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Ett specialförvärvsbolag, eller ett SPAC-bolag, är ett bolag som genom en börsnotering samlar kapital för att kunna bekosta ett eller 

fler företagsförvärv. Bolaget har i sig ingen verksamhet före sin börsnotering, och är således endast ett skal före de förvärvar en 

verksamhet genom uppköp eller sammanslagning med ett annat bolag. SPAC-bolag blev aktuella i Finland och Norden under 2021, 

då de första finska SPAC-bolagen såg dagens ljus. Som fenomen har det existerat i drygt 40 år, fastän de blivit extremt populära 

först under de senaste åren. 

I Finland regleras SPAC-bolagen endast av Nasdaqs allmänna regler som primärt gäller tidsrymd för företagsförvärvet och mängd 

kapital som skall förvaras på ett separat escrow-konto. ESMA har också utfärdat riktlinjer om vad de europeiska SPAC-bolagen 

borde utfärda i sina prospekt, utöver det som stadgas i prospektförordningen, men i övrigt lämnat det åt varje land att själva välja 

hur man reglerar bolagen vidare. I dagsläget är inte SPAC-bolagen desto mer reglerade i Finland, varken i lag eller i 

bolagsstyrningskoden. 

SPAC-bolagen har bidragit till delade åsikter gällande huruvida de är ett bra eller dåligt tillägg på marknaden. Kritik har riktats bland 

annat mot de så kallade sponsorerna, vilka är de aktieägare som grundar och finansierar själva skalbolaget till en början. Dessa har 

kritiserats eftersom de, speciellt i USA, ansetts oförutsebara och att de har en möjlighet att göra enorm vinst, delvis på de andra 

aktieägarnas bekostnad. Ett resultat av denna oförutsebarhet har varit diskussion gällande en reglering av sponsorernas rättigheter, 

för att göra SPAC-konstellationen säkrare. Denna avhandlings syfte är att analysera ifall problemen som uppstår i SPAC-bolagen 

kan lösas med reglering i antingen lagen eller bolagsstyrningskoden. 

De första två finska SPAC-bolagen har i sig inte gett någon orsak till en starkare reglering. Tvärtom, har de i sina bolagsordningar 

reglerat strängare än vad de skulle behöva i enlighet med existerande rättsregler. Vidare, skall aktiebolagslagen till sin natur vara 

allmän och dispositiv, så ett införande av SPAC-reglering i denna skulle strida mot lagens natur. I detta skede bildar SPAC-bolagen 

heller inget hot mot den finska värdepappersmarknaden och är i övrigt en mycket marginell del av den, vilket leder till att det heller 

inte är relevant att införa en SPAC-reglering i värdepappersmarknadslagen. För att stärka SPAC-bolagens ställning inom de finska 

regelverken, kunde ett erkännande av dem som fenomen införas i nästa upplaga av bolagsstyrningskoden. Vidare reglering krävs 

inte för tillfället, men då bolagsformen blir mer välkänd, skulle det vara på sin plats att den erkänns. Vidare, kunde i nästa upplaga 

också införas ett erkännande av begreppet stewardship, för att motivera majoritetsaktieägare och institutionella aktieägare till ett 

aktivare deltagande i upprätthållandet av god bolagsstyrning. Stärkandet av stewardship i Finland skulle indirekt gynna SPAC-

bolagen, eftersom sponsorn kan tänkas jämställas med en majoritetsaktieägare. För tillfället finns inte behov för strängare reglering 

för SPAC-bolagen, men ett erkännande av dem som en del av den finska värdepappersmarknaden vore på sin plats. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

SPAC, eller Special Purpose Acquisition Company1, som förkortningen står för, har varit 

mycket aktuellt det senaste året på den nordiska marknaden. Fenomenet SPAC är i sig ingen 

nyhet, tvärtom utvecklades denna typ av bolag redan under 1980-talet.2 Det har dock under år 

2020 fått ett enormt uppsving i USA3, vilket även reflekterat den nordiska marknaden. I 

Finland, var 2021 ett speciellt år ur SPAC synvinkeln, då det första finska SPAC-bolaget såg 

dagens ljus i och med att Virala Acquisition Company (”VAC”) börsnoterades den 26 juni 

2021.4 Efter detta har fenomenet SPAC varit ett hett diskussionsämne på den finska 

marknaden, speciellt som Lifeline SPAC I lanserades i oktober5, och det stod klart att det inte 

i Finland kommer att vara frågan om någon engångsföreteelse. 

På svenska kunde ett SPAC-bolag närmast översättas till ett specialförvärvsbolag vilket i viss 

mån även beskriver vad företagets syfte är. Ett SPAC-bolag är i princip ett skalbolag, alltså har 

det ingen egen verksamhet då det inleder sin börsnotering. Börsnoteringen görs, för att kunna 

samla likvida medel, med vilka man då börsintroduktionen6 lyckats, ämnar att förvärva mera 

företag som man sedan utvecklar sin verksamhet genom. Skalbolaget bör efter 

börsintroduktionen inom en viss tidsram hitta och förvärva lämpliga målbolag, och denna 

tidsrymd brukar vara 24 eller 36 månader. Efter att bolaget hittat lämpliga målbolag, så sker 

en så kallad de-SPAC-process, där aktieägarna i såväl de tidigare målbolagen som i det 

ursprungliga SPAC-bolaget blir aktieägare i det nya publika bolaget. Ifall SPAC-bolaget inte 

lyckas hitta lämpliga målbolag, och då den på förhand bestämda tiden löpt ut, måste medlen 

som samlats via börsnoteringen återbetalas till investerarna och själva bolaget likvideras.7 

Fastän SPAC-bolagen historiskt inte är någon nyhet, så är de trots allt mycket nya i Norden, 

där det endast skett en handfull SPAC listningar. Ur den nordiska synvinkeln är SPAC-bolag 

som ett fenomen med andra ord pinfärskt och SPAC-modellen har väckt frågor både från 

 
1 Ganor 2021 s. 21. Se även Inlägg av Taylor Wesser på Lexology. 
2 Riemer (2007) s. 932. 
3 Se Inlägg av Taylor Wesser på Lexology. 
4 Se företagets börsmeddelande. 
5 Lifeline SPAC I Oyj. 
6 På engelska Initial Public Offering = IPO. 
7 Klausner et al. (2021), s. 1. Se även Federal register / Vol. 81, No. 162/ Monday, August 22, 2016/Notices s. 

56721. 
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media samt institutionella och privata investerare8, vilket är en bidragande orsak till att en 

forskning inom denna typ av bolag ter sig högaktuell. 

1.2 Avhandlingens uppbyggnad och syfte 

Syftet med denna avhandling är att begrunda sig i hur SPAC-bolag fungerar, och i det 

inledandet skedet reda ut hur dessa skiljer sig från traditionsenliga börsnoterade bolag. Delvis 

kommer här en jämförelse i börsnoteringsprocessen att måsta göras, för att senare kunna förstå 

varför SPAC-bolag eventuellt är att föredra i vissa situationer. Syftet med avhandlingen kunde 

i ett nötskal beskrivas som en utredning gällande ifall bolagsstyrning uppfylls i denna typs bolag 

på ett sätt som kan anses tillräckligt mätt i finska mått, samt ifall stewardship och 

aktieägaraktivism blir mer markant aktuellt i denna bolagsform Vidare är syftet att utreda ifall 

bolagsstyrningen ger verktyg med vilka man kan kontrollera de problem som kan uppstå i 

SPAC-bolag. 

För att förstå varifrån SPAC-bolagen utvecklats måste en inblick göras i de så kallade blank 

check-bolag som SPAC-bolagen utvecklats ur.9 Således inleds avhandlingens kapitel två med 

en historisk överblick över det som kom att bli det populära fenomenet SPAC. Efter en 

inledande historisk inblick, övergår avhandlingens fokus till ett mera nutida perspektiv, där 

avstamp tas i året 2020 och den trend i USA som skedde, där över 50 % av alla börsnoteringar 

samma år de facto gjordes genom SPAC-bolag.10 Från USA skiftas fokus till Europa då en 

beskrivning av hur SPAC-bolagen passar in på den europeiska marknaden görs, följt av en 

analys av de finska SPAC-bolagens uppbyggnad och syfte. Efter den allmänna delen inleds 

behandlingen av bolagsstyrning och hur denna uppfylls inom de olika delarna av SPAC-

bolaget i avhandlingens tredje kapitel. Avhandlingen avslutas med en analys av de problem 

som uppstår i SPAC-bolag vad gäller bolagsstyrning, och ifall dessa kunde tänkas lösas på den 

finska marknaden via just bolagsstyrningsregler, introducerade och analyserade i kapitel tre 

och fyra. Avhandlingens slutsatser behandlas i kapitel fem. 

Bolagsstyrning kommer, som ovan redan nämnts, spela en central roll i avhandlingen, och en 

del av arbetet kommer att vigas för att utreda ifall denna enligt finska mått, är tillräcklig och 

uppfylls i SPAC-bolag. Vidare kommer delen om bolagsstyrning att fokusera på vem styrelsen 

och verkställande direktören ansvarar gentemot, ifall kraven på bolagsstyrning uppfylls då 

 
8 The phenomenon of special purpose acquisition companies. 
9 Riemer (2007) s. 931. 
10 ACQ:s inlägg ”What is a SPAC?” 
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SPAC-bolaget inte ännu funnit någon egen verksamhet och således ännu är kvar i ”skal” stadiet 

och ifall stewardship kunde tänkas bli aktuellt inom SPAC-bolagen. Med stewardship avses 

aktiveringen av aktieägare till deltagande i bolagets bolagsstyrning och att aktieägarna skall 

utöva vidare övervakning av ledningens styre.11 Hur bolagsstyrning uppfylls i SPAC-bolag och 

ifall SPAC-bolagen kunde eller borde kontrolleras genom regler i bolagsstyrningskoden 

kommer analyseras med hjälp av exempel från de två finska SPAC-bolagen, VAC och 

Lifeline SPAC I.  

SPAC-bolagen kommer att analyseras ur en för- och en nackdelssynvinkel, men det 

huvudsakliga fokuset är bolagsstyrning då den allmänna introduktionen är avklarad. 

Avhandlingens primära forskningsfrågor är: 

 Hurdan roll spelar bolagsstyrningen i SPAC-bolaget under dess olika stadier? 

 Hur skiljer sig bolagsstyrningen för de olika huvudsakliga aktörerna, alltså styrelsen, 

vd:n samt sponsorerna? 

 Är stewardship aktuellt inom SPAC-bolag, och ifall ja, behöver vi någon form av 

stewardship reglering? 

 Ger bolagsstyrningen oss verktyg med vilka vi kan lösa de problem som uppstår kring 

SPAC-bolag? 

