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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Sveriges idrottsorganisationer Šr under omvandling. Dagens idrottsfšreningar skiljer
sig till stor del frŒn hur de sŒg ut nŠr de bildades. Idrotten har blivit kommersialiserad
men det finns fortfarande ett stort antal idrottsfšreningar i Sverige som prŠglas starkt
av ideellt arbete och intresse. Idrott Šr en folkršrelse som engagerar sŒvŠl Šldre som
yngre personer i Sverige.
Organisationen av den svenska idrotten Šr ett hett debaterat Šmne idag. Bolagisering
och bšrsintroduktion Šr ord som stŠndigt dyker upp i media. Innebšrden Šr dock inte
alltid klar och omrŒdet Šr till stor del outforskat. Med bolagisering fšrstŒs i denna uppsats den process nŠr delar av en ideell fšrening omvandlas till ett aktiebolag ett s k Idrottsaktiebolag. Bšrsintroduktion innebŠr att ett Idrottsaktiebolag introduceras pŒ en
bšrs eller auktoriserad marknadsplats. I denna uppsats avses i fšrsta hand Stockholms
Fondbšrs A- OTC- eller O-listor.
Det Šr frŠmst bristen pŒ reglering av ideella fšreningar som har lett till det škade intresset av bolagisering. Det gŒr inte lŠngre att driva stšrre klubbar med hšg omsŠttning
utan tydlig reglering. Inte minst behovet av ansvarsfšrdelning har varit en betydande
faktor i debatten. Bolagisering och bšrsintroduktion medfšr positiva men ocksŒ negativa konsekvenser fšr den enskilda ideella fšreningen. Det krŠvs dŠrfšr noggrann utredning men framfšrallt planering i omvandlingsarbetet.
Anledningen till att vi valt att skriva denna uppsats Šr att det ršr sig om ett till stor del
okŠnt omrŒde som Šr i behov av utredning. OmrŒdet krŠver en fšrstŒelse fšr sŒvŠl associationsrŠtt som bšrsrŠtt vilket vi finner mycket stimulerande. Det Šr ocksŒ ett Šmne
som trots att det till stor del Šr juridiskt krŠver kunskap inom redovisning och finansiering eftersom byte av associationsform sker framfšrallt av ekonomiska skŠl.
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1.2 Syfte
Denna uppsats har som primŠrt syfte att utreda problematiken kring bolagisering och
bšrsintroduktion av idrottsfšreningar i Sverige. Tanken Šr att belysa bŒde de associationsrŠttsliga och bšrsrŠttsliga aspekterna och bringa klarhet i effekterna fšr den enskilda ideella fšreningen.
Uppsatsen syftar ocksŒ till att beskriva de ekonomiska faktorer som beršr idrottsaktiebolaget. Bolagisering Šr ett Šmne dŠr juridiska och ekonomiska faktorer samspelar.
Syftet Šr att bringa klarhet i fšreningens ekonomiska fšrhŒllanden samt med beaktande
av detta visa fšr- och nackdelar med bolagisering respektive bšrsintroduktion.
Det finns inte heller nŒgra klara regler fšr idrottsfšreningar. I uppsatsen fšrsšker vi
stŠlla samman de regler som finns samt visa hur de samverkar och pŒverkar den enskilda idrottsfšreningen. Detta i syfte att skapa en helhetsbild av den komplexa regelstrukturen och utreda vilka regler som egentligen gŠller fšr svenska idrottsfšreningar.
1.3 Problemformulering
Det finns en rad intressanta problem ršrande bolagisering och bšrsintroduktion. I denna uppsats Šmnar vi besvara fšljande frŒgor:
• €r det tillŒtet att driva idrottslig verksamhet i aktiebolagsform?
• Vilka Šr dŒ kraven fšr att driva idrottslig verksamhet i aktiebolagsform?
• Hur gŒr en bolagisering till?
• Hur ser Šgandestrukturen ut i ett Idrottsaktiebolag?
• Vilka problem medfšr bolagisering och en eventuell bšrsintroduktion?
• €r det šverhuvudtaget lŠmpligt att introducera ett Idrottsaktiebolag pŒ bšrsen?
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1.4 AvgrŠnsning
I denna uppsats har vi valt att begrŠnsa oss till de associatonsrŠttsliga och bšrsrŠttsliga
aspekterna. Vi behandlar Šven de ekonomiska intressen som ligger till grund fšr bolagisering respektive bšrsintroduktion eftersom det Šr av betydelse fšr fšrstŒelsen av
Šmnet. Skatte- och arbetsrŠttsliga frŒgor har vi av utrymmesskŠl inte bearbetat. Uppsatsen tar sin utgŒngspunkt frŒn ett svenskt perspektiv men vi har valt att redovisa Šven
en del engelsk samt EG-rŠttslig reglering.
PŒ grund av att det finns sŒ lite reglering pŒ omrŒdet Šr det mŒnga frŒgor som Šr intressanta att utreda. Det Šr dock inte mšjligt att utreda alla dessa frŒgor i denna uppsats,
utan vi har varit tvungna att begrŠnsa oss till de frŒgor som vi funnit vara mest intressanta.
1.5 Metod
Ideella fšreningar utgšr ett relativt outforskat Šmne inom juridisk doktrin. Vad gŠller
regleringen av idrottsfšreningar Šr avsaknaden av stšrre utredningar sŠrskilt markant.
Uppsatsen bygger pŒ traditionell juridisk metod med ingŒende studier av lagar, fšrarbeten, rŠttspraxis och doktrin. Eftersom rŠttsomrŒdet Šr sŒ outvecklat har detta dock
inte varit tillrŠckligt. Fšr att belysa problematiken och fšr att hitta lšsningar har analogier frŒn framfšrallt aktiebolagslagen gjorts. OmrŒdet Šr dessutom av stark privatrŠttslig karaktŠr sŒ studier av frŠmst Stockholms Fondbšrs och NŠringslivets BšrskommitŽs reglering har varit nšdvŠndigt.
Intervjuer har gjorts fšr att ge en bakgrund till omrŒdet. Det har varit nšdvŠndigt med
ett betydande antal intervjuer fšr att fŒ fšrstŒelse fšr detta omrŒde eftersom det finns sŒ
lite litteratur om det. Informationen frŒn dessa intervjuer har sedan vŠvts in i uppsatsen.

11
I uppsatsens fšrsta del beskriver vi grunden fšr bŒde bolagisering och introduktion pŒ
bšrs. Vi fšrklarar vilka fšr och nackdelar som finns med de bŒda alternativen, vilka
problem som kan uppstŒ och vilka regler som styr de olika delarna av processen. Fšr
att belysa problematiken och hitta alternativa lšsningar gšrs Šven en omfattande internationell jŠmfšrelse.
Uppsatsens andra del utgšr en analys av de problem som kan uppstŒ under och efter en
introduktion pŒ bšrsen. UtgŒngspunkten Šr Stockholms Fondbšrs listningskrav dŠr vi
betonar framfšrallt ŠganderŠttsaspekter samt hur en fšrening skall kunna behŒlla kontrollen šver Idrottsaktiebolaget. Denna del innehŒller Šven till stor del fšrfattarnas
egna synpunkter och vŠrderingar.

2 DEN SVENSKA IDROTTSR…RELSENS SYFTE
ÓVi vill pŒ alla nivŒer bedriva vŒr idrott sŒ att den utvecklar mŠnniskor positivt sŒvŠl
fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.Ó
Citatet Šr hŠmtat ur bilagan till Riksidrottsfšreningens stadgar och kan sŠgas vara en
sammanfattning som enklast beskriver den svenska idrottsršrelsen syfte.1
Citatet utvecklas ytterligare och kan kort sammanfattas pŒ fšljande sŠtt. Den fysiska
aktiviteten kan sŠgas vara bra och utvecklande fšr oss mŠnniskor genom att vi utvecklar kroppen och kan prestera mera bŒde pŒ idrottsbanan och i vardagen. Samtidigt
leder idrott till škad gemenskap mellan mŠnniskor och en trygg social gemenskap.
Idrottsutšvare fŒr genom medlemskap i en idrottsfšrening incitament till engagemang
fšr att stŠrka kamratskap mellan andra mŠnniskor.
DŒ mŠnniskan behšver utmaningar att strŠva efter kan detta frŠmst uppfyllas genom
tŠvling och det Šr detta idrotten bland annat bidrar med. TŠvlingar inspirerar oss att

1

Bilagan kan lŠsas pŒ http://www.svenskidrott.se/rf/Juridik/rfstadgar/bilaga.htm
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prova vŒra grŠnser och prestera mer. Genom att nŒ ett uppsatt mŒl finner vi tillfredsstŠllelse och uppnŒr vŒra djupt liggande mŠnskliga behov.
Idrotten bidrar ocksŒ till kulturell utveckling genom att skapa fšrebilder som Šr av
stort vŠrde fšr barn och ungdomar. Detta genom den inbyggda dramatik som ligger i
tŠvlingsmomenten och manifesteras frŠmst pŒ elitnivŒ. Skickliga idrottsutšvare bidrar
till spŠnningen och agerar samtidigt som fšrebilder.2
En annan aspekt av idrotten som utvecklats i takt med vŒrt samhŠlle Šr det ekonomiska
intresset som Šr kopplat till idrotten. Trots att det ekonomiska intresset kanske framkommer underfšrstŒtt gŒr det nufšrtiden inte att bortse ifrŒn denna. Fšr att en idrottsfšrening skall kunna existera mŒste det finnas ekonomiska resurser som finansierar idrottsutšvandet. En viktig frŒga som diskuterats under de senaste Œren Šr bšrsintroduktion av idrottsfšreningar som skulle kunna bidra till att fŒ in mer kapital till idrottsfšreningarna. PŒ sŒ sŠtt skulle en idrottsfšrening ha lŠttare att behŒlla sin verksamhet och
inte riskera att behšva lŠgga ner den.

3 DEN JURIDISKA ASPEKTEN
3.1 Definition av idrottsfšrening och ideell fšrening
3.1.1 Den ideella fšreningen
En idrottsfšrening Šr en ideell fšrening som brukar benŠmnas rent ideell fšrening. 3 En
kort definition av ideell fšrening Šr: ÓIdeell fšrening, till skillnad frŒn ekonomisk fšrening har ett verksamhetssyfte som inte Šr av direkt ekonomiskt slagÓ.4

2

aa
Hemstršm, ÓBolag, organisationer, stiftelserÓ s 96
4
Norstedts juridiska ordbok
3
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En ideell fšrening Šr en associationsform dŠr en grupp individer samarbetar under organiserade former fšr att nŒ ett ideellt syfte eller intresse. Ideella fšreningar brukar
delas in i tre grupper:
Fšreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet frŠmjar sina medlemmars ekonomiska intressen. Som exempel kan nŠmnas fackliga organisationer som genom sin
verksamhet fšrhandlar fram lšner med arbetsgivare. Andra sŒdana fšreningar kan vara
hyresgŠstfšreningar och olika branschorganisationer.
Fšreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet frŠmjar ideella intressen. Det Šr
dessa fšreningar som brukar kallas rent ideella fšreningar. Hit hšr sŒledes idrottsfšreningar, politiska partier och religišsa samfund.
Fšreningar som genom ekonomisk verksamhet frŠmjar ideella intressen. Exempel pŒ
en sŒdan fšrening kan vara hemslšjdsfšrening; fšr att en tradition inte skall fšrsvinna
kan fšreningen sŠlja de tillverkade produkterna och pŒ sŒ vis fŒ intŠkter fšr att bevara
verksamheten. HŠr Šr det viktigt att verksamheten inte bedrivs i vinstsyfte fšr medlemmarna eftersom fšreningen dŒ kan betraktas som en ekonomisk fšrening.5
3.1.2 NŠr uppstŒr en ideell fšrening
Ur ett juridiskt perspektiv mŒste tvŒ grundrekvisit vara uppfyllda fšr att en association skall
fšreligga:

1.)det skall finnas ett avtal om samverkan
2.)fšr ett av de avtalande gemensamt ŠndamŒl. DŠremot behšver det i fšreningar inte
finnas nŒgon fšrpliktelse att bidra till ŠndamŒlets uppfyllande. • andra sidan finns det
inget hinder mot att en sŒdan fšrpliktelse kan fšrekomma.6
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Avtalet ifrŒga mŒste formaliseras i stadgar som bšr vara skriftliga. I rŠttsfallet NJA
1987 s.394 uttalar HD att stadgarna skall innehŒlla fšreningens namn och ŠndamŒl
samt bestŠmmelser om hur beslut i fšreningens angelŠgenheter fattas.7
Enligt Hemstršm bšr dessutom organisationsstrukturen i fšreningen stŒ i ett hierarkiskt fšrhŒllande till varandra. Detta med tanke pŒ den demokratiska grunden i en ideell fšrening. Fšreningsorganen skall i princip fšlja instruktioner som lŠmnats av organ
pŒ en hšgre nivŒ i beslutskedjan. Slutligen stŠlls ocksŒ ett krav pŒ en styrelse som kan
fšretrŠda fšreningen.8
Skulle dessa grundlŠggande krav inte vara uppfyllda i sin helhet fšreligger ingen ideell
fšrening utan en social organisation. Dessa tillŠmpar ofta fšreningsliknande former fšr
sin verksamhet och sina interna mellanhavanden. Exempel pŒ sŒdana kan nŠmnas syjuntor eller bridgeklubbar.9
3.1.3 Bildandet av ideell fšrening
En ideell fšrening bildas vid ett konstituerande sammantrŠde dŠr medlemmarna antar
fšreningens stadgar och utser en styrelse. DŠrvid skall de ovannŠmnda grundrekvisiten
vara uppfyllda. Det stŠlls inga krav nŒgonstans pŒ hur mŒnga medlemmar en ideell
fšrening mŒste ha men det Šr allmŠnt accepterat att det som minimikrav mŒste finnas
minst tvŒ till tre medlemmar. Kravet pŒ tvŒ medlemmar Šr motiverat med tanke pŒ att
det ršr sig om en association m a o en organisation fšr samverkan mellan ett antal
rŠttssubjekt. • andra sidan Šr kravet pŒ tre medlemmar befogat genom analogislut med
hjŠlp av Fšreningslagen som krŠver att en ekonomisk fšrening mŒste bildas av minst
tre medlemmar (FL 2:1¤).10
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Den ideella fšreningen erhŒller vid bildandet status av juridisk person, m a o erhŒller
fšreningen rŠttskapacitet och kan fšrvŠrva rŠttigheter och iklŠda sig skyldigheter samt
fšra talan infšr domstol.11
Medlemmarna kan sjŠlva bestŠmma hur de skall gŒ tillvŠga fšr att bilda en ideell fšrening. Huvudsaken Šr att stadgar med ordentligt innehŒll antas samt att en styrelse utses. Det Šr dŠremot lŠmpligt att i stadgarna ange fšreningens verksamhetsfšremŒl.12
Fšr idrottsfšreningarnas del finns hjŠlp att tillgŒ i form av normalstadgar som utarbetats av Riksidrottsfšrbundet (RF). Det finns inte nŒgra hinder mot att anvŠnda sig av
eventuella stadgar som utarbetats av Specialidrottsfšrbunden.
3.1.4 RŠttskŠllor
3.1.4.1 Lagstiftning

Till skillnad frŒn ekonomiska fšreningar finns det ingen direkt lagreglering fšr ideella
fšreningar. Orsaken till varfšr det inte tillkommit nŒgon lag som Šr anpassad fšr ideella fšreningar kan bl a hŠnfšras till fackliga organisationer pŒ bŒde arbetsgivar- och
arbetstagarsidan. Dessa organisationer har motsatt sig en lagstiftning pŒ omrŒdet och
dŒ det ofta ršr sig om stora organisationer med mŒnga medlemmar, har de haft stor
makt att hindra ett genomfšrande av lagstiftning.13
En annan orsak till att det saknas en lag om ideella fšreningar Šr att det finns mŒnga
slag av ideella fšreningar som skiljer sig Œt i sin verksamhet.14 Det skulle bli svŒrt att
infšra en generell reglering fšr ideella fšreningar med tanke pŒ den stora mŒngfalden
och den skiftande mŒlsŠttningen i fšreningarna.
Den ideella fšreningen kan trots avsaknaden av en direktreglering omfattas av annan
lagstiftning. Fšr ideella fšreningar som utšvar nŠringsverksamhet stadgas i Handelsre11
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gisterlagen 2 ¤ 3p att fšreningen mŒste vara infšrd i handelsregistret som fšrs hos patent- och registreringsverket.15 Utšver denna lag omfattas den ideella fšreningen ocksŒ
av vissa andra lagar som t ex: lagen om anstŠllningsskydd, kšplagen, miljšlagen, bokfšringslagen samt vissa skattelagar.16
I brist pŒ lagstiftning som reglerar de ideella fšreningarna brukar man dra paralleller
eller analogier frŒn Fšreningslagen (FL) som reglerar verksamheten i ekonomiska fšreningar. I NJA 1958 s.438 uttalade HD att fšrsiktighet mŒste iakttas om man vŠljer att
dra paralleller mellan ideella och ekonomiska fšreningar. I vissa situationer kan det
dŠremot vara aktuellt att dra e contrarioslut. I de fall en ideell fšrening erhŒllit uppgifter av offentligrŠttslig natur kan viss ledning hŠmtas ifrŒn offentligrŠttsliga lagar.17

3.1.4.2 Stadgar

Med tanke pŒ avsaknaden av direkt lagstiftning Šr fšreningens stadgar en viktig
rŠttskŠlla och kan tjŠna som vŠgledning. Medlemmen i en ideell fšrening har att rŠtta
sig efter fšreningens stadgar och detsamma gŠller fšr fšreningens ledning. I NJA 1987
s.394 uttalar HD att en fšrenings bedšmning av omfattningen av fšreningens ŠndamŒl,
mŒste tillmŠtas stor betydelse. I slutŠndan finns det dock alltid mšjlighet att jŠmka eller lŠmna vissa villkor utan avseende med stšd av 36¤ Avtalslagen. 18

3.1.4.3 Intern praxis

Den interna praxis i fšreningen kan tillmŠtas betydelse som en kompletterande
rŠttskŠlla till stadgarna.19 De interna relationerna kan avspegla handlŠggningen av frŒ14
15
16
17
18
19
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gor inom fšreningen och Šven om det Šr tŠnkbart att medlemmarna inte alltid arbetar i
enlighet med stadgarna, kan vissa ŒtgŠrder accepteras om medlemmarna inte motsŠtter
sig att man avviker ifrŒn stadgarna. Detta i enlighet med den demokratiska principen
som genomsyrar associationsrŠtten.

3.1.4.4 God fšreningssed

Enligt Hemstršm anses god fšreningssed vara en kompletterande rŠttskŠlla. Med god
fšreningssed avses dŒ: ÓsŒna regler som kan Œterspegla en inom tillŠmplig fšreningstyp allmŠnt accepterad standard av acceptabel kvalitetÓ.20 Detta kan nŠrmast liknas vid
en allmŠnt accepterad standard inom fšreningslivet anpassad efter Šndrade fšrhŒllanden och omstŠndigheter som pŒverkar fšreningen och dess ledning.

3.1.4.5 Prejudikat

PŒ grund av avsaknaden om en lag anpassad fšr ideella fšreningar har det utbildats en
rŠttspraxis som kan ses som en viktig rŠttskŠlla pŒ omrŒdet. Man kan sŠga att prejudikat som ršr ideella fšreningar fŒr en stšrre genomslagskraft jŠmfšrt med rŠttsomrŒden
som Šr reglerade i lag.

3.1.4.6 GrundlŠggande principer

AllmŠnna principer som genomsyrar associationsrŠtten Šr en viktig rŠttskŠlla inte
minst fšr ideella fšreningar. De anses grundlŠggande fšr all demokratisk fšreningsverksamhet. Dessa principer som en fšrening har att iaktta Šr:
• Majoritetsprincipen: den mening som fŒtt majoriteten av ršsterna i en frŒga blir
avgšrande. Hur stor majoritet av ršsterna som krŠvs vid ett beslutsfattande i en frŒ20
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ga, fŒr bestŠmmas av fšreningen och intas i stadgarna. Majoritetsprincipens syfte Šr
att underlŠtta en demokratisk fšreningsverksamhet, och Šr viktigt i de situationer en
fšrening har ett stort antal medlemmar och det inte gŒr att uppfylla varje individs
šnskemŒl. PŒ sŒ sŠtt uppnŒr man effektivitet i verksamheten.
• Likhetsprincipen: innebŠr kort att majoriteten vid beslutsfattandet inte utan stšd i
stadgarna fŒr utsŠtta en minoritet eller de enskilda medlemmarna fšr olika behandling.
• OrganisationsrŠttslig generalklausul: en sŒdan klausul Œterfinns i Fšreningslagen.
Men dŠrmed inte sagt att det skulle saknas en princip som bygger pŒ generalklausulens innebšrd fšr ideella fšreningar. Syftet med denna Šr att beslut som formellt
kan anses kommit till stŒnd med iakttagande av stadgarna, ŠndŒ kan ŒsidosŠttas.
Detta i de fall beslutet rubbar pŒ fšrhŒllande mellan medlemmarna och Œstadkommer otillbšrlig fšrdel fšr en medlem och nackdel fšr andra medlemmar.21
• Lojalitetsprincipen: individerna i en association mŒste, om Šn underfšrstŒtt, i sina
mellanhavanden och vid olika handlingar hela tiden se till associationens bŠsta. De
mŒste alltsŒ vara lojala mot associationen och švriga medlemmar fšr att inte Šventyra samarbetet och associationens existens. Trots att denna princip frŠmst Œterfinns
inom aktiebolagsrŠtten torde den vara av stort dignitet Šven fšr ideella fšreningar.
Detta med tanke pŒ att de ideella fšreningarna arbetar utifrŒn demokratiska principer samt att det med tanke pŒ bristen pŒ lagreglering Šr Šn viktigare att verka lojalt
fšr fšreningen.

4
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4.1 Grundstrukturen i den svenska idrottsršrelsens organisation
Svenska Riksidrottsfšrbundet (RF) Šr en ideell fšrening som har till uppgift att fšr idrottsršrelsen handha gemensamma angelŠgenheter. Det ršr sig om en organisation som
fšretrŠder den samlade svenska idrottsršrelsen sŒvŠl pŒ nationell som internationell
nivŒ. Den Šr sŒledes ett idrottsligt sprŒkršr gentemot exempelvis politiker och internationella idrottsfšreningar.22
Riksidrottsfšrbundet bestŒr av Specialidrottsfšrbund (SF) och till dem anknutna idrottsfšreningar. Idrottsfšreningen blir genom medlemskap i SF automatiskt ansluten
till Riksidrottsfšrbundet. Specialidrottsfšrbund kan kort fšrklaras som ett fšrbund av
fšreningar inom en idrottsgren. Exempel pŒ Specialidrottsfšrbund Šr Svenska Fotbollfšrbundet och Svenska Ishockeyfšrbundet. Det finns fšr nŠrvarande 67 Specialidrottsfšrbund anknutna till svenska Riksidrottsfšrbundet.23
Riksidrottsfšrbundet har delat in sin regionala verksamhet i RF-distrikt med Distriktidrottsfšrbund (DF). Specialidrotsfšrbunden Šr fšr sin regionala verksamhet uppdelat i
SF-distrikt med Specialidrottsdistriktsfšrbund (SDF).24
4.2 De olika organens uppgifter
4.2.1 RF-stŠmman
RF-stŠmman Šr RF:s hšgsta beslutande organ vilket framkommer av RFS 2:1¤. StŠmman skall enligt RFS 4:1¤ hŒllas vartannat Œr fšre utgŒngen av maj mŒnad pŒ tid och
ort som bestŠms av Riksidrottsstyrelsen.
StŠmman bestŒr av 200 ombud som utses av:
21
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• SF med fullvŠrdigt medlemskap
• DF, med den begrŠnsningen att varje DF bara fŒr utse var sitt ombud.
DŠrutšver har Korpen Svenska Motionsidrottsfšrbundet rŠtt att utse egna ombud som
skall vara nŠrvarande vid stŠmman, RFS 4:1-2¤¤.
Vid stŠmman skall enligt RFS 4:8¤ vissa obligatoriska Šrenden fšrekomma. Bland
dessa Œterfinns exempelvis frŒga om ansvarsfrihet fšr Riksidrottsstyrelsens fšrvaltning, behandling av fšrslag till idrottens verksamhetsinriktning samt Šrenden och fšrslag som hŠnskjutits till mštet av Riksidrottsstyrelsen och andra berŠttigade fšrslagsgivare. I detta sammanhang Šr det vŠrt att nŠmna att fšrslagsrŠtten enligt RFS 4:5¤ kan
utšvas av Specialidrottsfšrbunden, Distriktsidrottsfšrbunden, Specialdistriktsidrottsfšrbunden samt till Riksidrottsfšrbundet ansluten fšrening. Fšrslagen som Šr Šmnade
att bli fšremŒl fšr behandling vid RF-stŠmman skall skriftligen avges till Riksidrottsstyrelsen senast den 1 januari mštesŒret.
Utšver ordinarie stŠmma har Riksidrottsstyrelsen rŠtt att kalla till extra RF-stŠmma,
RFS 4:11¤. Detta skall ske nŠr Riksidrottsfšrbundets revisorer skriftligen krŠver det
eller nŠr detta skriftligen begŠrs av minst tio Specialidrottsfšrbund som tillsammans
representerar minst en tiondel av totala antalet ršster enligt upprŠttad ršstlŠngd. Vid
extra stŠmma fŒr enligt sista stycket endast i fšrdragslistan upptagna Šrenden fšretas
till avgšrande.
4.2.2 Riksidrottsstyrelsen
Riksidrottsstyrelsen Šr nŠrmast att jŠmfšra med en VD i ett aktiebolag. Riksidrottsstyrelsen har liksom en VD som uppgift att ledan den dagliga fšrvaltningen i organisationen dŒ RF-stŠmman inte Šr samlad. Dess Œligganden framkommer av RFS 5:2¤. Enligt
5:2¤ p1 skall Riksidrottsstyrelsen verka fšr att den av RF-stŠmman antagna verksamhetsidŽn efterlevs. Av detta kan anses fšlja att RF-stŠmman ger vissa befogenheter till
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Riksidrottsstyrelsen fšr att besluten skall kunna efterlevas. Detta i kombination med
RFS 5:2¤ p2, dŠr det sŠrskilt anges att det Šr Riksidrottsstyrelsen som skall verkstŠlla
stŠmmans beslut. Dessutom framgŒr av RFS 5:2¤ p20 att Riksidrottsstyrelsen i švrigt
skall skšta lšpande Šrenden samt fullgšra de skyldigheter som enligt stadgarna ankommer pŒ den.
…vriga Œligganden av intresse Šr dessutom:
• Ansvar och handhavandet av RF:s medel, RFS 5:2¤ p3
• Beredning av Šrenden infšr RF-stŠmman, RFS 5:2¤ p8
• FaststŠllande av instruktioner fšr RF:s sŠrskilda organ samt granskning av deras
verksamhet, RFS 5:2¤ p12
• Granskning av SF antagna stadgar och mšjlighet att Šndra SF-stadgar som strider
mot RF-stadgarna eller pŒ annat sŠtt Šr olŠmpliga, RFS 5:2¤ p 15.
Enligt RFS 5:3¤ ges en rŠtt till Riksidrottsstyrelsen att utšva tillsyn šver Distriktsidrottsfšrbundens verksamhet. Hur lŒngt denna rŠtt strŠcker sig kan vid fšrsta anblick
vara svŒrt att bedšma men en viss ledning kan hŠmtas i 5:2¤ p17. DŠr ŒlŠggs Riksidrottsstyrelsen att granska Distriktsidrottsfšrbundens fšrvaltnings- och verksamhetsberŠttelser samt insŠnda revisionshandlingar. Skillnaden mellan granskningen och rŠtten
att utšva tillsyn kan sŠgas vara att granskningen sker efter ett verksamhetsŒrs utgŒng,
och tillsynen šver verksamheten kan utšvas lšpande šver Œret.
Utšver dessa stadganden har Riksidrottsstyrelsen genom RFS 5:4¤ mšjlighet att delegera sin beslutanderŠtt till sŠrskilda organ, viss RS-ledamot eller till nŒgon som Šr anstŠlld inom Riksidrottsfšrbunden. Detta kan frŠmst komma ifrŒga vid arbetsanhopningar eller vid bedšmningen att det behšvs en kompetent person som Šr insatt i frŒgor
vid fattande av viktiga beslut.
4.2.3 Specialidrottsfšrbunden (SF) och Specialdistriktsidrottsfšrbund (SDF)

