetalningar till 
fysiska- och juridiska personer närstående till aktieägare. En analog tillämpning av 
bestämmelserna har även ansetts kunna ske vid andra ägarliknande samband till bolaget. 
Däremot fastställs inte vilka som kan omfattas av begreppet annan i den nu gällande 
lagstiftningen. Begreppet annan kan tolkas vara ett allmänt ställt begrepp som ger bestämmelser 
om värdeöverföringar en bred tillämplighet då de föreskrivs i lagförarbetena att varje 
värdeöverföring ska omfattas.142 Trots att det inte fastställs exakt vilka parter som ingår i 
begreppet annan handlar värdeöverföringar ofta om de transaktioner som sker mellan bolaget 
och närstående aktieägare alternativt mellan bolaget och närstående fysisk- eller juridisk person 
till aktieägare.143 Av detta kan konstateras att det många gånger handlar om 
närståendetransaktioner då transaktion sker mellan bolag och en till denne direkt eller indirekt 
närstående. 
 
För att vidare förstå hur bestämmelserna om värdeöverföring är tillämpliga på transaktioner 
mellan närstående utreds praxis på området. 
 

I rättsfallet mål nr T 5722–17 förelåg en närståendetransaktion varigenom ett dotterbolag 
av moderbolaget köpt viktminskningsprodukter till ett påstått överpris. Kärande anförde 
att förvärvet till överpris har bestått av skillnaden mellan det pris dotterbolaget förvärvat 
produkterna till från moderbolaget och det pris som produkterna förvärvas för hos 
ursprungliga leverantören. Frågan var om transaktionerna kunde anses utgöra en förtäckt 
värdeöverföring. Då bevisning om transaktion skett till överpris sammantaget saknades 
kunde det inte styrkas att en förmögenhetsminskning skett. Rekvisitet uppfylldes därmed 
inte och en värdeöverföring ansågs inte föreligga, käromålet lämnades därav utan 
bifall.144 
 
I rättsfallet RH 2018:39 har en överlåtelse av allt inkråm i bolaget Mama Africa restaurant 
& Bar AB skett till New Mama Africa R&B AB. En fråga i målet var om en olovlig 

																																																								
139 Skog 2014, s. 108., 17 kap. 7§ aktiebolagslag (2005:551). 
140 Bergström & Samuelsson 2015, s. 225.  
141	Prop. 2004/05:85 s. 376.  
142 Prop. 2004/05:85 s. 376 och 391. 
143 Sandström 2017, s. 304.	
144 Svea Hovrätt mål nr T 5722-17.  
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värdeöverföring har skett till två av bolagets aktieägare S.Y. och N.B. Det sammanlagda 
värdet om 794 200 kr som har utbetalats till aktieägarna påstods utgöra en återbetalning 
av ett aktieägartillskott som aktieägarna tillskjutit till bolaget. Aktieägartillskottet 
uppgick till 1,2 miljoner vid överlåtelsen till bolaget. Hovrätten fann att den egendom 
som påståtts tillskjutits till bolaget (aktieägartillskottet) aldrig hade tillskjutits. 
Aktieägarna har därav inte haft rätt att genomföra en sådan överföring av medel. 
Hovrätten bedömde därför att det utgjorde en olovlig värdeöverföring. Tillsammans med 
andra överträdelser av bestämmelser bedömde hovrätten sammantaget att aktieägarna i 
fråga, som var majoritetsägare, därmed hade missbrukat inflytandet i bolaget och dömde 
att aktiebolaget skulle träda i likvidation.145  

 
Reglerna om värdeöverföring och då främst förtäckt värdeöverföring visar sig enligt rättsfallen 
tillämpbart på närståendetransaktioner om ovan anförda rekvisit uppfylls. Dels transaktioner 
till närstående aktieägare men även i fråga om transaktioner till andra närstående som vid 
koncerninterna transaktioner, där moderbolag och dotterbolag är närstående till varandra.146 
Närståendetransaktioner anses vara en av flera transaktioner som dessa värdeöverföringar kan 
ske på. Närståendetransaktioner kan därmed förhindras och rättsligt hanteras genom samma 
bestämmelser som övriga värdeöverföringar. Bestämmelserna i 17 kap. ABL kan även medföra 
att man kan kräva de närståendetransaktioner som anses utgöra olagliga förtäcka 
värdeöverföringar åter och därigenom hålla bolagets aktieägare skadeslösa.147 
 
4.1.6 Låneförbudet enligt 21 kap. ABL  
Nära till värdeöverföring ligger de transaktioner som sker genom lån från ett bolag, varav de 
typer av lån från bolaget där mottagaren utgör bolagsledning eller aktieägare i bolaget har 
ansetts vara känsliga lån som föranledde till att ett låneförbud tillkom år 1973.148 Gällande 
bestämmelser om låneförbudet återfinnes i 21 kap. ABL och avser dels ett generellt låneförbud 
enligt 21 kap. 1-3§§ ABL och ett speciellt låneförbud enligt 21 kap. 5-6§§ ABL.149 Det 
generella låneförbudet, även kallat förbud mot närståendelån eller närståendelåneförbudet tar 
sikte på att förhindra att lånetransaktioner sker mellan aktiebolaget och bolagets aktieägare, ett 
ledningsorgan, revisor eller någon till dessa närstående fysiska- och juridiska personer. Det 
innebär att lån inte får utlämnas till någon som ingår i den ”förbjudna kretsen” som har 
redogjorts för i avsnitt 2.2.1.150 Låneförbudet omfattar penninglån och även säkerheter som kan 
lämnas för penninglån.151 Det speciella låneförbudet, även kallat förvärvslåneförbudet, innebär 
att aktiebolaget ”inte får ge förskott, lämna penninglån eller ställa säkerhet” till syfte att 
lånmottagaren genom lånet ska kunna förvärva aktier i bolaget alternativt i ett bolag överordnat 
bolaget som ingår i samma koncern.152 Bestämmelsen om förvärvslåneförbudet ska tolkas på 
så sätt att ett aktiebolag ”inte på något sätt får ställa medel till förfogande för förvärv av det 
åsyftade slaget”.153 
 
Syftet med bestämmelserna har i förarbeten uppställts vara att förhindra skatteflykt, 
innebärande att lån erhålls från bolaget för att användas till privat konsumtion och därigenom 
undkomma eller skjuta upp beskattningen av dessa medel. Ett annat syfte som uppställts är 
																																																								