1.3 Källor och begränsning av avhandlingen 

Eftersom detta fenomen är mycket nytt på den finska marknaden, fastän det i princip redan 

existerat i över 40 år, så innebär detta för källorna och litteraturens del att utbudet på den 

nationella marknaden än så länge är mycket knappt. Därför behöver argumenteringen ty sig 

till internationella författare och skrivelser, för att få en heltäckande bild av rättsläget för denna 

sorts bolag på den amerikanska marknaden, där SPAC-bolag funnits redan under en längre 

tid. Utöver detta kommer avhandlingen att använda sig av inhemsk litteratur vad gäller de mer 

klassiska frågorna om bolagsstyrning. Stöd kommer även tas från allmän bolags- och 

värdepappersmarknadsrättslig litteratur för att få en inblick i den finska marknaden och denna 

typs bolag. Den finska lagstiftningen kommer att analyseras, primärt för att förstå ifall den 

gällande lagstiftningen på ett tillräckligt sätt inkorporerar SPAC-bolagen eller ifall den lämnar 

rum för friare tolkning. De två finska SPAC-bolagen, VAC och Lifeline I SPAC fungerar 

också som exempel och ledstjärnor i argumentationen. 

 
11 Roach (2011) s. 467. 
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En begränsning görs i att fokus primärt kommer att ligga på den finska marknaden. Vissa 

jämförelser kommer att göras, primärt med den amerikanska marknaden, men fokuset ligger 

ändå främst på den inhemska. Vissa linjedragningar görs också med hjälp av exempel från 

såväl Danmark som Nederländerna. Danmark har implementerat en stewardship-kod och ger 

därför värdefulla lärdomar ur ett nordiskt perspektiv i den frågan. Nederländerna anses ha en 

av världens bäst fungerande bolagsstyrningskoder, och därför analyseras denna för att förstå 

hur den finska koden kunde utvecklas och förbättras. 

Europeiska unionen utfärdade i april 2021 ett förslag gällande en förändring av den icke-

finansiella rapportering som företagen skall uträtta. Detta gjordes med det bakomliggande 

målet att EU skall omvandlas till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi 

utan nettoutsläpp av växthusgaser senast 2050.12 Denna rapportering skall täcka tre olika 

områden i huvudsak, miljöaspekter (Environmental aspects), sociala frågor (Social aspects) 

samt synpunkter gällande bolagsstyrning (Governance aspects).13 Tillsammans bildar dessa tre 

akronymen ESG, och kallas därför ofta för ESG-kraven. Vikten av bolagens rapportering och 

uppfyllande av dessa aspekter stiger i betydelse hela tiden, både med tanke på bolagets egen 

verksamhet samt hur de uppfattas av bland annat konsumenter. Gällande ESG-kraven 

kommer fokus i denna avhandling endast att koncentreras till governance kravet, och de två 

andra kraven behandlas inte vidare här.14 Ur SPAC-bolagens synpunkt vore även de två andra 

kraven intressanta att behandla men skulle leda till ett för brett forskningsområde i denna 

avhandling och därav avgränsningen. 

 1.4 Metod 

Metoderna som används i avhandlingen är den klassiskt rättsdogmatiska metoden och utöver 

denna innehåller avhandlingen drag av rättsjämförelse eller rättskomparativ metod som den 

också kallas. I den rättsdogmatiska metoden är det centralt att genom existerande rättskällor 

analysera ett visst problem.15 Den rättsdogmatiska metoden är den äldsta och vanligaste teorin 

inom juridisk analys16 och avhandlingen kommer primärt att använda sig av denna metod. 

Avhandlingen strävar dock efter att besvara sina forskningsfrågor ur ett pragmatiskt perspektiv. 

Med en pragmatisk metod syftar man på användningen av sunt förnuft då man analyserar 

 
12 COM (2021) 189 s. 1. 
13 Kaisanlahti (2021) s. 1385. 
14För mer om ESG, se ESG-direktivet samt Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria. 
15 Aarnio (1989) s. 56-57. 
16 Aarnio (1997) s. 36-37. 
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problem framom ett alltför metodiskt och teoretiskt tankesätt.17 Tanken med det pragmatiska 

perspektivet är att fokusera på vad som egentligen fungerar på ett framåttänkande vis genom 

att med exempel från det gångna förklara det som händer nu och i framtiden.18  

Rättsdogmatiken strävar efter att svara på hur ett visst problem, ett fenomen eller en situation 

skall tolkas baserat på den lagstiftning som vid tillfället är i kraft.19 SPAC-bolagen kommer 

således att analyseras med grund i såväl existerande starka som svaga rättskällor20, och analysen 

av bolagsstyrning kommer att grunda sig i det som stadgas i bolagsstyrningskoden. 

Rättsdogmatiken kunde anses ha två huvudmål, nämligen å ena sidan att tolka existerande 

rättsregler men också å andra sidan att systematisera dessa.21 Avhandlingen kommer att kretsa 

kring den regelcentrerade rättsdogmatiken22, och således kommer förståelsen för SPAC-bolag 

och bolagsstyrning att grunda sig i de regler som finns inom det finska rättssystemet. 

Avhandlingen tar avstamp i att genom ett de lege lata perspektiv analysera såväl SPAC-bolag 

men också bolagsstyrning och hur den gällande lagen och rättsnormerna fungerar med tanke 

på dessa två. När fokus sedan ställs på stewardship och bolagsstyrningskodens framtida 

utveckling kommer perspektivet att övergå i ett mer de lege ferenda23 tankesätt, då fokus 

kommer att vara att fundera på om den existerande lagen är tillräcklig, samt om och hur 

stewardship och SPAC-bolag kunde tänkas regleras på den finska marknaden, ifall det 

överhuvudtaget finns ett behov att reglera dem. 

Idén med rättsjämförelse är att jämföra minst två olika rättssystem med varandra. Man 

fokuserar oftast på existerande rättsregler och rättsliga fenomen och hur dessa påminner eller 

skiljer sig från varandra. Rättsjämförelse används ofta som en sorts stödmetod, vid sidan om 

till exempel den rättsdogmatiska.24 Rättsjämförelse möjliggör en bättre förståelse av det egna 

rättssystemet och gör även att denna betraktas ur en annan synvinkel. Något som uppfattats 

 
17 Mähönen (2001) s. 19-47. 
18 Posner (1995) s. 4-5. Se även Mähönen; Määttä (2003) s. 223. 
19 Husa et al. (2008) s. 20. Se även Aarnio (1982) s. 61-62. 
20 Vilken karaktär rättskällorna har påverkar primärt domaren, och huruvida det är tjänstefel ifall domaren inte 

följer dem. Starka rättskällor är lag och sedvana, svaga rättskällor å andra sidan är rättspraxis och lagstiftarens 

mening. Skillnaden är att man alltid måste, oavsett vad, följa de starka rättskällorna, medan det inte är ett tjänstefel 

att inte följa de svaga källorna, trots att man behöver förklara ett eventuellt avvikande till att följa dem. Utöver 

dessa finns det frivilliga eller tillåtna rättskällor, som bland annat juridiska skrifter. Dessa får man använda sig av, 

ifall man vill. Se Aarnio (2011) s. 68-69 samt Husa et al. (2008) s. 33. 
21 Aarnio (2011) s. 1. Se även Peczenik (1995) s. 312. 
22 Se Aarnio (2011) s. 13-14. 
23 Framläggandet av De lege ferenda förslag är i enlighet med den rättsdogmatiska metoden enligt Peczenik (1995) 

s. 313. 
24 Husa et al. (2008) s. 23 se även Aarnio (2011) s. 2. 
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som självklart kanske inte existerar i en annan rättsordning, vilket gör att man uppfattar denna 

regel på ett nytt sätt.25 Eftersom SPAC-bolag är så nya på den finska marknaden så kommer 

en hel del jämförelser att göras med det amerikanska rättssystemet, och vissa iakttagelser om 

möjliga gemensamma nämnare kommer att framkomma. Det amerikanska systemet skiljer sig 

dock markant från det finska vad gäller lagstiftning, så därför kommer inte för grova paralleller 

att dras, utan närmast kommer jämförelsen fungera som ett stöd till att förstå SPAC-bolagen 

som fenomen. När sedan frågan om stewardship blir mer aktuell kommer en jämförelse göras 

med det danska systemet där en stewardship-kod redan inkorporerats. Eftersom den nordiska 

lagstiftningen är långt likadan, kan vi i Finland dra lärdom av hur Danmark valt att lösa frågan 

om stewardship, och ifall det här också kunde finnas ett behov av en dylik kod. För att förstå 

stewardship i Norden studeras således den danska koden närmare. I Norden är vår 

aktiebolagslagstiftning långt harmoniserad, och därför fungerar den generellt sätt som en bättre 

jämförelsegrund än den amerikanska.26 Rättsjämförelsen får således stor betydelse vid 

utredningen av behovet av stewardship reglering i Finland. Rättsjämförelsen kommer med 

andra ord att fungera som en stödmetod till den rättsdogmatiska på traditionellt vis även i 

denna avhandling. 

En avhandling som primärt använder sig av den rättsdogmatiska metoden blandat med den 

rättsjämförande tar ofta fasta på olika former av premisser och argument, som inte 

nödvändigtvis presenteras som absoluta sanningar, snarare påståenden. Genom argumentation 

och stödpremisser bildas sedan en uppfattning som heller inte är en absolut sanning, utan en 

mer eller mindre välargumenterad tes baserad på gällande regler, likheter och lärdomar från 

närliggande system.27 Avhandlingen strävar således efter att tolka de tankar och regler som 

finns, och att på ett välargumenterat sätt, upplysa de problem som finns med SPAC-bolag på 

den finska marknaden, samt hur och ifall dessa kunde lösas med hjälp av verktyg från 

bolagsstyrningsreglementet. 

  

 
25 Bogdan (1996) s. 2. 
26 Se Mähönen; Johnsen (2019) s. 219-221. 
27 Siltala (2003) s. 327-328. Se även Aarnio (1982) s. 61-62. 
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2 Fenomenet SPAC – vad är det frågan om? 

2.1 Introduktion 

Special Purpose Acquisition Companies, specialförvärvsbolag eller SPAC-bolag som de 

kommit att bli kallade i folkmun är inte i sig någon ny företeelse, utan har utvecklats ren för 

drygt 40 år sedan.28 Det har kallats för den fattiga mannens private equity fond29 eftersom det 

på ett dylikt sätt placerar pengar, men är mera lättillgängligt och inte kräver en enorm 

grundinvestering.30 SPAC-bolagen är kontroversiella31 eftersom de ansetts innebära en stor risk, 

men har stigit fram som ett vedertaget alternativ till mera traditionella investeringsformer som 

just private equity och värdepappersfonder eller hedgefonder32.33 Gemensamt för dessa tre är 

att de alla involverar någon form av riskfaktor. De har dock under de senaste åren, kanske 

delvis på grund av att det så kallade IPO-fönstret34 har varit uppe såpass länge, ökat på ett vis 

som närmast kunde beskrivas som explosionsartat. År 2020 kunde kallas SPAC-bolagens år, 

då det delvis på grund av vissa underlättningar från SEC, vilka grundade sig i det rådande 

pandemiläget och Covid-19, steg i mängd på ett aldrig förr skådat sätt.35 SEC är USA:s 

värdepappersmarknadskommission, alltså myndigheten vars syfte är att skydda investerarna 

och marknaden på ett rättvist och effektivt sätt.36 Efter år 2020 har SPAC-bolagen blivit alltmer 

använda samt omtalade. Som börslistningsalternativ är de dock mycket polariserande och har 

styrt upp mycket diskussion. 

För att förstå SPAC-bolagen behöver man en viss förståelse för hur den ”normala” 

börslistningsprocessen fungerar, och även vad det är som motiverar bolagen till att börslista sig 

över lag. Således kommer en kort beskrivning av den traditionella börslistningsprocessen att 

ske till näst, före en djupdykning i just SPAC-bolagens börslistningsprocess inleds. 