22
I RFS 11:2¤ stadgas att Specialidrottsfšrbunden skall bedriva den idrottsliga verksamhet fšr vilket det Šr organiserat enligt av Specialidrottsfšrbundens antagna stadgar,
tŠvlingsbestŠmmelser och švriga bestŠmmelser. Med andra ord innebŠr detta att det Šr
Specialidrottsfšrbunden sjŠlva som beslutar och stŠller upp reglerna fšr tŠvlingsverksamheten fšr anslutna medlemmar. Man kan kort sŠga att Riksidrottsfšrbundet har
delegerat beslutanderŠtten om tŠvlingsregler med mera till Specialidrottsfšrbunden.
Denna beslutanderŠtt mŒste dock utšvas med iakttagande av Riksidrottsfšrbundets
stadgar. Specialidrottsfšrbunden fŒr inte fatta beslut som skulle innebŠra švertrŠdelse
av RF-stadgarna. Om ett Specialidrottsfšrbund exempelvis vill Šndra sina stadgar
mŒste ett beslut om Šndring alltid skickas in till Riksidrottsstyrelsen fšr kontroll av att
ett beslut av Specialidrottsfšrbundet inte strider mot RF-stadgarna eller pŒ annat sŠtt
anses vara olŠmpliga. Vad som kan anses vara olŠmpligt i detta sammanhang Šr exempelvis beslut av Specialidrottsfšrbund som strider mot Riksidrottsfšrbundets verksamhetsidŽ.
Specialidrottsfšrbundens hšgsta beslutande organ Šr enligt RFS 11:4¤ SF-mštet och
extra SF-mšte. DŒ SF-mštet inte Šr samlat Šr SF-styrelsen det hšgsta beslutande organet fšrutsatt att annat inte anges i respektive Specialidrottsfšrbunds stadgar. SFstyrelsen samma funktion som Riksidrottsstyrelsen, d v s SF-styrelsen har hand om
den lšpande fšrvaltningen dŒ SF-mštet inte Šr samlat.
Specialidrottsfšrbundens Œligganden framkommer av RFS 11:3¤ dŠr de ŒlŠggs bland
annat att:
• Bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med den av RF-stŠmman beslutade
verksamhetsidŽn (p1).
• Pršva och avgšra frŒgor om upptagning av nya fšreningar samt uteslutning av fšreningar i enlighet med anvisningar utfŠrdade av Riksidrottsfšrbundet (p2).
• Utšva pršvningsrŠtt i bestraffningsŠrenden och šverklaganden av beslut som inte
avser bestraffningsŠrenden (p7).
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Fšr sin regionala verksamhet skall Specialidrottsfšrbunden vara indelade i Specialdistriktsidrottsfšrbund (SDF) enligt RFS 11:5¤. Ett Specialdistriktsidrottsfšrbund skall
dock upprŠttas av Specialidrottsfšrbundet efter samrŒd med vederbšrande DF-styrelse.
UpprŠttande av Specialdistriktsidrotsfšrbund Šr en del av de Œligganden som Specialidrottsfšrbunden har att iaktta och fšljer av RFS 11:3¤ p8.
4.2.4 RiksidrottsnŠmnden (RIN)
RiksidrottsnŠmnden Šr enligt RFS 6:2¤ det hšgsta pršvningsorganet i bestraffningsŠrenden och Šrenden som har att gšra med šverklagande av beslut som inte avser bestraffningsŠrenden. Man kan nŠrmast jŠmfšra RiksidrottsnŠmnden med Hšgsta Domstolen dŒ det fšr pršvning av nŠmnda Šrenden krŠvs pršvningstillstŒnd enligt RFS
6:3¤. Ett pršvningstillstŒnd fŒr endast meddelas om:
1. det Šr av vikt fšr rŠttstillŠmpningen eller
2. det finns synnerliga skŠl fšr en pršvning, sŒsom att det fšrekommit grova formfel
vid handlŠggningen av Šrendet eller om rŠttstillŠmpningen som legat till grund fšr
beslutet uppenbart strider mot stadgarna.
RiksidrottsnŠmnden skall vara sammansatt av ordfšrande, vice ordfšrande och sex
švriga ledamšter som vŠljs av RF-stŠmman, RFS 6:1¤. VŠrt att observera Šr att antalet
švriga ledamšter skall vara lika fšrdelat mellan kšnen. NŠmnden Šr enligt 6:4¤ beslutfšr nŠr minst fyra ledamšter Šr nŠrvarande och den skall sammantrŠda pŒ kallelse av
ordfšranden. Beslut som kan fattas av ordfšranden och en annan ledamot Šr beslut som
avser:
• avvisning av Šrende
• pršvningstillstŒnd
• inhibition
• avskrivning av Šrende samt
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• vilket organ som skall handlŠgga šverklagningsŠrende om tvekan hŠrom uppkommit
4.2.5 Distriktsidrottsfšrbunden (DF)
Enligt RFS 9:1¤ skall det inom varje RF-distrikt finnas ett Distriktsidrottsfšrbund
(DF), som vart och ett inom sitt geografiskt begrŠnsade omrŒde, Šr organ fšr RF:s regionala verksamhet. verksamheten skall organiseras enligt av DF-stŠmman faststŠllda
stadgar. I 9:2¤ framkommer Distriktsidrottsfšrbundens namn och verksamhetsomrŒden.
Distriktsidrottsfšrbundens uppgift Šr enligt RFS 9:3¤ att handha fšr idrottsršrelsen
gemensamma angelŠgenheter. Arbetet skall skštas i enlighet med RF-stŠmmans och
Riksidrottsstyrelsens beslut. Distriktsidrottsfšrbunden Šr enligt 9:4¤ sammansatta av
de fšreningar som Šr anslutna till Specialidrottsfšrbunden och sŒledes medlemmar i
Riksidrottsfšrbundet, och har sin hemvist inom RF-distriktets grŠnser.
4.2.6 Idrottsfšreningarna
Som ovan under 4.1 nŠmndes blir idrottsfšreningarna genom medlemskap i respektive
Specialidrottsfšrbund automatiskt anslutna till Riksidrottsfšrbundet. Fšr att idrottsfšreningen šver huvud taget skall kunna bli medlem i ett Specialidrottsfšrbund uppstŠlls
hŠrfšr vissa krav i RFS kap 8. Dessa krav framkommer av RFS 8:1¤ och Šr kortfattat
fšljande:
1. Det skall ršra sig om en ideell fšrening bestŒende av endast fysiska personer.
2. Ansškan om medlemskap skall vara upprŠttad enligt Riksidrottsfšrbundets anvisningar och skall vara Œtfšljd av fšreningens stadgar. Stadgarna skall vara upprŠttade pŒ grundval av Riksidrottsfšrbundets normalstadgar fšr idrottsfšrening.
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3. Fšreningen skall pŒ sitt program ha idrottslig verksamhet som administreras av det
Specialidrottsfšrbund till vilket ansškan ges in. Dessutom mŒste de sŠrskilda villkor som respektive Specialidrottsfšrbund uppstŠller i sina stadgar vara uppfyllda.
4. Fšreningen mŒste ha fšrbundit sig att fšlja Riksidrottsfšrbundets respektive Specialidrottsfšrbundets stadgar, tŠvlingsbestŠmmelser, švriga bestŠmmelser och beslut
fattade av šverordnat idrottsorgan.
5. Fšreningens namn fŒr inte vara olŠmpligt eller fšrvŠxlingsbart med annan fšrening
som redan Šr ansluten till Riksidrottsfšrbundet.
6. Fšreningen skall ha betalat eventuella avgifter som bestŠms av Specialidrottsfšrbundet.
Enligt RFS 8:5¤ mŒste idrottsfšreningarna fšlja vissa Œligganden. Det viktigaste Šr att
fšlja Riksidrottsfšrbundets samt respektive Specialidrottsfšrbunds stadgar, tŠvlingsbestŠmmelser, švriga bestŠmmelser och beslut fattade av šverordnat idrottsorgan (p1).
Regler om medlemskap i idrottsfšreningen, medlemmarnas rŠttigheter och skyldigheter samt medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten framkommer av RFS 8:68¤¤.

5

AKTIEBOLAGSR€TTSLIG BAKGRUND

5.1 Reglering av aktiebolag
5.1.1 AllmŠnt
Det saknas idag en klar reglering av ideella fšreningar. MŒnga viktiga regler finns endast i praxis och lagtext finns bara inom vissa specialomrŒden som t ex skatterŠtt och
arbetsrŠtt. Fšr den lilla enskilda idrotts- eller hobbyklubben har detta oftast inte orsakat nŒgra stšrre svŒrigheter. Problem har dock uppstŒtt frŠmst dŒ klubben hamnat i en
finansiell kris. DŒ blir det plštsligt viktigt vem som ansvarar fšr vad och om klubben
kan rŠknas som en sjŠlvstŠndig juridisk person eller skattesubjekt. Ett utarbetat regel-
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system Šr ocksŒ av stor vikt fšr att kunna planera arbetet inom fšreningen samt kunna
fatta effektiva beslut.
Behovet av klara regler vŠxer ocksŒ nŠr klubben blir stšrre. NŠr idrottsfšreningen har
anstŠllda, Šger klubblokalen och har en stor publik Šr det mer pengar i omsŠttning. En
effektiv styrning Šr dŒ av central betydelse Ð inte minst nŠr pengarna skall fšrdelas.
Avsaknaden av en utarbetad reglering fšr ideella fšreningar har varit och Šr ett stort
problem i Sverige. Det utgšr ett av skŠlen till det stora intresset fšr bolagiseringsfrŒgor.
5.1.2 Aktiebolagslagen (1975:1385)
Aktiebolagslagen utgšr den grundlŠggande lagen fšr aktiebolag. Den nuvarande aktiebolagslagen tillkom 1975 men har sedan dess genomgŒtt en rad fšrŠndringar. Aktiebolagslagen Šr ett dynamiskt omrŒde dŠr lagstiftningen hela tiden mŒste anpassas efter
omvŠrlden fšr att kunna skapa ett sunt fšretagsklimat.
Lagen Šr omfattande och den reglerar ingŒende bl a hur ett aktiebolag bildas, vilket
aktiekapital som krŠvs samt hur ett bolag kan utška sitt kapital. Utfšrliga regler finns
vidare ršrande t ex vinstutdelning och bolagsstŠmma. Om man jŠmfšr med de oklara
regler som gŠller fšr ideella fšreningar Šr det stor skillnad. Av stor betydelse fšr de
enskilda styrelseledamšterna inom dagens idrottsfšreningar Šr att det i ett idrottsaktiebolag finns klara regler och praxis ršrande styrelsens och verkstŠllande direktšrens
ansvar. Av intresse fšr en idrottsfšrening Šr ocksŒ att det finns en tydlig kompetensfšrdelning mellan bolagsstŠmman, styrelsen och den verkstŠllande direktšren. Detta
underlŠttar beslutsfattandet och kan gšra beslutsprocessen mer effektiv.
Fšrutom en vidlyftig praxis finns det mycket skrivet i doktrinen om de flesta centrala
problem inom aktiebolagsrŠtten. De kommentarer som finns till aktiebolagslagen utgšr
ett stšd nŠr en ideell fšrening vill lŠgga om sin verksamhet till aktiebolagsform.
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5.1.3 RŠttspraxis
Det finns en betydande praxis inom aktiebolagsrŠtten vilket kan vara till hjŠlp fšr idrottsklubbarna. Praxis belyser ju de frŒgor som har varit tveksamma. Bristen pŒ rŠttsfall ršrande de ideella fšreningarna har varit ett problem. Detta eftersom praxis kan
utgšra en bra vŠgledning fšr idrottsfšreningens arbete.
5.1.4 EG-rŠttslig reglering
Det Šr inte bara svensk rŠtt som pŒverkar aktiebolagslagen utan Šven EG-rŠttslig reglering pŒ omrŒdet. Sverige har ocksŒ ett nŠra samarbete med švriga nordiska lŠnder
fšr att fŒ en sŒ homogen lagstiftning som mšjligt. Vad gŠller EG-rŠtten har denna fŒtt
ett allt stšrre inflytande pŒ svenska aktiebolag och det finns en rad direktiv pŒ omrŒdet.
Sveriges intrŠde i den Europeiska unionen har gjort att EG-rŠtten utgšr den yttersta
ramen fšr reglerna pŒ kapitalmarknaden. EG-direktiv och fšrordningar Šger fšretrŠde
framfšr nationell lagstiftning. Infšrlivningen av direktiven sker antingen genom inkorporering eller implementering. Det mŒste alltsŒ finnas šverensstŠmmande svensk nationell lagstiftning pŒ omrŒdet.
5.1.5 Konkurrenslagen (1993:20)
Lagen erbjuder ett visst skydd fšr nŠringsidkare men dess primŠra syfte Šr att skydda
konsumenterna. En intressant aspekt Šr om ett idrottsbolag kan komma i dominerande
stŠllning t ex om det har rŒd att kšpa de bŠsta spelarna pŒ spelarmarknaden.
5.1.6 Skattelagstiftning
Aktiebolag utgšr sjŠlvstŠndiga skattesubjekt. Det Šr av stor betydelse fšr den ideella
fšreningen som švervŠger att byta associationsform att tŠnka pŒ skattekonsekvenserna.
Det finns skillnader som kan vara av avgšrande betydelse fšr klubbens framtid.
Svenska ideella fšreningar har lŠnge levt i ett positivt skatteklimat. Fšreningen mŒste
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dŠrfšr berŠkna och kontrollera att ett beslut om bolagisering verkligen Šr till fšrdel fšr
klubben. FšrvŠntade škade inkomster mŒste noggrant vŠgas mot škade skatter och
minskade avdrag.
5.1.7 ArbetsrŠttslig reglering
Ett aktiebolag utgšr ett sjŠlvstŠndigt rŠttssubjekt och anses dŠrfšr som en arbetsgivare
i arbetsrŠttslig mening. Det finns en vŠl utarbetad lagstiftning inom arbetsrŠtten och en
tydlig praxis pŒ omrŒdet. De centrala lagarna Šr MBL (Lag (1976:580) om medbestŠmmande i arbetslivet) respektive LAS (Lag (1982:80) om anstŠllningsskydd). Vi
kommer inte att gŒ nŠrmare in pŒ den arbetsrŠttsliga reglering vad gŠller aktiebolag
utan konstaterar bara att det finns en omfattande reglering pŒ omrŒdet.

6

B…RSR€TTSLIG REGLERING

6.1 EG-rŠttslig reglering
BšrsrŠtten utgšr ett dynamiskt omrŒde. Det Šr ocksŒ ett omrŒde som prŠglas starkt av
den internationella kapital- och aktiemarknaden. Ett beslut i t ex USA pŒverkar ofta
den svenska marknaden och det Šr dŠrfšr viktigt att det finns ett sŒ harmoniskt regelverk som mšjligt. Fšrutom samverkan mellan nationella bšrser och auktoriserade
marknadsplatser finns det fšr nŠrvarande en viss reglering pŒ EG-rŠttslig nivŒ i form
av direktiv.
Infšrlivningen av direktiven sker antingen genom inkorporering eller implementering.
De bšrsrŠttsdirektiv som gŠller som lag i Sverige idag reglerar fšljande omrŒden: villkor fšr notering, bšrsprospekt, delŒrsrapporter, flaggning, prospekt samt insiderhandel.
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6.2 Lagar
6.2 AllmŠnt
Ett bolag som har introducerats pŒ en bšrs eller auktoriserad marknadsplats trŠffas av
ytterligare ett regelkomplex utšver de associationsrŠttsliga lagarna nŠmligen bšrsrŠttslagarna. De lagar som reglerar bšrsrŠtten prŠglas av den internationella atmosfŠr
som finns pŒ kapitalmarknadsomrŒdet. Eftersom marknaden hela tiden Šndras stŠlls
det hšga krav pŒ att det finns ett flexibelt och dynamiskt regelverk. Eftersom det Šr en
komplicerad process att stifta en lag, har dŠrfšr flera av lagarna fšrlorat sin betydelse
eftersom det finns mer ingripande sjŠlvreglering inom flera omrŒden. EG-rŠtten har
Šven inom bšrsrŠtten fŒtt škad betydelse och det mŠrks allt mer pŒ de svenska lagarnas
utformning.
6.2.2 Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
Lagen om handel med finansiella instrument (LHF) tillhšr en av de grundlŠggande
lagarna inom bšrsrŠtten. LHF innehŒller en rad viktiga definitioner ršrande t ex finansiella instrument och fondpapper. Lagen tar upp erbjudandeprospekt samt emissionsprospekt i sitt andra kapitel. Lagen innehŒller ocksŒ regler om tillsyn och straff i sjŠtte
respektive sjunde kapitlet.
I fjŠrde kapitlet regleras offentliggšrande av aktieinnehav vilket utgšr ett tydligt exempel pŒ att lagstiftning finns pŒ en rad olika hierarkiska nivŒer. Enligt 4:1¤ skall den
som fšrvŠrvat eller šverlŒtit aktier i ett svenskt aktiebolag inom sju dagar skriftligen
anmŠla detta till sŒvŠl det beršrda bolaget som till den aktuella bšrs eller auktoriserade
marknadsplatsen dŠr det fšrekommer handel med aktien. Denna regel gŠller enbart nŠr
fšrvŠrvet eller fšrsŠljningen šverstiger vissa angivna grŠnser. Det finns ett EG-direktiv
pŒ omrŒdet, nŠmligen det s k flaggningsdirektivet (88/627/EEG). Den svenska lagstiftaren fann dock att detta direktiv inte uppfyllde de krav som rimligen kan stŠllas pŒ en
modern aktiemarknad och valde att minska flaggningstiden samt grŠnserna. Markna-
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den var dock mer dynamisk Šn bŒda dessa parter rŠknat med och med dagens moderna
datorer och informationsstruktur Šr all marknadsinformation Šldre Šn ett par minuter
fšrlegad. Att dŒ ha ett krav pŒ att man skall redovisa sitt innehav efter sju dagar, Šr helt
utan effekt. PŒ denna tid kan en part ha kšpt eller sŒlt de aktuella vŠrdepapperna ett
flertal gŒnger. NŠringslivets BšrskommitŽ (NBK) valde dŠrfšr att i sin flaggningsrekommendation (Offentliggšrande vid fšrvŠrv och šverlŒtelse av aktier mm, NBK
1994) fšrstŠrka kraven ytterligare.
6.2.3 Lag (1992:543) om bšrs- och clearingverksamhet
Lag om bšrs- och clearingverksamhet (BCL) Šr ocksŒ en av de grundlŠggande lagarna
inom bšrsrŠtten. Den innehŒller viktiga definitioner av t ex bšrs och auktoriserad
marknadsplats. En bšrs utgšr enligt 1:4 p1 ett fšretag som fŒtt auktorisation enligt
andra kapitlet att driva verksamhet som syftar till att Œstadkomma regelbunden handel
med finansiella instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar. En auktoriserad marknads plats Šr ocksŒ ett fšretag som har fŒtt auktorisation att driva verksamhet som syftar till att Œstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument.
Auktorisation fšr detta fšretag sker dock enligt sjunde kapitlet och skillnaden frŒn en
bšrs ligger i att den auktoriserade marknadsplatsen inte har nŒgot medlemskrav.
Lagen i švrigt reglerar hur ett fšretag kan auktoriseras till antigen bšrs eller marknadsplats samt om de fšrhŒllningsregler som reglerar denna verksamhet. Eftersom det
Šr av stor betydelse fšr samhŠllet att bšrsverksamhet bedrivs pŒ ett sŠker sŠtt Šr kraven
hšgt stŠllda. Lagen tar vidare upp regler ršrande handelsstopp och tillsyn.
6.2.4 Insiderlagen (1990:1342)
Insiderlagen Šr en specialstraffrŠttslig lag som har fŒtt stor uppmŠrksahet i massmedia
efter en rad stora insideraffŠrer som t.ex Securitas-Pinkerton affŠren. Information Šr en
fŠrskvara och kan bli gammal pŒ bara ett par sekunder i extrema fall. En person som
har tillgŒng till information som inte Šr tillgŠnglig fšr de andra aktšrerna pŒ markna-
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den har dŠrfšr ett stort švertag. Om personen placerar pengarna i t ex optioner kan det
rŠcka med en mindre insats fšr att tjŠna en fšrmšgenhet. Man har bedšmt ett alltfšr
stort švertag som osunt fšr aktiemarknaden och argument har framfšrts att det kan
minska allmŠnhetens fšrtroende fšr marknaden med en alltfšr omfattande insiderhandel. Vissa aktšrer kommer dock alltid att ha ett informationsšvertag som t ex en bank
som med sina šverlŠgsna resurser har stšrre mšjlighet att gšra en korrekt analys Šn en
liten smŒsparare.
Insiderlagen motverkar insiderhandel genom att kriminalisera fšrvŠrv och fšrsŠljning
av vŠrdepapper om man har tillgŒng till icke offentliggjord information (4¤). Det Šr
vidare inte heller tillŒtet att sprida informationen till andra.
FšretagsfšrvŠrv utgšr ofta en stor hŠndelse i ett fšretag. Ibland kan det i familjefšretag
utgšra den viktigaste hŠndelsen i fšretagets historia. Eftersom bolagets aktiekurs kan
pŒverkas kraftigt av ett fšretagsfšrvŠrv lockar detta personer med kŠnnedom om fšrvŠrvet att handla i framfšrallt mŒlbolagets aktier. Detta fšrfarande Šr alltsŒ inte tillŒtet.
Det finns en rad andra situationer dŠr tillgŒng till information kan gšra en eller flera
personer till insiders. Fšr den ideella fšreningens del Šr naturligtvis ett aktiefšrvŠrv i
en annan idrottsklubb information som kan pŒverka marknadens vŠrdering av bolaget.
Om det vidare ršr sig om ett fšrvŠrv av ett helt idrottslag Šr detta naturligtvis av central betydelse fšr vŠrderingen. En annan intressant situation ršr uppkšp eller fšrsŠljning av en spelare eller trŠnare. I idrottens vŠrld kan det ršra sig om betydande belopp.
Det Šr ingen garanti att ett spelarfšrvŠrv kan gšra ett lag bŠttre eller sŠmre men det
utgšr information som Šr intressant fšr aktiemarknaden.
Bšrsens noteringsavtal stŠller vidare krav pŒ škad information frŒn framfšrallt det erbjudande bolaget. Noteringsavtalet bilaga 1 punkt stadgar att information skall lŠmnas
om allt som kan pŒverka marknadens vŠrdering av bolaget. Fšr att motverka risken fšr
lŠckage bšr bolaget švervŠga att stegvis informera marknaden och fšrsška begrŠnsa
antalet personer som deltar i fšrvŠrvsprocessen.
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Det finns idag en strŠngare reglering fšr aktiebolag Šn fšr ideella fšreningar. Fšr idrottsfšreningarna innebŠr detta i dagens lŠge naturligtvis en rad fšrdelar men om en
idrottsfšrening vŠljer att bolagisera, kommer detta ocksŒ medfšra ett škat ansvar fšr
klubben och dess medlemmar. Styrelsen och andra med tillgŒng till viktig information
om bolaget kan komma att drabbas av ansvar om informationen lŠcker ut. Eftersom det
ršr sig om en straffrŠttslig regel kan fšrutom avgifter och bšter fŠngelsestraff bli aktuellt. HŠr ser vi ytterligare ett exempel pŒ vikten av att den ideella fšreningen noggrant
planerar sitt arbete med en bolagisering och en eventuell bšrsintroduktion.
6.3 Myndighetsfšreskrifter
6.3.1 Finansinspektionen
Eftersom den svenska finansmarknaden i hšg grad pŒverkar svenskt nŠringsliv Šr det
av stor betydelse att lagens och marknadens spelregler efterlevs. AllmŠnhetens fšrtroende mŒste bevaras fšr att privatpersoner och fšretag skall vŒga investera pŒ kapitalmarknaden. Utan fšrtroende finns det ingen marknad eftersom det Šr mŠnniskors fšrtroende som avgšr om de vill satsa pŒ ett fšretag.
Finansinspektionen Šr det švervakande organet pŒ aktie- och kapitalmarknaden. Den
Šr ett statligt organ som har till uppgift att kontrollera att bšrser och auktoriserade
marknadsplatser fšljer lagarna pŒ omrŒdet, dvs frŠmst efterlevnaden av BCL och LHF.
En av de viktigaste uppgifterna Šr att švervaka handeln pŒ bšrsen. Finansinspektionen
utgšr ett komplement till den švervakning som finns genom frivilliga privata organ
hos en bšrs- eller auktoriserad marknadsplats. Ett belysande exempel utgšr avbrytande
av handel. Om bšrsen eller den auktoriserade marknadsplatsen underlŒter att avbryta
handel nŠr sŒ skall ske enligt BCL 10:1-3 ligger det pŒ Finansinspektionen att fatta
beslut om handelsstopp (BCL 10:4).
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Finansinspektionen har utfŠrdat en rad rekommendationer kallade Finansinspektionens
Fšreskrifter och allmŠnna rŒd (FFFS). Dessa rekommendationer utgšr inte sjŠlvreglering av marknaden utan de Šr myndighetsfšreskrifter. De skall alltsŒ efterfšljas och
den part som bryter mot fšreskrifterna kan drabbas av pŒfšljd.
Det Šr frŠmst tvŒ rekommendationer som Šr av intresse. Den fšrsta, Fšreskrifter (FFFS
1995:21) om prospekt, utgšr en nŠrmare precisering av vad ett prospekt skall innehŒlla. De lagar som finns ršrande prospekt reglerar enbart nŠr ett prospekt skall utformas
t ex BCL 5:5 och LHF 2:2. Genom fšrordningen om bšrs- och clearingverksamhet
(19992:561) respektive fšrordningen om handel och tjŠnster pŒ vŠrdepappersmarknaden (1991:1007) hŠnvisas till att Finansinspektionen har rŠtt att meddela nŠrmare fšreskrifter om prospekt och dess utformning.
Den andra rekommendationen Šr Fšreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av
vŠrdepapper. Fšreskriften reglerar hur bšrsen skall gŒ till vŠga vid bedšmningen av
om ett bolag kan bli fšremŒl fšr notering pŒ bšrsen. Vidare utgšr denna fšreskrift ett
utflšde av bl a EG-direktivet 79/279/EEEG av den 5 mars 1979 om samordning av
villkoren fšr upptagande av vŠrdepapper till officiell notering vid fondbšrs.
6.3.2 Prospektkrav
En ideell fšrening som beslutar att bšrsintroducera sitt bolag mŒste vara vŠl medveten
om att det Šr en dyr och komplicerad process. Ett av det viktigaste momenten i en
lyckad bšrsintroduktion Šr upprŠttande av prospekt. Ett prospekt Šr en skrift som beskriver bl a fšretagets verksamhet, framtid och resultat. Det Šr av stor beydelse att det
Šr upprŠttat pŒ ett korrekt sŠtt eftersom det ofta utgšr det enda beslutsunderlaget fšr en
investerare.
Reglerna Šr detaljerade och Œterfinns i flera olika lagar och rekommendationer. De lagar som behandlar prospekt Šr frŠmst ABL 4:18 som ršr erbjudandeprospekt d v s ett
prospekt som skall upprŠttas nŠr bolaget till en vidare krets riktar en inbjudan att fšr-
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vŠrva aktier eller teckningsrŠtter i bolaget. Ytterligare regler ršrande prospekt finns i
ABL 5:16 och 7:4 som beršr konvertibler och optioner respektive vinstandelsbevis.
Bšrsprospekt tas upp i BCL 5:5 och Šr ett prospekt som skall bifogas till en ansškan
om inregistrering. Noteringsprospekt Šr den handling som enligt Stockholms Fondbšrs
skall upprŠttas nŠr ett bolag ansšker om notering pŒ O- eller OTC-listorna. Den sista
typen av prospekt, erbjudandeprospektet, tas upp i LHF 2:3 och Šr den handling som
skall upprŠttas nŠr šppen krets erbjuds att kšpa finansiella instrument.
Mer ingŒende anvisningar fšr vad som skall finnas i ett prospekt Œterfinns i Finansinspektionens fšreskrifter (FFFS 1995:21). Det Šr i dessa fšreskrifter man kan hŠmta
vŠgledning fšr hur prospektet skall utformas. Slutligen bšr nŠmnas att det ofta rŠcker
att upprŠtta ett enda prospekt eftersom kraven i de olika lagarna och rekommendationerna Šr i stort sett šverensstŠmmande.
6.4 SjŠlvreglering
6.4.1 AllmŠnt
BšrsrŠtten Šr ett Šmne som prŠglas starkt av sjŠlvreglering. SjŠlvreglering innebŠr att
privata organisationer eller fšreningar utarbetar egna spelregler fšr aktiemarknaden.
SjŠlvreglering kan definieras som Óen kollektiv šverenskommen form av normbildning
och kontroll av en organisations medlemmar, dŠr reglerna avser styrande fšr verksamhetens bedrivande och medlemmarnas beteende inom vissa centrala omrŒdenÓ.25 Anledningen till att det behšvs ett flexibelt regelverk fšr kapitalmarknadsrŠtten Šr att
marknaden stŠndigt Šndras och pŒverkas av en rad faktorer. Det krŠvs dŠrfšr ett regelkomplex som kan Šndras pŒ ett enklare sŠtt. Det finns EG-direktiv pŒ omrŒdet men de
Šr svŒra eller i vart fall mycket tids- och kostnadskrŠvande att fšrsška Šndra- svensk
lag Šr lŠttare att Šndra men det tar alltfšr lŒng tid mellan ett fšrslag om Šndring och en
fŠrdig lag fšr att uppfylla marknadens krav och behov av regler. En nackdel med sjŠlvreglering Šr dŠremot att den inte Šr lika genomarbetad som lagstifting.
25
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SjŠlvreglering har visat sig fungera mycket bra eftersom processen att Šndra regelverken Šr enklare och snabbare. Den har visat sig effektiv Šven ur ett internationellt perspektiv framfšrallt i Storbritannien och USA. HŠr Šr den engelska sjŠlvregleringen
ršrande fšretagsfšrvŠrv av stort intresse. Det privata organet ÓThe City Panel on Takeovers and MergersÓ Šr framstŒende och har ett gott anseende Šven internationellt.
Sverige har lŠnge tillhšrt det kontinentala systemet med statlig reglering men har nu
pŒverkats alltmer av det anglo-amerikanska systemet med sjŠlvreglering. Mycket tack
vare NBKs utarbetade rekommendationer.
En avgšrande skillnad mellan lag och sjŠlvreglering Šr tillŠmpningen av sanktioner.
Ett lagbrott kan sanktioneras med sŒvŠl civil- som straffrŠttsliga sanktioner. Privat reglering dŠremot krŠver att det Šr frŒga om ett kontraktuellt fšrhŒllande. Dock kan culpa in contrahendo-ansvar bli aktuellt i vissa fall.
Trots att det kan vara svŒrt att sanktioner en švertrŠdelse av en privatrŠttslig regel Šr
marknaden i praktiken den yttersta domaren. Ett fšretag som handlar i strid men den
privata regleringen kan mista marknadens fšrtroende. Minskat fšrtroende kan resultera
i lŠgre bšrsvŠrde, minskade krediter och det kan bli svŒrare att erhŒlla lŒn.
6.4.2 Listningskraven
Stockholms Fondbšrs utgšr Sveriges stšrsta marknad fšr riskkapital. Investerare investerar pengar i bland annat aktier med en fšrhoppning att fŒ en ekonomisk vŠrdeškning
och avkastning. Fšr att investerare skall vŒga ta risken att satsa pengar pŒ ett bolag
krŠvs det att han har fšrtroende fšr marknaden. Listningskraven uppstŠller vissa minimikrav som stŠlls pŒ fšretagen pŒ bšrsen. Hšgre listningskrav kan bidra till att ška
allmŠnhetens fšrtroende fšr marknaden.
Om ett bolag i vŠsentligt avseende inte lŠngre uppfyller gŠllande krav fšr notering fŒr
bšrsens styrelse besluta om avnotering av bolagets fondpapper. 26 Det Šr alltsŒ viktigt
26
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att noteringskraven Šr uppfyllda Šven efter bšrsintroduktionen. Bolaget mŒste dŠrfšr se
till att det har en organisation som kan švervaka detta. Fondbšrsen kontaktar det fšretag som inte uppfyller kraven fšr att diskutera en lšsning. Om kraven efter rimlig tid
Šnnu inte har uppfyllts kan bšrsens styrelse besluta om avnotering.
PŒ Stockholms Fondbšrs kan fšretag vŠlja mellan att noteras pŒ tre olika listor med
olika kvalitetskrav. A-listan Šr avsedd fšr stora fšretag och har de hšgst stŠllda kraven.
OTC-listan har nŒgot lŠgre krav och Šr avsedd fšr smŒ och medelstora fšretag. De fšretag som inte vill eller inte uppfyller kraven fšr A-listan eller OTC-listan kan placeras
pŒ O-listan. Eftersom kraven Šr hšgre pŒ de andra listorna innebŠr dessa listor en hšgre status. Fšr OTC- och O-listan talar dock att dessa aktier Šr befriade frŒn fšrmšgenhetsskatt.
6.4.3 Stockholms Fondbšrs noteringsavtal
Stockholms Fondbšrs AB har ocksŒ bidragit till den sjŠlvreglering som finns i Sverige.
Fodbšrsen har utarbetat flera rekommendationer men det Šr frŠmst genom noteringsavtalet som det har pŒverkat svensk kapitalmarknadsrŠtt. Noteringsavtalet Šr det avtal
som sluts mellan Stockholms Fondbšrs AB och det fšretag som skall introduceras pŒ
bšrsen.
Noteringsavtalet Šr ett vŠl utarbetat avtal som reglerar hur det noterade bolaget skall
bete sig. Avtalet innehŒller Šven en rad pŒfšljder som kan bli aktuella om ett fšretag
bryter mot avtalet eller nŒgon lag. Till avtalet finns anknutet tvŒ bilagor.
Bilaga 1 reglerar hur bolagen fortlšpande skall hŒlla aktiemarknaden informerad om
son verksamhet i syfte att vŠrderingen skall bli sŒ rŠttvisande som mšjligt. En lŒngtgŒende informationsskyldighet Šr Šven av stor betydelse fšr att allmŠnheten skall behŒlla
fšrtroendet fšr aktiemarknaden.
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Genom hŠnvisning i bilaga 2 har fem rekommendationer knutits till avtalet. Rekommendationerna beršr Šmnen som: offentliga erbjudanden , utkšp av ršrelse eller aktier,
offentliggšrande vid fšrvŠrv och šverlŒtelse av aktier, information angŒende ledande
befattningshavares fšrmŒner samt information infšr val av styrelse i aktiemarknadsbolag. Eftersom rekommendationerna genom hŠnvisningen i bilaga 2 blir civilrŠttsligt
bindande kan ett fšretag som bryter emot dem drabbas av pŒfšljd enligt noteringsavtalet punkt 5. Sanktioner som dŒ finns tillgŠngliga Šr vite, avnotering och vid lindrigare fall varning. Dessa pŒfšljder beslutas av bšrsens diciplinnŠmnd. Enligt punkt 4 i
avtalet fšreskrivs vidare att ett bolag som inte i vŠsentligt avseende uppfyller kraven
fšr notering kan avnoteras efter beslut fattat av bšrsens styrelse. HŠr kan vi alltsŒ se att
idrottsklubben har ett ansvar att hela tiden vara aktivt uppmŠrksam pŒ att fšlja avtalet.
Detta Šr bŒde tid- och kostnadskrŠvande och behšver sŒledes vŠgas in i beslutet om en
bšrsintroduktion.
6.4.4 NŠringslivets BšrskommitŽ (NBK)
NŠringslivets bšrskommitŽ (NBK) bildades pŒ 60-talet med Sveriges Industrifšrbund
och Stockholms Handelskammare som huvudmŠn. NBK utgšr ett av Sveriges viktigaste organ fšr sjŠlvreglering inom kapitalmarknadsrŠtten och har till uppgift att arbeta
fšr en god sed pŒ den svenska aktiemarknaden. NBK liknar till stor del The City Panel
on Takeovers and Mergers i Storbritannien. NBK verkar frŠmst genom att ge ut ett
antal rekommendationer som Šmnar att binda bšrs- och noterade bolag. Dessa rekommendationer beršr ŠmnesomrŒden som t ex offentliga erbjudanden, information till
aktiemarknaden och utformning av prospekt. Vissa rekommendationer Šr Šven bindande genom att de ingŒr i bilaga 2 av Stockholms Fondbšrs noteringsavtal. Rekommendationerna i bilaga 2 Šr av stor betydelse eftersom de kan sanktioneras genom det civilrŠttsligt bindande noteringsavtalet.
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6.4.5 AktiemarknadsnŠmnden (AmN)
AktiemarknadsnŠmnden (AmN) tillkom efter det s k Leo-fallet pŒ 80-talet. €ven AmN
har inspirerats av The Panel i Storbritannien men till skillnad frŒn The Panel behandlar
nŠmnden i Sverige frŒgor inom hela aktiemarknadsomrŒdet, inte enbart offentliga erbjudanden. AmN skall utarbeta god sed pŒ vŠrdepappersmarknaden men ocksŒ bedšma konkreta fall. Det Šr en privatrŠttslig organisation som drivs som en ideell fšrening. NŠmnden kan inte tillgripa nŒgra formella sanktioner utan sanktionen utgšrs av
att deras uttalanden offentliggšrs. AmN undviker att behandla frŒgor inom allmŠn
domstols kompetens och det finns heller ingen šverinstans att šverklaga till.