145 RH 2018:39. 
146 jfr NJA 2015 s. 359. 
147 Ds 2018:15 s. 375., Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 50–51. 
148 Prop. 2004/05:85 s. 425., Prop. 1973:93 s. 90. 
149 Bergström & Samuelsson 2015, s. 247.  
150 Kent Löfgren et al. 2016, s. 91–92. 
151 Skog 2014, s. 116. 
152 Kent Löfgren et al. 2016, s. 96. 
153 Prop. 2004/05:85 s. 806.  
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skyddet av bolagets borgenärer mot att det bundna kapitalet i bolaget urholkas.154 Huvudsyftet 
kan däremot anses vara att förhindra utlåning av pengar till bolagets närstående för utnyttjande 
till privat konsumtion. Trots att syftet med bestämmelserna enligt 21 kap. ABL är att förhindra 
lån mellan bolaget och någon till denne närstående förses låneförbudet med uppställda 
undantag. Dessa undantag återfinnes i 21 kap. 2§ ABL och innebär att lån får ges till exempelvis 
kommuner, landsting och till bolag i samma koncern.155 Ett undantag som särskilt kan anses 
vara relevant i frågan om närståendetransaktioner är att lån får ges om det utgör kommersiella 
lån. Detta då man i fråga om närståendetransaktioner ofta tycks referera till 
närståendetransaktioner som har genomförts på icke affärsmässiga villkor eller på icke 
marknadsmässiga villkor. Lagen uppställer därmed undantag då lån kan genomföras om de är 
”betingat av affärsmässiga skäl” och som uteslutande avses att tillgodogöra låntagarens rörelse. 
Lånet ska anses vara affärsmässigt betingat för bolaget och därmed främja det långivande 
bolagets verksamhet.156 
 
Ansvarig för ett lån som överträder låneförbudets bestämmelser kan den som beslutat, verkställt 
eller ålagt annan att verkställa vara. Likväl kan medverkande part anses vara ansvarig för sådan 
överträdelse.157 Dessa kan om en överträdelse av låneförbudet har skett med uppsåt eller av 
grov oaktsamhet riskera böter eller fängelse i högst ett år enligt 30 kap. 1§ ABL.158 Låneavtalet 
medför en rättsföljd av civilrättslig ogiltighet och mottagaren kan åläggas en omedelbar 
återbetalningsskyldighet.159 I de fall en styrelseledamot eller verkställande direktör har 
medverkat med uppsåt eller oaktsamhet kan även skadeståndsskyldighet åläggas dem.160 
 
Bestämmelserna som reglerar låneförbudet utgör regler som uttryckligen preciserar regler som 
förhindrar och rättsligt hanterar transaktioner till närstående. I lagen uppställs ett förbud för i 
lagen angivna lånetransaktioner till ett angivet antal parter som anses utgöra närstående till 
bolaget. De är närstående subjekt då de anses utgöra sådana personer som direkt eller indirekt 
kan påverka de beslut om lån som bolaget fattar, i syfte att främja sina privata intressen framför 
bolagets.161 Låneförbudet avser därmed ett förbud för den typ av transaktion som sker genom 
lån från ett bolag till närstående till bolaget. Det framgår därmed tydligt att 21 kap. ABL 
innehåller regleringar som avser att förhindra, närmare bestämt förbjuda 
närståendetransaktioner som sker genom lånetransaktioner till närstående. Då reglerna avser 
förbud av penninglån och säkerheter som kan ställas för sådana penninglån enligt 21 kap. 3§ 
ABL bör alla sådana lånetransaktioner till närstående förhindras, inte endast sådana 
närståendetransaktioner som sker på icke marknadsmässiga villkor eller icke affärsmässiga 
villkor. 
 
4.2 Närståendetransaktionsreglerna i AMN 2012:05 
Utöver de regler som kan hantera närståendetransaktioner på aktiebolagsrättens område finns 
även aktiemarknadsrättsliga regler som ger möjlighet att hantera närståendetransaktioner.162 
Dessa närståenderegler återfanns i NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, som 
																																																								
154 Kent Löfgren et al. 2016, s. 91., Prop. 2004/05:85 s. 426–427., Prop. 1973:93 s. 90., Urban Båvestam, 
”Aktiebolagslagens låneförbud – är det dags att slopa en seglivad anomali?”, Ny juridik 1:13, s. 7.  
155 Urban Båvestam, s. 1 och 3.	
156 Prop. 2004/05:85 s. 431–432 och 804., Kent Löfgren et al. 2016, s. 95. 
157 Skog 2014, s. 119., Prop. 2004/05:85 s. 435. 
158 Prop. 2004/05:85 s. 435., Skog 2014, s. 118., Urban Båvestam, s. 6, se även NJA 1986 s. 56 där fängelsestraff 
dömdes i HD då låneförbudet åsidosatts uppsåtligen flertal gånger. 
159 Urban Båvestam, s. 6 
160 Urban Båvestam, s. 6–7., Per Samuelsson, lagkommentar till aktiebolagslag, not 1351.  
161 Sandström 2017, s. 336–337. 
162 Stattin 2010, s. 4. 
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med fördel kan beskrivas som en avtalsrättslig reglering där börsen och de bolag vars aktier 
finns till handel på den reglerade marknaden utgör parter. Regelverket kan även beskrivas ha 
haft karaktär av en semioffentlig normgivning.163 De dåtida reglerna om 
närståendetransaktioner återfanns mer specifikt i punkt 4.1 och reglerade sammanfattningsvis 
att beslut om att bolaget eller dess dotterbolag ska förvärva eller överlåta tillgångar till 
närstående ska fattas eller godkännas av bolagets bolagsstämma.164 
 
Till denna regel i punkt 4.1 uppkom en kommentar som redogjorde för den risk som en 
närståendetransaktion på icke marknadsmässiga villkor kan innebära. Kommentaren 
framställde att en befattningshavare som utgör närstående till bolaget genom sin ställning 
besitter särskilda kunskaper om den ”egna rörelsen” som därigenom innebär ett 
informationsövertag i förhållande till andra aktörer. Risk finns därav att närstående kan utnyttja 
sitt informationsövertag för att åstadkomma förmånliga prissättningar vid överlåtelse och 
förvärv av bolagets tillgångar till förmån för närstående själv. Reglerna har med utgångspunkt 
i ovan nämnda kommentar tillkommit till skydd mot ett sådant informationsövertag som en 
person med ställning som närstående kan utnyttja, som i sin tur kan medföra skada å 
aktieägarnas vägnar. Reglernas ändamål var att skydda aktieägarnas ekonomiska intressen mot 
närståendes utnyttjande av detta informationsövertag.165 
 
Den 1 februari 2012 kom däremot NASDAQ OMX Stockholm AB, som tidigare nämnt, att 
stryka punkt 4.1 i regelverket då börsen menade att sådana typer av bolagsstyrningsfrågor ligger 
aktiemarknadsnämndens mandat närmare än börsens. I samband med det utkom 
aktiemarknadsnämnden med dess uttalande som tidigare har introducerats, AMN 2012:05. I sitt 
uttalande utgavs de beslutsformer och informationsregler som avses vidmakthållas vid 
transaktioner med en till bolag närstående part. Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 
2012:05 avser att undanröja risken för att intressekonflikter ska uppstå vid sådana 
närståendetransaktioner.166 
 