 
28 Riemer (2007) s. 931. 
29 Med private equity menas generellt en enhet som genom företagsförvärv av såväl privata som publika bolag 

bygger sin verksamhet och skapar sin vinst. Se bland annat Davidoff (2008) s. 184. 
30 Se bland annat Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 874. 
31 Se bland annat Feldman (2009) s. 89. 
32 På engelska Hedge fund. Med en hedgefond menas en fond som gör korta och längre investeringar, ofta med 

hög risk, med syfte att alltid gå på vinst, oavsett hur marknaden ser ut (och därifrån kommer också namnet 

hedging) genom diverse olika investeringsstrategier. Se bland annat Davidoff (2008) s. 191-192. 
33 Davidoff (2008) s. 179. 
34 Mer om detta i kapitel 2.2 nedan. 
35 Hori; Osano (2021) s. 34. 
36 About the SEC. 
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2.2 Motiven bakom den traditionella börslistningsprocessen 

Det finns otaliga olika orsaker till att ett bolag kan tänka sig vilja gå från privat till publikt. Det 

är således i denna beskrivning inte ändamålsenligt att analysera alla de olika scenarion som 

kan driva ett företag till att vilja genomgå en börslistningsprocess, utan närmast försöka ta fasta 

på de nämnare som de allra flesta delar. Det som de flesta bolag har gemensamt, är att genom 

att övergå från ett privat bolag till ett publikt, ansamla nytt kapital.37 Nytt kapital söks för att 

förverkliga investeringsplaner, företagsförvärv, geografisk eller annan typ av expansion.38 Det 

är också ett sätt för aktieägarna att skapa ett positivt tryck på bolagets ledning. Motiven till 

börslistning varierar dock hela tiden och är starkt beroende av de aktuella trenderna.39 Genom 

att börsnoteras får företaget in nytt kapital och nya investerare som tror på företaget. Med det 

nya kapitalet kan man sedan utveckla företaget, ta det till en ny nivå och skapa värde för 

bolagets aktieägare. De nya, och förstås även de gamla investerarna (till den grad de inte sålt 

sina aktier i emissionen40), alltså aktieägare som de sedermera i det publika bolaget blir, får 

sedan sin värdeökning genom eventuell uppgång av bolagets aktiepris efter aktieemissionen. 

Beredningen av vinst åt aktieägarna är ett av aktiebolagens primära mål och det härstammar 

från lagen, närmare bestämt ABL 1 kapitel 5 § ”Verksamhetens syfte”. Denna princip är även 

en primär byggsten för en fungerande kapitalmarknad. 

Aktiekapitalmarknaden styrs av utbud och efterfrågan mellan investerare med överlopps 

kapital som söker nya investeringsobjekt samt bolag som saknar kapital för att förverkliga 

investeringar eller sina andra tillväxtplaner. Utbudet av kapital på aktiekapitalmarknaden 

reflekterar däremot utöver konjunktur, riskaptit och framtidsutsikter också investerarnas 

alternativa kostnader och möjligheter att investera i till exempel skuldebrev och andra 

produkter.41 Det är här som termen IPO-fönster kommer in. Marknaden rör sig i cykler: när 

konjunkturläget är positivt, investerarnas förväntningar för bolagens framtida tillväxt höga, 

alternativa investeringar få och då M&A marknaden är aktiv kommer det finnas alltmer kapital 

på aktiekapitalmarknaden och således en ökande mängd investerare som väljer att investera i 

bolagens börsintroduktioner.42 Denna cykel bildar alltså en typ av fönster, ett visst tidsrum, där 

 
37 Mähönen (2019) s. 97-98. Se även Initial Public Offering (IPO). 
38 Berk; DeMarzo (2020) S. 878-879. 
39 Örtengren (2008) s. 104. 
40 Se Ibid. s. 105. 
41 Se Ibid. s. 103-105. 
42 Berk; Demarzo (2020) s. 890. Det kan också finnas andra orsaker som är mer tidsspecifika till att det blir mer 

populärt att göra en börslistning, som att billigare pris kan göra att det är enklare för ett litet bolag att bli uppköpt 
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det finns mycket kapital som rör sig på marknaden, och där klimatet kunde sägas vara mera 

tåligt för listningar.43 Då brukar man säga att IPO-fönstret är öppet. Under dessa fönster, brukar 

det ske mycket listningar, och naturligt, då det finns mindre utbud på kapital till 

aktiekapitalmarknaden, så sker det heller inte många börslistningar.44 När det sker färre 

listningar och finns mindre kapital brukar man säga att IPO-fönstret är stängt. Det IPO-fönster 

som nu råder, har varit öppet under en lång tid, vilket har lett till rekordmånga listningar på 

bland annat Helsingforsbörsen (se grafen nedan).45 Denna mängd börslistningar, och det 

faktum att de låga räntorna sett till att utbudet på aktiekapital har varit stort, kan vara bland de 

bidragande orsakerna till att även SPAC-bolagen vågat ta sig in på den nordiska marknaden. 

 

Graf lånad från Börsstiftelsens sidor, som är gjord baserat på information från Nasdaq.46 Grafen visar antalet 

börslistningar på Nasdaq börserna (inkluderat First North) i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn mellan 

åren 2000-2021. 

Trots den aktiva listningsnivån under det senaste decenniet är den traditionella 

börslistningsprocessen fortfarande tidskrävande, och brukar ta i snitt mellan sex och tolv 

månader.47 Framför allt, både på grund av värdepappersmarknadsreglering och 

förväntningarna från investerare, är den traditionella börslistningsprocessen dyr. Bolagen 

 
av ett stort bolag än göra en börslistning eller att investerare hellre väljer att göra större investeringar i privata 

bolag. 
43 Se även Bill (1993) s.52. 
44 Se Initial Public Offering (IPO) samt Rose; Solomon (2016) s. 100. 
45 Se bland annat Helsingin pörssi kutittelee 20 vuoden ennätystaso – teknokuplan jälkeinen raja voi rikkoutua. 

Se även Greene et al. (2021) s. 716. 
46 Börslistningar i Norden under de senaste åren. 
47 Carpentier et al. (2012) s.57. 
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behöver ofta anlita flera olika rådgivare, som advokater, investeringsbanker, konsulter och 

revisorer för att stöda bolaget i börslistningsprocessen. Med tanke på hur tung den traditionella 

börslistningsprocessen är, så är det inte konstigt att företagen börjat söka efter alternativa sätt 

att nå den publika statusen.48 Trots att även First North listningarna med enklare 

börslistningsprocesser och krav då det gäller värdepappersmarknadsreglering också blivit 

populära, har det tydligt funnits en efterfrågan på andra alternativ, däribland SPAC-bolag. 

First North, som nämnts flyktigt tidigare, är en alternativ marknadsplats på den finska 

värdepappersmarknaden. First North fungerar som en börs men aktierna som handlas där är 

inte börsnoterade i en formell mening. Bolagen som befinner sig på denna mindre börs är 

således inte bundna av det regelverk som gäller för börsnoterade bolag. Man behöver till 

exempel inte följa reglerna om flaggning eller de internationella bokföringsreglerna, men det 

anses vara god kutym att följa reglerna trots allt, eftersom många bolag som befinner sig på 

First North har ambitionen att vid ett senare tillfälle flytta över till den riktiga börsen.49 First 

North bildades för att få mer variation i marknaden och ge även mindre bolag en möjlighet att 

uppnå en dylik status som de bolag som är börsnoterade. First North är med andra ord också 

ett alternativ till den traditionella processen, fastän det ofta fungerar primärt som ett första steg 

där bolaget kan växa före man träder in på den riktiga börsen.50 

2.3 Hur SPAC-bolag skiljer sig från traditionella börslistade bolag 

När det kommer till målsättningen gällande varför bolag väljer att börslistas, så skiljer sig 

SPAC-bolagen inte från de traditionella börslistningarna, tvärtom. SPAC-bolagen är som ovan 

nämnts skalbolag, vars mål är att samla åt sig en viss mängd kapital som bestämts i prospektet 

i och med listningen, för att, då börslistningsprocessen är klar, kunna köpa ett eller flera bolag 

som kommer att bilda företagsverksamheten.51 Behovet för kapital är med andra ord ännu 

större i SPAC-bolag jämfört med sådana bolag som söker en traditionell börslistning. SPAC-

bolagens enda mål är att samla en viss mängd kapital så att de kan köpa företag, få till stånd en 

företagsverksamhet, och sedan öka företagsverksamhetens tillväxt.52 Det görs även en 

omröstning bland dem som investerat gällande det möjliga målbolaget, eller målbolagen, som 

SPAC-bolaget kan tänka sig att förvärva, och således får de nya aktieägarna som investerat i 

 
48 Vermeulen (2015) s. 425. 
49 Örtengen (2008) s. 109. Se även Mitä eroa on First North-listalla ja päälistalla? 
50 Mitä eroa on First North-listalla ja päälistalla? 
51 Blomkvist; Vulanovic (2020) s. 1 
52 Cumming et al. (2014) s. 198. 
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SPAC-bolagen påverka vilken typ av bolag som SPAC-bolaget förvärvar.53 Detta faktum, att en 

röstning om vilket företag som skall förvärvas sker, anses vara en av SPAC-bolagens absoluta 

fördelar från aktieägarnas perspektiv.54 

En distinktion skall göras mellan SPAC-bolag och så kallade reverse mergers, eller omvänd 

sammanslagning som det kanske närmast kunde översättas till. I den senare, är det frågan om 

ett privat bolag, som köper ett publikt bolag och således når den publika statusen utan att gå 

den traditionsenliga börslistningsvägen. Det publika bolaget är ofta en form av skalbolag som 

allt som oftast är inaktivt, och verksamheten kommer från att det privata bolaget sammanslås 

med det publika.55 Eftersom det även i den omvända sammanslagningen är frågan om en form 

av publika skalbolag, är det lätt att blanda ihop detta fenomen med SPAC-bolagen. Men det 

är värt att notera, att SPAC-bolag genomgår en börsnotering, men själva verksamheten tar fart 

först efter att bolaget redan är börsnoterat.56 I omvända sammanslagningar har det funnits en 

aktiv verksamhet i det börsnoterade bolaget, men denna har under årens lopp försvunnit, och 

kvar på börsen har endast lämnats ett tomt, publikt skalbolag utan egentlig aktiv verksamhet. 

Det lönar sig att hålla dessa två klart skiljt för sig eftersom det nästan är frågan om spegelvända 

processer, och fastän båda är mera icke-traditionella sätt att bli en del av börsen, så är det sist 

och slutligen frågan om annorlunda processer. SPAC-bolaget är på inget sätt passivt, tvärtom 

är det SPAC-bolaget som aktivt letar efter ett målbolag. I omvända sammanslagningar är det 

den privata aktören som letar efter ett passivt publikt bolag. Omvända sammanslagningar är 

vidare inte särskilt vanliga på den finska marknaden, då själva börslistningsprocessen är så pass 

mycket mer sällsynt än i till exempel USA där börsmarknaden är större. I Finland uppstår det 

de facto sällan publika skalbolag vars verksamhet i princip slutat existera fastän bolaget 

fortfarande kvarstår på den finska börsen, något som inte är lika ovanligt i USA. 