7 FR•N IDROTTSF…RENING TILL AKTIEBOLAG
Fšr att šver huvudtaget kunna vara fšremŒl fšr en bšrsintroduktion mŒste den intresserade driva sin verksamhet i aktiebolagsform och hŠrvid gŠller att det mŒste ršra sig om
ett publikt aktiebolag.
Den som startar ett aktiebolag fšrutsŠtts gšra detta i ett ekonomiskt syfte, dvs generera
pengar fšr Šgaren/Šgarna. Fšr en ideell fšrening gŠller, som ovan nŠmndes, att den inte
fŒr bedriva rent ekonomisk verksamhet. Detta innebar innan den 29 maj 1999 att idrottsfšreningarna inte fick bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform dŒ detta skulle
strida mot villkoren fšr att kunna vara medlem i RF. Enligt RFS 10:2¤ p2 mŒste en
medlem i RF vara en ideell fšrening.
Vid RF-stŠmman som hšlls i Malmš den 28-29 maj 1999 togs ett historiskt beslut som
tillŒter idrottsaktiebolag att delta i den idrottsliga verksamheten. Beslutet skall genomfšras genom en Šndring i RF-stadgarna och innebŠr fšljande:
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• Specialidrottsfšrbunden ges genom en Šndring i RF-stadgarna en mšjlighet att tilllŒta aktiebolag i sin tŠvlingsverksamhet
• Det blir fortfarande idrottsfšreningen som innehar en plats i seriesystemet genom
sitt medlemskap i fšrbundet
• Fšreningen ges rŠtt att upplŒta sin plats i seriesystemet till ett Idrottsaktiebolag
• Idrottsaktiebolagen skall fšrbinda sig att fšlja idrottens regler
• Idrottsutšvarna i idrottsaktiebolaget mŒste vara medlemmar i idrottsfšreningen
• TvŒ idrottsaktiebolag inom ett fšrbunds seriesystem fŒr inte ha samma Šgare
• Idrottsaktiebolaget skall ha idrotten eller ÓdŠrtill anknytande verksamhetÓ som sin
huvudsakliga verksamhet
• Den upplŒtande idrottsfšreningen skall inneha ršstmajoriteten pŒ bolagets stŠmma27
Beslutet innebŠr att beslutanderŠtten om utformningen av tŠvlingsverksamheten delegerats till Specialidrottsfšrbunden. Det Šr sŒledes upp till respektive Specialidrottsfšrbund att avgšra om de i sina stadgar vill infšra bestŠmmelser som tillŒter idrottsaktiebolag i tŠvlingsverksamheten. SŒ lŠnge minimikraven i RF-stagarna iakttas Šr Specialidrottsfšrbunden fria att utforma de regler de finner lŠmpliga.

8 FR•N IDROTTSAKTIEBOLAG TILL B…RSBOLAG
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8.1 Privat AB till publikt AB
Inom den svenska associationsrŠtten skiljer man mellan privata och publika aktiebolag. Ett privat aktiebolag skall ha ett aktiekapital som uppgŒr till minst 100 000 kronor
och fšr ett publikt aktiebolag till minst 500 000 kronor (ABL 1:3). En avgšrande skillnad mellan dessa bŒda bolagskategorier Šr att det privata bolaget eller en aktieŠgare i
detta bolag inte genom annonsering fŒr sška sprida aktier, teckningsrŠtter eller av bolaget utgivna skuldebrev eller optionsbevis (ABL 1:3 st 1). Privata bolag fŒr inte heller
erbjuda fler Šn 200 personer att teckna eller fšrvŠrva dessa vŠrdepapper. Denna regel
gŠller dock inte om antalet utbjudna poster understiger 200 stycken eller om erbjudandet avser šverlŒtelse till hšgst 10 fšrvŠrvare (ABL 1:3 st 2 och 3). Av betydelse fšr
den fšrening som vill sška sig till bšrs eller auktoriserad marknadsplats Šr att endast
publika bolag kan vara fšremŒl fšr sŒdan handel (4st).
Enligt ABL 17:1 skall ett beslut om byte av bolagskategori fattas av bolagstŠmman
enligt reglerna i 9 kapitlet ABL om beslut av Šndring av bolagsording. Eftersom det
ršr sig om ett viktigt beslut krŠvs det kvalificerad majoritet d v s tvŒ tredjedelar av sŒvŠl de avgivna ršsterna som de vid bolagsstŠmman fšretrŠdda aktierna enligt 9:30.
Vidare krŠvs att bolagets firma Šndras enligt fšreskrifterna i kapitel 16. Det mŒste
framgŒ av firman att det ršr sig om ett publikt aktiebolag.
8.2 Publikt AB till AvstŠmningsbolag
En effektivbolagsstruktur Šr viktigt fšr ett bolag eftersom det medger en šverblick
šver fšretaget. I bolagsordningen kan infšras ett fšrbehŒll att den som pŒ faststŠlld
avstŠmningsdag Šr infšrd i aktieboken eller fšrteckning enligt ABL 3:12 skall anses
behšrig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieŠgare samt att utšva aktieŠgares fšretrŠdesrŠtt att delta i emission (ABL 3:8). Ett bolag
med den typen av fšrbehŒll kallas avstŠmningsbolag och enligt 1:3 AKL fŒr aktiebrev,
emissionsbevis och interimsbevis inte utfšras i sŒdana bolag (ABL 3:8 st 2). Det ršr
27
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sig sŒledes om ett datoriserat papperslšst system som administreras av VŠrdepapperscentralen VPC Aktiebolag (vŠrdepapperscentralen).
Stockholms Fondbšrs noteringsavtal punkt 3 fšreskriver att noterade bolag skall ha ett
avstŠmningsfšrbehŒll i bolagsordningen enligt ABL 3:8 eller motsvarande associationsrŠttslig lagstiftning. Det Šr alltsŒ ett krav att inregistrerade och noterade bolag
skall vara avstŠmningsbolag.
8.3 FrŒn avstŠmningsbolag till bšrsbolag eller noterat bolag
En idrottsfšrening som har gjorts om till ett avstŠmningsbolag kan skaffa nytt kapital
genom en nyemission. Om bolaget vill vŠnda sig till mer Šn 200 personer att teckna
aktier mŒste bolaget vara publikt (ABL 1:4).
Det frŠmsta sŠttet att utškas sitt kapital och aktieŠgarkrets Šr genom en introduktion pŒ
en bšrs eller auktoriserad marknadsplats. Med bšrs menas enligt BCL 1:4 p1 ett fšretag som fŒtt auktorisation enligt andra kapitlet att driva verksamhet som syftar till att
Œstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument mellan till verksamheten
anslutan medlemmar. En auktoriserad marknadsplats Šr ocksŒ ett fšretag med auktorisation enligt 7 kapitlet BCL att bedriva verksamhet som syftar till att Œstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument. Skillnaden ligger i att en auktoriserad
marknadsplats inte har ett medlemskrav (BCL 2:4 p3).
Det stŠlls hŒrda krav fšr att ett bolag skall fŒ komma in pŒ bšrsen. Dessa s k listningskrav skall Šven vara uppfyllda efter bšrsintroduktionen. Det Šr sŒledes av stor vikt fšr
fšretaget att vara vŠl fšrberedd. Det Šr ocksŒ en dyr och komplicerad process dŠr inte
minst kostnaden fšr upprŠttande av prospekt mŒste beaktas.
Det krŠvs noggrann planering fšr ett fšretag som planerar en bšrsintroduktion. Normalt rŠknar man med att tre Œr Šr en lŠmplig tid fšr planering och omstrukturering av
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fšretaget.28 NŠr ett bolag skickar in en ansškan om bšrsintroduktion tillsŠtter bšrsen
en s k bšrsrevisor som skall granska fšretaget samt se till att det uppfyller listingskraven. En dialog fšrs mellan bšrsrevisorn och fšretaget. FrŒgor som diskuteras Šr hur
bolagets styrelse skall vara sammansatt, hur fšretaget lšpande skall informera marknaden och andra viktiga frŒgor som mŒste lšsas fšr att fšretaget skall bli rŠttvist vŠrderat
och klara sig pŒ marknaden. Om kraven uppfylls fŒr sedan bolaget underteckna ett
noteringsavtal. Detta avtal har utarbetats mellan marknadens parter och utgšr ett civilrŠttlsigt bindande avtal. Beslut om bšrsnotering fattas sedan av bšrsens styrelse.

9 INTERNATIONELL J€MF…RELSE
9.1 AllmŠnt
I Sverige har det pŒ senare tid framfšrts allt mer synpunkter ršrande bolagisering och
bšrsintroduktion av de svenska idrottsklubbarna. Ideella fšreningar har lŠnge prŠglats
av frivilligt arbete och ideella syften. En ideell fšrening skall inte heller ha ett vinstsyfte. Problem har dŠrfšr uppsŒtt eftersom en klyfta har bildats mellan Œ ena sidan ideell ungdomsverksamhet och Œ andra sidan elitidrott samt fšreningens škade ekonomiska verksamhet. Fšr att hitta alternativ till den svenska idrottsliga organisationen Šr det
intressant att se hur idrottsverksamheten Šr organiserad utomlands. Sverige Šr lŒngt
ifrŒn fšrst med att tillŒta bolagisering. Det kan vidare vara av intresse att se vilken associationsform som tillŒts i stšrre internationella tŠvlingar.
9.2 Danmark
I Danmark finns det flera olika alternativa associationsformer fšr idrottsklubbar. Den
danska idrotten skiljer mellan professionell fotboll och amatšrfotboll. En kontraktsklubb Šr en klubb som har kontrakterade proffsspelare. NŠr proffsfotboll dvs kontraktsfotboll tillŠts i Danmark blev det samtidigt tillŒtet att upplŒta spelrŠtten (platsen i
seriesystemet) till en tredje part. Det finns ingen regel att denne tredje man (tredje28
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mand) skall vara ett bolag men i fšrsta hand avses dock den danska akitebolagsformen
Aktieselskap (AS).29
Den danska motsvarigheten till det svenska Fotbollsfšrbundet heter Dansk BollspilUnion (DBU). Enligt DBU:s stadgar kan en fotbollsklubb, en s k kontraktsklubb, fŒ
tillstŒnd att šverlŒta kontraktsfotbollen till tredje man. …verlŒtelsen Šr dock villkorad
och tredje man (inklusive dennes spelare, ledare och trŠnare) mŒste underkasta sig
samma stadgar, regler och myndighetsfšreskrifter som gŠller fšr organisationer och
klubbar (inklusive spelare, ledare och trŠnare) som hšr under DBU.30
Ett ytterligare villkor fšr att bli en s k kontraktsklubb Šr att klubben har en organiserad
ungdomsverksamhet (DBU:s stadagar 7¤). Detta utgšr ett exempel pŒ att det gŒr att
kombinera bŒde en vinstdrivande elitverksamhet och en ideellt organiserad ungdomsverksmhet.
Samtliga danska professionella klubbarna har valt den associtionsrŠttsliga formen Aktieselskap (AS) vilket motsvarar det svenska aktiebolaget. DBU godkŠnner att detta
bolag deltar med hšgst ett lag i ÓSuperliganÓ d v s i division 1 och med ett lag i
ÓDanmarksserienÓ d v s i den lŠgre serien. FšrsŠtts den tredje parten (Aktieselskapet) i
konkurs resluterar det i att laget flyttas till en lŠgre division.31
Det finns ingen formell regel om ŠgarbegrŠnsning eller liknande fšrbehŒll som gšr att
klubben kan utšva kontroll šver verksamheten som fšrts šver till tredje man. Relationen mellan klubb och tredje man fšrutsŠtts regleras i ett mellan parterna upprŠttat avtal. Utformandet av detta avtal kan variera frŒn klubb till klubb.
Danmark har sŒledes legat fšre Sverige vad gŠller olika alternativ fšr idrottslig verksamhet. som exempel kan nŠmnas att Bršndby IF redan 1978 startade ett bolag. Fšreningen Bršndby IF startade en stiftelse som i sin tur bildade ett bolag i vilket herrfot29
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bollen skulle bedrivas. Alternativet minskar risken fšr att fšreningen tappar kontrollen
šver bolaget och i slutet av 80-talet introducerades Bršndby A/S pŒ bšrsen i Kšpenhamn. 1991 och 1997 genomfšrdes nyemissioner. Den fšrstnŠmnda fšr att tŠcka upp
fšrluster som gjorts i kommersiella sammanhang eftersom klubben annars riskerade att
degraderas till en lŠgre division.32
9.3 Norge
I Norge finns det aktiebolag (AS) som idrottsklubbarna sjŠlva har bildat. Det finns
Šven aktiebolag som fšreningar har slutit avtal med samt helt fristŒende aktiebolag.
Norges motsvarighet till svenska Riksidrottsfšrbundet, Norges Idrettsforbund (NIF),
fšrbjuder dock att AS t ex spelar fotboll i seriespel. De idrotts-AS som dinns bedriver
ofta blandat verksamhet d v s de driver vid sidan av den traditionella idrottsverksamheten Šven t ex allmŠn reklamverksamhet och souvenirverksamhet. Varje spelare (idrottsutšvare) mŒste, oberoende av att vara anstŠlld av AS, vara medlem i fšreningen
och representera denna fšr att falla in under NIF:s regler.
Norska ÓidrettslagÓ (fšreningar) kan samarbeta med andra fšreningar, ÓselskapÓ (bolag), stiftelser och andra rŠttssubjekt. Samarbetsavtalet mŒste dock ofta fšrelŠggas NIF
fšr godkŠnnande. NIF kan uppstŠlla villkor fšr godkŠnnande och NIF:s styrelse kan
utarbeta riktlinjer fšr dessa avtal.33
9.4 England
Den engelska organisationen fšr idrottslig verksamhet gŒr inte att jŠmfšra med den
nordiska. De engelska klubbarna har alltid varit Šgda i en eller annan mening. PŒ 80talet introducerdes en del av dessa privata klubbar pŒ bšrsen i London och detta hr utgjort den viktigaste fšrŠndringen pŒ senare tid. Som exempel pŒ klubbar som bšrsin-
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troducerats kan nŠmnas Manchester United vars aktiekurs och bšrsvŠrde har škat
kraftigt sedan introduktionen.
De engelska fšrbunden drivs som formella bolag i den juridiska formen ÓLimited
CompaniesÓ. €ven ÓThe Football Association Premier League LimitedÓ drivs som
aktiebolag dŠr respektive Premier League klubb Šger en aktie var. Den 21:a och sista
aktien eller den s k Ógolden shareÓ Šgs av ÓThe Football AssociationÓ.34
9.5 Italien
Italien tillŒter att idrottslig verksamhets drivs i bolagsform. €ven bšrsintroduktion har
tillŒtits. Lazio var den fšrsta klubben som introducerades pŒ bšrsen 1998 och dŠrefter
har Šven Inter, Milan och Juventus bšrsintroducerats.35
Enligt Italiens fotbollsfšrbund Šr det inte tillŒtet att tjŠna pengar pŒ fotboll utan samtliga vinster skall Œterinvesteras i klubben. Detta orsakade vissa problem och fšr att mšjliggšra en bšrsintroduktion har vissa undantag gjorts. Det Šr vidare bara klubbar som
kan uppvisa tre fšrlustfria Œr som tillŒts notera sina aktier pŒ italiensk bšrs.
9.6 Frankrike
Frankrike har relativt sent godkŠnt idrottsfšreningar i aktiebolagsform. Klubbarnas
vinst fŒr dock inte delas ut till privata Šgare. Den tidigare borgerliga regeringen godkŠnde bšrsintroduktion men beslutet revs upp av den sittande vŠnsterregeringen. Som
exempel pŒ klubbar som Šr intresserade av en introduktion pŒ bšrsen kan nŠmnas Paris-Saint-Germain, som Šgs av franska televisonsbolaget Canal Plus och Olympique
Marseille, som Šgs av privata intressenter.36
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9.7 Tyskland
Den tyska organisationen pŒminner till stor del om den nordiska och en liknande debatt om bolagisering och bšrsintroduktion har fšrts i Tyskland. Debatten har varit livlig men kortfattat šnskar de stora fotbollsklubbarna fŒ šverfšra sin elitverksamhet till
Aktiengesellschaften (AG) dvs publika aktiebolag och bšrsintroducera dessa. Det tyska fotbollsfšrbundet (DFB) har dock varit motvilliga och hŠnvisar till att det finns en
risk fšr splittring av tysk fotboll samt att gapet mellan stora och smŒ klubbar kommer
att ška.37
9.8 Portugal
Aktiebolag har godkŠnts som associationsform fšr idrottslig verksamhet. Sporting Lissabon och Porto utgšr exempel pŒ klubbar som drivs som aktiebolag dŠr klubben har
kontroll šver bolaget.
Det portugisiska idrottsfšrbundet har godkŠnt att aktiebolagen introduceras pŒ den nationella bšrsen men eftersom bšrsen inte har godkŠnt bolagen fšrekommer ingen aktiehandel. Den stora klubben Benfica Šr intresserade av en bšrsintroduktion men den
har fšrsenats pŒ grund av ekonomiska problem.38
9.9 …sterrike
Idrottsklubbar som aktiebolag tillŒts i …sterrike. I bšrjan av 90-talet introducerades
Rapid Wein pŒ bšrsen. Det bšrjade bra och aktiekursen steg kraftigt. Efter en rad
olyckliga omstŠndigheter som finansiella problem, sportsligt misslyckande samt att
deras manager dšmdes till fŠngelsstraff gjorde aktien vŠrdelšs. En šsterrikisk bank
ingrep dock och rŠddade klubben. Klubben Šr idag fšremŒl fšr Enics intresse.39
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10 DAGENS DEBATT
10.1 AllmŠnt
Det har varit en stor debatt bŒde i klubbarna och i massmedia ršrande bolagisering av
svensk idrott. Bolagisering innebŠr att den ideella fšreningen d v s idrottsklubben helt
eller delvis švergŒr till den associationsrŠttsliga formen aktiebolag. Argumenten Šr
mŒnga frŒn bŒda sidor men gemensamt fšr de bŒda Šr att dagens reglering av ideella
fšreningar inte Šr tillrŠcklig.
Debatten har Šven varit stor vad gŠller bšrsintroduktion av idrottsaktiebolag. Det finns
Šnnu inte nŒgot idrottsaktiebolag pŒ Stockholmsbšrsen men intresset Šr stort. FrŒgorna
Šr mŒnga om bolagen šver huvud taget kommer att klara kraven fšr att komma in pŒ
bšrsen. Det Šr vidare tveksamt vilka faktorer som kommer att pŒverka bšrskursen och
hur dessa bolag skall vŠrderas.
10.2 Fšrdelar med bolagisering
• Tydliga och klara regler
Dagens regler ršrande ideella fšreningar tillkom innan det fanns elitidrott i Sverige
och har inte anpassats nŠmnvŠrt efter idrottens utveckling. Svensk idrott har Šndrats
och i dag finns det en utbyggd elitidrottsverksamhet vid mŒnga klubbar. Tydliga och
klara regler Šr en nšdvŠndighet fšr att kunna driva elitverksamhet pŒ ett professionellt
sŠtt.40 Det gŒr inte heller att driva omfattande ekonomisk verksamhet utan tydliga fšrhŒllningsregler. Regleringen fšr ideella fšreningar innehŒller fšr mŒnga grŒzoner vilket orsakar problem fšr bŒde stšrre och mindre klubbar.