I syfte att motverka risk för intressekonflikter på den svenska aktiemarknaden så har 
aktiemarknadsnämnden genom AMN 2012:05 för god sed på aktiemarknaden, uppställt krav 
på att viss beslutsordning iakttas vid vissa transaktioner. I beslutsordningen framgår att beslut 
om transaktioner ska fattas av bolagsstämman med enkel majoritet (om inte annat framgår av 
bolagsordningen). Då bolaget är ett dotterbolag ska ett godkännande inhämtas av moderbolaget. 
Denna beslutsordning ska iakttas i de fall aktier, andelar eller andra tillgångar överlåts 
respektive förvärvas mellan ett bolag eller dess dotterbolag och en befattningshavare eller en 
stor aktieägare under förutsättning att handlingen inte är av oväsentlig betydelse för bolaget. 
De bolag och dotterbolag som omfattas av aktiemarknadsnämndens uttalande är de vilkas aktier 
är upptagna till handel på en reglerad marknad alternativt de vars aktier vid 
handelsplattformarna NASDAQ OMX First North, Nordic MTF eller AktieTorget, utgör 
föremål för handel.167  
 
Då sådana transaktioner sker genom överlåtelse eller förvärv till alternativt från en 
befattningshavare eller en stor aktieägare uppkommer en jävssituation enligt 
aktiemarknadsnämndens uttalande. Aktiemarknadsnämndens närståenderegler är därmed 

																																																								
163 NJA 1985 s. 343., Stattin 2010, s. 10.  
164 Stattin 2010, s. 14–15. 
165 Stattin 2010, s. 15–17.	
166 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 45 och 48. 
167 AMN 2012:05 s. 1–3. 
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utformade som objektiva jävsregler vid fall av direkt självkontrahering.168 Något som vidare 
bör utrönas är i vilken mån en överlåtelse eller ett förvärv är av icke oväsentlig betydelse för 
bolaget. Detta för att avgöra i vilken mån närståendereglerna är tillämpliga. För att 
närståendereglerna i aktiemarknadsnämndens uttalande ska vara tillämpliga och kunna hantera 
en sådan transaktion som uttalandet uppställer krävs det att transaktionen inte är av oväsentlig 
betydelse för bolaget.169 I uttalandet AMN 2012:05 redogörs för att bedömning av huruvida 
transaktionen är av icke oväsentlig betydelse sker utifrån vilken påverkan den anses ha på 
ställningen likväl som resultatet i bolaget i fråga.170 Vägledning kan erhållas från 
aktiemarknadsnämndens uttalanden AMN 2002:13 samt AMN 2012:30. 
 

AMN 2002:13 utgick utifrån börsens dåvarande gällande närståenderegler och uttalade 
att en överlåtelse var av icke oväsentlig betydelse då priset för överlåtelse av ett 
dotterbolag uppgick till ca 1 procent av det marknadsvärde som förelåg för det noterade 
bolaget och innefattade ca 2,2 procent av bolagets rörelseresultat. 
 

AMN 2002:13 avsåg som nämnt ett uttalande utifrån då gällande närståendereglerna. Med 
beaktning av det nya vägledande uttalandet som uppkommit utifrån de nya närståendereglerna, 
AMN 2012:30, tycks det tydligt att man inte nödvändigtvis bör vända sig till AMN 2002:13 för 
vägledning om en transaktion utgör en oväsentlig betydelse eller inte. Detta trots att de 
nuvarande närståendereglerna i stor utsträckning liknar de dåvarande närståendereglerna.171 

 
I AMN 2012:30 redogörs för en inkråmsöverlåtelse till anställda i ett dotterbolag. En 
inkråmsöverlåtelse med inkluderat ”medskick” om 6 miljoner euro som avsåg att täcka 
förvärvarens kostnader för avgångsvederlag till anställda och för fortsatt drift av 
verksamheten. Överlåtelsen bedömdes inte vara av oväsentlig betydelse för bolaget då 
tillgångarnas värde utgjorde ca 1,6 procent av de totala tillgångarna i koncernen, 
tillgångarnas genomsnittliga omsättning uppgick till ca 2,9 procent av den totala 
omsättningen i koncernen samt uppgick det genomsnittliga rörelseresultatet av 
tillgångarna till ca 3 procent av rörelseresultatet för koncernen. Här bedömdes därmed att 
beslutsordningen enligt AMN 2012:05 skulle iakttas då överlåtelsen inte var av oväsentlig 
betydelse.172 
 

Det anses däremot trots dessa vägledande uttalanden svårt att avgöra vilka relationstal som ska 
ligga till grund för bedömning av om transaktioner är av icke oväsentlig betydelse. 
Aktiemarknadsnämnden gör till stor del en enskild bedömning för varje enskilt fall. Detta 
innebär i realiteten att börsbolagen, för att förebygga att aktiemarknadens goda sed bryts, bör 
iaktta beslutsordning enligt AMN 2012:05 då oklarhet råder om en transaktion är av icke 
oväsentlig betydelse. Alternativt kan börsbolagen ställa frågan till aktiemarknadsnämnden om 
vilka väsentlighetsgränser som är gällande för bolaget i det enskilda fallet.173 
 
Syftet med de närståenderegler som återfinnes i aktiemarknadsnämndens uttalande är att 
undanröja risker för att intressekonflikter ska uppstå vid närståendetransaktioner.174 
Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05 är uppställt i syfte att reglera transaktioner 

																																																								
168 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 53. 
169 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 59. 
170 AMN 2012:05 s. 3. 
171 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 59-60., AMN 2002:13. 
172 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 60., Ds 2018:15 s. 378-379., AMN 2012:30. 
173 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 60., Ds 2018:15 s. 385., AMN 2012:05 s. 2. 	
174 Grandinson & Grubbström 2013/14, s. 48. 
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som sker genom överlåtelser eller förvärv till en till bolaget närstående. Detta genom att 
uppställa krav på att en sådan transaktion ska föreläggas en beslutsordning inför 
genomförande.175 Att aktiemarknadsnämndens uttalande avser närståendetransaktioner framgår 
klart, dels genom dess eget uttalande som redogör för att de reglerar sådana transaktioner som 
sker till befattningshavare och stor aktieägare, vilka utgör närstående till ett bolag, men även i 
andra uttalanden. I AMN 2014:49 och AMN 2016:24 görs en bedömning om uttalandet AMN 
2012:05, som i uttalanden framställs behandla närståendetransaktioner, är tillämpligt.176  
 

I AMN 2014:49 avsåg man att avyttra samtliga aktier ett dotterbolag, varvid de övervägde 
att erbjuda moderbolagets aktieägare att förvärva aktier i dotterbolaget till marknadspris, 
motsvarande den omfattning deras aktieinnehav utgjorde. De aktier som däremot inte 
förvärvades av erbjudna aktieägare skulle erbjudas vidare till aktieägare som anmält 
intresse om att tilldelas ytterligare aktier. Moderbolagets huvudägare hade för avsikt att 
förvärva aktier motsvarande sitt aktieinnehav samt de aktier som inte tilldelas till andra 
aktieägare.177 Frågan i detta fall var därav om huvudägarens avsiktliga förvärv ansågs 
vara en sådan närståendetransaktion som AMN 2012:05 omfattar. Det bedömdes utifrån 
de förhållanden som förelåg vid detta tillvägagångssätt för avyttring av aktier att den goda 
seden på aktiemarknaden krävde att uttalandet AMN 2012:05 iakttogs.178 

 
Även i AMN 2016:24 framställs de tydligt att uttalandet AMN 2012:05 handlar om 
närståendetransaktioner. I detta uttalande behandlades transaktioner genom förvärv av 
rörelse och överlåtelse av aktier. AMN 2012:05 ansågs inte tillämpligt då det inte utgjorde 
sådana närståendetransaktioner som uttalandet reglerar utan avsåg villkorade 
transaktioner.179 

 
Sammanfattningsvis utgör därmed aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05 ett sätt att 
rättsligt hantera närståendetransaktioner med förutsättning att de inte är av oväsentlig betydelse. 
Denna rättsliga reglering om närståendetransaktioner omfattar som nämnt endast sådana 
aktiebolag vars aktier finns till handel på en reglerad marknad eller handelsplattform.  