Fastän SPAC-bolagen även de blir listade bolag, så finns det vissa regler som skiljer dem från 

traditionellt listade bolag. Här har bland annat ESMA tagit fram en specifik lista med 

information som de anser att SPAC-bolagen, till skillnad från vanliga bolag som tänkt listas, 

 
53 Det skall sägas att det inte kan vara frågan om vad som helst för bolag, eftersom man i och med börslistningen 

i prospektet behöver sätta ut någon form av parameter kring vilken typ av verksamhet som bolaget kommer att 

utöva i framtiden. Vidare, faller även SPAC-bolag inom Prospektförordningens verksamhetsområde, och 

behöver följa det som stadgas där. ESMA har också uttalat sig om prospekt specifik information som varje SPAC-

bolag i EU borde uppfylla, se ESMA: s uttalande om SPAC: s 15.7.2021. 
54 Se Cumming et al. (2014) s. 199 samt Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 854. I enlighet med ABL röstas dock 

också i normala bolag, så i sig är röstningen om företagsförvärv inget som är SPAC-specifikt, men det utgör förstås 

en större del av aktieägarens roll då bolaget inte har någon annan verksamhet i början. 
55 Cumming et al. (2014) s. 199. Se även Vermeulen 2015 s. 421-422 och Feldman (2012) s. 140. 
56 Cumming et. al (2014) s. 199. Se även Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 877-878. 
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borde beskriva utförligt i sitt prospekt.57 Denna lista innehåller 12 punkter, som beskriver 

detaljerat hurudan information som borde framgå ur prospektet, och varför det är viktigt att 

denna information finns med, då det är frågan om just ett SPAC-bolag.58 Bland annat skall 

man redogöra för möjliga riskfaktorer, sin strategi, intressekonflikter med speciellt fokus på 

sponsorn och hur dessa löses, ledningen och styrelsens relevanta arbetserfarenhet och 

positioner de innehaft samt information om priset och majoritetsägare. SPAC-bolagen i 

Finland genomgår långt samma process som andra bolag som blir en del av börsen och just 

denna punkt skiljer dem inte så mycket åt. Utgångspunkten för SPAC-bolag är dock en helt 

annan, vilket skiljer dem från andra företagsformer. Dessa utgångspunkter behandlas närmare 

i kommande kapitel 2.4 och 2.5. 

2.4 En historisk överblick av SPAC-bolag 

2.4.1 Historia – Från Blank Check-bolag till de moderna SPAC-bolag vi känner till idag 

SPAC-bolag har sina rötter i Nordamerika, där de under 1980-talet utvecklades ur så kallade 

Blank Check-bolag.59 Det finns dock i engelsk litteratur omnämnanden om någon form av 

blank check-bolag som daterar sig så långt bak som 1800-talet, där de beskrivs som ett bolag 

som ämnar förvärva en stor fördel, men ingen vet vad den är.60 En del av detta historiska arv 

kvarstår än idag, i och med att bolagen i princip är ”blanka” och inte har någon egen 

verksamhet då det påbörjar börslistningsprocessen, mycket i linje med hur det gjordes med de 

historiska blank check-bolagen. Ett blank check-bolag definieras av amerikanska SEC som ett 

bolag i utvecklingsstadiet som inte har någon specifik verksamhetsplan, men som ämnar att slå 

sig samman med eller förvärva ett bolag.61 

Då när denna typs företag började komma in på marknaden, var de mycket problematiska, 

eftersom det hände en hel del förskingringar inom dessa.62 1980-talets USA var en plats där 

det fanns hög aktivitet kring börsnoteringar, men även en hel del kriminalitet i form av 

förskingring, förfalskning och allmän vilseledning då börsregleringen ännu höll på att formas. 

 
57 Enligt prospektiförordningens Artikel 6 ska ett prospekt innehålla den nödvändiga information som är väsentlig 

för att investerarna ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens och eventuella garantens tillgångar 

och skulder, rättigheter som är förenade med värdepappren och skälen till emissionens effekt på emittenten. 

Prospektet skall vidare enligt Artikel 7 innehålla en sammanfattning där nyckelinformation som kan hjälpa 

investerarna när de överväger att investera i de berörda värdepapperna framkommer. Se även VML kapitel 4 där 

de finska prospektreglerna behandlas. 
58 ESMA: s uttalande om SPAC:s 15.7.2021. 
59 Riemer (2007) s. 931 se även Castelli (2009) s. 237. 
60 Shachmurove; Vulanovic (2016) s. 14. 
61 Heyman (2007) s. 531. Se även Blank check company samt Schumacher (2020) s 396. 
62 Riemer (2004) s. 932. Se även Heyman (2007) s. 531. 
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Eftersom regleringen på denna tid inte var effektiv, frodades kriminalitet och då det inte fanns 

lagliga medel att ta till så exploderade mängden brott gällande aktier och penningmedel. Då 

det var som värst förskingrades runt 2 miljarder dollar per år genom dessa bolag.63 Bolagen 

samlade in mängder av kapital för ett framtida företagsförvärv, och när denna del var klar 

försvann grundaren i väg med pengarna, och aktieägarna lämnades kvar tomhänta. 

På grund av mängden olagligheter som rådde kring blank check-bolagen upprättade SEC 

stränga regler för denna typ av företag, och satt upp riktlinjer på vad som krävdes av blank 

check-bolag. Dessa krav var närmast SEC:s regel nummer 419 samt den så kallade Penny 

Stock Reform Act:en från 199064. På grund av den nya hårda regleringen kring de gamla blank 

check-bolagen, försvann de för en tid framöver, men ur dess aska uppstod SPAC-bolagen, 

som en ny, reformerad version som kunde undvika den hårda lagstiftningen. Det var flera 

aktörers vilja att blank check-bolagen skulle försvinna för gott, men en grupp jurister bestämde 

sig för att försöka arbeta fram en modell av dessa företag, som kunde vara säker för 

investerarna och således få SEC:s godkännande. Bankiren David Nussbaum brukar ofta 

nämnas som en av dem som arbetade fram en struktur som var dylik den gamla blank check-

strukturen, men verkade i enlighet med regel nummer 419. Han lanserade under 1990-talet 

ett tolvtalbolag med bra framgång enligt denna modell.65 Orsaken till att man inte gav upp idén 

om blank check-bolag var att de, trots sitt dåliga rykte också kunde användas på ett legitimt 

sätt, för att grunda investeringsmöjligheter och ta intressanta bolag till aktiemarknaden på ett 

kostnadseffektivt sätt.66 SPAC-bolagen blev trots sin omarbetade form inte populära direkt på 

nytt, delvis på grund av det läge som rådde på den amerikanska marknaden under 1990-talet. 

Det var helt enkelt lättare då för små företag att listas den traditionella vägen än via en SPAC-

process. Det skulle dröja till 2003 före SPAC-bolagen ånyo trädde fram som ett seriöst 

alternativ på den amerikanska marknaden.67  

Numera är SPAC-bolagen i USA inte längre reglerade av SEC:s gamla regler för blank check-

bolag och idag följer SPAC-bolagen samma regler som de andra börsnoterade bolagen. Den 

amerikanska börsen har under dessa 40 år utvecklats enormt mycket och är idag en tämligen 

 
63 Castelli (2009) s. 239. Se även Schumacher (2020) s. 396-397. 
64 Reglerna innebar bland annat att ett lämpligt målbolag måste hittas ren inom 18 månader, och att 90 % av det 

insamlade kapitalet skulle läggas in på ett särskilt escrow-konto (spärrkonto). Regel nummer 419 innehöll allt 

som allt 6 olika restriktioner som tillsammans gjorde hela bolagsformen mycket begränsad. Detta ledde till att 

det blev svårt för även de legitima blank check-bolagen att fortsätta under den nya regleringen. 
65 Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 876. 
66 Heyman (2007) s. 536-539. Se även Castelli (2009) s. 250-251. 
67 Heyman (2007) s. 531-532. Se även Castelli (2009) s. 239. 
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reglerad marknad, såväl på det nationella som på det internationella planet.68 SPAC-bolagens 

framfart var dock försiktig till en början, mycket på grund av det dåliga rykte de fått från sina 

tidiga år.69 

2.4.2 Mellanskedet 

Efter introduktionen av den äldre formen av blank check-bolag som användes för kriminellt 

syfte (vilka föll bort som en reaktion på regel 419) inleddes som ovan nämnts ett mellanskede 

då SPAC-bolagen först inte användas så mycket. Efter millennieskiftet blev den nya, 

reformerade formen mycket populär, och under tidigt 2000-tal gjordes över 50 % av alla 

börslistningar i USA i form av SPAC-bolag. SPAC-bolagen påbörjade sin återkomst ordentligt 

under 2003.70 Att SPAC-bolagen ånyo blev populära var delvis stora investeringsbankers 

förtjänst, som både vågade investera och gå in som garanter i den nya reformerade formen av 

bolagen, och således sände ett budskap åt andra investerare att SPAC-bolagen var vedertagna 

investeringsalternativ.71 Det faktum att American Stock Exchange (”Amex”) tillät SPAC-

bolagen att lista sig på sin börs var även det en bidragande faktor till att SPAC-bolagen började 

tas på allt större allvar och antalen ökade återigen.72 

SPAC-bolagen var under 2000-talet ett mycket populärt alternativ till den traditionella 

börslistningsprocessen i USA. SPAC-bolagen fick sig även de, som de flesta andra aktörer på 

den finansiella marknaden, en törn i och med den finansiella kris som drabbade världen men 

primärt i detta fall USA och den amerikanska börsen 2008. Åren efter detta sjönk mängden 

SPAC-noteringar först till 14 % för att sedan falla ner till noll noteringar åren 2009 och 2010.73 

SPAC-bolagen började återvända igen under 2014.74 

En av de bidragande orsakerna till att SPAC-bolagen blev alltmer populära, var eftersom små 

företag efter den finansiella krisen inte på egen hand hade de medel som krävdes för en 

listning. Genom att bli upphandlat av ett SPAC-skalbolag, som redan genomfört en listning 

och hade resurserna, så kunde även mindre företag nå statusen som listade bolag, utan att 

använda sina egna resurser.75 Det är även ett sätt för välkända bolag, som har finansiella 

 
68 Se Tuomola (2003). 
69 Carpentier et al. (2012) s. 88. 
70 Blomkvist; Vulanovic (2020) s. 1. Se även Castelli (2007) s. 259-260. 
71 Heyman (2007) s. 540. Se även Castelli (2009) s. 242. 
72 Castelli (2009) s. 237-238. Se även Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 907. 
73 Cumming et al. (2014) s. 200. 
74 Se grafen på sida 2 i Blomkvist; Vulanovic (2020) för en bild av mängden SPAC-bolag under 2000-talet i U.S.A 

samt Castelli (2009) s. 273. 
75 Heyman (2007) s. 544. 
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problem, att repa sig, vilket kunde ses i en av de mest välkända SPAC-affärerna genom tiderna, 

Acquicor. I den affären köpte Apples före detta ledning Steve Wozniak, Gil Amelio och Ellen 

Hancock via sin SPAC upp det välkända bolaget Jazz Semiconductor, som vid det skedet hade 

ekonomiska problem, vilka delvis löstes genom att bli en del av Acquicor.76 

I takt med att marknaden börjat repa sig har SPAC-bolagen sakta men säkert igen trätt fram 

som ett vedertaget alternativ. Under 2019 i USA så kunde man redan se att populariteten stigit, 

men det var först under 2020 som SPAC-bolagen i USA på ett explosionsartat sätt ökade, och 

under året 2020 börsnoterades över 650 bolag som SPAC-bolag på de amerikanska börserna. 