• AnsvarsbegrŠnsningar och tydligare intern organisationsstruktur
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AktiebolagsrŠtten innehŒller tydliga regler fšr ansvarsfšrdelningen mellan VD, styrelse och bolagsstŠmma. Detta Šr av stor betydelse inte minst om fšretaget hamnar i ekonomiska svŒrigheter. En tydlig ansvarsfšrdelning kan ocksŒ bidra till en effektiv beslutsprocess eftersom det framgŒr vilket omrŒde ett beslut tillhšr och sŒledes vem som
skall fatta beslutet.
• Klarare uppdelning mellan elitverksamheten och den ideella verksamheten
Genom att dela upp fšreningens verksamhet kommer man att kunna skilja pŒ den ideella verksamheten i fšreningen och den professionella elitidrottsverksamheten i aktiebolaget. Detta medfšr fšrdelen att en konkurs eller andra ekonomiska problem i aktiebolaget inte direkt pŒverkar t ex barn- och ungdomsverksamheten.41
• Mer sammanhŒllen idrott. Risken minskar fšr att fristŒende proffsligor eller andra
utbrytarorganisationer bildas pŒ grund av organisatoriska skŠl.42
• Den kommersiella / professionella idrotten fŒr verka i en miljš dŠr de kommersiella
fšrutsŠttningarna (lagar, fšrordningar, affŠrskultur mm) finns faststŠllda. Detta kan
innebŠra att relationerna fšrbŠttras med t ex sponsorerna43
• Det kan bli lŠttare att attrahera riskkapital till aktiebolag eftersom det regleras av
tydligare lagar Šn ideella fšreningar. Placerarna vet vilken associationsform de investerar och vilka regler som gŠller fšr denna.44
• Stat och kommun fŒr lŠttare att skilja mellan kommersiell och ideell verksamhet.
Detta kan underlŠtta vid t ex beskattning och tillŠmpningen av avdragsregler. Stat
och kommun kan vidare fortsŠtta att ge ekonomiska bidrag till den ideella fšre40

ÓDjurgŒrden bildar mŒngmiljonbolagÓ, Nerikes Allehanda 1998-11-05 s 33, av Peter Wikstršm
Motion till RF frŒn DjurgŒrden IF Fotbollfšrening, DjurgŒrden IF Ishockeyfšrening och Hammarby IF s 2
42
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ningen medan bolaget fŒr klara sig pŒ samma regler som fšr andra svenska aktiebolag.45
• MarknadsmŠssig vŠrdering
Det finns inga klara vŠrderingsregler fšr ideella fšreningar. Dessa Šr dŠremot vŠl utarbetade inom revisionsrŠtten och den associationsrŠttsliga lagstiftningen.
10.3 Nackdelar med bolagisering
• Idealiteten i idrotten fšrsvinner
Svensk idrott har lŠnge varit organiserad kring idealitet. Idrott skall bedrivas fšr nšjes
skull och inte styras av ekonomiska sŠrintressen. Idrottens kŠrna Šr den glŠdje som den
sprider bland allmŠnheten och framfšrallt bland barn och ungdomar. Bolagisering kan
vara en fšrdel ur organisatorisk synvinkel men idealiteten i verksamheten fŒr inte fšrsvinna. Detta berŠttar PO Hansson som sedan mŒnga Œr Šr aktiv inom …IS.46
• Skatte- och avgiftseffekter
Idrottsaktiebolag kommer att bli skyldiga att betala statlig inkomstskatt pŒ 28 % fšr
eventuell vinst. Verksamheten blir Šven momspliktig vilket innebŠr moms pŒ alla varor samt Šven en nedsatt moms pŒ 6 % fšr biljettintŠkter. Penningflšden kommer enligt utredningen inte att kunna lšpa lika enkelt pŒ grund av gŠllande skatteregler. Det
kan Šven bli problem att šverfšra ekonomiska tillgŒngar frŒn idrottsaktiebolaget till
fšreningen eftersom det kan ses som fšrtŠckt vinstutdelning enligt ABL 12 kapitlet.
Det blir endast tillŒtet att šverfšra ekonomiska tillgŒngar mot betalning fšr varor och
tjŠnster som kšps av fšreningen. SŒdana varor mŒste dock prissŠttas inom en rimlig
marknadsmŠssig prisnivŒ fšr att vara en godtagbar avdragsgill kostnad vid inkomst44
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taxeringen av bolaget. Momsskyldighet kan Šven intrŠffa fšr hyres- och švergŒngsersŠttningar fšr utlŠndska spelare men denna frŒga Šr under utredning. Skattesatsen
skulle dŒ vara 25 %.47
• Mindre bidrag. Statliga och kommunala bidrag kommer med stšrsta sannolikhet
inte att komma Idrottsaktiebolagen till del Šn vad som gŠller fšr nŠringslivet i švrigt.48
• Bingospel, eller egentligt lotteri, fŒr enligt Lotterilagen i princip bara anordnas av
svensk juridisk person som Šr ideell fšrening och som har till huvudsakligt syfte att
frŠmja allmŠnnyttigt ŠndamŒl i landet. UndantagstillstŒnd kommer troligen inte att
ges fšr Idrottsaktiebolag.49
• Ungdomsverksamheten riskerar att fšrsvinna eftersom fšretagen kan se denna som
en onšdig kostnad.
• Fšretag vill kanske inte sponsra klubbarna regelbundet utan nšjer sig med att kšpa
aktier i bolaget. Det blir dŒ en engŒngseffekt.50
• Klyftan mellan rika och fattiga klubbar kommer att ška.51
• Vem skall betala polisbevakningen pŒ matcherna?
Kostnaden fšr polisbevakning har škat i takt med att vŒld i samband med stšrre matcher blivit allt vanligare. Denna kostnad mŒste vŠgas in i beslutet om bolagisering.52
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ÓIdrottsfšreningar som aktiebolagÓ Ð en studie om varfšr idrottsfšreningar sšker sig till riskkapitalmarknaden,
Seminariearbete Handelshšgskolan s 27 av Pernilla Berndtsson och Rickard RosŽn
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ÓBolagisering pŒ gott och ontÓ, Svenska Dagbladet 1998-11-19 s 40, av PŒl Sommelius, Jan Majlard, Tomas
Gustavsson, Magnus Creutz och Richard Frank
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Enligt Ordningslagen (SFS 1993:1617) gŠller att den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillstŠllning skall ersŠtta polismyndigheten kostnaden fšr att hŒlla ordning vid
tillstŠllningen. Om det finns sŠrskilda skŠl skall ocksŒ den som i vinstsyfte anordnar
allmŠn sammankomst ŒlŠggas en motsvarande ersŠttningsskyldighet (2:25¤). Med offentlig tillstŠllning fšrstŒs enligt 2:3¤ p1 tŠvlingar och uppvisningar i sport och idrott.
Polismyndigheten fŒr vidare meddela de villkor som behšvs fšr att upprŠtthŒlla ordningen och sŠkerheten vid sammankomsten eller tillstŠllningen (kapitel 2). Enligt 2:16
fŒr polismyndigheten meddela de villkor som behšvs. Dessa villkor kan innefatta en
skyldighet fšr anordnaren att anlita personal. AnstŠlld sŠkerhetspersonal regleras enligt
lagen (1980:578) om ordningsvakter. Anordnaren av tillsŠllningen fŒr dock inte belastas med onšdiga kostnader eller pŒ annat sŠtt fšrsvŒras att anordna tillstŠllningen
(2:16 st2).53
Bolagisering kommer att innebŠra en fšrŠndring eftersom ersŠttningsskyldigheten enligt 2:16 inte gŠller ideella fšreningar, i detta fall som anges i 7¤ 5 mom. FjŠrde stycket a-d lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt d v s allmŠnnyttiga idrottsfšreningar.
Rikspolisstyrelsen (RPS) har vidare uttalat att ett idrottsAB:s verksamhet inte kan betraktas pŒ annat sŠtt Šn vinstsyftande vilket Šven šverensstŠmmer med aktiebolagsrŠttsliga regler.54
Det Šr den lokala polismyndigheten som fattar beslut om eventuellt ersŠttningskrav fšr
polisbevakningskostnader samt dess storlek och omfattning. DŠrfšr Šr det troligt att
olika Idrottsaktiebolag kommer att behandlas olika beroende pŒ var i landet de befinner sig. Alla matcher behšver inte lika mycket skydd och bevakning vilket ocksŒ gšr
att kostnaden kommer att vara olika fšr olika klubbar.
10.4 Fšrdelar med bšrsintroduktion
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• …kat kapital
En av de frŠmsta anledningarna till att bolag sšker sig till riskkapitalmarknaden Šr fšr
att fŒ tillgŒng till stšrre ekonomiska resurser. …kat kapital kan minska fšreningens sŒrbarhet och hindra pŒtryckningar frŒn utomstŒende. TillgŒng till kapital innebŠr Šven en
finansiell trygghet fšr sŒvŠl den administrativa personalen som fšr spelarna.55
• BehŒlla bra spelare i klubben
MŒnga duktiga svenska spelare lockas av hšgre lšner i utlandet. Idrottsklubbar utomlands har ofta betydande resurser och har dŠrfšr rŒd att betala hšga lšner. En fšrutsŠttning fšr att Sverige skall kunna bedriva konkurrenskraftig elitidrott Šr dŠrfšr att lšnerna hšjs fšr professionella idrottsmŠn och idrottskvinnor.
• Goodwill
SponsorintŠkter och souvenirfšrsŠljning har fŒtt en allt viktigare del i klubbens ekonomi. Fšr att ška dessa inkomster Šr det av betydelse att gšra klubben kŠnd. En marknadsnotering innebŠr att fšretaget stŠndigt bevakas av media och bšrskursen kommer
att noteras varje dag i ledande dagstidningar. En bšrsintroducering medfšr att klubben
fŒr gratis publicitet i media vilket Šr mycket vŠrdefullt. Eftersom det Šnnu inte finns
nŒgon idrottsklubb pŒ Stockholms Fondbšrs kan de fšrsta klubbarna rŠkna med extra
uppmŠrksamhet i media.56
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• Ingen garanti att aktien blir fulltecknad och att fšreningen fŒr in de šnskade pengarna.
• …kad administration
En bšrsintroduktion innebŠr skŠrpta krav pŒ interna styrsystem och pŒ att det finns en
utbyggd informationssturktur. Marknaden behšver stŠndigt vara informerad om vad
som hŠnder i fšretaget fšr att marknadsvŠrderingen Šr korrekt.
• Dyr process
Det Šr en tidskrŠvande och dyr process att introduceras pŒ en bšrs eller auktoriserad
marknadsplats. UpprŠttande av prospekt utgšr en stor kostnad.
• Hšgriskaktie
Aktier i Idrottsaktiebolag kan komma att betraktas som hšgriskaktier eftersom det
Šnnu Šr osŠkert vilka faktorer som kommer att pŒverka aktiekursen. Aktien kan vidare
vara svŒr att vŠrdera nŠr det Šr lŒgsŠsong fšr den idrottsverksamhet bolaget bedriver.
Eftersom idrottsfšreningen skall Šga majoriteten av ršsterna kan aktieŠgarna inte heller
pŒverka besluten pŒ ett effektivt sŠtt.57
• SkatteskŠl
Det Šr bara O- och OTC-listorna som Šr befriade frŒn fšrmšgenhetsskatt. Det leder till
att den som innehar aktier pŒ A-listan drabbas av fšrmšgenhetsskatt.
• Risk att idrottsfšreningen fšrlorar kontrollen šver bolaget58
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ÓSŒ tycker din klubb om bolagiseringÓ, Expressen 1999-05-31 s 12 av Ola Axelsson och Tobias Bergman
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Det finns en risk att en fysisk eller juridisk person kšper upp och/eller lŠgger bud pŒ
aktierna eller en aktiemajoritet i bolaget. Bolaget mŒste ha ett vŠl utbyggt fšrsvar mot
detta. Om det Šr en icke šnskvŠrd utveckling utgšr det en risk Ð om det Šr rŠtt kšpare
och bra pris kan det ses som en mšjlighet.59
• Badwill
Publiciteten och den škade insynen kan upplevas som en negativ risk. Om nŒgonting
gŒr snett i bolaget kommer detta snabbt till medias och dŠrmed allmŠnhetens kŠnnedom.60
10.6 Sammanfattning
Debatten har varit intensiv ršrande bŒde bolagisering och bšrsintroduktion. Det finns
fšr och nackdelar med bŒda alternativen. Det viktiga fšr den enskilda idrottsklubben Šr
dock att de sjŠlva noggrant analyserar vilken associationsrŠttslig form som passar dem
och deras verksamhet bŠst.
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11 STOCKHOLMS FONDB…RS LISTNINGSKRAV
11.1 Inledning
De aktiebolag som šnskar bli introducerade vid en bšrs, i detta fall Stockholms Fondbšrs, mŒste iaktta vissa bestŠmmelser fšr att kunna lyckas med en introduktion. I detta
kapitel kommer vi nŠrmare gŒ in pŒ vilka krav som stŠlls pŒ bolagen fšr att i nŠsta kapitel kommentera kraven utifrŒn Idrottsaktiebolagens perspektiv.
11.2 Listningskraven
11.2.1 Tre Œrs historik
A- och OTC-listorna
ÓBolaget skall ha minst tre Œrs verifierbar historia d v s den nuvarande verksamheten
skall i sina huvuddrag ha bedrivits i tre Œr och bolaget skall kunna presentera redovisningshandlingar fšr dess Œr.Ó61
Det fšrsta listningskravet innebŠr alltsŒ att bolaget mŒste uppfylla ett treŒrskrav. Bolaget skall kunna visa fullstŠndiga redovisningshandlingar (Œrsredovisningar) fšr de tre
senaste Œren. En pro forma redovisning, d v s en redovisning upprŠttad som om nuvarande organisation hade fšrelegat de senaste tre Œren, skall bifogas de tvŒ tidigare Œren
om vŠsentliga fšrŠndringar skett i bolagets verksamhet. SŒdana fšrŠndringar kan vara t
ex stora fšretagskšp, fšretagsfšrsŠljningar eller avveckling av del av verksamhet. Om
vŠsentliga problem fšreligger att i pro forma redovisningen uppskatta finansiella intŠkter och kostnader och dessa poster Šr av mindre betydelse fšr bilden av fšretaget
kan redovisningen avse resultatet fšre finansnetto.62
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I ytterligare tvŒ fall skall en pro forma redovisning upprŠttas. Det fšrsta fallet ršr notering av en koncern som uppkommit genom fšrvŠrv eller samgŒende mellan tvŒ eller
flera bšrsbolag. Det andra fallet ršr notering av ett frŒn ett bšrsbolag avknoppat dotterbolag dŒ de tvŒ fšrsta Œren kan redovisas pro forma. Fšr det senaste Œret skall dock
fullstŠndig Œrsredovisning och delŒrsrapportering presenteras.
O-listan
Fšr O-listan finns det inga krav pŒ historik. Det krŠvs alltsŒ inte att bolaget skall ha
bedrivit verksamhet i ett visst antal Œr. Kravet pŒ tre Œrs historik utgšr sŒledes ingen
hinder fšr de idrottsfšreningar som nyligen har bolagiserat sin verksamhet.
11.2.2 Dokumenterad vinstintjŠningsfšrmŒga
A- och OTC-listorna
ÓBolaget skall ha dokumenterad vinstintjŠningsfšrmŒga.Ó63
Normalt krŠvs det att vinsten stŒr i rimlig proportion till bolagets storlek och till den
normala vinsten i branschen. €ven vinst det senaste Œret krŠvs.
O-listan
Kravet pŒ en dokumenterad vinstintjŠningsfšrmŒga finns inte pŒ O-listan. Det blir
dock Šven hŠr intressant att definiera exakt vilken typ av verksamhet som bolaget bedriver.

63

Stockholms Fondbšrs listingskrav p2

57
11.2.3 BšrsmŠssiga krav betrŠffande ledning
A- och OTC-listorna
ÓBolaget skall utfylla bšrsmŠssiga krav betrŠffande ledning, styrelsens sammansŠttning, ekonomistyrning och kapacitet fšr aktiemarknadsinformation.Ó64
Det Šr viktigt fšr ett modernt fšretag att ha en effektiv ledning. Ofta krŠvs det snabba
beslut och det Šr dŒ viktigt att man fort kan fŒ in ett genomarbetat beslutsunderlag. En
styrelse i ett bšrsbolag stŒr hela tiden under uppsikt och har dŠrfšr en press pŒ sig att
fatta korrekta beslut. Bolaget har ocksŒ genom noteringsavtalet en skyldighet att hŒlla
aktiemarknaden informerad. Att arbetet inom fšretaget hela tiden observeras utgšr en
stor skillnad mellan ett noterat och ett onoterat bolag. Det krŠvs dŠrfšr stor planering
frŒn bolagets sida fšr att uppfylla bšrsens krav.
Styrelsens sammansŠttning Šr viktig. En av de viktigaste principerna inom svensk aktiebolagsrŠtt och bšrsrŠtt Šr likabehandling av aktieŠgarna. Fšr att sŠkerstŠlla detta bšr
det i styrelsen finnas en till tvŒ ledamšter (exklusive lšntagarrepresentanter) som Šr
oberoende av huvudaktieŠgarna. Med huvudaktieŠgare menas aktieŠgare som Šger mer
Šn 10 procent av aktier och ršster. Det Šr vidare av betydelse att skilja bolagets styrelse
och fšretagsledning Œt. DŠrfšr bšr representanter fšr fšretagsledningen inte ingŒ i styrelsen. Detta gŠller dock inte fšr VD och om de anstŠllda Šr stora Šgare kan de ha en
representant i styrelsen.
Ett ekonomi- och rapporteringssystem av hšg klass skall finnas. Det skall mšjliggšra
snabb och frekvent rapportering till ledning och styrelse, vanligen i form av mŒnatliga
rapporter. Detta krav fŒr anses naturligt eftersom beslut ofta mŒste fattas under tidspress. Vidare underlŠttar ett vŠl fungerande ekonomisystem utarbetandet av korrekta
Œrsredovisningar och kvartalsrapporter. Kraven pŒ dessa system hšjs dock och numera
Šr det Šven viktigt att de uppfyller sŠkerhetskraven fšr att kunna skydda sig mot ošns64
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kade intrŒng. Redovisningen skall vidare upprŠttas enligt god redovisningssed och
med tillŠmpning av RedovisningsrŒdets rekommendationer.
I styrelsen fšr bolaget skall finnas Œtminstone en person med tillrŠcklig erfarenhet av
de speciella problem som en bšrsnotering innebŠr. Aktiemarknaden mŒste hela tiden
hŒllas informerad om vad som hŠnder i fšretaget. En informationschef specialiserad pŒ
detta kan underlŠtta arbetet. Fšretaget har Šven rŠtt att anlita utomstŒende konsulthjŠlp.
Det Šr av mycket stor betydelse att informationsgivningen till marknaden sker pŒ ett
organiserat sŠtt eftersom informationen utgšr beslutsunderlag fšr investerarna. Ulf
Gometz, auktoriserad revisor pŒ revisionsbyrŒn Ernst & Young och tidigare adjungerad professor i revisionsrŠtt vid Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet, betonar
vikten av att informationen hela tiden Šr korrekt, relevant, snabb och samtidig.65
O-listan
ÓBolaget skall ha fšrutsŠttningar att uppfylla bšrsmŠssiga krav betrŠffande ledning,
styrelsens sammansŠttning, ekonomistyrning och kapacitet fšr aktiemarknadsinformation.Ó
HŠr rŠcker det alltsŒ att bolaget har fšrutsŠttningar att uppfylla dessa krav. Skillnaden
gentemot A- och OTC-listorna Šr att det inte kan dokumenteras att organisationen uppfyller bšrsmŠssiga krav t ex om bolaget Šr nybildat och har arbetat med en liten organisation. Kraven anses uppfyllda om man bedšmer att fšretaget rimligen nŒr upp till en
acceptabel organisationsmŠssig nivŒ. Vid kontrollen tittar man t ex pŒ de aktuella personernas kompetens och tidigare erfarenhet. Det Šr dock vŠrt att observera att en effektiv ledning i ett bšrsbolag Šr av stor vikt fšr att behŒlla aktiemarknadens fšrtroende.

65

ÓVŠgvisaren till bšrsenÓ s 17

59
11.2.4 Spridningskrav
A-, OTC- och O-listorna
ÓBolaget skall ha minst ett visst antal aktieŠgare som vardera Šger aktier motsvarande
minst en handelspost.
Fšr A-listan Šr antalet 2000 varvid handelsposten Šr det antal aktier som motsvarar ett
halvt basbelopp (cirka 18000 kr).
Fšr OTC-listan och O-listan Šr antalet 500 respektive 300 varvid handelsposten Šr ett
kvarts basbelopp (cirka 9000 kr).Ó66
Tanken med spridningskravet Šr att det skall sŠkra likviditeten i aktien d v s att det Šr
en rimligt stor omsŠttning i aktiehandeln. En aktie som inte omsŠtts riskerar att avnoteras eller flyttas till en annan lista.
11.2.5 €garkoncentration
A-, OTC- och O-listorna
ÓBolaget skall ha minst 25 procent av aktierna och minst 10 procent av ršsterna i allmŠn Šgo. Med allmŠn Šgo avses nŒgon som direkt eller indirekt Šger mindre Šn 10
procent av aktiekapitalet eller ršsterna. Fšr O-listan kan dock bolag med minst 10 procent av aktierna i allmŠn Šgo accepteras.Ó67
Dessa krav Šr absoluta. Ett bolag som inte uppfyller kraven riskerar att avnoteras eller
att flyttas till en ny lista.
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11.2.6 BšrsvŠrde
A-, OTC- och O-listorna
ÓBolaget skall ha ett bšrsvŠrde pŒ minst 300 Mkr (A-listan) respektive 50 Mkr (OTClistan).Ó68
Om bšrsvŠrdet minskar efter noteringen fšranleder detta inte avnotering eller flyttning
till nŒgon annan lista eftersom det fŒr ses som normalt att ett fšretags vŠrdering pŒ aktiemarknaden Šndras kontinuerligt. Fšr O-listan finns det inget minsta bšrsvŠrde.
11.2.7 Bšrs-noteringsprospekt
A-, OTC- och O-listorna
Det finns detaljerade regler ršrande hur och nŠr prospekt skall utformas. Prospekten
skall uppfylla Finansinspektionens fšreskrifter. Ett prospekt behšver inte upprŠttas om
bolaget redan varit noterat pŒ en annan lista pŒ Stockholms Fondbšrs i minst tvŒ Œr och
sedan vill byta lista.