																																																								
175 AMN 2012:05 s. 1–2.	
176 AMN 2016:24 s. 3–4., AMN 2014:49 s. 4. 
177 AMN 2014:49 s. 1–2. 
178 AMN 2014:49 s. 4. 
179 AMN 2016:24 s. 1–2 och 4.	
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5. Rättslig hantering av närståendetransaktioner i 
praktiken 

	
5.1 Svea Hovrätt mål nr T 1325–12 
Aktiebolaget Fastighets AB Mälarstaden startades av Roger Nilsson och Per-Olof Pettersson 
som vardera ägde 50% i bolaget. Roger Nilsson verkade som styrelseledamot och Per-Olof 
Pettersson som styrelsesuppleant. Från bolagets företagskonto hade flera utbetalningar skett om 
ett sammanlagt belopp med 13 250 000 kr. Utbetalningarna hade skett till ett till Roger Nilsson 
tillhörande bankkonto. Roger Nilsson verkade som styrelseledamot fram till en kort tid innan 
utbetalningarna genomfördes, men ansvarade under tiden för betalningarna över bolagets 
affärer. Per-Olof köpte därefter Rogers aktier i bolaget. Då aktiekapitalet uppgick till 100 000 
kr ville Roger Nilsson ha 50 000 kr för sina aktier, vilket var det belopp som Per-Olof Pettersson 
förvärvade aktierna för och det belopp som framgick i överlåtelseavtalet. 
 
I detta mål var frågan om dessa transaktioner från bolaget avsåg olovliga värdeöverföringar 
som kunde innebära en återbäringsskyldighet eller bristtäckningsansvar. För att genomföra 
utbetalningarna har Roger Nilsson använt sig av tre falska fakturor, som har bokförts. 
Utbetalningarna ansågs vara affärshändelser som medfört att bolagets förmögenhet har minskat 
och dessutom ansåg man att de inte var av affärsmässig karaktär då det inte avsåg ersättning för 
en utförd tjänst eller annat arbete. Rekvisiten enligt förtäckt värdeöverföring ansågs därmed 
uppfyllda. Vidare ansåg rätten att det utgjorde en olovlig värdeöverföring då utbetalning skett 
innan balansräkning. För kontroll av om en värdeöverföring strider mot beloppsspärren grundas 
beräkningen på den balansräkning som är senast fastställd. I detta fall hade en balansräkning 
inte upprättats vid tillfället för värdeöverföringen. Hovrätten bedömde att värdeöverföring som 
sker innan balansräkning är olovlig. Roger Nilsson ålades återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 
6§ ABL då han i sin verkan som styrelseledamot kort tid innan utbetalningarna måste känt till 
avsaknaden av balansräkningen samt att han ansvarade för bolagets affärer vid tidpunkten.180 
 
5.2 Rättsfallet NJA 1996 s. 152 
Den verkställande direktören i aktiebolaget Fermenta AB B.H. beslutade gemensamt och i 
samråd med bolagets ordförande i styrelsen B.S. att bolaget av B.H. skulle förvärva dennes 
aktieinnehav i bolaget Avena. Aktieförvärvet uppgick till 130 000 aktier till ett pris av 130 kr 
per aktie. Genom förvärvet om 130 kr per aktie översteg det den senast kända betalkursen om 
120 kr per aktie. Fermenta AB betalade därmed ett överpris med 10 kr per aktie och ett 
sammanlagt överpris om 1 300 000 kr. För förvärvet hade även en mäklare anlitats varigenom 
ett mäklararvode hade utbetalats med 109 850 kr. Fermenta AB har därmed ansetts åsamkats 
skada för det överprisförvärv och mäklararvode som utbetalats. 
 
Frågan i fallet var om de i egenskap av deras ställning till bolaget hade gjort sig skyldig till 
trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5§ 1st. BrB. B.S som företrädde bolaget i förvärvet 
menade att han förvärvat aktierna till överkurs då det avsåg en stor aktiepost som bolaget hade 
intresse i. Han menade att han å bolagets vägnar hade befogenhet att förvärva aktier upp till ett 
belopp om 25 miljoner utan att höra till Fermentas styrelse, samt ansåg han att de gjorde en god 
affär då han såg en god framtida utveckling för Avena. B.S och B.H påstod att de hade anlitat 
en mäklare för att allt skulle bli korrekt, B.S har samtidigt uttryckt att transaktionen var av 
karaktär av en närståendetransaktion och därmed känslig. HD fann att det inte kunde bevisas 

																																																								
180	Svea Hovrätt mål nr 1325-12. 
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att andra skäl låg bakom B.S handlande än de han själv har angett och att han därmed inte kan 
anses skyldig till missbruk av förtroendeställning. Inte heller ansågs B.H skyldig då han inte 
företrädde bolaget och har därmed trots sin ställning till bolaget rätt att företräda egna 
intressen.181 
 
5.3 Rättsfall NJA 1985 s. 343 
Några börsbolag hade gjort ett offentligt erbjudande till aktieägare med ett innehav om högst 
5000 aktier att förvärva aktier i ett annat börsbolag. Flera aktieägare kom därmed att stå utanför 
detta erbjudande. Enligt ett ingånget kontrakt, inregistreringskontraktet, föreskrevs att de vid 
erbjudande ska behandla alla aktieägare lika (likabehandlingsprincipen). Bolagen anförde att 
den nämnda rekommendationen i kontraktet om aktieägarnas likabehandling inte skulle 
tillämpas på dess erbjudande då rekommendationen avsåg de fall då avsikt förelåg att 
åstadkomma samgående mellan bolagen. HD ansåg däremot att trots begränsning till offentliga 
erbjudanden för samgående, kan inte likabehandlingsprincipen anses ha mindre betydelse 
utanför tillämpningsområde av rekommendationen. HD bedömde därmed att skyldighet förelåg 
för bolagen att vid erbjudande om aktieförvärv, tillämpa likabehandlingsprincipen.182  
 