Trenden verkar i detta fall vara stigande, då mängden SPAC-bolag ökat under året 2021 

jämfört med siffrorna från 2020.77 Dock kan man ana en dal på kommande, vilket kanske 

tyder på att SPAC explosionen i USA håller på att lugna ner sig, och att trenden framöver 

eventuellt delvis kommer att vara negativ. Orsakerna till dalen kan bland annat vara att hetsen 

kring bolagen lagt sig, och negativ press på grund av rättstvister runt bolagsformen i USA.78 

Orsaken till att SPAC-bolagen blivit mera populära är delvis på grund av centralbankernas 

penningpolitik79 samt staternas expansiva fiskalpolitik. Den expansiva penningpolitiken har 

gjort att investerare söker investeringsobjekt, och satsar således också på till exempel SPAC-

bolag. Vidare kan det spekuleras att pandemin lett till att bolag inte vågat genomföra sin 

börslistning i enlighet med deras ursprungliga tidtabell, utan valt att skjuta upp den, vilket i sig 

även gör att mängden SPAC-börslistningar, jämfört med de traditionella, verkar som fler i 

proportion. Slutligen, har vissa bolag sett SPAC-processen som ett säkrare alternativ då kraven 

inte är fullt så många som för en traditionell listning på den amerikanska börsen, vilket även 

det lätt till att företag valt SPAC-vägen på grund av det osäkra läget som Covid-19 pandemin 

orsakat. I USA ledde utbrottet av pandemin till att antalet SPAC-bolag steg till hälften av alla 

listningar.80 

Eftersom antalet amerikanska SPAC-bolag ökade under år 2020 på ett nästintill 

explosionsartat sätt,81så var det endast en tidsfråga innan fenomenet började sprida sig även till 

Norden. 

 
76 Se Ibid. s. 545. Se även Feldman (2012) s. 141. 
77 Inlägg av Taylor Wesser på Lexology, se även Castelli (2009) s. 268.  
78 Inlägg av Melissa Pfeuffer på Lexology. För en avvikande åsikt, se Ganor (2021) s. 391. 
79 På engelska monetary policy. 
80 Inlägg av Taylor Wesser på Lexology. Se även Ganor (2021) s. 393. 
81 Greene et al. (2021) s. 757. 
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2.4.3 Antalen SPAC-bolag exploderar på den amerikanske marknaden och sprider sig till 

Europa 

Trenden med SPAC-bolag har absolut nått Europa, men man kan på denna marknad märka 

av en viss försiktighet vad gäller detta nya fenomen, då denna typs bolag än så länge 

introducerats rätt försiktigt. Ett liknande fenomen kunde ses då private equity fonderna spred 

sig från USA, där Europa valde att ställa sig lite skeptiskt till denna typ av företag, och där de 

först etablerade sig i Storbritannien före de sakta började sprida sig vidare till resten av 

Europa.82 Det första europeiska SPAC-bolaget såg dagens ljus så tidigt som 2005, men förblev 

närmast en engångsföreteelse vid den tidpunkten.83 Listningarna har koncentrerats till 

huvudsakligen år 202184, och fastän det har skett listningar på diverse börser, har dessa ändå i 

jämförelse med den amerikanska mängden endast varit en bråkdel. I Europa har denna typ 

av listningar, i varje fall till en början, primärt koncentrerat sig till börserna i Paris, Amsterdam 

samt Frankfurt. Vidare har det i början varit frågan om rätt små SPAC-bolag som sedermera 

köpts bort från börsen, men under 2021 lanserades flera märkbara SPAC-bolag85, speciellt på 

Amsterdam börsen.86  

Något att ha i åtanke då man jämför det europeiska systemet med det amerikanska, är givetvis 

lagstiftningen som till stora delar skiljer sig åt. Detta har varit ett hinder i SPAC-bolagens 

framfart i Storbritannien, där man varit tvungen att först gå åt lagstiftningen, och ändra denna, 

för att kunna tillåta och möjliggöra en börslistningsprocess via ett SPAC-bolag.87 Det är också 

orsaken till att just Nederländerna kanske för tillfället kan anses vara den ledande börsen för 

SPAC-bolag i Europa, eftersom den nederländska regleringen har visat sig tåla SPAC-bolag 

väldigt bra.88 Med tanke på att just lagstiftningen delvis skiljer sig så mycket från den 

amerikanska, och det faktum att Europa inte har en historia med den typen av blank check-

bolag som fanns i USA, så är det kanske i sig inte så underligt att framfarten här än så länge 

varit rätt måttlig. Trots detta, är den europeiska marknaden generellt sätt väl lämpad för SPAC-

 
82 Schumacher (2020) s. 402. Schumacher poängterar också vikten av Brexit och att det för tillfället är oklart ifall, 

och i vilken utsträckning värdepappersmarknaden kommer att påverkas av att Storbritannien inte längre är en 

del av EU och AIFM-direktivet (2011/61/EU). 
83 Ibid. s. 404. 
84 ESMA: s uttalande om SPAC: s 15.7.2021. Se även The SPACs boom. 
85 Till exempel Pegasus Europé SPAC som genom sin listning samlade närmare 606 miljoner amerikanska dollar 

(se The SPACs boom). 
86 Se The SPACs boom. 
87 Inlägg av Taylor Wesser på Lexology. Se även The SPACs boom.  
88 The SPACs boom. Se även D’Alvia (2014) s. 17 där det poängteras att den italienska regleringen å andra sidan 

varit konservativare då det gäller implementeringen av SPAC-bolag. 
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bolag, då den på inget sätt är lika reglerad som den amerikanska, och till exempel 

skattelagstiftningen då det gäller SPAC-bolag är betydligt förmånligare i Europa i jämförelse 

med USA.89 

Vad gäller regleringen av SPAC-bolag i Europa så har det än så länge inte skett på en allmän 

EU-nivå, utan det är upp till varje land eller börs för sig att ta besluten om hur det väljer att 

reglera, eller inte reglera sin börs. Nasdaq Stockholm har exempelvis valt att anamma samma 

regler som gäller på den amerikanska börsen.90 Även på Helsingforsbörsen, som även den 

kontrolleras av Nasdaq, så finns det ett eget SPAC-segment där dylika bolag kan listas, och det 

var även där som det första finska SPAC-bolagets börsnotering skedde.91 Framfarten för SPAC-

bolagen på de europeiska börsmarknaderna har således delvis begränsats av en lagstiftning 

som allt som oftast skiljer sig från den amerikanska, och därför kräver alternativa lösningar, 

men delvis också av en viss försiktighet inför ett nytt amerikanskt fenomen, som ändå en gång 

i tiden inte hade ett särskilt bra rykte. Regleringen har skiljt sig på bland annat Frankfurt, 

Amsterdam, London och Luxemburg börserna.92 I början var det således primärt frågan om 

icke-europeiska bolag som på grund av till exempel skatterättsliga orsaker gjorde SPAC-

börslistningsprocesser i Europa, framom att europeiska länder utnyttjade och utforskade det 

amerikanska fenomenet.93 Men nu då de första SPAC-bolagen sett dagens ljus, och 

lagstiftningen är uppdaterad för att även kunna inkludera samt tillåta SPAC-bolag, finns det i 

praktiken ingenting som stoppar dessa bolags framfart i Europa, Norden och Finland.  

ESMA har uttalat sig om SPAC-bolag på den europeiska marknaden, och i sitt uttalande 

noterat att det kan finnas nationella skillnader i lagstiftningen och marknadspraxisen. De har 

inte velat gå åt detta, men poängterar och önskar att den information som skrivs i prospekten 

skulle följa ett dylikt mönster, och vara långt enhetliga runtom i den Europeiska unionen. 

Vidare noterades att ett enhetligt regelverk heller inte är ändamålsenligt, eftersom 

transaktionerna är så komplexa och varierar så mycket i form då ett skalbolag i princip kan 

förvärva en hurudan verksamhet som helst.94 Än så länge är det alltså upp till varje börs att 

bestämma hur regleringen kring SPAC-bolagen skall se ut; eller om de överhuvudtaget skall 

regleras. 

 
89 Se Schumacher (2020) s. 405. 
90 ACQ:s inlägg ”What is a SPAC?”. 
91 VAC:s börsmeddelande. 
92 SPAC Momentum Continues in Europe. Se även D’Alvia (2014) s. 17-18. 
93 Schumacher (2020) s. 407. 
94 Se ESMA: s uttalande om SPAC: s 15.7.2021 och SPAC Momentum Continues in Europe. 



 

 
18 

2.4.4 De första nordiska SPAC-bolagen 

År 2021 var på många sätt ett aktivt år på aktiekapitalmarknaden med rekordmånga 

börslistningar. Ännu mer häpnadsväckande blev det på börserna i Stockholm och Helsingfors, 

då företaget Bure Equity listade sitt SPAC-bolag ACQ i mars, som även blev den första 

börslistningen för denna typ av bolag i Sverige,95 och då Virala listade sitt VAC i juni vid 

Helsingforsbörsen Nasdaq96.97 Lifeline SPAC I (Hädanefter ”Lifeline I”) följde några månader 

senare efter, vilket innebär att det på Helsingforsbörsen nu funnits98 två SPAC-bolag. Det som 

i sig är positivt sett ur den finska synvinkeln, är att Finland så snabbt hoppade på denna trend, 

eftersom Helsingforsbörsen i proportion till Stockholmsbörsen är så pass mycket mindre, och 

definitivt inte är präglad av samma sorts internationalitet som börsen i Stockholm. Detta 

bevisar även hur nytt detta fenomen är i Norden, då dessa listningar skett inom loppet av ett 

år. I Finland har dessutom inte bara två SPAC-bolag lanserats, utan Nordens första de-SPAC-

process gjordes då VAC slogs samman med Purmo Group i januari 2022.99 

Regleringen i Finland och Norden över lag skiljer sig långt från den amerikanska, och här 

behöver också SPAC-bolagen genomgå samma process som alla andra bolag vilka ämnar lista 

sig vid Helsingforsbörsen. Så väl VAC som Lifeline I har således upprättat regelrätta prospekt, 

enligt kraven som listas i prospektförordningen och ESMA:s tilläggskrav. Helsingforsbörsens 

egna regler innehåller ett segment gällande SPAC-bolag, men det är mycket allmänt och 

stadgar bara i största allmänhet om att syftet skall vara att insamla kapital för att inom 36 

månader förvärva ett eller flera bolag. I övrigt är det de allmänna reglerna som gäller, också 

för SPAC-bolag.100 Bägge bolags aktier, som för VAC är C-serien och för Lifeline I A-serien, 

är listade på Nasdaq Helsingfors SPAC-segment.101 Det faktum att VAC var det första finska 

SPAC-bolaget på marknaden är något som också understryks i dess prospekt, där de lyfter 

fram den möjlighet att lagstiftningen inte ännu är tillräcklig, och att det kan uppstå situationer 

som man inte hade kunnat förvänta sig att uppstår då reglerna inte är tillräckliga. Således har 