12 KOMMENTAR TILL LISTNINGSKRAVEN
12.1 AllmŠnt
Det stŠlls hšga krav pŒ de idrottsaktiebolag som vill introduceras pŒ en bšrs eller en
auktoriserad marknadsplats. BŒde kraven frŒn Stockholms Fondbšrs AB och Riksidrottsfšrbundets krav mŒste vara uppfyllda. Fšr den enskilda fšreningen innebŠr detta
tvŒ separata regelverk och frŒga uppkommer om de Šr samstŠmmiga eller i vart fall gŒr
att kombinera. I detta kapitel fšrsšker vi besvara dessa frŒgor samt utreda hur regelverken pŒverkar idrottsaktiebolaget.
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12.2 Kommentar till kravet pŒ historik
Bolaget skall vid tiden fšr ansškan ha bedrivit sin verksamhet i minst tre Œr med i huvudsak samma verksamhet och storleksordning. Eftersom Riksidrottsfšrbundet fšrst
1999 godkŠnde att idrottslig verksamhet fŒr bedrivas i aktiebolagsform, finns det idag
troligtvis ingen fšrening som uppfyller detta krav.69 De undantag som finns gŠller fšr
det fšrsta bolag som kommer frŒn bšrsmiljš, dvs verksamhet som utgšr del av bolag
som Šr bšrsnoterat t ex genom en avknoppning av verksamheten. Det andra undantaget
gŠller de bolag som kommer frŒn en stabil och informationsmŠssigt hšgkvalitativ
miljš som i stort motsvarar kraven pŒ bšrsbolag. Uppfyller bolaget ett av dessa krav
skall det upprŠtta en proformaredovisning och det mŒste finnas minst ett rŠkenskapsŒr,
omfattande minst Œtta mŒnader, i den huvudsakliga skepnad bolaget har vid introduktionen.
Det fšrsta undantaget Šr svŒrt att uppfylla eftersom det inte finns nŒgra idrottsfšreningar pŒ bšrsen i dag. Avknoppning och fusion mellan tvŒ fšretag Šr dŠrfšr inte mšjligt.
Det Šr intressant om Idrottsaktiebolaget med hjŠlp av en proformaredovisning av fšreningens verksamhet kan uppfylla det andra undantaget. Eftersom listningskraven talar
om bolag Šr det av intresse om det gŒr att fšra analogislut sŒ att reglerna skall omfatta
Šven ideella fšreningar. Detta kan dock vara svŒrt eftersom de oklara regler som finns
fšr fšreningar inte kan sŠgas utgšra en bšrsmiljš. Det finns t ex inga tillfšrlitliga regler
fšr hur tillgŒngarna i fšreningen skall vŠrderas sŒ det Šr svŒrt att jŠmstŠlla fšreningens
Œrsredovisning med ett fšretags. En fšrutsŠttning skulle i sŒ fall vara att fšreningen kan
uppvisa att det i redovisningshandlingarna tydligt anges en uppdelning av elitverksamheten och den švriga verksamhet som skall bolagiseras. Redovisningshandlingar utgšr
dock bara ett av mŒnga led i pršvningen om det finns fšrutsŠttningar till bšrsintroduk-
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tion. Det skulle troligen vara alltfšr lŒngtgŒende att gšra ett sŒdant analogislut sŠrskilt
med beaktande av att en av de frŠmsta anledningarna till bolagisering just Šr bristen pŒ
regler.
O-listan stŒr šppen fšr idrottsaktiebolag eftersom den inte stŠller nŒgot krav pŒ historik. Ett bolag kan sedan byta till A- eller OTC-listorna nŠr tre Œr har gŒtt och kravet Šr
uppfyllt. O-listan har dock lŠgre status men eftersom den Šr befriad frŒn fšrmšgenshetsskatt utgšr den ŠndŒ ett bra alternativ.
12.3 Kommentar till kravet pŒ vinstintjŠningsfšrmŒga
12.3.1 Idrottsfšreningens inkomster

Den enskilda ideella fšreningen drivs inte med ett vinstsyfte. Ekonomiska frŒgor har
naturligtvis ŠndŒ stor betydelse eftersom de mšjliggšr fšreningens existens. Fšr att
fšreningen skall kunna fungera krŠvs att det finns pengar att betala t ex lokaler, trŠnare, tŠvlingar och andra klubbarrangemang.
I takt med minskat statligt och kommunalt ekonomiskt stšd har betydelsen av en kompetent effektiv styrning och organisation škat. Fšr att en ideell fšrening skall fungera
Šr det i dag nšdvŠndigt att beslut fattas pŒ ett effektivt sŠtt och att fšreningen har en
god ekonomisk balans. De stora idrottsfšreningarna har i dag ocksŒ stora summor till
sitt fšrfogande och bedriver en betydande ekonomisk verksamhet. €ven om fšreningen inte fŒr drivas med vinstsyfte Šr det trots allt pengar som gšr att man har rŒd att bedriva barn- och ungdomsverksamhet samt ge pensionŠrer mšjlighet att utšva idrott till
ett nedsatt pris.
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12.3.1.1 InkomstkŠllor
• BiljettfšrsŠljning
En av klubbens viktigaste inkomstkŠllor har lŠnge varit biljetfšrsŠljning till matcherna.
Detta gŠller frŠmst de stšrre klubbarna eftersom deras matcher drar betydligt stšrre
publik. PŒ senare tid har dock publikantalet minska vilket lett till att denna inkomstkŠlla fŒtt mindre betydelse. Som exempel kan nŠmnas att fotbollsklubben …IS tidigare
hade cirka 5000 ŒskŒdare i genomsnitt per match men att antalet var knappa 2000 Œr
1998. Under 1999 har dock …IS stšrre sportsliga framgŒngar och dŠrefter har ŒskŒdarantalet nŠr fšrdubblats i jŠmfšrelse med fšregŒende Œr. Det visar tydligt hur viktigt det
Šr att klubben spelar bra eftersom det dŒ blir roligare fšr publiken vilket i sin tur lockar
ytterligare ŒskŒdare.70
• Sponsring
Sponsring har blivit allt viktigare fšr den enskilda klubben. Lennart Magnusson Šr VD
fšr Marknadsfšringsgruppen i Gšteborg (MIG). Han har ocksŒ varit aktiv i …IS under
mŒnga Œr dŠr han bl a varit ansvarig fšr sponsring och marknadsfšring. Magnusson
beskriver att sponsring handlar om att fšretag vill vara i fokus i ett serišst sammanhang. Med serišst sammanhang fšrstŒs organisationer som arbetar inom miljš, kust &
hav, kultur (inklusive idrott) samt forskning. Eftersom fotbollsarrangemang har drabbats av olyckliga omstŠndigheter som huliganism har det blivit svŒrare fšr fotbollsklubbar att hitta sponsorer. Detta eftersom fšretag inte vill riskera att synas i negativa
sammanhang.71
Genom att enskilda personer eller vanligtvis fšretag donerar pengar till den ideella
fšreningen hjŠlper de klubbens ekonomi. Som tack fšr sitt stšd fŒr deras namn synas t
ex i klubbens marknadsfšring. Detta utgšr egentligen en form av reklam fšr fšretaget
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och det har visat sig vara mycket effektivt. Sponsring fšrekommer inom mŒnga viktiga
omrŒden och pŒ mŒnga olika sŠtt. FrŠmst genom att klubben fŒr fšretag att kšpa
tjŠnster inom frŠmst exponering (reklamutrymme), tjŠnster, kontaktytor, image, personal och socialt ansvar.72
• TV- och radiorŠttigheter
I takt med att TV och radio har kommersialiserats har konkurrensen škat. I dag finns
det ett stort antal privata och statliga TV- och radiobolag. Detta fšr att klubben har
mšjlighet att sŠlja rŠttigheterna fšr visning och sŠndning av idrottsarrangemang med
eller utan exklusivitet.73
• Catering
Catering innefattar fšrsŠljning av mat och dryck. Kraven frŒn publiken har hšjts och
det krŠvs nu att fšrsŠljningen Šr organiserad pŒ matcherna. FšrsŠljningen sker dels i
fasta kafŽer eller resuranger och genom att sška upp Œskadarna i publiken och sŠlja
direkt. Detta Šr en inkomst som fŒtt škat betydelse fšr den enskilda klubbens ekonomi.
Inte minst fšr mindre klubbar Šr detta en viktig inkomstkŠlla.
• Merchandising och licensfšrsŠljning
Utomlands utgšr merchandising d v s fšrsŠljning av klubbprodukter en av de viktigaste inkomstkŠllor och utgšr en marknad som omsŠtter mycket pengar. €ven i Sverige bšrjar fšrsŠljningen av klubbprodukter som souvenirer, klŠder och posters att ška.
FšrsŠljningen sker genom butik, postorder, arenafšrsŠljning och TV.

72
73

ÓSport & PengarÓ, Mats Johansson, s 10 f
ÓSport & PengarÓ s 10 f

65
LicensfšrsŠljning innebŠr att klubben sŠljer en rŠttighet t ex klubbmŠrket till ett fšretag. KlubbmŠrket appliceras sedan pŒ olika produkter som fšretaget sŠljer. Klubben
erhŒller fšrsŠljningsprovision.74
• SpelarfšrsŠljning
FšrsŠljning av spelare till utlandet eller till en annan svensk klubb kan innebŠra stora
intŠkter fšr den egna klubben. En spelare utgšr alltsŒ Šven en viktig ekonomisk tillgŒng fšr klubben och det Šr dŠrfšr viktigt att inte fšrlora dessa till andra klubbar. En
av de stšrsta anledningarna till att svenska spelare flyttar utomlands Šr att lšnerna Šr
mycket hšgre dŠr, frŠmst inom t ex fotboll och ishockey. Ett avtal har tecknats mellan
Internationella Ishockeyfšrbundet och NHL i Canada. Avtalet innebŠr att spelare har
rŠtt att Šven under kontraktstid Œka till Canada och spela utan att bryta sitt spelkontrakt
med den svenska klubben. Klubben i Sverige har dock rŠtt till ersŠttning av NHL pŒ 50
000 kronor vilket utgšr en relativt liten summa i dessa sammanhang.75
Spelaren Šr knutna till klubben genom ett kontrakt och kan kšpas och sŠljas som en
vara. Beloppen fšr spelaršvergŒngar inom frŠmst fotboll och ishockey kan vara betydande. Efter ett avgšrande av EG-domstolen, det s k Bossmanfallet (C-415/93) har
dock situationen Šndrats eftersom de dŒvarande kontrakten ansŒgs strida mot artikel 48
i Romfšrdraget ršrande fri ršrlighet fšr arbetstagare. En spelare vars kontrakt lšpt ut
kan i dag lŠmna sin klubb och byta till en klubb i ett annat land inom EU/EES. Om
spelaren dŠremot byter till en annan klubb inom samma land eller till ett land utanfšr
EU/EES har klubben rŠtt till en transfersumma. Vi kan alltsŒ se att spelaren endast har
ett ekonomiskt vŠrde fšr klubben under sin kontraktstid. Det Šr dŠrfšr inte lika intressant fšr klubbarna att trŠna upp spelare och sedan sŠlja dem. En annan konsekvens av
Bossmandomen Šr att spelarna i kontrakten knyts upp fšr en lŠngre tid. Genomsnittskontraktet i en stšrre klubb fšre domen lšpte pŒ 1,8 Œr. Efter domen 1995 skrivs samma kontrakt pŒ tre Œr. FšrŠndringen fšr de mindre klubbarna Šr betydligt mindre efter74
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som de inte har rŒd att skriva lŒnga kontrakt; 1,9 Œr jŠmfšrt med 2,2 Œr efter Bossmanfallet.76
• Deltagar- och medlemsavgifter
Klubbens medlemmar betalar en medlemsavgift till klubben. Fšrutom medlemsavgiften utgšr deltagaravgifter fšr tŠvlingar en viktig del av klubbens finansiering. Fšr t ex
ungdomsturneringen Stockholm Soccer Cup svarar deltagaravgiften fšr 50 % av finansieringen.77
• Utbildningar och seminarier
TrŠningslŠger fšr ungdomar kan fšrutom att ge ett ekonomiskt tillskott ocksŒ fšrbŠttra
atmosfŠren i klubben. Vidare kan seminarier ršrand ledarskap och trŠningslŠra utgšra
en inkomst.
• Spel och lotteri
Spel och lotteri utgšr en viktig del av finansieringen och bidrar till intresset fšr t ex
trav, fotboll och ishockey. MŒnga klubbar i Sverige har haft det svŒrt ekonomiskt pŒ
grund av minskat intresse och framfšrallt minskade kommunala bidrag. Genom
lottoverksamhet (frŠmst Bingo-Lotto) har mŒnga klubbar fŒtt ett vŠl behšvligt ekonomiskt tillskott.
Enligt Lotterilagen (SFS 1994:1000) 15¤ fŒr bingospel i princip bara anordnas av
svensk juridisk person som Šr ideell fšrening och har som huvudsakligt syfte att frŠmja
allmŠnnyttigt ŠndamŒl i landet. Endast om det finns sŠrskilda skŠl fŒr tillstŒnd meddelas fšr en juridisk person som inte Šr ideell fšrening. Troligtvis kommer inte ett idrottsaktiebolag att anses inrymma sŒdana sŠrskilda skŠl att lotteritillstŒnd kommer att
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meddelas. En fšrening som švervŠger bolagisering mŒste dŠrfšr noggrant vŠga in detta
i den finansiella kalkylen.78
• Bidrag
Bidrag till idrottslig verksamhet Šr frŠmst en kommunal angelŠgenhet. MŒnga klubbar
Šr i dag beroende av bidrag fšr att ha rŒd att fortsŠtta sin verksamhet. Kommunen har
dock varit tvungen att strama Œt budgeten och mŒnga fšreningar har dŠrfšr fŒtt allt
mindre bidrag. Det Šr framfšrallt ungdomsverksamheten som blir lidande eftersom den
inte genererar nŒgra inkomster. Detta Šr allvarligt eftersom mŒnga ungdomar inte
skulle har rŒd att trŠna utan dessa bidrag.
Om en fšrening švervŠger bolagisering kommer statliga och kommunala bidrag med
stor sannolikhet inte komma klubben till del i stšrre grad Šn vad som gŠller fšr nŠringslivet i švrigt. Statliga och kommunala bidrag till enskilda svenska fšretag kan ocksŒ komma att strida mot EG-rŠttslig lagstiftning.79 Detta kan medfšra konsekvenser fšr
klubben eftersom de ofta har fšrmŒnliga avtal fšr lokalhyra.
12.3.2 Idrottsaktiebolagets inkomster
Stockholms Fondbšrs AB krŠver att fšretaget skall kunna visa att verksamheten har
gjort en vinst. Det skall vara frŒga om vinst ett helt rŠkenskapsŒr. DelŠr rŠknas inte.
Vad skall egentligen rŠknas som vinst? Detta kommer att bero pŒ vilken del av verksamheten som idrottsfšreningen šverfšr till idrottsaktiebolaget.
BiljettfšrsŠljning utgšr en viktig del av verksamheten. HŠr ršr det sig om vanlig fšrsŠljning. Om fšreningen driver denna inom bolaget kan det rŠknas som en normal del
av fšretagets vinst.

78
79

ÓAlternativ Associationsform fšr Idrottslig verksamhetÓ kapitel 6.6
ÓAlternativ Associationsform fšr Idrottslig verksamhetÓ kapitel 6.5

68

Sponsring utgšr ett grŠnsfall. Vem Šr det fšretaget egentligen sponsrar? €r det idrottsfšreningen eller elitverksamheten som drivs i bolaget? Eftersom det ršr sig om fšrsŠljning av exponering och reklam borde den inkomstdel som tillfaller bolaget fŒ rŠknas in
i verksamhetens vinst. Fšrdelningen av sponsrorpengarna mellan fšreningen och Idrottsaktiebolaget kan dock vŠcka stor debatt.
Bidrag frŒn stat och kommun kommer troligtvis inte att tilldelas Idrottsaktiebolagen i
stšrre omfattning. I den bidrag utdelas Šr det tveksamt om det kan ses som en inkomst.
HŠr bšr man dock anvŠnda de vanliga skatterŠttsliga regler som finns fšr aktiebolag
eftersom ett Idrottsaktiebolag utgšr ett vanligt svenskt aktiebolag. €ven hŠr kan det
uppkomma frŒgor ršrande hur bidragen skall fšrdelas mellan fšreningen och idrottsaktiebolaget.
Spel- och lotteriverksamhet fŒr inte drivas av aktiebolag utan endast av allmŠnnyttiga
ideella fšreningar. I den mŒn detta tillŒts borde inkomsten kunna rŠknas som vinst.
SpelarfšrsŠljning; vem Šr det egentligen som sŠljer spelarna Ð fšreningen eller idrottsaktiebolaget? Om spelarna utgšr en tillgŒng i bolaget bšr vinsten vid en fšrsŠljning
tillfalla bolaget. Detta skulle dock inte vara fallet om fšreningen hyr ut spelarna till
bolaget eftersom de dŒ utgšr en tillgŒng hos fšreningen.
Skall inkomsterna frŒn TV- och radiorŠttigheter tillfalla bolaget eftersom det Šr elitidrotten som lockar mest publik? Det Šr tveksamt hur dessa intŠkter skall fšrdelas.
Merchandising och licensfšrsŠljning; vem Šr det som innehar rŠttigheterna till klubbnamnet? Det Šr troligt att det kommer att krŠvas ett fšrdelningsavtal mellan fšreningen
och idrottsaktiebolaget. Denna frŒga Šr av immaterialrŠttslig karaktŠr och vi kommer
inte att behandla den nŠrmare.
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12.3.3 Vinstutdelning
En frŒga som Šr starkt fšrknippad till vinstintjŠningsfšrmŒgan Šr hur vinsten skall fšrdelas mellan aktieŠgarna d v s mellan idrottsfšreningen och švriga investerare. Utdelningsproblematiken regleras i ABL 12 kapitlet och Šr ett viktigt omrŒde inom aktiebolagsrŠtten.
Utdelning till aktieŠgarna av bolagets medel fŒr enbart ske genom vinstutdelning, utbetalning vid nedsŠttning av aktiekapitalet, reservfonden eller šverkursfonden och utskiftning vid bolagets likvidation. Om utbetalning sker i švriga fall anses den fšrtŠckt.
Detta kan dock vara tillŒtet i vissa fall men kan medfšra skattekonsekvenser.
Den ideella fšreningen har genom sitt innehav pŒ minst 51 % av ršsterna kontroll šver
bolaget. Det ršr sig dock inte om en koncern eftersom koncerndefinitionen i ABL 1:5
sŠger att ett moderbolag skall vara ett annat aktiebolag. Detta trots att en ideell fšrening ocksŒ anses utgšra en sjŠlvstŠndig juridisk person. Eftersom det inte Šr en koncern kan dŠrfšr inte de koncernbidrag som tillŒts i uppŒtstigande led dvs frŒn dotterbolag till moderbolag bli aktuella.
En intressant aspekt Šr minoritetsskyddet i ABL 12:3 som sŠger att en Šgare till minst
en tiondel av samtliga aktier kan tvinga fram en aktieutdelning. Fšreningen kommer
inte att behšva anvŠnda denna eftersom de har majoritet pŒ bolagsstŠmman. De kan
dŠrfšr alltid besluta om aktieutdelning nŠr klubben Šr i behov av pengar fšrutsatt att
medel finns tillgŠngliga i bolaget. Den kan dock anvŠndas av missnšjda aktieŠgare
som t ex anser att fšreningen Œterinvesterar fšr mycket av vinsten i bolaget.

12.4 Kommentar till kravet pŒ bšrsmŠssiga krav pŒ ledningen
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Fšr att uppfylla de omfattande kraven betrŠffande fšretagets organisation krŠvs en omfattande planering. Det Šr troligt att endast ett fŒtal fšreningar kommer att kunna klara
av dessa krav sŠrskilt den lŒngtgŒende informationsskyldigheten. Omorganisationen Šr
ocksŒ en mycket kostsam process. DŠremot kan ett idrottsaktiebolag pŒ bšrsen utgšra
ett sunt inslag i svenskt fšreningsliv som lŠnge har prŠglats av oklara regler och ineffektiv struktur.
Riksidrottsfšrbundet och Specialidrottsfšrbunden har inte givit nŒgra nŠrmare anvisningar betrŠffande ledningen av idrottsaktiebolagen. Man borde dock kunna utgŒ frŒn
att bšrsens hšga krav borde vara tillrŠckliga.
12.5 Kommentar till spridningskravet
Anledningen till att Stockholms Fondbšrs AB har ett krav pŒ att aktieŠgandet skall
vara spritt Šr att fšrsŠkra sig om att aktien omsŠtts. Likviditeten, eller aktiens omsŠttning, beror pŒ hur mŒnga som handlar med aktien. Tanken med en bšrs Šr att aktien
skall omsŠttas regelbundet. Det skall inte vara frŒgan om en omfattande nyemission
utan efterfšljande handel eftersom det dŒ finns bŠttre alternativ Šn en bšrsintroduktion.
Vem kommer att kšpa/inneha aktier i idrottsaktiebolag? Kommer de att kšpa/inneha
A- eller B-aktier?
a. Den ideella fšreningen kommer att inneha aktier motsvarande minst 51 % av ršsterna. Fšr fšreningen Šr det viktigast att inneha A-aktier eftersom dessa normalt
sett har ett stšrre ršstvŠrde.
b. Supportrar kommer troligtvis att investera i Idrottsaktiebolaget fšr att stšdja klubben. Det ršr sig dŒ om mer lŒngsiktiga innehav och avsikten Šr inte frŠmst att tjŠna
pengar pŒ aktie. Om de dessutom kšper A-aktier kan de pŒverka besluten och pŒ sŒ
sŠtt stšdja klubben ytterligare.
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c. Placerare kan komma att se aktien som en hšgriskaktie och placera kortsiktigt. Det
vanligaste Šr att investerare placerar i B-aktier eftersom de oftast inte har fšr avsikt
att pŒverka besluten.
d. …vriga aktšrer; Ett fšretag som vill fšrvŠrva majoriteten av aktierna i bolaget
kommer att kšpa A-aktier.
Varfšr kommer aktieŠgarna a-d att kšpa/inneha aktier i Idrottsaktiebolag?
a. Den ideella fšreningen kommer att inneha aktier dŠrfšr att detta Šr ett krav frŒn
Riksidrottsfšrbundet. Den kan Šven inneha aktier som en placering eller fšr att fšrhindra ošnskade fšrvŠrv.
b. Supportar kšper aktier fšr att stšdja klubben.
c. Placerarna kšper aktien pŒ spekulation.
d. …vriga aktšrer; fšretag kan vilja kšpa bolaget fšr att komma šver spelarna billigt
eller fšr att genomfšra en fusion med ett annat Idrottsaktiebolag.
Vad hŠnder med likviditeten under hšg- respektive lŒgsŠsong?
Blir det jŠmnare kursršrelser fšr de idrottsaktiebolag som har bŒde sommar och vinteridrott t ex AIK vars verksamhet inkluderar bŒde elitfotboll och elithockey? Det Šr
Šnnu tveksamt hur marknaden kommer att vŠrdera bolagen under lŒgsŠsong men generellt torde kunna sŠgas att omsŠttningen och intresset fšr aktien borde vara lŠgre dŒ.
12.6 Kommentar till kravet pŒ Šgarkoncentration
Kraven pŒ Šgarkoncentration mŒste vara uppfyllda annars riskerar fšretaget att avnoteras eller flyttas till annan lista.
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Kravet pŒ Šgarkoncentration Šr en mycket intressant del vad gŠller bšrsintroduktion av
idrottsaktiebolag eftersom det regleras av sŒvŠl bšrsens listningskrav som Riksidrottsfšrbundets anvisningar. Senare i uppsatsen skall vi gŒ nŠrmare in pŒ de frŒgor som
beršr ŠganderŠtten.
12.7 Kommentar till kravet pŒ bšrsvŠrde
Stockholms Fondbšrs krŠver att bolagen har ett bšrsvŠrde pŒ 300 miljoner kronor fšr
A-listan respektive 50 miljoner fšr OTC-listan. Det finns inget krav fšr ett minsta
bšrsvŠrde fšr bolag pŒ O-listan.
Det Šr osŠker hur mycket kapital som idrottsaktiebolag kommer att fŒ in efter sin fšrsta
nyemission. Det troligaste Šr nog att bšrsvŠrdeskraven fšr OTC-listan kan uppfyllas
men att det kan bli svŒrt att nŒ upp till kraven fšr A-listan. BšrsvŠrdet efter bšrsintroduktionen tillŒts dock att variera eftersom priset pŒ aktien Šr beroende pŒ marknadens
tillgŒng och efterfrŒgan.
12.8 Kommentar till kravet pŒ bšrs- och noteringsprospekt
Gemensamt fšr dessa prospekt Šr att de kostar mycket pengar att utforma och distribuera. Normalt brukar detta gšras av en fondkommissionŠr som tar mellan 5 och 10 procent av emmissionsbeloppet. Detta utgšr en ansenlig summa som mŒste tas med i berŠkningen nŠr en idrottsklubb som bolagiserats švervŠger en bšrsintroduktion.
Det finns flera olika sorters prospekt men eftersom de innehŒllsmŠssigt Šr starkt šverensstŠmmande rŠcker det vanligtvis med att upprŠtta och distribuera ett prospekt.

