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Remissyttrande avseende promemoria Ds 2012:1 om nya regler om prospekt 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria, 

varvid Kollegiet har följande synpunkter. Synpunkterna är begränsade till frågan om språk i 

prospektet samt till längden av återkallelserätten i samband med 

tilläggsprospekt/tilläggserbjudandehandling. 

 

Kollegiet delar uppfattningen på s. 56-57 i promemorian, där det anges att det är av stor vikt för 

svenska investerare att kunna tillgodogöra sig information i ett prospekt på svenska språket. 

Huvudregeln bör därför fortsatt vara att ett prospekt ska upprättas på svenska. Att 

Finansinspektionen föreslås ges möjlighet att utfärda regler för i vilka fall ett prospekt inte 

behöver upprättas på svenska språket, får inte innebära att det utrymme som finns idag för att 

upprätta prospekt endast på annat språk än svenska utvidgas jämfört med inspektionens 

nuvarande praxis. Det kan finnas en risk för att inspektionen, mot bakgrund av att dess möjlighet 

att lämna dispens i ett enskilt fall föreslås utmönstras, utformar sina regler med för stort 

tillämpningsområde. 

 

I samband med att ett tilläggsprospekt offentliggörs, ska den erbjudandet riktar sig till ges 

möjlighet att återkalla sin anmälan eller samtycke till teckning. Tiden för aktieägare att återkalla 

en gjord anmälan eller samtycke föreslås kortas ner från fem till två arbetsdagar. Bestämmelsen 

blir genom hänvisning även tillämplig bl.a. i samband med offentliggörandet av en 

tilläggserbjudandehandling vid ett offentligt uppköpserbjudande på aktiemarknaden. En 

återkallelsetid om två arbetsdagar är alltför kort för att investeraren ska hinna ta till sig den nya 

informationen, och i många fall för kort för att investeraren rent praktiskt ska hinna genomföra 

en återkallelse. Om exempelvis en aktieägare i målbolaget i samband med ett offentligt 

uppköpserbjudande har sina aktier förvaltarregistrerade, hinner inte förvaltaren inhämta 

instruktioner från målbolagsaktieägaren samt genomföra en eventuell återkallelse inom den 

föreskrivna tiden. Att, som föreslås, lita till emittentens eller erbjudarens goda vilja att erbjuda 

en frivillig längre återkallelsetid är inte tillräckligt. Det bör därför särskilt utredas huruvida det 
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finns möjlighet att avvika från ändringen av artikel 16 i prospektdirektivet. Om så är möjligt, bör 

den nuvarande tidsfristen om fem arbetsdagar behållas. 

 

Kollegiet har därutöver inga synpunkter på det aktuella lagförslaget. 

 

Stockholm den 9 mars 2012 
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