5.4 AMN 2008:06 
Moderbolaget Sandvik AB avyttrade samtliga aktier i sitt dotterbolag Edmeston AB till 
holdingbolaget Edmeston Holding AB. Det förvärvande bolaget ägdes helt av dottern till den 
verkställande direktören i Edmeston AB. Senare kom dottern att överlåta Edmeston Holding 
AB och de förvärvade aktierna till sin far. Man ansåg att försäljningen inte stred mot 
bestämmelserna i 16 kap. ABL då försäljningen har skett till en som inte omfattas av den 
förbjudna kretsen (holdingbolaget som ägs av dottern som inte omfattas av personkretsen). 
Aktiemarknadsnämnden gjorde bedömningen att överlåtelsen utgjorde ett sådant kringgående 
av reglerna i 16 kap. ABL att det ansågs strida mot god sed på aktiemarknaden.183 
 
5.5 Svea Hovrätt mål nr T 3684–11 
Bolaget Rösselängs Fastighets AB:s verksamhet bestod av att köpa fastigheter och uppföra hus 
till försäljning. Målet handlade dels om en obetald fordran till det bolag som påbörjat arbetet 
med att uppföra småhus samt om avyttring av bolagets affärsrörelse utgjorde en olovlig 
värdeöverföring. Här behandlas frågan varom avyttring av affärsrörelse utgjort en olovlig 
värdeöverföring. Rösselängs affärsrörelse avyttrades under 2007 till ett närstående bolag, 
Fornvik Förvaltnings AB. I överlåtelsen av affärsrörelsen ingick tillhörande fastigheter som 
överläts med en köpeskilling om en krona och i övrigt ett övertagande av de lån om 6 101 165 
kr som belastade fastigheterna. Överlåtelsen ansågs ha överförts till ett underpris då 
fastigheterna marknadsvärde översteg erhållet vederlag. Affärshändelsen ansågs därmed ha 
medfört att bolagets förmögenhet minskat och att det saknade rent affärsmässig karaktär, det 
avser därmed en sådan förtäckt värdeöverföring. På grund av att bolaget genom överlåtelsen 
saknat möjlighet att betala skulder som återstod ansågs värdeöverföringen olovlig enligt 17 kap. 
3§ 2st. 2p ABL. Vidare bedömde hovrätten likt tingsrätten att värdeöverföringen har inneburit 
skada för borgenärerna och en skadeståndsskyldighet ålades företrädarna till det överlåtande 
bolaget gentemot de befintliga fordringsägarna vid överlåtelsetillfället.184  
	

																																																								
181 NJA 1996 s. 152., Petter Asp, ”Svensk rättspraxis. Straffrätt 1995–2000”, Svensk juristtidning (2001), s. 912. 
182 NJA 1985 s. 343. 
183 AMN 2008:06., Stattin 2010, s. 18. 
184 Svea Hovrätt mål nr T 3684–11 
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5.6 Sammanfattande reflektion av rättsfallen 
Efter studier av ett flertal rättsfall som ansågs relevanta till området har endast ett fåtal rättsfall 
ansetts relevanta att utreda. Efter studie av rättsfallen kan fastställas att det inom området 
närståendetransaktioner råder en brist på vägledande praxis som genom sitt avgörande kan ge 
en bild av hur närståendetransaktioner praktiskt hanteras i sin rättsliga kontext. Att bolag utför 
transaktioner med närstående tycks vara en förekommande företeelse, vilket framgår av de 
redovisade rättsfallen. Varför det däremot finns relativt få rättsfall som kan ge en vägledande 
överblick över hur transaktioner med närstående rättsligt hanteras anses däremot svårt att 
fastställa. 
 
Vid tidpunkten för utredningen återfinnes det inte en lag som uttryckligen endast reglerar 
närståendetransaktioner generellt. För att bedöma olika typer av transaktioner till närstående 
används istället befintliga lagar. Detta återspeglar sig i rättsfallen där man i varje enskilt fall ser 
till den specifika transaktionen och relaterar den till en relevant bestämmelse för hantering av 
rättshandlingen. I de fall den relevanta bestämmelsen inte uppfylls i det enskilda fallet 
undkommer dessa närståendetransaktioner från eventuell påföljd. Detta ges en bild av i Svea 
hovrätt mål nr T 5722–17 där en transaktion mellan moderbolag och dotterbolag inte ansågs 
utgöra en värdeöverföring då de inte kunde visa att bolagets förmögenhet hade minskat till följd 
av påstådda överprisöverlåtelser. Utifrån ovan studerade rättsfall framställs att 
närståendetransaktioner i stor utsträckning hanteras utifrån regleringar som kan hantera 
närståendetransaktioner som utreds i avsnitt 4. Däremot visar rättsfallen att även andra 
bestämmelser i enskilda fall kan hantera närståendetransaktioner, som i NJA 1996 s. 152 där 
det var frågan om en närståendetransaktion kunde anses utgöra trolöshet mot huvudman enligt 
10 kap. 5§ 1st. BrB. Trots att närståendetransaktioner i stor utsträckning hanteras av de 
regleringar som kan hantera närståendetransaktioner enligt avsnitt 4, anses det klart att varje 
rättsfall bedöms individuellt där varje enskilt fall ges en specifik bedömning. 
Närståendetransaktioner kan därav bedömas även utifrån andra bestämmelser än de som enligt 
denna utredning kan hantera närståendetransaktioner.	  
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6. Analys och slutsatser 
Affärshändelsen närståendetransaktioner upplevs förekomma sällan, denna utredning har 
däremot givit en förståelse för att dessa affärstransaktioner är mer vanligt förekommande. En 
viktig parameter vid närståendetransaktioner är om de genomförs på affärsmässiga villkor eller 
icke affärsmässiga villkor alternativt marknadsmässiga villkor eller icke marknadsmässiga 
villkor. Villkoren för transaktionen uppfattas vara avgörande för hur en närståendetransaktion 
rättsligt ska hanteras främst för att förhindra transaktioner som sker på icke affärsmässiga eller 
icke marknadsmässiga villkor. Avser transaktionen däremot en normal affärshändelse i bolaget 
kan transaktionen genomföras utan vidare åtgärder. Med en normal affärshändelse avses en 
händelse eller en transaktion som genomförs på samma villkor som den skulle ha skett på om 
motparten var en utomstående part. För att reglera och förhindra transaktioner som medför 
skada (som inte anses utgöra en normal affärshändelse) för bolaget, dess aktieägare eller 
utomstående, genom att närstående för egen vinning utnyttjar sin ställning för att tillgodogöra 
sig bolagets innehavda värden, så krävs tydlig reglering. 
 