13 ANALYS AV KRAVET P• R…STMAJORITET
13.1 Riksidrottsfšrbundets krav pŒ Idrottsaktiebolagen

73
Ovan nŠmndes i korthet att det frŒn och med den 29 maj 1999 Šr mšjligt att bilda Idrottsaktiebolag. HŠr skall vi nŠrmare gŒ in pŒ vilka krav som stŠlls pŒ ett Idrottsaktiebolag och kommentera dessa.
Vi utgŒr i framstŠllningen ifrŒn Riksidrottsstyrelsens fšrslag till Šndring av RF:s stadgar som lades fram infšr RF-stŠmman den 29-29 maj 1999. Detta pŒ grund av att det
justerade protokollet inte gŒr att ta del av i skrivande stund. I samtal med Riksidrottsfšrbundets chefsjurist Christer Pallin framgick dock att beslutet om Šndringen i stadgarna antogs i enlighet med fšrslaget.80
Riksidrottsstyrelsens fšrslag Šr uppdelat i tvŒ bilagor dŠr av bilaga 1 framgŒr fšrslagen
till stadgeŠndringarna och av bilaga 2 framgŒr Riksidrottsstyrelsens motiv till de fšreslagna stadgeŠndringarna. Fšrslaget Šr tillgŠngligt fšr lŠsning pŒ Riksidrottsfšrbundets
hemsida pŒ Internet.81
13.2 RS fšrslag till stadgeŠndringar
Fšrslaget Œterges hŠr i sin exakta lydelse:
11 kap Specialidrottsfšrbund (SF)
3 ¤ Idrottsaktiebolag (IdrottsAB) (En ny paragraf som fšreslŒs infšras i 11 kap)
Idrottslig verksamhet fŒr bedrivas av aktiebolag.
Under fšrutsŠttning att SF:s stadgar medger det fŒr fšrening upplŒta rŠttigheten att
delta i SF:s tŠvlingsverksamhet till ett IdrottsAB. Med IdrottsAB avses ett aktiebolag
som till huvudsaklig del har till ŠndamŒl att bedriva idrottslig verksamhet och dŠrtill
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naturligt anknytande verksamhet och i vilket upplŒtande fšrening har ršstmajoritet pŒ
bolagsstŠmma.
SF som medger upplŒtelse enligt fšregŒende stycke skall i sina stadgar och tŠvlingsregler ange fšljande villkor att ingŒ i upplŒtelseavtal mellan fšrening och IdrottsAB:
1. IdrottsAB skall fšrbinda sig att fšlja vid varje tid gŠllande RF:s stadgar, SF:s stadgar och SF:s tŠvlingsregler.
2. Idrottsutšvare i IdrottsAB skall vara medlem i fšrening som upplŒtit den idrottsliga
verksamheten till bolaget.
3. UpplŒtande fšrening skall Šven fortsŠttningsvis bedriva sŒdan idrottslig verksamhet
som ligger till grund fšr medlemskapet i SF.
4. IdrottsAB fŒr inte vidareupplŒta rŠttigheten att delta i SF:s tŠvlingsverksamhet.
5. IdrottsAB:s rŠtt att delta i SF:s tŠvlingsverksamhet skall upphšra att gŠlla om
upplŒtande fšrenings medlemskap i vederbšrande SF upphšr.
6. RŠttigheten att delta i SF:s tŠvlingsverksamhet skall ŒtergŒ till fšreningen om IdrottsAB fšrsŠtts i konkurs eller trŠder i likvidation.
7. Fšrening skall fšrbehŒlla SF rŠtten att godkŠnna det namn under vilket IdrottsAB
deltar i SF:s tŠvlingsverksamhet.
8. IdrottsAB skall pŒ begŠran av RIN lŠmna yttranden och upplysningar samt handlingar i Šrenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet.
9. UpplŒtelseavtal och Šndringar i detta skall godkŠnnas av vederbšrande SF fšr att
Šga giltighet.
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Fšrening till vilken rŠttighet har ŒtergŒtt efter IdrottsAB:s konkurs eller likvidation
skall genom fšreskrift i SF:s stadgar eller tŠvlingsregler degraderas i tŠvlingshŠnseende.
SF som tillŒter IdrottsAB att delta i tŠvlingsverksamheten Šr skyldigt att i sina stadgar
eller tŠvlingsregler fšrbjuda ett IdrottsAB, som direkt eller indirekt Šgs av nŒgon som
har ett avgšrande inflytande šver Šven annat IdrottsAB, rŠtten att delta pŒ samma nivŒ
i detta SF:s tŠvlingsverksamhet.
SF skall fortlšpande kontrollera efterlevnaden av upplŒtelseavtalet samt vad som i švrigt fšreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse Šr SF skyldigt att vidta ŒtgŠrder fšr bestŠmmelsernas efterlevnad.
SF har rŠtt att i stadgar och tŠvlingsregler fšreskriva ytterligare villkor fšr upplŒtelsen.
13.3 Kommentar
DŒ en generell kommentar till dessa fšrslag skulle vara av alltfšr omfattande natur att
gŒ in pŒ, har vi valt att nŒgot nŠrmare kommentera de stadganden som har stšrst relevans fšr vŒr framstŠllning.
13.3.1 Krav pŒ idrottslig verksamhet
I fšrsta stycket finns det grundlŠggande stadgandet att aktiebolag fŒr bedriva idrottslig
verksamhet. FšrutsŠttningarna fšr detta framgŒr av andra stycket dŠr det sŠgs att Specialidrottsfšrbundens stadgar mŒste medge att rŠttigheten att delta i tŠvlingsverksamhet, sker genom att fšreningen upplŒter sin spelarplats till Idrottsaktiebolaget. Ett Idrottsaktiebolag Šr enligt stadgandet ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till ŠndamŒl att bedriva idrottslig verksamhet och dŠrtill anknytande verksamhet.
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I slutrapporten om en alternativ associationsform diskuterades vad som skulle kunna
utgšra en sŒdan idrottslig eller dŠrtill anknytande verksamhet. Som exempel utgick
utredningen ifrŒn Volvo och ICA. Dessa ansŒgs inte ha en idrottslig verksamhet eftersom de i huvudsak sysslar med annan verksamhet Šn idrott. Fšr att dessa fšretag skulle
kunna komma ifrŒga att tillŒtas bilda ett Idrottsaktiebolag, krŠvs i princip att de anpassar sin verksamhet och bolagsordning efter kravet pŒ att Idrottsaktiebolaget skall bedriva idrottslig verksamhet. Det grundlŠggande kravet kan sŠgas vara att den idrottsliga verksamheten mŒste vara den huvudsakliga verksamheten. Det finns enligt utredningen inget hinder mot att det vid sidan av den renodlade verksamheten Šven fšrekommer annan kommersiell verksamhet.82
Med Idrottsaktiebolag avses i sammanhanget ett svenskt aktiebolag som regleras av
Aktiebolagslagen. SŒledes kan ett utlŠndskt aktiebolag inte anses uppfylla kraven fšr
att betraktas som Idrottsaktiebolag.83
13.3.2 Ršstmajoritet pŒ bolagsstŠmma
Utšver kravet pŒ idrottslig verksamhet, fšreskrivs i andra stycket att den upplŒtande
idrottsfšreningen mŒste ha ršstmajoritet pŒ Idrottsaktiebolagets bolagsstŠmma. I praktiken innebŠr detta att idrottsfšreningen mŒste inneha minst 51% av de totala ršsterna i
Idrottsaktiebolaget. Det mŒste pŒpekas att detta endast Šr ett minimikrav ifrŒn Riksidrottsfšrbundets sida. Specialidrottsfšrbunden har enligt den nya 11:3¤ st 7 rŠtt att fšreskriva strŠngare regler i sina stadgar. Hur mŒnga Specialidrottsfšrbund som kommer
att infšra strŠngare regleringar ŒterstŒr att se.
13.3.3 Situationer dŠr tvŒ Idrottsaktiebolag har samma Šgare
Av femte stycket fšljer att ett Specialidrottsfšrbund i sina stadgar Šr skyldigt att fšrbjuda ett Idrottsaktiebolag att delta i tŠvlingsverksamheten om detta Idrottsaktiebolag,
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direkt eller indirekt Šgs av nŒgon som har ett avgšrande inflytande šver Šven annat
Idrottsaktiebolag. Fšrbudet omfattar dock inte all tŠvlingsverksamhet utan endast rŠtten att delta i tŠvlingsverksamhet pŒ samma nivŒ. SŒledes kan det teoretiskt fšrekomma situationer dŠr tvŒ Idrottsaktiebolag Šgs av samma fšrening eller personer. Huvudsaken Šr att de gemensamt Šgda Idrottsaktiebolagen t ex inte spelar i samma serie.
En annan frŒga som uppstŒr ršr tolkningen av vad som skall anses vara ett direkt eller
indirekt Šgande av nŒgon som har ett avgšrande inflytande šver annat Idrottsaktiebolag. Av kommentarerna till fšrslaget framgŒr inte tydligt vad som avses i dessa situationer. Ett exempel som rŠknas upp ršr situationen om aktierna Šgs av nŒgon med vŠsentligt inflytande šver bolaget. Fšr att nŒgorlunda klargšra frŒgan ligger det nŠrmast
till hand att gšra en analogisk tolkning med Aktiebolagslagen 1 kap 5¤ om vad som
utgšr en koncern. Analogislutet mŒste anses motiverat med tanke pŒ att Idrottsaktiebolaget kommer att omfattas av regleringen i Aktiebolagslagen och vŠgledning i tolkningsfrŒgor frŠmst kan finnas dŠr.
13.4 Kan idrottsfšreningen fšrlora kontrollen šver Idrottsaktiebolaget?
13.4.1 AllmŠnt
I detta avsnitt skall vi behandla den viktiga frŒgan som handlar om hur idrottsfšreningen kan fšrlora kontrollen šver Idrottsaktiebolaget och pŒ vilket sŠtt detta kan ske.
Vi tar upp de situationer som Šr mest tŠnkbara fšr att pŒ sŒ sŠtt hŒlla oss till praktiska
švervŠganden. Vi kommer dessutom att ta upp pŒfšljder som kan komma ifrŒga om
idrottsfšreningen fšrlorar kontrollen šver Idrottsaktiebolaget.
Med tanke pŒ de regler som Œterfinns i RF-stadgarna att idrottsfšreningen skall Šga
ršstmajoriteten av aktierna, fšrefaller idrottsfšreningen vara sŠker i sin roll som aktieŠgare. Idrottsfšreningen mŒste inneha ršstmajoriteten av aktierna i Idrottsaktiebolaget
fšr att kunna bedriva tŠvlingsverksamhet. Fšreningen kan inte riskera att komma i en
situation dŠr dess aktieinnehav understiger respektive Specialidrottsfšrbunds majori-
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tetskrav och sŒledes eventuellt bli uteslutet ifrŒn tŠvlingsverksamheten. Trots att fšreningen Šr mŒn om att inneha en stŠndig ršstmajoritet kan det tŠnkas att ršstmajoritetskravet kan komma att understigas.
13.4.2 Hur kan idrottsfšreningen fšrlora kontrollen šver Idrottsaktiebolaget?

13.4.2.1 KšprŠttslig aspekt

DŒ bšrsnoterade aktier Šr tŠnkta att omsŠttas kan man inte bortse ifrŒn det faktum att
de fritt kan šverlŒtas, d v s de kan vara fšremŒl fšr kšp, byte eller gŒva. Som huvudregel stŒr det Šgaren fritt att fšrfoga šver aktierna pŒ det sŠtt han vill.
Idrottsfšreningen kan sjŠlvklart sŠlja sitt aktieinnehav men mŒste dŒ vara noggrant
med att inte underskrida den Œlagda ršstmajoritetsgrŠnsen. Det Šr dock tŠnkbart att en
fšrsŠljning av aktier kan komma att leda till att ršstmajoritetskravet underskrids. Detta
exempelvis om idrottsfšreningen vid kapitalbehov av misstag sŠljer fšr stora aktieposter.

13.4.2.2 Fientligt fšretagsfšrvŠrv

Ett aktiebolag som har sina aktier noterade vid en bšrs kan bli fšremŒl fšr ett fientligt
fšretagsfšrvŠrv. En part kan ha ett intresse av att fšrvŠrva stora poster av aktierna i ett
Idrottsaktiebolag i syfte att kontrollera delar av dess verksamhet. Idrottsfšreningen och
švriga aktieŠgare kan dŒ betrakta uppkšpsfšrsšket som fientligt. Trots att det uppkšpen inte direkt kan betraktas som att idrottsfšreningen i och med ŒtgŠrden fšrlorar
kontrollen šver Idrottsaktiebolaget, kan uppkšpet fŒ en indirekt effekt. Den indirekta
effekten hŠnfšr sig dŒ till det praktiska fallet att den fientliga kšparen kan komma att
blockera vissa beslutsfšrslag pŒ en bolagsstŠmma. Detta frŠmst i frŒgor som krŠver en
stort ršstmajoritet enligt bolagsordningen eller Aktiebolagslagen.
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13.4.2.3 Egna ŒtgŠrder som spŠr ut Šgandet

Ett aktiebolag kan under sin fortlevnad vidta vissa ŒtgŠrder som innebŠr att Šgarkoncentrationen utspŠds. NŒgra av de viktigaste ŒtgŠrderna som kan nŠmnas Šr nyemmission (ABL 4 kap), utgivande av konveritbla skuldebrev samt utgivande av skuldebrev
med optionsrŠtt till nyteckning (ABL 5 kap).
HŠr ršr det sig om ŒtgŠrder som vidtas i kapitalanskaffningssyfte och pŒ sikt kan leda
till utfŠrdande av nya aktier. Eftersom det med varje ny aktie medfšljer en viss ršstrŠtt
fšljer att Idrottsfšreningen kan riskera att hamna i en situation dŠr deras ršstmajoritet i
Idrottsaktiebolaget underskrids.

13.4.2.4 ExekutionsrŠttsliga aspekter

Om en idrottsfšrening befinner sig i en utmŠtningssituation kan de aktier som de innehar i Idrottsaktiebolaget utmŠtas fšr fšreningens skulder. Idrottsfšreningar kan som
andra rŠttssubjekt bli fšremŒl fšr utmŠtning. Detta kan t ex ske om fšreningen Œtagit
sig stora skulder men sedan inte kan betala fordringarna. FordringsŠgaren kan begŠra
utmŠtning av fšreningens tillgŒngar och dŒ kan det komma ifrŒga att utmŠta de aktier
som innehas av fšreningen. De utmŠtta aktierna kan sedan sŠljas underhand eller pŒ
auktion och fšreningen kan pŒ sŒ sŠtt fšrlora kontrollen šver Idrottsaktiebolaget.

13.5 Vad hŠnder om idrottsfšreningen fšrlorar kontrollen šver Idrottsaktiebolaget?
Enligt RFS 14:1¤ kan en idrottsfšrening ŒlŠggas bestraffning om de enligt14:2¤ p.14
bryter mot Specialidrottsfšrbundets tŠvlingsregler eller tŠvlingsbestŠmmelser. Aktuella
pŒfšljder fšr detta kan enligt 14:3¤ bli tillrŠttavisning, bšter och diskvalifikation.
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TillrŠttavisning enligt 14:4¤ Šr den lindrigaste pŒfšljden och kan enligt 14:7¤ utmŠtas
om fšrseelsen med hŠnsyn till omstŠndigheterna varit ringa. Bšter kan enligt 14:5¤
utgŒ med hšgst 250 000 kronor.
Diskvalifikation kan enligt 14:6¤ inte komma ifrŒga fšr idrottsfšreningar eftersom endast enskilda personer kan diskvalificeras. SŒledes Šr enligt RFS tillrŠttavisning och
bšter den enda pŒfšljden en idrottsfšrening kan rŒka ut fšr. Det bšr dock observeras
att det enligt 14:7¤ 4st endast fŒr fšrekomma en sanktion.
I Svenska Fotbollsfšrbundets stadgar 1:20 a ¤ har nu infšrts en regel som riktar sig till
Idrottsaktiebolag. Reglerna Šr i princip enbart en upprepning av vad som sŠgs i Riksidrottsfšrbundets stadgar avseende Idrottsaktiebolagen. Av fšrsta stycket framkommer
ingen nŠrmare reglering av hur stor ršstmajoritet en idrottsfšrening mŒste ha i Idrottsaktiebolaget. Sanktioner som kan utdšmas om en idrottsfšrening inte fšljer stadgarna
Šr uteslutning enligt 1:8¤ samt utestŠngning frŒn tŠvlingsdeltagande enligt 1:9¤. Uteslutning kan ske om fšreningen trots pŒminnelser exempelvis inte fšljt Riksidrottsfšrbundets eller Fotbollsfšrbundets stadgar samt Fotbollsfšrbundets tŠvlingsregler. Dessutom kan uteslutning ske om fšreningen inte rŠttat sig efter beslut som fattats av
Riksidrottsfšrbundet, Fotbollsfšrbundets beslutande organ samt Speciaidrottsfšrbundet
eller om fšreningen pŒ annat sŠtt pŒtagligt motarbetat Fotbollsfšrbundets intressen. En
utestŠngning frŒn tŠvlingsdeltagande blir dock endast aktuellt vid en konkurssituation
fšr fšreningen.
VŠrt att nŠmna Šr dessutom att det i RFS 2:8¤ gŒr att Œterfinna en skiljeklausul. Den
stadgar att talan inte fŒr vŠckas vid allmŠn domstol dŠr parterna Šr enskild medlem,
fšrening, Specialidrottsfšrbund, Distriktsidrottsfšrbund, Specialdistriktsidrottsfšrbund
eller Riksidrottsfšrbundet. Tvister skall istŠllet avgšras enligt lagen (1929:145) om
skiljemŠn. SŒledes kan eventuella tvister ršrande ršstmajoritetskravet avgšras genom
ett skiljefšrfarande och parterna kan dŒ komma šverens om lšsningen pŒ problemet.
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14 •TG€RDER F…R ATT BEH•LLA KONTROLLEN
14.1 Inledning
Riksidrottsfšrbundet har som ovan nŠmnts tillŒtit att Idrottsaktiebolag fŒr deltaga i
spelverksamhet som anordnas av Riksidrottsfšrbundet och till den anknutna fšreningar. NŠrmare fšreskrifter kan utarbetas av Specialidrottsfšrbunden fšrutsatt att minimikraven i RF-stadgarna Šr uppfyllda. Ett av dessa minimikrav Šr att idrottsfšreningen
skall inneha ršstmajoriteten i Idrottsaktiebolaget. Vilken ršstmajoritet som krŠvs regleras av respektive Speialidrottsfšrbund. Det Šr sŒledes mšjligt att det i respektive Specialidrottsfšrbunds:s stadgar kan fšrekomma variationer vad gŠller ršstmajoritetskraven. Ett Specialidrottsfšrbund kan exempelvis krŠva att ršstmajoriteten skall vara
100%, medan ett annat Specialidrottsfšrbund nšjer sig med att idrottsfšreningen bara
behšver inneha 51% av ršsterna i idrottsaktiebolaget.
Riksidrottsfšrbundet/Specialidrottsfšrbunden fšrutsŠtter, om Šn underfšrstŒtt, att fšreningen har ett utvecklat system fšr att kunna behŒlla kontrollen šver sitt idrottsaktiebolag. Detta blir Šn viktigare om Idrottsaktiebolaget skulle vara introducerat pŒ Stockholms Fondbšrs. Om ršstmajoriteten underskrids kan vissa sanktioner fšrekomma.
Det Šr tŠnkbart att det kan fšrekomma situationer dŠr Idrottsaktiebolagen blir fšremŒl
fšr uppkšpsfšrsšk ifrŒn vissa intressenter. Det Šr inte enbart totala fšrvŠrv som kan
utgšra en risk fšr Idrottsaktiebolagets fortsatta existens utan Šven mindre aktiefšrvŠrv
kan undergrŠva effektiviteten i Idrottsaktiebolaget. Detta frŠmst vad gŠller beslut om
Idrottsaktiebolagets verksamhetsinriktning. Ett fšrvŠrv av stšrre aktieposter kan vara
ett resultat av taktiska utspel ifrŒn nŒgon som kan ha ett intresse i Idrottsaktiebolaget.
DŒ det i slutŠndan ršr sig om ett aktiebolag finns inga egentliga skillnader jŠmfšrt med
andra aktiebolag som Šr fšremŒl fšr fšretagsekonomiska intressen.
Idrottsfšreningarna har fšrutom egna intressen av att behŒlla Šgarstrukturen intakt, en
skyldighet att upprŠtthŒlla maktbalansen eftersom de kan riskera att drabbas av sank-
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tioner och hela idŽn med att ha ett Idrottsaktiebolag gŒ om intet. Om en utomstŒende
intressent erhŒller kontroll šver ett Idrottsaktiebolag finns det fšrutsŠttningar att gšra
en stor ekonomisk vinst. Att tro att de svenska idealen inom idrotten utgšr ett fullgott
skydd Šr ett orealistiskt synsŠtt. DŠrfšr Šr det viktigt att idrottsfšreningarna som majoritetsŠgare kan fšrsvara sig mot ŒtgŠrder som kan innebŠra att Idrottsaktiebolagets existens ifrŒgasŠtts.
Ett fšrsšk till fšrvŠrv av aktier i Idrottsaktiebolaget Šr den mest tŠnkbara situationen
som kan leda till problem fšr Idrottsfšreningen. Det Šr med tanke pŒ detta som vi vŠljer att nŠrmare granska pŒ vilket sŠtt ett Idrottsaktiebolag kan undvika att hamna i ett
lŠge dŠr dess existens hotas.
14.2 Motiv till fšretagsfšrvŠrv

14.2.1 AllmŠnt
Det finns mŒnga skŠl till att ett fšretag vill fšrvŠrva aktier i ett annat bolag. Normalt
skiljer man mellan vertikala och horisontella aktiefšrvŠrv. Med ett vertikalt fšrvŠrv
menas t ex att en producent fšrvŠrvar aktier i en distributšrs bolag d v s i en annan del
av tillverkningsprocessen. Genom vertikal integrering kan bolaget t ex fšrsŠkra sig om
rŒvaror till sin produktion. Ett horisontellt fšrvŠrv innebŠr att man kšper ett bolag pŒ
samma nivŒ i fšrŠdlingskedjan.
Synergivinster utgšr ett av det vanligaste skŠlen till aktiefšrvŠrv. En synergieffekt
uppnŒs nŠr tvŒ fšretag som slŒs samman fŒr ett stšrre vŠrde Šn vŠrdet av de tvŒ fšretagen var fšr sig. Det innebŠr att det erbjudande bolaget kan betala en premie motsvarande hšgst vŠrdet av synergivinsten till mŒlbolaget och ŠndŒ gšra en vinst.
Genom ett fšretagsfšrvŠrv kan bolaget sprida sina risker och pŒ sŒ sŠtt fŒ lŠgre kapitalkostnader. Riskspridning eller s k diverisfiering var mycket populŠrt under 80-talet
och som exempel kan nŠmnas VOLVO som Šgde bolag inom en rad olika branscher.
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Detta ledde dock till kritik eftersom aktieŠgarna tyckte att de bŠttre kunde sprida riskerna sjŠlva genom att kšpa aktier i olika aktiemarknadsbolag.
Vidare kan det erbjudande bolagets uppfattning ršrande vŠrderingen vara annorlunda t
ex om de upptŠckt att mŒlbolaget har fšr mycket eget kapital och fšr lite lŒn vilket kan
vara skattemŠssigt ogynnsamt. Kšparbolaget kan dŒ omstrukturera mŒlbolagets finansiering vilket kan leda till hšgre vinst genom lŠgre skatt och dessutom škade mšjligheter att erhŒlla lŒn.
€ven undervŠrderade tillgŒngar i mŒlbolaget kan fšranleda ett uppkšp.84 Om vidare ett
av bolagen har stora tillgŒngar eller vinster kan det lŒna ut pengar till mŒlbolaget som
dŒ kan sŠnka sina rŠntekostnader. OmvŠnt kan kšparbolaget utnyttja mŒlbolaget om
detta inte har tagit ut maximala lŒn och pŒ sŒ sŠtt fŒ tillgŒng till mera kapital.
Kšparbolagets styrelse kan Šven fšrvŠrva ett bolag fšr att pŒ sŒ sŠtt stŠrka sin egen och
bolagets stŠllning. Ett fšretagsfšrvŠrv leder ocksŒ till škad publicitet och prestige vilket kan vara ytterligare skŠl fšr ledningen att kšpa upp ett bolag. Det Šr dessutom hšgre status att sitta i ledningen i ett stort bolag.

14.2.2 Kontroll šver Idrottsaktiebolaget
Kontroll šver mŒlbolaget utgšr ett av de viktigaste skŠlen till uppkšp av bolag. Hur
stor andel som behšvs fšr kontroll Šr beroende pŒ syftet med uppkšpet och bolagets
Šgarstruktur. Generellt torde sŠgas att cirka 40 % av ršstetalet krŠvs fšr att ha kontroll
šver ett svenskt aktiemarknadsbolag. Detta Šr en hšg siffra eftersom den svenska kapitalmarknaden bestŒr av ett fŒtal och stora Šgare. I Storbritannien dŠr aktiemarknaden
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Šr stšrre brukar det rŠcka med 10 % fšr att fŒ effektiv kontroll šver ett aktiemarknadsbolag.85
Situationen skiljer sig dock frŒn Idrottsaktiebolag eftersom fšreningen i utgŒngslŠget
har majoriteten av ršsterna. Detta Šr dock inte alltid tillrŠckligt eftersom fšrvŠrvaren
kan ha som syfte att blockera vissa beslut inom Idrottsaktiebolaget. Det krŠvs dŒ inte
att man har majoritet utan det rŠcker med att man hindrar fšreningen att nŒ upp till
nšdvŠndigt ršstetal t ex kvalificerad majoritet vid Šndring av bolagsordning.
Ett intressant exempel utgjorde VOLVOs fšrsta fšrvŠrv av aktier i lastbilstillverkaren
Scania. Genom att fšrvŠrva aktier motsvarande 20 % av ršstvŠrde kunde de blockera
att ett annat bolag kšpte aktier i bolaget. AktiefšrvŠrvet var strategiskt med primŠrt
syfte att motverka att ošnskade bolag tar kontrollen šver Scania. Detta Šr ett bra exempel pŒ att andelen aktier man fšrvŠrvar i bolaget Šr beroende av syftet med uppkšpet.
14.2.3 FŒ laget avstŠngt frŒn matcherna
Om idrottsfšreningen fšrlorar kontrollen šver Idrottsaktiebolaget mister de samtidigt
sin rŠtt till en plats i elitserien. Ett motiv fšr en annan idrottsfšrening att fšrsška ta
kontrollen frŒn en fšreningen blir dŠrfšr att mŒlbolaget inte fŒr tŠvla. Detta kan anvŠndas taktiskt fšr att minska konkurrensen under sŠsongen men Šven infšr t ex en viktig
final dŠr en vinst innebŠr att det vinnande laget avancerar vidare till de stora internationella mŠsterskapen med stora prispengar.
Detta agerande Šr bšrsrŠttsligt tillŒtet eftersom det rŒder fri konkurrens pŒ marknaden
och aktier Šr fritt šverlŒtbara. Det Šr egentligen bara Riksidrottsfšrbundets regler som
fšreskriver att fšreningen inte fŒr ha kontrollen šver tvŒ Idrottsaktiebolag samtidigt,
som hindrar detta.
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14.2.4 FšrvŠrva spelare billigt genom fusion
Det Šr enligt Riksidrottsfšrbundets regler inte tillŒtet fšr en fšrening att Šga och tŠvla
med tvŒ Idrottsaktiebolag samtidigt. Det borde dŠremot vara tillŒtet att kšpa upp ett lag
pŒ bšrsen och sedan slŒ samman detta med kšparens lag genom fusion. Fšreningen har
ju dŒ bara ett lag som den Šger.
Det kan bli billigare fšr en fšrening att kšpa upp ett helt bolag i stŠllet fšr att kšpa upp
de enskilda spelarna och tillgŒngarna fšr sig. Spelare Šr svŒra att vŠrdera och det kan
hŠnda att bšrskursen inte speglar deras riktiga marknadsvŠrde. I stŠllet fšr att dŒ kšpa
spelarna separat kan man lŠgga ett bud pŒ hela klubben. Det gŠller dŒ fšrst att verkligen kontrollera att Idrottsaktiebolaget Šger spelarna sŒ att de inte hyrs ut av idrottsfšreningen till bolaget. Spelarna mŒste vara medlemmar i fšreningen men det Šr enkelt
att uttrŠda ur fšreningen. Avgšrande blir alltsŒ om spelaren har avtal med fšreningen
eller bolaget.
14.3 Hur skall Idrottsfšreningen behŒlla kontrollen šver Idrottsaktiebolaget
14.3.1 Bakgrund
FšrvŠrv av aktier i aktiemarknadsbolag kan ske genom kšp direkt šver bšrsen, privata
fšrhandlingar mellan kšpare och sŠljare samt genom offentligt erbjudande om aktiefšrvŠrv. Begreppet offentligt erbjudande om aktiefšrvŠrv anvŠnds i de fall ett fšrvŠrv
av aktier sker genom att en fysisk eller juridisk person annonserar att han vill kšpa
aktier till ett visst pris. Erbjudandet kan avse samtliga aktier eller ett visst antal aktier
(partiellt erbjudande). En legaldefinition lyder Óett erbjudande pŒ generellt angivna
villkor om att šverta aktier i ett annat bolag, riktat till aktieŠgarna i det bolag som skall
fšrvŠrvas (mŒlbolaget)Ó.86
Offentliga erbjudanden kan anta olika former antigen separat eller i kombination som:
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1. Fšrhandlade bud
2. Bud som inte motarbetas av mŒlbolagets ledning eller aktieŠgare
3. Bud som motarbetas av vissa aktieŠgare och/eller fšretagsledningen i mŒlbolaget
(fientligt bud)
4. Konkurrerande bud.87
Ett offentligt erbjudande som motarbetas av aktieŠgarna eller styrelsen Šr att betrakta
som fientligt. Om det erbjudande bolaget lyckas med fšrvŠrvet har det skett ett fientligt fšretagsfšrvŠrv. I praktiken blir fšrsvarsŒtgŠrderna aktuella enbart vid fšrsšk till
fientligt fšretagsfšrvŠrv.
14.3.2 FšrsvarsŒtgŠrder
FšrsvarsŒtgŠrder vid offentliga erbjudanden delas upp i tvŒ grupper: preventiva och
akuta fšrsvarsŒtgŠrder. Med preventiva fšrsvarsŒtgŠrder menas de ŒtgŠrder som kan
vidtas innan ett offentligt erbjudande lŠggs fram. Med akuta fšrsvarsŒtgŠrder menas de
ŒtgŠrder som kan vidtas av mŒlbolaget under pŒgŒende offentligt erbjudande.88
Det finns stor variation vid valet av fšrsvarsstrategi och det Šr i princip mŒlbolaget
sjŠlvt som avgšr vilken fšrsvarsŒtgŠrd det vill vidta. Vid akuta fšrsvarsŒtgŠrder mŒste
bolagsledningen fšrst inhŠmta bolagsstŠmmans medgivande fšr att kunna vidta fšrsvarsŒtgŠrder. Denna restriktion gŠller inte fšr de preventiva fšrsvarsstrategierna. Fšr
bŒda fšrsvarsstrategierna gŠller att mŒlbolaget mŒste beakta reglerna i ABL, BCL,
LHF, Konkurrenslagstiftningen, rekommendationerna pŒ omrŒdet samt god sed pŒ aktiemarknaden fšr att fšrsvarsŒtgŠrden skall kunna genomfšras.
€mnet offentliga erbjudanden Šr omfattande eftersom sŒ mŒnga olika frŒgor beršrs
inom bŒde juridik och ekonomi. En jurist behšver Šven ha fšrstŒelse fšr de ekonomis-
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ka aspekterna. Det Šr dŠrfšr inte mšjligt fšr en jurist i arbetslivet att sŠrskilja de ekonomiska och juridiska frŒgorna.
En bra fšrsvarsstrategi Šr av central betydelse fšr att fŒ till stŒnd en lyckad aktiefšrsŠljning eller fšrhindra ett uppkšp. LŠsaren bšr beakta att de fšrsvarsstrategier vi har
tagit upp inte Šr uttšmmande och att de kan kombineras pŒ en mŠngd olika sŠtt. Vilken
strategi ett bolag skall vŠlja mŒste dŠrfšr bedšmas frŒn fall till fall. Det Šr endast fantasin som sŠtter grŠnserna fšr fšrsvarsŒtgŠrdernas utformning.
14.3.3 Lagar och reglering

14.3.3.1 EG-rŠttslig reglering

Prospektdirektivet (89/298/EEG av den 17 april 1989) behandlar kraven pŒ upprŠttande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggšras nŠr šverlŒtbara vŠrdepapper erbjuds till allmŠnheten. Det behandlar alltsŒ prospektkraven vid fšretagsfšrvŠrv genom offentliga erbjudanden om aktiefšrvŠrv. Direktivet blir dock i praktiken
inte anvŠndbart eftersom NBKs rekommendationer Šr mer lŒngtgŒende fšr bšrsbolag.
Flaggningsdirektivet (88/697/EEG av den 12 december 1988)aktualiseras om en fysisk
eller juridisk person fšrvŠrvar eller sŠljer en stšrre aktiepost i ett bšrsbolag. FšrvŠrvaren/sŠljaren skall dŒ offentliggšra detta inom 7 dagar. Direktivet har infšrts i svensk
rŠtt genom LHF kapitel 4 men varken direktivet eller LHF blir i praktiken tillŠmpliga
eftersom NBKs Flaggningsrekommendation frŒn 1994 Šr mer lŒngtgŒende Šven i detta
fall.89
EU har lagt fram ett fšrslag inom de omrŒden som ršr harmonisering av lagar och
regler avseende fšretagsfšrvŠrv mellan medlemsstaterna. Det trettonde bolagsdirektivet eller det s k švertagandedirektivet Šr fortfarande Šnnu bara ett fšrslag. Direktivet
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har dock lett till en stor debatt och har pŒverkat flera staters lagstiftning inom unionen.
Direktivet Šr kontroversiellt eftersom det behandlar frŒgor som erbjudandeplikt och
tillŒtna ŒtgŠrder fšr ett mŒlbolag i en fšrvŠrvssituation. €ven Sverige har pŒverkats av
direktivet och frŒn och med 1 juli 1999 har NBK i sin rekommendation ršrande offentliga erbjudanden infšrt en obligatorisk erbjudandeplikt fšr sŒvŠl inregistrerade som
noterade bolag.