 
95 Sveriges första SPAC. Notera att efter detta har det även på Stockholmsbörsen kommit fler SPAC-bolag (se 

bland annat Nasdaq Nordic). 
96 Börsen kallas oftast för Nasdaq Helsinki, men det svenskspråkiga namnet Helsingfors kommer häröver att 
användas eftersom denna avhandlings språk är svenska. 
97 VAC:s börsmeddelande. 
98 Eftersom VAC blivit Purmo Group som inte är ett SPAC-bolag behövs en imperfektform användas här. 
99 Finland has the Means to become a New North European Hub for SPACs. 
100 Pörssin säännöt osakkeiden liikkeeseenlaskijoille 1.3.2021 s. 22-23. 
101 Se Virala Acquisition Company Oyj Listalleottoesite 14.6.2021 s. ii samt Lifeline SPAC I Oyj – Esite. 
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också VAC varit mycket medvetna om att de delvis fungerar som en testkanin och att de delvis 

behöver bana vägen och stöta på problem för att andra i framtiden skall ha en lättare process.102 

VAC var uppbyggt med ett system som innebar tre olika aktieserier, A, B, och C. A-serien 

berättigar inte till vare sig dividend eller rösträtt, B- och C-serien berättigar å andra sidan till 

såväl dividend som rösträtt i proportion 1 aktie = 1 röst. I samband med börslistningen blev 

A-serien till E-serien och B-serien till F-serien. C-serien är den som börslistades och dessa 

aktier kan fritt överlåtas och hade först rätt till dividend fram till att 20 000 000 euro getts i 

dividend; efter detta har E- och F serien likadan rätt till dividend. E-och F serien ägdes i sin 

helhet av Virala och var så kallade grundaraktier. F-serien kan i proportionen 1:1 förvandlas 

till C-aktier tidigast då 36 månader löpt från den lyckade börsnoteringen och E-serien kunde 

förvandlas till F-aktier då vissa i bolagsordningen bestämda saker inträffar. På det här sättet har 

VAC försökt göra ett system där sponsorn går på vinst om bolaget klarar sig, genom att ha två 

skilda aktieserier som efter att vissa händelser eller prisnivåer nåtts blir den normala börslistade 

aktien men ändå knyter sponsorn till bolaget för en längre tid framöver. 

VAC har en speciell uppbyggnad av sitt SPAC-bolag eftersom det finns tre olika aktieklasser, 

och dessa kan inlösas på olika sätt och har även tidslimiter på när de kan säljas.103 Detta system 

skiljer sig från det traditionsenliga, som förklaras närmare nedan. Den bakomliggande orsaken 

till denna indelning var för att knyta såväl ledningen som sponsoraktieägarna till bolaget en 

längre tid. Genom att påvisa så kallat ”skin in the game”104 av styrelsen, vilket innebär att även 

de har investerat i bolaget, och att sponsorerna är knutna till bolaget också efter de-SPAC-

processen försökte man locka till sig nya investerare, och ge incitament om att det inte är frågan 

om ett bolag där sponsorerna försöker göra maximal vinst på aktieägarnas bekostnad. Man 

har genom de olika aktierna försökt få fram en modell som passar in på den finska marknaden, 

och som stärker SPAC-bolagens ställning istället för att påbörja SPAC-bolagens framfart med 

att understryka alla de negativa aspekter som ofta kopplas till dem. Vidare, har VAC inte ett 

traditionellt amerikanskt system med warranter105, utan sponsorerna har istället en annan klass 

aktier som efter en viss tid eller då ett visst pris nåtts omvandlas till C-aktier.106 Warranter kan 

 
102 Se Virala Acquisition Company Oyj Listalleottoesite 14.6.2021 s. 11. 
103 Se Ibid. s. 4, 22 och A1-A2. 
104 Med skin in the game avses att även styrelsen är ekonomiskt investerade i bolaget. Mer om detta nedan, i 

kapitel 3.3.2. 
105 Med en warrant menas inom SPAC-bolaget en rätt att vid ett senare skede få köpa fler aktier till ett reducerat 
pris då warranten löses in (Se Lewellen (2009) s. 5, Chemmanur; Fulghieri (1997) s. 1-2. och SPAC Warrants). 
Mer om detta i kapitel 2.5.1. 
106 Virala Acquisition Company Oyj Listalleottoesite 14.6.2021 s. 50-51. 
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i princip direkt lösas in och säljas, vilket gör sponsorn mera oförutsebar. Genom denna lösning 

har VAC velat signalera åt sina aktieägare en större form av transparens och vilja att stanna i 

bolaget och utveckla det en längre tid. Utöver detta har VAC i sitt prospekt tagit fram 

intressekonfliktssituationer och transparensens vikt gentemot aktieägarna, i enlighet med 

ESMA:s regler. 

Lifeline I å andra sidan har anammat det mera traditionsenliga SPAC-systemet med warranter 

som både sponsorerna, grundarna samt vissa aktieägare107 har.108 I sitt prospekt har Lifeline I 

identifierat risker både med warranterna och vissa intressekonflikter mellan sponsorerna och 

SPAC-bolaget, på ett dylikt sätt som VAC. Warranterna är delvis knutna till bolaget, så att de 

stiger i värde i takt med att SPAC-bolaget blomstrar, men det understryks att det kan uppstå 

scenarion då warrant-ägarna röstar för ett företagsförvärv som inte har de bästa villkoren, 

eftersom de har ett ekonomiskt incitament som är länkat till att ett företagsförvärv görs, vilket 

i sig innebär att ifall inget företagsförvärv blir av tappar de alla sina investeringar.109 I prospektet 

tas även upp att alla sponsorerna är aktieägare i Lifeline Ventures Fund Management Oy 

(Hädanefter ”Lifeline Ventures”) och eftersom Lifelife Ventures fungerar inom samma sektor 

som Lifeline I söker målbolag i, så kan de delvis tävla om samma bolag och det kan uppstå 

intressekonflikter mellan SPAC-bolaget och sponsorerna.110 Man har vidare försökt 

sammanknyta sponsorernas och aktieägarnas intressen i mångt och mycket för att undvika att 

intressekonflikter skall uppstå olika grupper emellan.111 

Rättspraxisen på detta område i Finland är än så länge så gott som obefintlig. Detta kan förstås 

delvis förklaras med att fenomenet är så nytt och att de finska rättssystemen å andra sidan är 

rätt långsamma, så fastän de redan i de två första SPAC-bolagen skulle ha uppstått problem, 

så har kanske behandlingen ännu inte hunnit framskrida. Den enda aspekt som delvis 

behandlats är den skatterättsliga aspekten, i ett förhandsbeslut. I fallet beslöts ifall vissa 

kostnader som uppstått under SPAC-processen kunde avskrivas eller inte.112 

VAC och Lifeline I är uppbyggda väldigt annorlunda, då VAC med sina olika aktieserier skiljer 

sig långt från den klassiska SPAC-modellen. Detta är något som även Lifeline I erkänt i sitt 

 
107 För aktieägarna fungerar det så att för varje tre aktier som man äger har man rätten till en warrant. Aktieägaren 

kan också själv välja huruvida hen vill teckna warranter eller ej. Således beror mängden warranter bland 

aktieägarna på mängden köpa aktier. Se Lifelife SPAC I Oyj – Esite 4.10.2021 s. 27. 
108 Se Lifelife SPAC I Oyj – Esite 4.10.2021 s. 3 och 5. 
109 Ibid. s. 7. 
110 Ibid. s. 9. 
111 Lifelife SPAC I Oyj – Esite 4.10.2021 s. 61-62.  
112 Se KVL:2021/39.  
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prospekt113. Bägge bolagen är under ett år gamla, och Lifeline I är ännu kvar i SPAC-stadiet i 

skrivande stund, så ännu kan inte alltför drastiska paralleller dras mellan bolagen och vilken 

form som i slutändan kommer att visa sig vara ”bättre”, en mer traditionell eller en nytänkande 

struktur. Bolagen har dock i sina prospekt understrukit viljan att verka transparent, och 

undvika intressekonflikter så om någon form av parallell skall dras, så kunde man anse att de 

båda vill att bolagen skall lyckas, och att SPAC-bolagens bana skall börja på ett så bra och 

tillförlitligt sätt som möjligt på den finska marknaden. 

2.5 SPAC börslistningsprocessen 

2.5.1 Allmänt 

I denna avhandlings inledning, behandlades SPAC-bolagens syfte och börslistningsprocess i 

ett nötskal. Processen är dock långt mer komplex än så, och för att förstå möjligheterna med 

SPAC-bolag men speciellt för att kunna lokalisera var de eventuella problemen kunde tänkas 

ligga, så behövs en noggrann inblick i börslistningsprocessen. Denna kommer härnäst att 

beskrivas och även med hjälp av en figur förkroppsliga det beskrivna. SPAC-bolagen har trätt 

fram som ett vedertaget alternativ till en traditionell börslistningsprocess och detta delvis för 

att processen kan anses vara både snabbare och billigare.114 

Nasdaq har infört en skild reglering vad gäller SPAC-bolag och ett eget segment där de kan 

listas. Reglerna innehåller bland annat en definition av SPAC-bolagen115, regler om att över 

90 % av de ansamlade medlen skall förvaras på ett separat escrow-konto116 och minst 80 % av 

de ansamlade medlen som förvaras på det separata kontot, skall användas till 

företagsförvärvet/-förvärven samt att tidsramen för företagsförvärvet/-förvärven är 36 

månader.117 Orsaken till att man lämnat en buffert på 20 %, är att denna delvis används då man 

genomför en så kallad due diligence-undersökning118 av möjliga målbolag att förvärva samt 

andra operativa kostnader som uppstår. Från den delen betalas även ersättning åt ledningen 

 
113 Lifelife SPAC I Oyj – Esite 4.10.2021 s. 49. 
114 Se bland annat Greene et al. (2021) s. 756. 
115 Bakomliggande idén är att emittenten genom SPAC-processen samlar medel för att kunna förvärva ett eller 

flera företag som sedan bildar verksamheten. 
116 Ett så kallat spärrkonto eller escrow konto. Se bland annat Rodrigues (2019) s. 442. 
117 Pörssin säännöt osakkeiden liikkeenlaskijoille 1.3.2021 s. 22-23. Se även Federal register / Vol. 81, No. 162/ 

Monday, August 22, 2016/Notices s, 56721. 
118 Med due diligence menas den process som genomförs före ett möjligt företagsförvärv, där man på ett kritiskt 

och systematiskt sätt går igenom all den operationella, finansiella och ledningsinformation som finns om 

köpeobjektet. Detta är en nödvändig och central del av ett företagsförvärv. Se bland annat Lauriala (2006) s. 1-2. 

Enligt Cambridge Dictionary kunde det definieras som ”the detailed examination of a company and it’s financial 

records, done before becoming involved in a business arrangement with it.”. 
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fastän det inte lyder under ordet lön, utan mera är frågan om en ersättning för de utgifter de 

kan tänkas ha.119 Utöver detta får ledningen allt som oftast en ränta på SPAC-bolagets aktier 

ifall de finner ett lämpligt målbolag, vilket i sig är lukrativt med tanke på att aktiernas värde 

tenderar att stiga då ett företagsförvärv är godkänt.120 I Finland skall således SPAC-bolag följa 

dessa särskilda regler då de påbörjar sin börslistningsprocess, utöver de regler som gäller för 

alla bolag. 