För förståelse av innebörden av affärshändelsen närståendetransaktion initierar studien med en 
utredning av närståendebegreppet för att således utröna vilka eventuellt fysiska- och juridiska 
personer som gör att en närståendetransaktion kan uppstå. Närståendebegreppet har en vid 
benämning som i svensk lag varierar beroende på vilket område de uppställs i och vilket syftet 
lagen har. Vad som kan utläsas ur bestämmelserna i avsnitt 2 som reglerar parter som kan vara 
närstående är att en viss krets av parter är återkommande i flertal bestämmelser. Dessa parter 
är styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, 
aktieägare, en juridisk person inom vilket en närstående har bestämmande inflytande i, 
koncernbolag samt de som ingår i familje- eller släktskapsförhållanden till en som är direkt 
närstående till bolaget. För att ge en tydligare bild som klargör närståendebegreppet på ett 
konkret och sammanhållet sätt hade det föredragits att uppställa vilka som anses vara närstående 
på ett mer avgränsat och generellt sätt. Därigenom underlättar man förståelsen för begreppet 
och för bedömningen av vilka transaktioner som avser en närståendetransaktion. Detta då man 
vid en transaktion med en part som i svensk lag generellt uppställs vara närstående direkt kan 
utröna att det avser en närståendetransaktion och eventuellt hantera transaktionen. Det främjar 
tillämpningen av nuvarande bestämmelser som reglerar närståendetransaktioner då närstående 
tydliggörs på ett avgränsat sätt i bestämmelser som innehåller närstående såväl som för de 
bestämmelser som inte innehåller närstående. Trots att närståendebegreppet skiljer sig mellan 
olika bestämmelser och anses vara i behov av att strömlinjeformas anses närstående 
sammanfattningsvis i allmänhet omfatta den krets som flertal bestämmelser uppställer i avsnitt 
2, som nämnt. 
 
Likt närståendebegreppet görs en spridd redogörelse av företeelsen närståendetransaktioner. 
Mer vanligt är begreppet närståendetransaktioner i aktiebolag som är noterade på en 
marknadsplats då det förekommer uttrycklig självreglering, AMN 2012:05, som specifikt 
reglerar närståendetransaktioner. I de aktiebolag som inte är noterade nämns 
närståendetransaktioner mer sällan. Där finns inte lika tydliga regleringar som är specificerat 
på området närståendetransaktioner likt aktiemarknadsnämndens uttalande. Vad företeelsen 
närståendetransaktioner innebär ges därför olika förklaringar i olika källor. 
Närståendetransaktioner uppfattas generellt däremot framställas som en form av överlåtelse 
mellan bolaget och en direkt eller indirekt närstående part. I IAS 24 såväl som AMN 2012:05 
innebär närståendetransaktioner att tillgångar eller komponenter för aktiebolagets 
näringsverksamhet överlåts eller överförs mellan ett aktiebolag och närstående. I praxis kan 
utrönas att de transaktioner som skett med närstående avser någon form av överlåtelse mellan 
bolaget och närstående. I NJA 2000 s. 404 överfördes SWAB:s verksamhet till 
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majoritetsägarens dotterbolag Scan AB, vari överföringen genomfördes genom att Scan AB 
övertog bolagets tillgångar och skulder. I AMN 2012:30 behandlades en inkråmsöverlåtelse 
med ”medskick” till anställda i dotterbolaget. I mål nr T 1325–12 genomfördes en överlåtelse 
genom utbetalningar av likvida tillgångar och i NJA 1996 s. 152 förvärvade aktiebolaget 
Fermenta AB ett aktieinnehav av dess verkställande direktör. Det kan därav framställas att 
närståendetransaktioner såväl i teori som i praktiken innebär att en överlåtelse eller överföring 
av tillgångar eller komponenter i aktiebolagets näringsverksamhet (såsom rörelseöverlåtelser) 
sker mellan aktiebolaget och en närstående part. 
 
Studien har även avsett att utreda hur närståendetransaktioner rättsligt hanteras. Efter vidare 
studie i ämnet kunde finnas att de i svensk rätt finns regleringar som rättsligt kan hantera 
närståendetransaktioner. I svensk rätt återfinnes sådana regleringar dels på det 
aktiemarknadsrättsliga området genom aktiemarknadsnämndens självreglering där det 
uttryckligen framställs hur närståendetransaktioner hanteras. Sådan självreglering kan betraktas 
utgöra rekommendationer som utvecklas av exempelvis organisationer och som inte är 
bindande för de verkande aktörerna, till skillnad från lagstiftning som är bindande för alla och 
beslutas av riksdagen. Närståendetransaktioner hanteras genom självregleringen då det vid en 
transaktion till en uppställd närstående ställs krav på att en beslutsordning iakttas om 
transaktionen inte är av oväsentlig betydelse. I aktiemarknadsnämndens vidare uttalanden 
framkommer hur närståendereglerna i AMN 2012:05 tillämpas i praktiken där bolag vid 
närståendetransaktioner åläggs iaktta bolagsordning. Detta exempelvis i AMN 2014:49 där 
bolagsordningen skulle iakttas då moderbolagets aktieägare skulle förvärva aktier i 
dotterbolaget samt i AMN 2012:30 avseende den inkråmsöverlåtelse med ”medskick” till 
anställda i dotterbolag där aktiemarknadsnämnden ansåg att bolagsordningen och AMN 
2012:05 skulle iakttas. 
 
Utredningen har även visat att det inom aktiebolagsrättsliga området finns betydande reglering 
som rättsligt kan hantera närståendetransaktioner. Vid utredningen finns inte specifika regler 
som tillämpas på närståendetransaktioner generellt. Däremot finns bestämmelser som kan 
hantera specifika fall av närståendetransaktioner, exempelvis transaktion genom riktad 
emission, transaktion genom lån eller transaktion genom värdeöverföring. Transaktioner till 
närstående kan därmed hanteras enligt en lagbestämmelse i de fall transaktionerna kan hänföras 
till bestämmelsens rekvisit. I mål nr T 5722–17 genomfördes transaktioner mellan moderbolag 
och dotterbolag där det saknades bevis på att överprisöverlåtelser skett. Därigenom uppfylldes 
inte rekvisiten för förtäckt värdeöverföring som det var frågan om och transaktionen kunde 
därav inte hanteras utifrån bestämmelserna enligt 17 kap. ABL. Då regler som uppställs på 
området avser sådana specifika fall ifrågasätts varför en sammantagen generell reglering för 
närståendetransaktioner inte existerar. En sådan generell reglering uppfattas underlätta 
möjligheten att förhindra och ålägga påföljder på alla transaktioner som sker mellan aktiebolag 
och närstående som kan åsamka skada. Det skulle även giva tydlig kunskap och vägledning till 
allmänheten och de parter som kan åstadkomma sådana närståendetransaktioner. 
 
Att reglering finns på området görs gällande i denna utredning. Vid analys av rättsfall har 
utredningen även visat att bestämmelserna praktiskt kan rättsligt hantera 
närståendetransaktioner. I mål nr T 1325–12 har regler om värdeöverföring i 17 kap. ABL 
tillämpats där rekvisiten för förtäckt värdeöverföring var uppfyllda. Återbäringsskyldighet 
enligt 17 kap. 6§ ABL ålades därmed för de utbetalningar som skett till närstående. Vidare 
kunde bestämmelsen avseende generalklausulen tillämpas i NJA 2000 s. 404 avseende den 
verksamhetsöverlåtelse som skett. Detta då överlåtelsen hade ägnat en otillbörlig fördel åt 
majoritetsägaren och i sin tur en nackdel för minoritetsägaren i bolaget. Härigenom kan slutsats 



	 29	

dras att det finns reglering både på aktiemarknadsrättens område och aktiebolagsrättens 
område, oberoende av om de är uttryckliga eller inte. De utgör reglering som rättsligt kan 
hantera närståendetransaktioner genom att påföra påföljder på genomförda transaktioner och 
förhindra möjligheten att genomföra transaktioner exempelvis genom att begränsa möjlighet att 
besluta att transaktion ska genomföras (t.ex. vinstsyftet, riktade emissioner och AMN 2012:05). 
 