14.3.3.2 …vrig reglering

Ansvarsreglerna fšr bolaget, styrelsen och VDn i ABL 15:e och 19:e kapitlen kan bli
aktuellt vid t ex ansvar fšr prospektets upprŠttande. Av stort intresse Šr reglerna om
prospekt i kapitel 4 (4:18ff). Reglerna om prospektets innehŒll Šr dock allmŠnt hŒllna
och uppfyller inte marknadens behov av utfšrlig information. DŠrfšr blir Šven hŠr
NBK/OE tillŠmplig i praktiken eftersom den Šr mer lŒngtgŒende. Det rŠcker dŠrfšr
vanligtvis att endast prospekt enligt NBKs rekommendation upprŠttas.
TvŒngsinlšsen enligt ABL 14 kapitlet tillŠmpas om ett bolag fšrvŠrvar mer Šn 90 % av
det totala ršstetalet i ett bolag. Regler om erbjudandeplikt som infšrts i nya NBK/OE
finns dock inte reglerat eftersom det Šr en bšrsrŠttslig och inte en associationsrŠttslig
regel. Reglerna om erbjudandeplikt kommer alltsŒ enbart att gŠlla de bolag som Šr
bundna av Stockholms Fondbšrs noteringsavtal.
Generalklausulerna i ABL 8:34 och 9:37 begrŠnsar styrelsen och bolagsstŠmmans
mšjligheter att fatta beslut ÓÉsom kan ge en otillbšrlig fšrdel Œt en aktieŠgare eller
nŒgon annan till nackdel fšr bolaget eller nŒgon annan aktieŠgareÓ. Styrelsen och bolagsstŠmman har alltsŒ hela tiden att ansvar att sŠtta aktieŠgarna i centrum och iaktta
deras intressen. Generalklausulerna utgšr alltsŒ det yttersta associationsrŠttsliga skyddet fšr aktieŠgarna i bolaget.
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Leo-lagen (Lag 1987:464) kan bli aktuell om betalning sker genom en riktad nyemisson till mŒlbolaget. Vissa sŠrskilda omršstningsregler pŒ bolagsstŠmman blir dŒ tilllŠmpliga.
Konkurrensregler som kan pŒverka ett fšretagsfšrvŠrv finns i Konkurrenslagen
(1993:20). Lagen erbjuder ett visst skydd fšr nŠringsidkare men dess primŠra syfte Šr
att skydda konsumenterna.
ArbetsrŠttslig lagstiftning blir aktuell om ett fšretag kšps upp eftersom omstruktureringar av bolagets organisation dŒ vanligen sker. €ven skattelagstiftning bšr beaktas
dŒ ett kšp av bolag kan fŒ skatterŠttsliga verkningar.
Den s k flaggningsrekommendationen Šr ocksŒ av intresse. NBK fann att EGs flaggningsdirektiv med en tidsfrist pŒ 7 dagar fšr offentliggšrande var alltfšr lŒng och infšrde dŠrfšr strŠngare krav. €ven grŠnserna fšr nŠr flaggning skall ske Šr strŠngare.90
Flera av rekommendationerna har infšrlivats i bilaga 2 i noteringsavtalet och gŠller
dŠrfšr alla noterade och inregistrerade bolag pŒ Stockholms Fondbšrs. Detta innebŠr
att de till viss del kan sanktioneras vad gŠller bšrsnoterade bolag, men endast Šr rena
rekommendationer fšr privatpersoner, utlŠndska bolag och ej noterade bolag.

14.4 Offentligt erbjudande om fšrvŠrv av aktier
Aktier kan som ovan nŠmnts fšrvŠrvas šver Stockholms Fondbšrs. Det ršr sig dŒ om
ett vanligt kšprŠttsligt fšrvŠrv. Det kan i vissa situationer fšrhŒlla sig sŒ att en fšrvŠrvare šnskar kšpa samtliga aktier i ett aktiebolag. Ett sŒdant fšrvŠrv genomfšrs genom
att kšparen lŠmnar ett offentligt erbjudande till aktieŠgarna i mŒlbolaget om att denne
šnskar fšrvŠrva samtliga aktier i mŒlbolaget. Ett offentligt erbjudande om aktiefšrvŠrv
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i aktiemarknadsbolag har frŒn Stockholms Fondbšrs ansetts vara nšdvŠndigt att reglera vilket resulterat i en rekommendation om offentliga erbjudanden. Detta har skett
genom att Stockholms Fondbšrs i noteringsavtalet hŠnvisar till NBK:s Rekommendation om offentliga erbjudanden, NBK/OE. Aktiemarknadsbolagen har genom noteringsavtalet fšrbundit sig att fšlja denna rekommendation.
DŒ nŒgon lŠgger fram ett offentligt erbjudande om aktiefšrvŠrv talar man om ett totalt
fšrvŠrv. DŠremot kan ett erbjudande dessutom avse ett kšp av ett visst bestŠmt antal
aktier och i dessa situationer talar man om ett partiellt erbjudande, vilket ocksŒ regleras i rekommendationen.
Offentliga erbjudanden kan alltsŒ vara totala eller partiella. Fšr Idrottsaktiebolagens
del torde det som regel bli vanligast med ett partiellt fšrvŠrv eftersom fšreningen med
sin skyldighet att inneha ršstmajoriteten, inte kommer att bli intresserad att sŠlja mer
Šn ett visst antal aktier. Detta eftersom de inte kan riskera att fšrlora kontrollen šver
idrottsaktiebolaget.
Vid ett offentligt erbjudande om aktiefšrvŠrv kan det uppkomma en situation dŠr antigen mŒlbolaget eller vissa aktieŠgare i kšparbolaget motsŠtter sig genomfšrandet av
det offentliga budet. HŠr skall vi ta upp vilka ŒtgŠrder som kan vidtas fšr att fšrhindra
genomfšrandet av erbjudandet. DŒ detta Šr av stšrst intresse fšr mŒlbolaget kommer vi
att nŠrmare fšrdjupa oss inom de ŒtgŠrder som dessa kan vidta.
14.5 FšrsvarsŒtgŠrder som kan vidtas av mŒlbolaget
14.5.1 AllmŠnt
Med tanke pŒ Šgarstrukturen i svenska bolag sŠgs det att fšrsvarsŒtgŠrder bara har ett
begrŠnsat intresse dŒ fientliga erbjudanden inte kan eller behšver genomfšras. Som
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ovan nŠmndes finns det trots detta vissa regler pŒ omrŒdet som utarbetats av NBK i
form av NBK/OE.91
GrundfšrutsŠttningen fšr att vidta fšrsvarsŒtgŠrder enligt NBK/OE Šr att mŒlbolagets
styrelse mŒste inhŠmta bolagsstŠmmans medgivande till en fšreslagen fšrsvarsŒtgŠrd
som kan Šventyra det aktuella erbjudandets genomfšrande. DŠremot behšvs dock inte
bolagsstŠmmans medgivande vid en brŒdskande situation i syfte att tillvarata bolagets
och aktieŠgarnas intressen.92 Det bšr dock beaktas att rekommendationen inte sŠger
vad som kan utgšra en acceptabel fšrsvarsŒtgŠrd eftersom det finns mŒnga strategier
att vŠlja mellan.
Fšrsvarsstrategierna brukar delas in i tvŒ grupper, preventiva/fšrebyggande ŒtgŠrder
och akuta ŒtgŠrder/ŒtgŠrder under pŒgŒende erbjudande. Med preventiva ŒtgŠrder menas ŒtgŠrder som vidtas innan ett offentligt erbjudande lŠmnas i syfte att fšrsvŒra
eventuella framtida erbjudanden. Akuta ŒtgŠrder Šr dŠremot de ŒtgŠrder som vidtas
under ett framlagt offentligt erbjudande. 93
Det finns en rad ŒtgŠrder och strategier ett fšretag kan utnyttja i samband med offentliga bud. Vilken strategi som Šr bŠst fŒr bedšmas frŒn fall till fall och ofta kan en
kombination av de olika strategierna vara det bŠsta. Vid val av strategi mŒste bolaget
beakta alla de rŠttsomrŒden som pŒverkas vid ett offentligt erbjudande. Detta innebŠr
att inte bara bšrs- och associationsrŠtten behšver beaktas utan Šven skatterŠtt, arbetsrŠtt och konkurrensrŠtt.
14.5.2 Preventiva/fšrebyggande ŒtgŠrder
DŒ preventiva ŒtgŠrder vidtas innan ett offentligt erbjudande lŠmnats innebŠr detta att
NBK/OE inte blir tillŠmpligt eftersom den reglerar fšrhŒllandena under ett konstaterbart offentligt erbjudande. IstŠllet blir aktiebolagslagens regler om beslut pŒ bolags91
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stŠmma tillŠmpliga. DŒ dessa regler om bolagsstŠmmobeslut och i sin tur regler om
styrelsens beslutanderŠtt Šr alltfšr omfattande att beskrivas i denna framstŠllning, hŠnvisar vi till aktuell litteratur pŒ dessa omrŒden.

14.5.2.1 Poison pills

Denna fšrsvarsŒtgŠrd hŠrstammar ifrŒn USA och kan fšrekomma i en mŠngd varianter. Grunden i fšrsvarsstrategin Šr att emittera konvertibla skuldebrev, optionsrŠtter
mm i syfte att gšra kapitalstrukturen komplicerad. En potentiell fšrvŠrvare skulle dŒ
avhŒlla sig ifrŒn att lŠgga fram ett offentligt erbjudande med tanke pŒ risken att andelen aktier och i sin tur ršstetalet som Šr knutet till aktierna skulle ška.94 Namnet
Ópoison pillÓ kommer av att ett fšretag som vidtar denna ŒtgŠrd svŠljer ett giftpiller
och blir nŠst intill omšjligt att ÓŠta uppÓ.95
Fšr Idrottsaktiebolagens del tycks denna fšrsvarsŒtgŠrd inte vara sŠrskilt aktuell. Detta
frŠmst med tanke pŒ den risk som alltfšr mŒnga nyemissioner kan innebŠra. Drar man
ŒtgŠrderna fšr lŒngt kan man hamna i en situation att idrottsfšreningens aktieinnehav
ršstetal understiger ršstmajoritetsgrŠnsen. Stor fšrsiktighet bšr iakttas vid alltfšr
mŒnga nyemissioner och utfŠrdande av optionsrŠtter. Denna fšrsvarsŒtgŠrd fšrutsŠtter
att ledningen i Idrottsaktiebolaget har en effektiv kontroll šver bolagets ŒtgŠrder.

14.5.2.2 …msesidigt Šgande

Denna fšrsvarsŒtgŠrd som var vanligt fšrekommande frŒn bšrjan av 1970-talet fram
till mitten av 1990-talet innebŠr att tvŒ eller fler juridiska personer direkt eller indirekt
Šger aktier eller andelar i varandra. PŒ sŒ sŠtt skapas en kontroll som Šr knuten till de
inblandade bolagens ledningar och fšrsvŒrar ett tŠnkt fšrvŠrv. Det krŠvs inte att bolagen ingŒr i samma bransch utan detta kan vara ett rent taktiskt spel mellan bolag ifrŒn
94
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olika branscher. Exempel pŒ detta Šr den sŒ kallade Volvo-sfŠren som upplšstes 1994.
Volvo, Skanska och Euroc hade en sŒdan Šgarstruktur via investmentbolaget Custos.96
…msesidigt Šgande kan fšrekomma i olika former. En variant kallas ask-i-ask Šgande
och Šr beskrivningen av en Šgarstruktur dŠr bolaget A Šger andelar i bolaget B som i
sin tur Šger andelar i bolaget C. Ett exempel pŒ denna struktur Šr familjen Wallenbergs
stiftelser som Šr majoritetsŠgare i Investor, som Šr majoritetsŠgare i Incentive, som i
sin tur Šr majoritetsŠgare i ABB och Elektrolux.97
En annan variant som fšrekommer Šr korsvist Šgande och innebŠr kortfattat en struktur
dŠr tvŒ bolag Šger andelar i varandra. Bolagsledningarna i de tvŒ bolagen kan pŒ sŒ sŠtt
kontrollera och vidta ŒtgŠrder fšr att fšrsvara sig mot potentiella uppkšpare.98
Ytterligare en variant av šmsesidigt Šgande kallas cirkulŠrt Šgande, eller ÓhajburÓ, och
Šr en utveckling av det korsvisa Šgandet. Kortfattat inbegrips en struktur dŠr tre eller
flera bolag Šger andelar i varandra pŒ ett sŒdant sŠtt att det sista bolaget i kedjan Šger
aktier i det fšrsta bolaget.99
Fšr Idrottsaktiebolagens del kan denna fšrsvarsŒtgŠrd praktiskt vara svŒr att genomfšra om tvŒ Idrottsaktiebolag skulle fundera pŒ att ingŒ ett šmsesidigt Šgande. Som ovan
nŠmndes fŒr ett Idrottsaktiebolag som direkt eller indirekt Šgs av nŒgon som har ett
avgšrande inflytande šver Šven annat Idrottsaktiebolag, fšrbjudas att delta i tŠvlingsverksamhet pŒ samma nivŒ.
Problemet kan belysas med ett exempel. Ponera att tvŒ Idrottsaktiebolag, vi kallar dem
fšr enkelhetens skull X IAB och Y IAB, vill inleda ett šmsesidigt Šgande fšr att fšrhindra uppkšp av stora aktieposter. Idrottsfšreningen X Šger aktier med 51% av ršsterna i X IAB och idrottsfšreningen Y Šger aktier med 51% av ršsterna i Y IAB. BŒda
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bolagen spelar i hšgsta fotbollsdivisionen. Om bolagen skulle ingŒ en šverenskommelse om att kšpa resterande aktier i respektive bolag, och vardera sŒledes inneha aktier med 49% av ršsterna i det andra bolaget kan det uppstŒ komplikationer. Situationen skulle kunna beskrivas som att vardera bolaget har ett Óavgšrande inflytande šver
annat bolagÓ och sŒledes fšrbjudas att delta i tŠvlingsverksamhet pŒ samma nivŒ. Vilket bolag skall dŒ fšrbjudas att spela i hšgsta divisionen? FrŒgan kan sjŠlvklart lšsas
med en šverenskommelse mellan Idrottsaktiebolagen men ett nytt problem kan uppstŒ
om inget av bolagen vill ge avkall pŒ sin plats i serien. Ett annat sŠtt att lšsa problemet
kan vara att vŠnda sig till RiksidrottsnŠmnden och begŠra en pršvning.
Denna fšrsvarsŒtgŠrd fungerar inte i praktiken, om tvŒ eller fler Idrottsaktiebolag pŒ
samma nivŒ i tŠvlingsverksamheten, funderar pŒ att ingŒ šmsesidigt Šgande. FšrsvarsŒtgŠrden kan dock bli aktuell om Idrottsaktiebolaget ingŒr ett samarbete med andra
aktiebolag Šn Idrottsaktiebolag eller om Idrottsaktiebolaget ingŒr ett šmsesidigt Šgande med annat Idrottsaktiebolag i en annan division.

14.5.2.3 Riktade emissioner

Ett bolag som misstŠnker att det Šr pŒ vŠg att bli uppkšpt kan genomfšra en riktad
emission till ett annat bolag som de litar pŒ. Detta fŒr till fšljd att det lojala bolaget
erhŒller en andel i mŒlbolaget och blir att jŠmfšra med situationen vid korsvist Šgande.
Om emissionen skulle hindras av att aktieŠgares fšretrŠdesrŠtt vid emissioner skulle
bli aktuell, kan bolagslednigen utforma ofšrdelaktiga emissionsvillkor sŒ att aktieŠgarna avstŒr frŒn sin fšretrŠdesrŠtt.100
HŠr ršr det sig om en fšrsvarsŒtgŠrd som fšr Idrottsaktiebolagen kan bli av stort vŠrde,
med tanke pŒ att det vid en uppkšpssituation kan bli aktuellt med en riktad emission
till idrottsfšreningen. Idrottsfšreningen kan via en riktad emission erhŒlla nya ršststarka aktier och pŒ sŒ vis ška sin ršstmajoritet. FšrutsŠttningen Šr dock sjŠlvklart att la100
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gens regler om riktade nyemissioner iakttas och att tillrŠckligt stšd fšr beslutet uppnŒs
pŒ bolagsstŠmman.

14.5.2.4 Offentliggšrande av positiv information

Denna fšrsvarsŒtgŠrd innebŠr att bolaget i analyser, rapporter, och olika slags redovisningar av dess stŠllning offentliggšr positiv information om bolaget. Detta vidtas i
syfte att hšja aktiekursen pŒ bolagets aktier dŒ framlŠggande av positiv information
oftast leder till en uppvŠrdering av aktierna och kan fšrsvŒra eventuella fšrvŠrv. Fšr att
detta skall fungera i praktiken krŠvs dock att informationen offentliggšrs kontinuerligt.101

14.5.2.5 Regleringar i bolagsordningen

En vanligt fšrekommande preventiv fšrsvarsŒtgŠrd Šr regleringar i bolagsordningen.
Enligt ABL 2:4 uppstŠlls obligatoriska krav pŒ bolagsordningens innehŒll. Utšver de
obligatoriska kraven pŒ bolagsordningen kan Šven andra bestŠmmelser som inte stŒr i
strid med ABL eller andra lagar eller fšrfattningar infšras, trots att detta inte framkommer av lagtexten.102
Utšver detta gŠller det att utforma bolagsordningen pŒ ett sŒdant sŠtt att den inte strider mot god sed pŒ aktiemarknaden. Vad som utgšr god sed pŒ aktiemarknaden i dessa
frŒgor kan i tveksamma fall avgšras av AktiemarknadsnŠmnden.
De regleringar i bolagsordningen som kan bli aktuella Šr:
• ršstvŠrdesskillnader med stšd av ABL 3:1
• hembudsklausul enligt ABL 3:3
• begrŠnsning av aktieŠgarnas ršstrŠtt pŒ bolagsstŠmma enligt ABL 9:5
101
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• regler om tvŒngsinlšsen enligt ABL 14:31
• erbjudandeplikt vid offentliga erbjudanden om fšrvŠrv av aktier
En fšrsvarsŒtgŠrd som fšrekommit i bolagsordningen har varit reglering av erbjudandeplikt vid aktiefšrvŠrv. I NBK/OE 1988 har det inte funnits nŒgon regel om erbjudandeplikt men dŒ en sŒdan regel intagits i NBK/OE 1999 behšver en reglering av
erbjudandeplikten egentligen inte lŠngre tas med i bolagsordningen. Erbjudandeplikten
uppkommer frŒn och med den 1 juli 1999 automatiskt dŒ kšparen erhŒller mer Šn 40%
av aktierna i mŒlbolaget.103 Om bolaget šnskar erbjudandeplikt vid en lŠgre procentsats bšr detta dock regleras i bolagsordningen.

14.5.2.6 Reglering vid val av styrelseledamšter
Regleringar ršrande val av styrelseledamot tas ofta in i bolagsordningen.104 SŠrregler
vid val av styrelseledamot enligt ABL 8:6 kan fšrekomma som en ŒtgŠrd fšr att hindra
potentiella fšrvŠrvare att tillsŠtta en egen styrelse vid kšp av stšrre poster av mŒlbolagets aktier. Detta dŒ en potentiell kšpare som en taktisk ŒtgŠrd kan tŠnkas utse egna
styrelseledamšter som fšljer kšparbolagets riktlinjer. De av kšparbolaget utsedda styrelseledamšterna kan tŠnkas lŠgga fram fšrslag som kan underlŠtta kšparbolagets fšrvŠrv av mŒlbolagets ŒterstŒende aktier.105

14.5.2.7 Konsortialavtal

Med konsortialavtal menas ett avtal som upprŠttats av aktieŠgarna och reglerar hur
parterna skall ršsta pŒ bolagsstŠmman. Exempel pŒ detta kan vara att avtalet utformas
sŒ att konsortiet skall fatta viktiga beslut pŒ bolagsstŠmman eller styrelsemšten.106 Ett
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beslut pŒ bolagsstŠmman som strider mot konsortialavtalet kan inte klandras eftersom
denna typ av avtal inte kan gšras gŠllande mot bolaget.107

14.5.2.8 Emission av ršstsvaga aktier vid kapitalbehov

Vid kapitalbehov emitterar bolagen ofta nya aktier i syfte att fŒ in kapital. Det gŠller dŒ
att tŠnka pŒ att med emitterade aktier fšljer ocksŒ ršstandelar fšr dem som fšrvŠrvar
aktierna. Om bolaget inte vill rubba alltfšr mycket pŒ maktfšrhŒllandet kan de i dessa
situationer vŠlja att emittera aktier med lŒga ršstvŠrden.108
14.5.2.9 Golden parachutes

Fšr att undvika att kšparbolaget vid ett eventuellt genomfšrt offentligt erbjudande avsŠtter mŒlbolagets styrelseledamšter och tillsŠtter nya styrelseledamšter kan mŒlbolaget i tid besluta om vŠl tilltagna avgŒngsvederlag till mŒlbolagets styrelseledamšter, sŒ
kallade fallskŠrmsavtal. DŒ det i detta fall Šr bolaget som Šr fšrpliktigat att betala ut
vederlagen Šven om en ny Šgare tar šver verksamheten, kan detta avhŒlla fšrvŠrvaren
ifrŒn att fšrsška genomfšra det offentliga erbjudandet. Detta fšr att undvika att likvida
medel fšrsvinner ifrŒn bolagets kassa.109

14.5.2.10 Fullmaktsinsamling

Fullmaktsinsamling innebŠr att bolagsledningen eller en grupp aktieŠgare samlar in
fullmakter ifrŒn andra aktieŠgare i syfte att vid bolagsstŠmma erhŒlla ršster fšr ett fšrslag och pŒ sŒ sŠtt lŠttare genomfšra en fšrsvarsŒtgŠrd. Trots att strategin inte anses
vanlig fšr svenska bolag Šr det ŠndŒ vŠrt att ta upp den i framstŠllningen eftersom den
kan fŒ genomslag i vissa situationer.110
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Nackdelen med denna strategi Šr att fullmakten enligt ABL 9:3 gŠller i hšgst ett Œr och
att fullmaktsinsamlaren sjŠlv fŒr stŒ fšr kostnaderna fšr insamlingen. Dessutom kan
fullmakten Œterkallas nŠr som helst.

14.5.2.11 Varningssystem

Ett bolag kan pŒ ett tidigt stadium skydda sig genom att upprŠtta vissa varningssystem
som signalerar potentiella uppkšpsfšrsšk. Detta kan ske i form av bevakning av utvecklingen av den egna aktiekursen som visar onormala kurs- och volymfšrŠndringar.
Ett annat sŠtt Šr att inleda samarbete med aktiemŠklare som dagligen fšljer kursen och
hŠndelser pŒ aktiemarknaden.
Ytterligare sŠtt Šr att bolagsledningen analyserar fšrteckningen šver bolagets aktieŠgare fšr att pŒ sŒ sŠtt kontrollera innehavarna av stšrre aktieposter. Ledningen bšr ocksŒ
kontinuerligt fšlja analyser om bolaget som lŠggs fram av olika fondkommissionŠrer.111

14.5.2.12 Anti-greenmail

Under 1980-talet var det vanlig att aktšrer som specialiserat sig pŒ att kšpa upp kontrollposter i vissa bolag gick ut offentligt och fšrklarade fšr huvudŠgarna att de tŠnkte
lŠgga bud pŒ resten av aktierna om huvudŠgarna inte betalade ett šverpris fšr deras
aktieposter. Fšr att vŠrja sig mot detta kunde huvudŠgarna offentligt fšrklara att de inte
tŠnkte fšrsvara bolaget om dessa specialiserade uppkšpare fullfšljde hoten. Denna
fšrklaring var tŠnkt att avhŒlla uppkšparna ifrŒn att ta risken och lŠgga fram ett offentligt erbjudande dŒ detta kunde leda till att uppkšparna blev sittande med stora aktieposter som pŒ lŒng sikt kunde vara svŒra att realisera. 112
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Fšr Idrottsaktiebolagens del kan denna fšrsvarsŒtgŠrd inte anses aktuell. Anledningen
Šr att idrottsfšreningen genom sitt ršstmajoritetsinnehav enkelt kan motsŠtta sig sŒdana hot om uppkšp. Antag att idrottsfšreningen X innehar aktier med 51% av ršsterna i
X IAB och personen Z fšrvŠrvat resterande aktier med 49% av ršsterna i X IAB. Ett
hot frŒn Z:s sida ter sig ganska meningslšst eftersom fšreningen X Šr den enda resterande Šgaren i X IAB utšver Z.

