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Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Ökning
av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag (Ds 2012:37)
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
I promemorian föreslås ändringar i den aktiebolags- och aktiemarknadsrättsliga regleringen rörande i
första hand börsbolags riktade emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Förslagen kan
förväntas minska den osäkerhet om innebörden av gällande rätt som i dag råder på de behandlade
områdena och förbättra förutsättningarna för en effektiv och internationellt konkurrenskraftig
riskkapitalförsörjning i svenskt näringsliv. Föreslagna förenklingar i aktiebolagens regler om ökning
respektive minskning av aktiekapitalet behandlas också. Förslag läggs att det i alla aktiebolag ska
kunna beslutas att teckning av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i en emission med eller utan
företrädesrätt, ska kunna ske genom betalning. Förslagen kan förväntas sänka bolagens kostnader och
förenkla Bolagsverkets ärendehantering. Ändringarna i aktiebolagslagen (2005:551) föreslås träda i
kraft 1 januari 2014.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte några onödiga administrativa kostnader.
Regelrådet tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen innehåller en kortfattad beskrivning bakgrunden och syftet med den föreslagna
regleringen. Förslagen innebär vissa förtydliganden som kan förväntas minska den osäkerhet om
innebörden av gällande rätt som i dag råder på de ifrågavarande områdena, vilket i sin tur kan reducera
kostnaderna för berörda företag. Någon närmare beskrivning av antal berörda företag, administrativa
eller andra ekonomiska konsekvenser finns inte. Regelrådet finner det ändå uppenbart att ett
genomförande av förslaget underlättar för berörda företag. Enligt Regelrådets mening uppfyller
konsekvensutredningen – trots att det hade varit önskvärt med en mer ingående analys angående
berörda företag och ekonomiska konsekvenser för dessa– de krav som följer av 6 och 7 §§
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förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är
därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 19 december 2012.
I beslutet deltog Lennart Palm, ordförande, Leif Melin, Eleonor Kristoffersson och Sten Nyberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Christian Pousette.

Lennart Palm
Ordförande

Christian Pousette
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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