För ytterligare förståelse för hur närståendetransaktioner rättsligt hanteras har utvalda rättsfall 
analyserats. Genom att studera rättsfall i ett sådant vagt område som närståendetransaktioner 
kunde en vidare vägledning åstadkommas. I NJA 1985 s. 343 bedömde HD att skyldighet 
förelåg för bolagen att tillämpa likabehandlingsprincipen vid erbjudande om aktieförvärv. I mål 
nr T 3684–11 tillämpades å andra sidan lagbestämmelsen om förtäckt värdeöverföring vid 
avyttring av bolagets affärsrörelse till närstående bolag. Utifrån rättsfallen kan utläsas att 
bestämmelser som redovisats i studien rättsligt kan hantera närståendetransaktioner, som 
nämnts. Däremot framkommer det att redovisade bestämmelser inte tillämpas i alla rättsfall 
avseende transaktion med närstående. I NJA 1996 s. 152 där ett aktiebolag har förvärvat aktier 
från verkställande direktör i bolaget uppställdes frågan i rättsfallet om det förelåg trolöshet mot 
huvudman enligt 10 kap. 5§ 1st. BrB. Det är därför svårt att erhålla en entydig redogörelse för 
hur närståendetransaktioner i varje fall ska hanteras i en rättslig kontext. Då det avseende 
närståendetransaktioner brister i vägledande praxis och en konkret specifik lagstiftning anses 
det svårt att fastställa hur närståendetransaktioner faktiskt rättsligt ska hanteras i praktiken. 
Utöver det är rättsfall på det specifika området som utredningen berör, närståendetransaktioner 
i aktiebolag, begränsade. Många rättsfall avseende transaktioner med närstående kan däremot 
finnas i exempelvis skatterättsliga hänseenden.185 Detta innebär att en bedömning och 
redogörelse för hur närståendetransaktioner hanteras i praktiken inte kan ges ett klart svar. 
Däremot tolkas att en stor del av området närståendetransaktioner lämnas åt domstolar för en 
bedömning i det enskilda fallet. Närståendetransaktioner kan därmed rättsligt hanteras genom 
reglering som kan förhindra och påföra påföljd på närståendetransaktioner, likväl som andra 
bestämmelser tillämpliga till det enskilda fallet. 
 
Sammanfattningsvis har denna studie kunnat klargöra området närståendetransaktioner och hur 
dessa rättsligt kan hanteras både avseende rättsliga regleringar och hur de i praktiken har 
bedömt fall av transaktion med närstående. Däremot kvarstår frågeställningen om varför det 
inte finns en sammantagen lagstiftning som reglerar närståendetransaktioner. På senare år har 
däremot ett ändringsdirektiv avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG om 
utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade bolag uppkommit. 
Ändringsdirektivet 2017/828 avser ett uppmuntrande av det långsiktiga engagemanget hos 
aktieägare. Då skada kan orsakas på bolag och aktieägare i bolaget anges det i direktivet viktigt 
att skyddsåtgärder införs och att särskild beslutsordning därmed införs för sådana väsentliga 
transaktioner till närstående i EU:s medlemsstater. Detta för att förhindra att närstående parter 
utnyttjar den ställning de har till bolaget och därmed skydda bolagets och aktieägarnas egna 
intressen.186 Vid tidpunkten för studien har förslag och arbete uppkommit för att införa detta i 
svensk rätt, om väsentliga transaktioner med närstående part.187  

																																																								
185 jfr HFD 2011 ref 15., HFD 2016 ref 61., NJA 2008 s. 1129.	
186 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/828 av den 17 maj 2017 om ändring av 
direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang, artikel 9c., 
Ds 2018:15 s. 369., Lagrådsremiss om nya EU-regler om aktieägares rättigheter 2019, s. 85. 
187 Ds 2018:15 s. 382., Lagrådsremiss om nya EU-regler om aktieägares rättigheter 2019, s. 85.,  
Prop. 2018/19:56 s. 23–25.	
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Bilagor  
Bilaga 1 
1 kap. 8§ ÅRL. Juridisk person som närstående 
8 §   En juridisk person anses i denna lag som närstående till ett företag som upprättar års- 
eller koncernredovisning (rapporterande företag) om 
1. den ingår i samma koncern som det rapporterande företaget, 
2. den är ett intresseföretag till det rapporterande företaget eller till ett företag i en koncern 
som det rapporterande företaget ingår i, 
   3. det rapporterande företaget är ett intresseföretag till den juridiska personen, eller till ett 
företag i en koncern som den juridiska personen ingår i, 
   4. den är ett gemensamt styrt företag som samägs av det rapporterande företaget eller av ett 
företag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i, 
   5. det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs av den juridiska 
personen, eller av ett företag i en koncern som den juridiska personen ingår i, 
   6. den och det rapporterande företaget båda är gemensamt styrda företag som samägs av 
samma tredje företag, 
   7. den eller det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs av ett 
tredje företag, och den andra av dem är ett intresseföretag till det tredje företaget, 
   8. den är ett dotterföretag till en juridisk person som avses i 2, 4, 6 eller 7, 
   9. den har som huvudsaklig verksamhet att förvalta tillgångar som det rapporterande 
företaget har avsatt för ersättningar till personer som har avslutat sin anställning antingen i det 
rapporterande företaget eller i en juridisk person som är närstående till det rapporterande 
företaget, 
   10. den har avsatt tillgångar till förvaltning av ett rapporterande företag som är en sådan 
juridisk person som avses i 9, 
   11. den står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande av en 
person som är närstående enligt 9 §, 
   12. den annars står under betydande inflytande av en person som avses i 9 § 1 eller 4-6, 
   13. den eller dess moderföretag har en styrelseledamot, verkställande direktör eller annan 
ledande befattningshavare som är en person som avses i 9 § 1, eller 
   14. den eller ett företag i en koncern som den ingår i tillhandahåller tjänster för 
företagsledning åt det rapporterande företaget eller åt dess moderföretag. 

Vid tillämpningen av första stycket ska 
   - med koncern jämställas en företagsgrupp som kontrolleras av ett företag eller ett annat 
rättssubjekt som inte är ett moderföretag i denna lags mening, och 
   - med intresseföretag jämställas företag som endast uppfyller det krav på betydande 
inflytande som anges i 5 §. 