Sponsoraktieägarna, alltså de som i princip grundar själva bolaget, kan oftast teckna både aktier 

och warranter. Aktien är en helt normal aktie, som ger rösträtt och en del av bolaget. 

Warranten å andra sidan, innebär att sponsoraktieägaren, då SPAC-bolaget förvärvat ett 

målbolag, kan få lösa in dessa, och köpa mera aktier till ett reducerat pris.121 Detta är till 

exempel mycket lönsamt ifall priset på aktierna stiger, då sponsoraktieägare med warranter 

kan få köpa mer aktier i bolaget till ett billigare pris än resten av marknaden. Samtidigt, innebär 

warranterna alltid en viss risk, för ifall SPAC-bolaget inte finner något målbolag, eller ifall 

aktierna inte uppnår det värdet man förutspått, så kan de snabbt tappa sitt värde.122 Det är av 

största vikt att förstå skillnaden på sponsoraktieägare och aktieägare som köper aktier då 

SPAC-bolaget lanserats på börsen. Sponsoraktieägarna, eller sponsorn, är med och gör själva 

börslistningen och grundar bolaget. Normala aktieägarna är de som i något skede, när det går 

att köpa aktier, investerat i bolaget.123 

I princip kunde man dela in ett SPAC-bolags livscykel i fyra olika faser. Dessa skulle vara 

1) ”Inget mål – fasen”, 2) ”Mål funnet – fasen” och sen ett av två alternativ: 3a) ”Förvärv 

avklarat – fasen” eller 3b) ”Erbjudandet tillbakadraget – fasen” samt den fjärde fasen vilken är 

en 4) ”de-SPAC – fas”, om förvärvet godkänns. I andra fall löses företaget upp ifall det inte 

längre finns tid till att hitta ett nytt målbolag att föreslå åt aktieägarna.124 Det finns förstås 

nationella skillnader, och alla företag följer absolut inte samma väg och längden på faserna kan 

variera, men för att summera kunde man säga att detta är rutten som ett SPAC-bolag tar, och 

beroende på framgången i att hitta ett lämpligt målbolag i den tredje fasen, så tar sig de-SPAC 

processen uttryck på olika sätt. 

 
119 Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 872. Se även Essaghoolian (2019) s, 338. 
120 Castelli (2009) s. 255. Se även Schumacher (2020) s. 399. 
121 Lewellen (2009) s. 5. Se även Chemmanur; Fulghieri (1997) s. 1-2. 
122 Schumacher (2020) s. 398-399.  
123 Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 871. 
124 Cumming et al. (2014) s.201. 
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SPAC-processen inleds med en vanlig börslistningsprocess, som är mer ingående men ändå 

den samma som för icke SPAC-bolag med samma agenda. Före de SPAC-specifika delarna 

beskrivs i detalj, bör den börslistningsprocess som sker allra först beskrivas kort. En viktig del 

av börslistningen är investeringsbanken, som både fungerar som rådgivare och garant då ett 

bolag tagit ett beslut om att bli en del av börsen. Börslistningsprocessen kunde delas in i fem 

steg: val av investeringsbank, utförandet av due diligence, prissättning, skapandet av en 

marknad för aktien och förflyttandet av aktien till marknaden.125 

I det inledandet skedet är det viktigt att bolaget säkerställer att de har den kompetens som 

krävs för att lista bolaget. Investeringsbanken och de finansiella rådgivarna ansvarar för att få 

in kapital genom en mix av olika investerare. Den aktuella börsen bör kontaktas och planerna 

om listningen skall redogöras. Börsen bestämmer sedan om bolaget får bli en del av börsen 

eller inte. Före listningen skall en due diligence-undersökning göras, där en oberoende 

advokat säkerställer att bolaget är lämpat för listning. Investeringsbanken tar också del av 

denna due diligence-undersökning och bestämmer genom den vad aktiens värde skall vara. 

Då aktierna sedan är en del av marknaden säljs de nya aktierna till detta pris och de gamla 

aktierna är värda lika mycket.126 Ett prospekt skall upprättas, enligt den gällande lagen, och 

börsen kan kräva att prospektet kompletteras ifall det anses sakna information. En viktig del 

är också marknadsföringen av aktierna, så att marknaden är medveten om att aktierna snart 

allmänt kan handlas.127 Då ett prospekt upprättats, ansöker man om att bli en del av börsen 

och då kan bolagets aktier fritt handlas på börsen.128 Efter detta är bolaget publikt, och skall 

följa de regler som gäller på den specifika börsen som bolaget blivit en del av. 

Nedan finns en figur som förklarar hur SPAC-processen går till, så som tidigare presenterats. 

Därefter förklaras i skrift vad som närmare sker i varje fas. 

 
125 Laopodis (2020) s. 172. 
126 Initial Public Offering (IPO). Se även Chemmanur; Fulghieri (1997) s. 1-2. 
127 Initial Public Offering (IPO). 
128 Örtengren (2008) s. 116-124. 
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Modellen är baserad på den som Stefan Lewellen konstruerat i sin artikel från 2009.129 

2.5.2 Inget mål – fasen 

Det är sponsoraktieägarna som tillsammans påbörjar SPAC-bolagets livscykel, och dessa är 

oftast personer med mycket erfarenhet inom vissa specifika marknadssektorer. Sponsorn 

grundar själva bolaget och får således aktier som de sedan börjar marknadsföra.130 Dessa säljer 

sedan ofta sina aktier till investerarna, för att kunna finansiera företagsförvärvet vid ett senare 

tillfälle. Sponsoraktieägarna är de som bistår med kapital för att få grundat bolaget, och de 

 
129 Se Lewellen (2009) s. 44. 
130 Hori; Osano (2021) s. 7. Se även Jog; Sun (2007) s. 4-5. 
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aktier som de får via detta representerar ungefär 20 % av företagets aktier då listningen är 

fullbordad.131 Sponsorerna kan vara både hedgefonder eller investeringsbolag såväl som privata 

personer.132 Då grunden till bolaget är lagd så sker själva listningen där bolaget lanseras, och 

dess aktier kan öppet handlas på den aktuella börsen.133 Inför listningen behöver sponsorerna 

hitta en bank som fungerar som garant134, med vilken de tillsammans sedan har resurserna för 

att kunna lista SPAC-bolaget. SPAC-bolagens börslistningsprocess är till skillnad från normala 

bolag betydligt enklare och snabbare, eftersom det finns så pass lite att berätta om bolaget och 

lite information att röja.135 Det är via börslistningsprocessen som SPAC-bolaget samlar in det 

kapital som de sedermera kommer att använda till sitt framtida företagsförvärv.136 

I början av SPAC-bolagets livscykel är det viktigt att bolagets agenda är klar och tydlig och att 

budskapet som signaleras åt möjliga aktieägare är lovande. Således är det bra ifall bolaget i ett 

tidigt skede specificerar inom vilken sektor de tänker sig att bolaget skall verka, eftersom detta 

signalerar att bolagets grundare anser att denna sektor har tillväxtpotential och att där finns 

möjlighet för en framtida investering.137 Därutöver så begränsar detta även sektorn inom vilken 

man börjar leta efter möjliga målbolag. Dock skall även begränsningen vid behov kunna leva, 

eftersom man eventuellt hittar ett mer intressant bolag som ligger vid gränsen av den sektor 

man specificerat.138 Det viktiga är att sponsorerna direkt inleder sökandet av ett potentiellt 

målbolag eftersom de har en rätt pressad tidtabell. 

Något att hålla i minnet är att fastän själva processen i sin helhet ser rätt likadan ut så finns det 

enorma skillnader i hur själva SPAC-bolaget är uppbyggt. Bland annat när det kommer till 

användningen av warranter finns det skillnader, men även hur aktierna delas ut och ifall det 

finns en sorts aktier som sponsorerna äger, vilka i något skede förvandlas till andra aktier, eller 

ifall alla aktieägare har samma klass av aktier. Det kan även finnas versioner där inte alla 

aktieklasser har rösträtt, vilket innebär att en central del av SPAC-processen, röstandet om ett 

möjligt företagsförvärv, uteblir. Här är det upp till varje bolag att bestämma en form som passar 

 
131 The SPACs boom. Se även SPACs Current market trends s.12. 
132 Lakicevic; Vulanovic (2013) s. 9. 
133 ESMA: s uttalande om SPAC: s 15.7.2021 s. 1-2. 
134 Så kallad underwriter på engelska. 
135 Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 871. Se även Hori; Osano (2021) s. 7. 
136 Davidoff (2008) s. 224. 
137 Cohen; Qadan (2021) s. 5. 
138 The SPACs boom. 
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dess behov, men det finns flera olika varianter139, vilket är viktigt att hålla i minnet då alla 

bolagsformer inte kan dras över samma kam. 

Under Inget mål-fasen så är SPAC-bolaget redan ett börsnoterat bolag, men har ännu inte 

meddelat sin mening och vilja att förvärva ett målbolag, utan söker endast aktivt.140 

2.5.3 Mål funnet – fasen 

En central del som kan påverka att ett SPAC-bolag de facto lyckas med att locka till sig 

aktieägare är det att uppdateringen av processen på ett konkret och bra sätt meddelas 

allmänheten. Det finns flera tillfällen som kan höja både värdet på aktien samt antalet sålda 

aktier ifall rätt sorts information ges på ett korrekt sätt. Ett sådant tillfälle är då ett mål är 

funnet,141 det vill säga ett målbolag, eftersom detta signalerar att de-SPAC-processen faktiskt 

har en chans att lyckas inom den utsatta tiden.142 Det brukar ta förhållandevis länge143 för 

bolagen att hitta sina lämpliga målbolag, och därför är det bra att hålla allmänheten uppdaterad 

om i vilket skede av processen som bolaget befinner sig. 

Då ett möjligt målbolag är funnet, bör en due diligence-undersökning inledas, och vidare bör 

diskussioner med målbolagets ledning om hur det möjliga förvärvet eller sammanslutningen 

borde se ut påbörjas.144 I samband med att due diligence-undersökningen framskrider, och 

speciellt ifall inga uppenbara röda flaggor stiger till ytan, så bör även förhandlingarna om det 

framtida möjliga förvärvsavtalet inledas. Detta avtal kan även det se väldigt annorlunda ut, 

beroende på ifall förvärvet genomförs som en transaktion eller ifall bolagen sammanslås. 