14.5.2.13 …verlŒtelsefšrbud fšr fšrvŠrvaren

Denna fšrsvarsŒtgŠrd innebŠr att en aktieinnehavare šverlŒter aktier med fšrbehŒll att
fšrvŠrvaren i sin tur inte fŒr šverlŒta aktierna vidare. Detta kan illustreras med ett exempel: huvudŠgaren i det OTC-noterade bolaget VBG Herman Krefting som avled
1993, šnskade att hans aktier skulle fšrvaltas av tre stiftelser. Detta fšrbehŒll i stiftelseurkunden gjordes i syfte att behŒlla majoriteten av ršsterna i bolaget.113

14.5.3 Akuta fšrsvarsstrategier

14.5.3.1 AllmŠnt

NŠr ett bolag har lagt ett bud om offentligt erbjudande om aktiefšrvŠrv i ett aktiemarknadsbolag som Šr bundet av noteringsavtalet och NBK/OE, begrŠnsas de ŒtgŠrder mŒlbolaget kan vidta fšr att fšrhindra eller fšrsvŒra ett uppkšp. MŒlbolaget fŒr dŒ inte
utan stšd av bolagsstŠmmans beslut vidta nŒgon ŒtgŠrd som Šr Šgnad att Šventyra erbjudandets avgivande eller vidhŒllande. Det gŠller dock inte om hŠnsyn till bolaget
och dess Šgare uppenbarligen krŠver att ŒtgŠrd vidtas med stšrsta skyndsamhet.114
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Flera av de ŒtgŠrder som kan vidtas preventivt fŒr inte vidtas under ett pŒgŒende erbjudande. Detta fšr att man inte vill motverka fšretagsfšrvŠrv alltfšr mycket. NBK/OE
har pŒverkats starkt av engelska City Code utarbetad av The Panel. Liksom i engelska
styrelser fŒr styrelser i Sverige fŒr inte vidta fšljande ŒtgŠrder utan bolagsstŠmmans
medgivande115:
1. Emission av aktier, optioner, konvertibler etc enligt tidigare bemyndigande av bolagsstŠmman till styrelsen enligt bl a ABL 4:15 och 5:9 samt NBK/OE punkt 12.
2. SŠlja, kšpa, eller ingŒ avtal om framtida fšrvŠrv eller fšrsŠljning av betydelsefulla
bolagstillgŒngar.116
3. IngŒ andra former av kontrakt eller avtal som inte kan sŠgas ingŒ i den normala
driften av bolagets verksamhet.
Av ovanstŒende tre fšrbjudna ŒtgŠrder kan man utlŠsa att Šven ABL inverkar och begrŠnsar styrelsens befogenhet. Enligt ABL 8:3 skall styrelsen svara fšr bolagets organisation och fšrvaltning. ABL 8:25 sŠger att VDn skall svara fšr bolagets lšpande fšrvaltning. Av detta fšljer att syrelsen och VDn behšver stšd av bolagsstŠmman fšr att
besluta om ŒtgŠrder utanfšr denna grundlŠggande befogenhet. Att emittera aktier skall
beslutas av bolagsstŠmman enligt ABL kapitel 4. LikasŒ har styrelsen inte rŠtt att sŠlja
av bolagets vŠsentliga tillgŒngar eller Šndra pŒ verksamhetens art. Sammanfattningsvis
kan man konstatera att styrelsens agerande under pŒgŒende offentliga erbjudanden
kommer att begrŠnsas av dels aktiebolagsrŠttsliga regler dels av noteringsavtalet och
dess rekommendationer.
Nedan kommer vi att redogšra fšr andra ŒtgŠrder som mŒlbolaget kan vidta fšr att
skydda sig mot ošnskade uppkšp. NŠr bolagsstŠmman vŠl har beslutat sig fšr att mot-
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verka ett offentligt bud har styrelsen en rad ŒtgŠrder till sitt fšrfogande. Flera av strategierna har inspirerats av amerikansk rŠtt eftersom den Šr ledande pŒ omrŒdet.

14.5.3.2 White Knight

Fšr att skydda sig mot ett uppkšp kan bolaget ta kontakt med vŠnligt sinnade bolag
och fšrsška fŒ dem att lŠgga ett bud pŒ mŒlbolaget.117 Fšr att švertyga det vŠnliga bolaget brukar mŒlbolaget ge det konfidentiell information fšr att visa potentialen i bolaget. Genom att det nu blir tvŒ bolag som lŠgger ett bud pŒ mŒlbolaget orsakar detta en
stegring av bšrskursen och det kan bli fšr dyrt fšr det fientliga bolaget att fšrvŠrva
aktier i mŒlbolaget. Dessa vŠnliga bolag kallas white knight eller vita riddare. Att bolagen karakteriseras som vŠnliga Šr att de har mŒlbolagets styrelses fšrtroende.
Det Šr ocksŒ vanligt med en šverenskommelse att den nye budgivaren lovar att lŒta
ledningen ha kvar sin stŠllning, inte sŠga upp anstŠllda, eller att den vite riddaren bara
lŠgger ett sŒ stort bud att den fšrhindrar det ošnskade švertagande men samtidigt inte
sjŠlv švertar kontrollen.118 Ett bra exempel frŒn den svenska marknaden var nŠr det
amerikanska bolaget Blyth red in och rŠddade svenska branschkollegan Liljeholmen
frŒn konkurrenten Dunis fientliga bud.119
Svenska aktiemarknadsbolag har i dagslŠget inte mšjlighet att fšrvŠrva eller teckna
aktier i det egna bolaget.120 De har dŠrfšr varit nšdsakade att sška stšd hos vŠnligt sinnade bolag fšr att fšrsška hšja den egna bšrskursen. Dessa uppgšrelser med en tredje
part brukar kallas greenmailing (green syftar pŒ den amerikanska dollarsedeln och
mailing syftar pŒ blackmailing eller utpressning). Vad bolaget gšr Šr helt enkelt att de
škar efterfrŒgan och minskar tillgŒngen pŒ aktierna vilket hšjer kursen.121 Det Šr en
effektiv strategi som brukar anvŠndas vid bekŠmpning av fientliga fšretag. €ven om
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strategin inte lyckas kan den vara effektiv pŒ sŒ sŠtt att den resulterar i en kurshšjning
pŒ mŒlbolagets aktier.
FrŒn och med den 1 juli 1999 Šr det att mšjligt fšr svenska bšrsbolag att fšrvŠrva egna
aktier upp till 10 % av ršstetalet. Detta kommer att kunna anvŠndas som en fšrsvarsstrategi men i och med att bolaget bara fŒr fšrvŠrva ett begrŠnsat antal aktier och inte
fŒr sŠlja dem fšrrŠn efter 3 mŒnader kommer det fŒ en mindre betydelse ur fšrsvarssynpunkt. Tanken med att kunna fšrvŠrva egna aktier Šr frŠmst att bolagen skall kunna
stabilisera sin aktiekurs.

14.5.3.3 Pac-Man

Namnet pac-man har denna strategi erhŒllit frŒn dataspelet pac-man. I spelet blir datafiguren pac-man jagad av fienden men gŒr ibland till motangrepp och bšrjar Šta upp
fienden i stŠllet. Den jagade har blivit jŠgaren. Fšrsvarsstrategin innebŠr att mŒlbolaget
sjŠlv lŠgger bud pŒ det erbjudande bolagets aktier.122 Ett exempel pŒ detta var nŠr
Drott lade ett bud pŒ NŠckebro innan NŠckebro hann lŠgga ett bud pŒ Drott. En pacman-strategi kan ha flera syften. Fšr det fšrsta kan det vara fšr att man tycker att bolaget kan bli en bra samarbetspartner i stŠllet fšr att bara vara Šgare till mŒlbolaget.123
Ofta kan Šven anfall vara bŠsta fšrsvar och avskrŠcka den fientliga uppkšparen. Om
mŒlbolaget dessutom fšrvŠrvar en stšrre andel i det fientliga bolaget kan man ršsta
emot fšrslaget om att fšrvŠrva bolaget och pŒ sŒ sŠtt fšrhindra det ošnskade fšrvŠrvet.
Fšr pac-man fšretagens del krŠver denna fšrsvarsŒtgŠrd att det finns tillrŠckligt med
kapital fšr att kunna genomfšras. Fšr det fšrsta kan det vara tveksamt om Idrottsaktiebolagen kommer att ha sŒ pass mycket kapital att en sŒdan ŒtgŠrd kan genomfšras. Fšr
det andra bšr denna strategi noga švervŠgas med tanke pŒ kravet i den nya lydelsen av
RFS 11:3¤ 2st, dvs definitionen av vilket aktiebolag som skall anses vara ett Idrottsak-
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tiebolag enligt Riksidrottsfšrbundet (se ovan under 13.2). Ett Idrottsaktiebolag som
švervŠger att vidta denna ŒtgŠrd bšr iaktta stor fšrsiktighet.

14.5.3.4 Pressa aktiekursen i det fientliga bolaget

I samband med ett utbyteserbjudande dŠr det erbjudande bolaget skall betala mŒlbolaget genom egna aktier kan mŒlbolaget fšrsška pressa kurserna pŒ det fientliga bolagets
aktier.124 Det Šr av vŠrde fšr mŒlbolaget att erhŒlla sŒ mŒnga aktier som mšjligt i kšparbolaget och detta sker genom att pressa priset pŒ motpartens aktier. En sŠnkning av
aktiekursen kan fšrhindra ett uppkšp eller i vart fall fšrsvŒra och hšja utbyteskursen.
Denna strategi kan fšrstŠrkas ytterligare genom att samtidigt anvŠnda white knight
strategin fšr att ška den egna aktiekursen. DŒ blir det Šnnu dyrare att fšrvŠrva mŒlbolaget.
Det vanligaste sŠttet att pressa motstŒndarens aktiekurs Šr genom offentliggšrande av
negativ information om bolaget. Styrelsen kan kritisera motpartens fšretagsledning
och dess fšrmŒga att fatta beslut. Genom att visa pŒ dŒliga tidigare beslut kan kritiken
fšrstŠrkas ytterligare. Man kan Šven sŠga att bolaget Šr švervŠrderat och fšrsška visa
att bolagets prognoser Šr alltfšr positiva. Eftersom marknaden styrs av information
skall man inte underskatta massmedias betydelse. En bra informationsstrategi Šr av
grundlŠggande betydelse nŠr man skall motverka ett ošnskat fšrvŠrv.125

14.5.3.5 •stadkomma en hšjning av den egna aktiekursen

En kurshšjning i det egna bolaget kan fšrhindra eller i vart fall fšrdyra ett fšretagsfšrvŠrv. MŒlbolaget fŒr dŒ mer betalt i kontanter eller om det ršr sig om ett utbyteserbjudande fŒr de fler aktier i utbyte. Om man samtidigt som man fšrsšker pressa motstŒndarens aktiekurs med ovannŠmnda strategier fšrsšker hšja den egna kursen, kan man
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maximera de positiva effekterna. HŠr har mŒlbolagets styrelse en mšjlighet att offentliggšra positiv information om bolaget. De flesta bolag har dolda reserver och intressanta produkter under utveckling. Man kanske till och med har planer pŒ att expandera
eller omstrukturera verksamheten fšr att ška vinsten och minska kostnaderna. All denna information kan bidra till en kurshšjning. Bolaget mŒste dock alltid iaktta bšrsens
informationsregler och tŠnka pŒ att inte avslšja fšr mŒnga bolagshemligheter eftersom
det i framtiden ocksŒ mŒste vara konkurrenskraftigt. Vi kan alltsŒ Šven hŠr se att bolagets informationsstrategi Šr av oerhšrt stor vikt.
Ett bra exempel pŒ detta har varit VOLVOs bud pŒ Scania som utvecklades till ett informationskrig med mŒnga offentliga utspel dŠr bŒda parter visar det egna bolagets
styrkor och motpartens svagheter.
Ett ytterligare sŠtt fšr mŒlbolaget att hšja den egna aktiekursen blir att lova de egna
aktieŠgarna att man skall hšja den egna utdelningen pŒ bolagets aktier. Detta brukar ha
en positiv effekt pŒ aktiekursen men och samtidigt motverka att de egna aktieŠgarna
accepterar kšparbolagets bud.126 Naturligtvis kan mŒlbolaget Šven utnyttja ovannŠmnda white knight strategi fšr att ytterligare hšja kursen.

14.5.3.6 Crown Jewel
MŒlbolaget kan sŠlja ut sina viktigaste tillgŒngar s k crown jewels eller kronjuveler.127
Eftersom detta kan strida mot akitebolagsrŠttsliga regler mŒste styrelsen vara noga
med att de har bolagsstŠmmans tillŒtelse innan de gšr sig av med bolagets viktiga tillgŒngar eller Šndra verksamhetsfšremŒlet. Om bolagets viktigaste tillgŒngar fšrsvinner
Šr det naturligtvis inte lŠngre ett attraktivt kšpobjekt. Det gŠller dock att iaktta fšrsiktighet eftersom en šverlikviditet i sig kan verka attraktivt.
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Ett bra exempel pŒ risker ršrande utfšrsŠljning av tillgŒngar Šr VOLVO-koncernen
som sŒlde VOLVO personvagnar till Ford i USA fšr 50 miljarder kronor. Eftersom
VOLVO-koncernens totala bšrsvŠrde omfattade enbart cirka 80 miljarder kronor vid
kšptidpunkten skulle det innebŠra att resterande delar av VOLVO (VOLVO lastvagnar, bussar, air och VOLVO Penta) bara skulle ha ett vŠrde pŒ 30 miljarder kronor.
Detta innebar egentligen en stor risk fšr fšretaget och dess aktieŠgare dŒ det var mšjligt fšr en intressent att kšpa upp resterande del av koncernen fšr 30 miljarder kronor.
(Detta fall ršrde inte ett fientligt bud men fallet kan ŠndŒ pŒ ett bra sŠtt illustrera riskerna med šverlikviditet).128
Crown Jewel-strategin kan Šven anvŠndas preventivt genom att mŒlbolaget skriver ett
avtal med ett utomstŒende bolag om att fšrsŠljning av de viktiga tillgŒngarna i mŒlbolaget skall ske till det utomstŒende bolaget, i hŠndelse av att nŒgon ošnskad person
eller bolag lŠgger fram ett kšpebud.129

14.5.3.7 Fatman

NŠr ett mŒlbolag gšr en ÓfatmanÓ kšper mŒlbolaget upp bolag inom samma bransch
fšr att bli sŒ stora att konkurrenslagstiftningen fšrhindrar att koncernern vŠxer. Om ett
bolag blir sŒ stort att det sŠtter konkurrensen ur spel kan nŠmligen myndigheter ingripa
och underkŠnna fšrvŠrvet.130 Detta Šr en metod som fungerar bŠst fšr stora bolag. Om
t ex Mercedes skulle lŠgga ett bud pŒ VOLVO eller Scania hade de bŒda mŒlbolagen
kunnat kšpa upp varandra och bilda en ÓfatmanÓ. Ett uppkšp frŒn Mercedes sida skulle
dŒ inte vara mšjligt eftersom konkurrensen skulle sŠttas ur spel pŒ grund av att bolaget
dŒ skulle fŒ en dominerande stŠllning pŒ den skandinaviska marknaden. Strategin
skulle dock Šven kunna anvŠndas av mindre bolag pŒ den svenska landsbygden eller i
mindre orter dŠr det inte krŠvs mycket fšr att komma i dominerande stŠllning.
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Denna fšrsvarsstrategi verkar inte vara av stor betydelse fšr Idrottsaktiebolagen med
tanke pŒ att det underfšrstŒtt finns en mening med att ha sŒ stort och konkurrensmŠssigt lag som mšjligt. Det Šr dessutom svŒrt att genomfšra ett fšrvŠrv av andra Idrottsaktiebolag eftersom moderfšreningen i dessa lŠtt kan motsŠtta sig ett uppkšpsfšrsšk.
Fšr de Idrotsaktiebolag som funderar pŒ att slŒ sig samman med andra Idrottsaktiebolag uppstŒr dessutom problem genom att ett av bolagen mot sin vilja kan tvingas flytta
till en annan speldivision.
FšrsvarsŒtgŠrden kan dŠremot bli aktuell i de fall tvŒ Idrottsaktiebolag som lyder under olika Specialidrottsfšrbund slŒs samman. Som exempel kan nŠmnas att AIK Fotbolls AB slŒs samman med AIK Ishockey AB. Det Šr fullt tŠnkbart att det enbart finns
ett enda Idrottsaktiebolag uppdelat i tvŒ divisioner dŠr den ena Šr inriktad pŒ fotboll
och den andra pŒ ishockey.

14.5.3.8 Showstopper

Fšrsvarsstrategin ÓshowstopperÓ innebŠr att mŒlbolaget startar en rŠttslig process mot
det fšrvŠrvande fšretaget fšr att fšrdršja ett uppkšp. Tekniken innebŠr att man stŠmmer ett stort antal parter t ex banken som beviljar lŒn till det kšpande bolaget och det
kšpande bolagets styrelse. Det hŠr Šr dock en strategi som fungerar bŠst i USA dŠr
processbenŠgenheten Šr stšrre.131

14.5.3.9 VŠdjan om aktieŠgarnas lojalitet till mŒlbolaget

Ett fšretagsfšrvŠrv kan medfšra en rad olika effekter som omstrukturering och arbetslšshet. Om ett fšretag flyttar frŒn en mindre ort kan det innebŠra att hela ortens
ekonomiska fšrutsŠttningar slŒs ut. En vŠdjan frŒn styrelsen till aktieŠgarna i mŒlbolaget kan dŠrfšr vara effektiv om man visar pŒ de negativa fšljder ett uppkšp skulle
kunna innebŠra. Denna strategi kan Šven vara enormt framgŒngsrik nŠr det ršr sig om
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ett utlŠndskt kšparbolag och ett svenskt mŒlbolag. Massmedia har visat sig benŠgen att
driva pŒ kampanjer med temat behŒll de svenska bolagen i Sverige.132
Enligt 1988 Œrs upplaga av NBK/OE finns det i avdelning II punkt 12 ingen skyldighet
fšr styrelsen eller VD att offentliggšra vad de anser om det offentliga budets lŠmplighet. Vanligtvis brukar de redovisa sitt stŠllningstagande vid en presskonferens men det
Šr som sagt ingen skyldighet. I NBK/OE 1999 har det infšrts en plikt fšr mŒlbolagets
styrelse att offentliggšra och motivera sin uppfattning ršrande det offentliga erbjudandet. Till stšd fšr sin utredning fŒr styrelsen Šven tillkalla experter.133 Det har ansetts
viktigt att styrelsen talar om vad de anser om uppkšpet eftersom de har en sŠrskild
stŠllning i bolaget och vanligtvis besitter mer information Šn en vanlig aktieŠgare.

14.5.3.10 €ndra kapitalstrukturen

En orsak till ett uppkšp kan vara att bolaget har en ineffektiv kapitalstruktur. Det kan
ršra sig om šverlikviditet men Šven situationer dŠr bolaget har ett lŒgt eget kapital i
fšrhŒllande till vinsten. Om bolaget har en stor outnyttjad lŒnekapacitet kan detta vara
attraktivt fšr ett švertagande bolag med stort lŒnebehov. Genom att Šndra pŒ kapitalstrukturen i fšretaget kan mŒlbolaget Šndra de faktorer som lockar till uppkšp. Om
man t ex upptar maximalt tŠnkbara lŒn Šr mŒlbolaget inte lŠngre en intressant uppkšpskandidat fšr de bolag med stort lŒnebehov.

14.5.3.11 Privatisering

Ett bolag som Šr undervŠrderat pŒ bšrsen kan vara ett intressant kšpobjekt. Ett intressant exempel Šr bolag vars aktiekurs sjunkit mycket som t ex Stena Line vars aktier
fšll kraftigt efter beslut om avskaffning av tax-free-fšrsŠljningen. Det kan vara aktuellt
att privatisera dessa bolag i den meningen att de pŒ egen begŠran avnoteras frŒn bšr131
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sen. Risken fšr uppkšp fšrsvinner nŠr bolagets aktier inte Šr fšremŒl fšr handel pŒ aktiemarknaden.
PŒ 1980-talet var det vanligt att styrelsen i undervŠrderade bolag kšpte ut bolaget frŒn
bšrsen med hjŠlp av lŒn. Styrelsen omstrukurerade sedan bolaget fšr att pŒ nytt bšrsintroducera bolaget vilket ofta skapade stora vinster. SŒdana s k management buy-outs
har nu reglerats i en sŠrskild rekommendation frŒn Stockholms Fondbšrs intagen i noteringsavtalets bilaga 2. I rekommendationen stŠlls det bl a hšgre krav pŒ informationsgivning.134
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SAMMANFATTNING

Med tanke pŒ den ekonomiska utvecklingen inom idrotten under senare Œr, har det fšrekommit en diskussion om att bolagisera idrottsfšreningar fšr att pŒ sŒ sŠtt generera
mer kapital till verksamheten. I samband med bolagiseringsfrŒgan uppkom diskussioner om mšjligheterna fšr en bšrsintroduktion av fšreningarna.
Det finns fšr nŠrvarande ingen lag som direkt reglerar de ideella fšreningarna. Viss
vŠgledning kan dock hŠmtas i Lagen om ekonomiska fšreningar. Utšver denna lag
omfattas de ideella fšreningar av ett antal andra lagar sŒsom Lagen om anstŠllningsskydd, Bokfšringslagen samt vissa skattelagar.
En viktig rŠttskŠlla fšr de ideella fšreningarna Šr de stadgar som antas i fšreningen.
Medlemmarna har i princip skyldighet att rŠtta sig efter stadgarna. En kompleterande
rŠttskŠlla till stadgarna Šr den interna praxis som utarbetats inom fšreningen.
Den kanske viktigaste rŠttskŠllan som har stor genomslagskraft fšr de ideella fšreningarna, med tanke pŒ avsaknaden av lag, Šr prejudikat ifrŒn Hšgsta domstolen. Utšver prejudikaten mŒste den ideella fšreningen Šven iaktta vissa grundlŠggande prin133
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ciper inom associationsrŠtten som majoritetsprincipen, likhetsprincipen och lojalitetsprincipen.
I praktiken regleras dock idrottsfšreningarna av Riksidrottsfšrbundets stadgar. Fšr att
kunna delta i tŠvlingsverksamhet som anordnas av Riksidrottsfšrbundet mŒste idrottsfšreningarna vara medlemmar i ett Specialidrottsfšrbund och fšrbinda sig att fšlja respektive Specialidrottsfšrbunds stadgar. Medlemskap i ett Specialidrottsfšrbund leder
till automatiskt medlemskap i Riksidrottsfšrbundet.
Eftersom en idrottsfšrening Šr en ideell fšrening utan nŒgot ekonomiskt vinstintresse,
skulle en bolagisering leda till att idrottsfšreningarna underkŠndes statusen av en ideell
fšrening. Detta skulle i sin tur leda till att idrottsfšreningarna inte kunde delta i tŠvlingsverksamhet som anordnas av Riksidrottsfšrbundet. Fšr att underlŠtta detta har
Riksidrottsfšrbundet antagit Šndringar till stadgarna och tillŒter numera aktiebolag i
sin tŠvlingsverksamhet. De nya stadgarna innebŠr att idrottsfšreningarna, under vissa
villkor, kan upplŒta sin plats i tŠvlingsverksamhet till ett Idrottsaktiebolag. Det viktigaste villkoret hŠrfšr Šr att idrottsfšreningen mŒste inneha ršstmajoriteten av aktierna i
Idrottsaktiebolaget.
Ett Idrottsaktiebolag kan som alla andra aktiebolag utfŠrda aktier och sŒledes ansška
om notering av sina aktier pŒ en aktiebšrs. DŒ vi i vŒr framstŠllning utgŒr ifrŒn att en
bšrsnotering sker pŒ Stockholms fondbšrs, mŒste Idrottsaktiebolaget uppnŒ de krav
som Stockholms fondbšrs uppstŠller i sina listningskrav.
Fšr Idrottsaktiebolagets del Šr det viktigt att ršstmajoritetsŠgaren, i detta fall idrottsfšreningen, konstant uppfyller kravet pŒ innehav av majoriteten av ršsterna. Idrottsaktiebolaget riskerar annars sin plats i tŠvlingsverksamheten om idrottsfšreningens ršstmajoritet underskrids. Fšr att undvika detta kan idrottsfšreningen vidta vissa fšrsvarsŒtgŠrder i syfte att behŒlla sin ršstmajoritet i Idrottsaktiebolaget.
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SLUTSATS

Tanken med att tillŒta aktiebolag att delta i tŠvlingsverksamhet synes vid en fšrsta anblick vara ett positivt beslut i syfte att pŒ sŒ sŠtt underlŠtta kapitalanskaffning fšr idrottsfšreningarna. I praktiken blir det dŠremot inte idrottsfšreningarna som fŒr ta del
av det influtna kapitalet utan Idrottsaktiebolaget.
Fšr sjŠlva bolagiseringen finns inte mycket att anmŠrka. En stor fšrdel med bolagisering Šr att aktiebolagslagens tydliga regler ršrande ansvarsfšrdelning blir tillŠmpliga
fšr Idrottsaktiebolaget. Problem uppstŒr dock vid nŠsta steg, dvs en bšrsintroduktion
av Idrottsaktiebolagen.
Ett av problemen ršr den omstŠndigheten att fšrhŒllanden mellan de olika parterna
regleras pŒ ett privatrŠttsligt plan. Fšr fšrhŒllandet mellan Idrottsaktiebolaget och
Stockholms fondbšrs Šr listningskraven och noteringsavtalet av avgšrande betydelse.
Fšr fšrhŒllandet mellan Idrottsaktiebolaget, idrottsfšreningen, Specialidrottsfšrbundet
respektive Riksidrottsfšrbundet Šr dŠremot respektive stadgar av avgšrande betydelse.
SŒledes kan det uppstŒ vissa problem ršrande parallella regleringar som ytterst kan
leda till viss rŠttsosŠkerhet fšr Idrottsaktiebolagens del. Problem kan uppstŒ om det i
en frŒga uppkommer olika meningar ršrande ett Idrottsaktiebolags handlingar. Stockholms fondbšrs regler kan reglera ett fšrhŒllande pŒ ett sŠtt och Specialidrottsfšrbundets stadgar pŒ ett annat.
Ett annat problem kan hŠnfšras till det faktum att frŒgor som ršr Idrottsaktiebolaget
kan bli fšremŒl fšr pršvning i flera instanser. • ena sidan kan en viktig frŒga bli fšremŒl fšr skiljedom, detta om det uppstŒr en tvist mellan Idrottsaktiebolaget och Specialidrottsfšrbundet. • andra sidan kan samma frŒga tŠnkas bli fšremŒl fšr pršvning i
AktiemarknadsnŠmnden. Om en viktig frŒga lšses pŒ olika sŠtt i respektive instans Šr
det troligt att det skapas osŠkerhet ršrande rŠttsfšrhŒllandet mellan de olika parterna.
Problemet kan bli Šn mer invecklat om en frŒga kan bli fšremŒl fšr pršvning i allmŠn
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domstol och fŒr prejudicerande verkan genom avgšrande i Hšgsta domstolen. Det ter
sig sŒledes alltfšr komplicerat att fullt ut acceptera den nuvarande regleringen avseende Idrottsaktiebolag.
Det stšrsta hindret fšr en lyckad bšrsintroduktion av en Idrottsfšreningen hŠnfšr sig
till kravet pŒ ršstmajoritet. Eftersom ett Idrottsaktiebolag Šr beroende av att idrottsfšreningen stŠndigt uppfyller kravet pŒ ršstmajoritet, Šr det samtidigt beroende av Specialidrottsfšrbundets bedšmningar vad gŠller just ršstmajoriteten. Med tanke pŒ att det
inte tydligt anges vad som sker i de fall idrottsfšreningens ršstmajoritet underskrids,
fšreligger stor tveksamhet om Idrottsaktiebolagets fortsatta existens, trots att det kanske vidtagit vissa fšrsvarsŒtgŠrder. Det Šr osŠkert om idrottsfšreningen i en sŒdan situation kan fšrlora sin plats i tŠvlingsverksamheten och detta sŒledes leda till att Idrottsaktiebolaget i sin tur utestŠngs frŒn fortsatt tŠvlingsverksamhet.
Det kan ifrŒgasŠttas om Idrottsaktiebolag pŒ grund av denna osŠkerhet Šr bšrsmŠssiga.
Kravet pŒ att Idrottsaktiebolaget skall ha kapacitet fšr aktiemarknadsinformation kan
med tanke pŒ ovan nŠmnda osŠkerhet vara fšremŒl fšr diskussion. SŒledes skulle en
bšrsintroduktion av Idrottsaktiebolag pŒ nŒgon av Stockholms fondbšrs listor vara
tveksam med tanke pŒ dagens reglering. Fšr att avhjŠlpa problemet krŠvs att det utformas klarare och utfšrligare regler om Idrottsaktiebolag frŒn Riksidrottsfšrbundets
sida. Detta skulle pŒ sikt underlŠtta en bšrsintroduktion av Idrottsaktiebolag.
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