1 kap. 9§ ÅRL. Fysisk person som närstående 

9 §   En fysisk person anses i denna lag som närstående till ett rapporterande företag om han 
eller hon 
   1. själv eller gemensamt med någon annan utövar ett bestämmande inflytande över 
företaget, 
   2. annars har ett betydande inflytande över företaget, 
   3. är en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan ledande 
befattningshavare i företaget eller dess moderföretag, 
   4. är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till en person som avses i 1-3, 
   5. är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av en person som avses i 1-3 eller av hans eller 
hennes make eller sambo, eller 
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   6. annars ingår i samma familj som en person som avses i 1-3 och kan förväntas påverka 
den personen i hans eller hennes kontakter med företaget eller påverkas av honom eller henne 
i sina egna kontakter med företaget.
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Bilaga 2 
Utdrag ur IAS 24 upplysningar om närstående avseende avsnittet definitioner 
9 I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan: 
 
Närstående part är en person eller ett företag som är närstående till det företag som upprättar 
sina finansiella rapporter (i denna standard kallat det ”rapporterande företaget”).  
 

(a) En person eller en persons nära familjemedlemmar är närstående till ett rapporterande 
företag om personen i fråga 
(i) utövar ett bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande 

över det rapporterande företaget, 
(ii) har ett betydande inflytande över det rapporterande företaget, eller 
(iii) är en av nyckelpersonerna i ledande ställning i det rapporterande företaget eller 

i moderbolaget till det rapporterande företaget. 
(b) Ett företag är närstående till ett rapporterande företag om något av nedanstående villkor 

är tillämpliga: 
(i) Företaget och det andra (rapporterande) företaget ingår i samma koncern (vilket 

betyder att varje moderbolag, dotterbolag och systerföretag är närstående till de 
övriga).  

(ii) Ett företag är ett av det andra företagets intresseföretag eller ett joint venture 
(samriskbolag) i vilket det rapporterande företaget är samägare (eller ett 
intresseföretag till en koncern som företaget ingår i eller ett joint venture i vilket 
den koncernen är samägare).  

(iii) Båda företagen är joint venture i vilket samma part är samägare. 
(iv) Ett företag är ett joint venture i vilket ett tredje företag är samägare och det andra 

företaget är ett intresseföretag till det tredje företaget. 
(v) Företaget är en plan för ersättning efter avslutad anställning till förmån för 

anställda i antingen det rapporterande företaget eller i ett företag som är 
närstående till det rapporterande företaget. Om det rapporterande företaget självt 
utgör en sådan plan är de stödjande arbetsgivarna också närstående till det 
rapporterande företaget.  

(vi) Företaget står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande 
inflytande av en person som avses i (a).  

(vii) En person som avses i (a)(i) har ett betydande inflytande över företaget eller är 
en av nyckelpersonerna i ledande ställning i företaget (eller i ett moderbolag till 
företaget).  

 
En transaktion med närstående är en överföring av resurser, tjänster eller förpliktelser mellan 
ett rapporterande företag och en närstående part, oavsett om ersättning utgör eller ej.  
 
En persons nära familjemedlemmar är sådana som kan väntas påverka, eller påverkas av, 
personen i dennes eller dessas kontakter med företaget, i vilka följande innefattas: 
 

(a) Personens barn och maka/make eller sambo, 
(b) Barn till personens maka/make eller sambo, och 
(c) Personer som är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av personens maka/make eller 

sambo. 
 
Ersättning innefattar alla ersättningar till anställda (enligt definitionen i IAS 19 Ersättningar 
till anställda), inklusive ersättningar till anställda i fråga om vilka IFRS 2, Aktierelaterade 
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ersättningar, tillämpas. Ersättningar till anställda är alla former av vederlag som ett företag 
eller någon på uppdrag av företaget betalar, ska betala eller tillhandahåller i utbyte mot tjänster 
som utförs åt företaget. De innefattar även sådana vederlag som betalas för moderföretagets 
räkningar men som hänför sig till företaget. Ersättningar innefattar 
 

(a) Kortfristiga ersättningar till anställda, såsom löner och sociala avgifter, betald semester 
och betald sjukfrånvaro, vinstandelar och bonus (om de skall betalas inom tolv månader 
från periodens slut) och icke-monetära ersättningar (såsom sjukvård, bostad, bil samt 
gratis eller subventionerade varor och tjänster) för nuvarande anställda, 

(b) Ersättningar efter avslutad anställning, såsom pensioner, andra ersättningar, 
livförsäkring och sjukvård, 

(c) Övriga långfristiga ersättningar till anställda, inklusive ledighet för dem som varit 
anställda under lång tid och sabbatsår, ersättningar i samband med jubileer eller andra 
ersättningar till dem som varit anställda under lång tid, långfristiga ersättningar vid 
arbetsoförmåga och, om de inte ska betalas inom tolv månader efter periodens slut, 
vinstandelar, bonus och uppskjutna ersättningar, 

(d) Ersättningar vid uppsägning, och 
(e) Aktierelaterade ersättningar. 

 
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar av sin verksamhet. 
 
Med gemensamt bestämmande inflytande avses att två eller flera parter i avtal reglerat att 
gemensamt utöva det bestämmande inflytandet över en ekonomisk verksamhet. 
 
Nyckelpersoner i ledande ställning är de personer som har befogenhet och ansvar för planering, 
ledning och styrning av företagets verksamhet, direkt eller indirekt, däribland företagets 
styrelseledamöter (såväl sådan som är anställda i företaget som andra).  
 
Betydande inflytande innebär att ägarföretaget kan delta i de beslut som rör ett företags 
finansiella och operativa strategier, men innebär inte bestämmande över dess strategier. 
Betydande inflytande kan uppnås via aktieinnehav, stadgar eller avtal.  
 
Med Staten avses statsmakten, offentliga myndigheter samt byråer och liknande organ oavsett 
om dessa är lokala, nationella eller internationella.  
 
Ett staten närstående företag är ett företag över vilket en stat utövar ett bestämmande 
inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande.  
 
10 Bedömningen om en närståenderelation föreligger eller inte grundas på förhållandets 
ekonomiska innebörd och inte enbart på den juridiska formen.  
 
11 I denna standard anses följande företag eller fysiska personer inte vara närstående: 
 

(a) Två företag enbart på grund av att de har en gemensam styrelseledamot eller annan 
nyckelperson i ledande ställning eller på grund av att en nyckelperson i ledande ställning 
i ett företag har ett betydande inflytande över det andra företaget. 

(b) Två samägare, enbart på grund av att de utövar ett gemensamt bestämmande inflytande 
över ett joint venture. 

(c) (i) finansiärer, 
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(ii) fackföreningar, 
(iii) allmännyttiga företag, och  
(iv) ministerier och offentliga myndigheter som inte har ett bestämmande inflytande, 
gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över det rapporterande 
företaget enbart på grund av deras normala affärskontakter med ett företag (trots att de 
kan begränsa företagets handlingsfrihet eller medverka i dess beslutsprocess).  
 

(d) En kund, leverantör, franchisegivare, distributör eller generalagent med vilken ett 
företag har en betydande affärsvolym, enbart till följd av det ekonomiska beroende som 
detta förhållande medför.  

 
12 I definitionen av närstående inbegrips dotterbolag till intresseföretag i ett intresseföretag och 
dotterbolag till ett joint venture i ett joint venture. Därför är exempelvis ett intresseföretags 
dotterbolag och en investerare som har ett betydande inflytande intresseföretaget varandra 
närstående.  
 