Under Mål-funnet fasen meddelar SPAC-bolaget att det funnit ett målbolag, vilket kan ha de 

positiva följder som beskrivs ovan men själva företagsförvärvet är ännu inte avklarat.145 I 

enlighet med börsens regler så skall SPAC-bolaget meddela börsen om att ett potentiellt 

målbolag är funnet.146 Under denna fas sker det mesta av förhandlingen mellan bägge parter, 

 
139 Se bland annat Nwogugu (2021) som redovisar tre olika modeller enligt hur aktierna kunde tänkas delas upp 

samt de för och nackdelar som indelningarna har. 
140 Lewellen (2009) s. 5. 
141 Cohen; Qadan (2021) s. 2. 
142 Ibid. s. 5. 
143 Se bland annat Cohen; Qadan (2021) s. 9. Det skall dock sägas, att VAC hittade och sammanslogs med Purmo 

inom ett halvår, vilket är betydligt snabbare om man jämför med den statistik som finns att finna i USA. På grund 

av att det trots allt endast finns några SPAC-bolag i Norden för tillfället, så kan i Norden inga större slutsatser 

dras om tidsrymden för finnandet av målbolag för tillfället. 
144 Hori; Osano (2021) s. 7-8. 
145 Lewellen (2009) s. 5. 
146 Pörssin säännöt osakkeiden liikkeeseenlaskijoille 1.3.2021 s. 23. 
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och avslutas med att ledningen presenterar det föreslagna företagsförvärvet till SPAC-bolagets 

aktieägare, som sedan röstar om förvärvet skall godkännas eller inte. I samband med detta, 

kan också aktieägare välja att lösa in sina aktier mot den pro rata-andel som finns på escrow-

kontot och således rösta ”med fötterna”147 genom att lämna bolaget148, trots att de inte direkt 

röstar emot förslaget.149 

2.5.4 Förvärv avklarat – fasen, alternativt Erbjudande tillbakadraget – fasen  

Då ett lämpligt målbolag är funnet, presenterar ledningen åt aktieägarna ett förslag om att 

bolaget skall förvärvas eller sammanslås med målbolaget. I samband med detta ges även 

aktieägarna en djupgående inblick i bolaget och de eventuella fynden som uppstått under den 

due diligence-undersökning som ledningen utfört. Beslutet kräver en majoritet, och således är 

det verkligen upp till aktieägarna att bestämma huruvida det föreslagna målbolaget skall 

förvärvas eller ej.150 Majoritetsprincipen baserar sig på ABL 1 kapitel 6 §, och är med andra 

ord reglerad i lag. Ett bolag kan dock i bolagsordningen föreskriva om andra förfaranden 

gällande röstning. Lagrummet är alltså dispositivt. 

Aktieägarnas val är långt i denna fas polariserat; man röstar antingen för eller emot ett förvärv. 

Det finns förvisso alltid en möjlighet att bara verka passivt, men då kan man inte påverka 

beslutet överhuvudtaget, och riskerar att bli överkörd av andra aktieägare med en klarare 

agenda.151 Ifall man avstår från att rösta, innebär det i praktiken att man röstar emot förslaget, 

eftersom röstmajoritet kan uppnås endast ifall de facto hälften av rösterna har röstat för 

förslaget, oberoende av om den andra hälften röstat blankt eller emot förslaget.152 

För aktieägaren innebär detta vägskäl en av två saker. Antingen röstar man emot förslaget, och 

det är sannolikast att SPAC-bolaget tvingas lägga ner verksamheten och man får tillbaka sin 

investering. Det andra alternativet är att förslaget godkänns och man blir en aktieägare i det 

 
147 Med detta menas att aktieägarna visar sitt missnöje genom att sälja sina aktier och lämna bolaget, i stället för att 

stanna och rösta emot förslaget. 
148 Här finns dock en viss maximal gräns som inte får nås. Ofta måste mellan 60-80 % av aktieägarna godkänna 

att de inte direkt kommer att lösa in sina aktier ifall företagsförvärvet går igenom, för att förvärvet skall kunna 

godkännas. Således kan inte alla använda möjligheten att vid detta skede lösa in sina respektive aktier. I Finland 

finns det vidare regler om att inlösningspriset inte får sänkas med mer än 10% av det riktiga värdet ifall aktieägarna 

väljer att lösa in sina aktier. Se Pörssin säännöt osakkeiden liikkeeseenlaskijoille 1.3.2021 s. 23 samt Lewellen 

(2009) s. 7. 
149 Lewellen (2009) s. 4. 
150 Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 909. 
151 Ganor (2021) s. 392. 
152 Se Ibid. s. 403-404. 
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nybildade bolaget.153 Ifall aktieägarna röstar emot förslaget, så bör ledningen fortsätta leta efter 

andra alternativa målbolag. Här kan dock tidsgränsen ofta komma emot, eftersom principen 

är att en avsiktsförklaring154 skall vara undertecknad för att man skall kunna få ytterligare 6 

månader tilläggstid under vilken förvärvet skall avklaras.155 Ifall inte ett första målbolag som 

röstats ned hittats i början av processen, kan således en röstning emot förslaget innebära en 

dödsstöt för SPAC-bolaget. 

Vid röstningen får både de normala aktieägarna samt sponsoraktieägarna delta i enlighet med 

Nasdaq Helsingfors regler. För ett vanligt förvärv krävs det enkel majoritet, men ifall det är 

frågan om att SPAC-bolaget skall bildas via en fusion eller en uppdelning av målbolaget, krävs 

en kvalificerad majoritet på 2/3. Beslut om kvalificerad majoritet i frågor om fusion är reglerat 

i ABL 5 kapitel 27 § och således är det heller inget som är specifikt för just SPAC-bolag utan 

gäller aktiebolag över lag. Röstning är således något som också sker i vanliga bolag, fastän det 

på ett annat sätt är centralt i SPAC-bolag där hela bolagets syfte är att förvärva en verksamhet. 

Sponsoraktieägarna kan alltså rösta vid aktieägarnas möte, men de kan inte rösta vid styrelsens 

möte. Detta för att styrelsen skall kunna göra sitt beslut om en de-SPAC oberoende av 

aktieägarnas eller ledningens vilja och för att kunna fatta ett så objektivt och självständigt beslut 

som möjlig som är i hela bolagets, och inte bara särskilda investerares, intressen.156 Eftersom 

sponsorn ofta har warranter, och gynnas av ett företagsförvärv, vill man skilja åt deras intressen 

från styrelsens, då styrelsen bör tänka på bolagets intressen.  

De, som har mest att förlora på att ett förvärv röstas ned och slutligen leder till att SPAC-

bolaget likvideras, är sponsoraktieägarna. Dessa har ofta warranter som inte kan lösas in utan 

blir värdefulla först vid ett lyckat företagsförvärv, då de berättigar till fler aktier. Ifall SPAC-

bolaget “misslyckas” och inte finner något lämpligt målbolag, så tappar dessa warranter sitt 

värde helt. Vidare ger inte warranterna någon rösträtt utan för detta krävs det aktier. Allt som 

oftast så är dock ägarna av warranterna också aktieägare, och kan rösta med tanke på just värdet 

av deras warranter, och inte bara på hur det påverkar deras aktier.157 Eftersom ett 

 
153 Cohen; Qadan (2021) s. 8. Se även Hori; Osano 2021 s. 3. 
154 På engelska Letter of Intent. 
155 Se Lakicevic; Vulanovic (2013) s. 7. Detta är en internationell regel, som inte är inkorporerad i Nasdaqs regler. 

I Nasdaqs regler konstateras endast att tidslimiten är 36 månader. Frågan är om man kunde anta att det i Finland 

också skulle finnas en möjlighet till ett specialtillstånd ifall detta blir aktuellt allt eftersom fler SPAC-bolag lanseras 

och affärerna inte går lika snabbt och smidigt som i fallet VAC. 
156 Se Nasdaqs regler samt Finland has the Means to become a New North European Hub for SPACs. 
157 Ganor (2021) s. 413. 
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företagsförvärv inte alltid är positivt för såväl warranterna som aktierna, så kan dessa 

sponsoraktieägare tvingas att välja vilka som är viktigare. 

Om aktieägarna godkänner förvärvet, kan styrelsen i samförstånd med målbolagets ledning 

framskrida och slutföra transaktionen. Efter detta följer de-SPAC fasen, där bolagen slås ihop 

antingen genom att slutföra aktieköpet eller genom en fusion. I det fall att det möjliga förvärvet 

inte når en majoritet, måste SPAC-bolagets ledning dra tillbaka sitt erbjudande.158 Ifall tiden 

sedan tar slut, måste SPAC-bolaget läggas ned, medlen återbäras till sina ägare och bolaget 

upphör att existera. Ledningen och sponsorerna går i detta fall tomhänta. Ifall det ännu finns 

tid kvar, måste styrelsen fortsätta leta efter ett nytt målbolag. 

2.5.5 De-SPAC – fasen, alternativt likvidering av bolaget 

Då ett företagsförvärv godkänts av aktieägarna, är det dags för SPAC-bolagets sista skede, 

nämligen de-SPAC fasen. Investerarna har vid de-SPAC skedet två alternativ, antingen kan de 

lösa in sina aktier, och få tillbaka de pengar som de investerat i bolaget, eller så kan de välja att 

kvarstå som aktieägare i det nybildade listade bolaget.159 Ifall inget möjligt målbolag hittats, eller 

ifall det föreslagna bolaget/bolagen inte godkänts av aktieägarna, så måste SPAC-bolaget 

likvideras då den givna tiden tagit slut. Ifall det senare är fallet, så skall aktieägarna få tillbaka 

de pengar de investerat, som varit i tryggt förvar på escrow-kontot, genom att deras aktier löses 

in.160 Detta sker i samma skede som en de-SPAC-process ungefär sker, men då SPAC-bolaget 

upplöses kallas det oftast inte de-SPAC, utan detta syftar uttryckligen på den process då 

målbolaget köps, verksamheterna slås ihop, och de gamla SPAC-aktierna omvandlas till aktier 

i det nybildade publika aktiebolaget.161 

Under denna sista fas så kan alltså SPAC-bolaget gå två alternativa vägar. Vid en 

sammanslutning eller ett förvärv, så slutar det vara ett SPAC-bolag och blir ett nytt bolag som 

är listat vid börsen och har en verksamhet. Det nya bolaget blir dock inte automatiskt listat, 

utan behöver genomgå en till börslistningsprocess där de ansöker om att bli en del av börsen. 

Denna process skiljer sig inte från den tidigare, utan ett prospekt skall upprättas i enlighet med 

prospektförordningen.162 Dock kunde man anse att processen är snäppet enklare än en vanlig 

listning eftersom en del av de dokument som skall göras finns kvar och behöver endast 

 
158 Lewellen (2009) s. 5-6. 
159 Schumacher (2020) s. 397. 
160 Se bland annat Rodrigues (2019) s. 444-445. 
161 SPACS Step-by-Step 
162 Se CP21/10 s. 11. 
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omarbetas från skalbolagets börslistningsprocess. Ifall inget förvärv lyckats, måste en 

upplösningsprocess inledas, och då slutar SPAC-bolaget att existera till slut. Detta är hur 

SPAC-bolagens livscykel tenderar gå. 

2.6 Fördelar och nackdelar med SPAC-bolag 

2.6.1 Fördelar 

SPAC-bolagen är rätt polariserande, och det finns fler olika aspekter som talar såväl för som 

emot dem. En primär skillnad jämfört med att investera i ett traditionellt bolags aktier är 

ovissheten som råder då man investerar i ett SPAC-bolag i jämförelse med att man investerar 

i ett redan etablerat bolag, eftersom man sist och slutligen bara investerar i ett hopp om 

någonting, och en eventuell möjlig framtida investering. Man kunde dock anse att denna frihet 

och möjlighet är det som är det bästa med SPAC-bolag, och ger aktieägarna en unik möjlighet 

att faktiskt påverka vilken investering SPAC-bolaget bör göra och inte bara nöja sig med det 

som finns. Man investerar ju trots allt i praktiken i SPAC-grundarna och tror och hoppas på 

att de lyckas hitta lukrativa investeringsobjekt. Jämförelsevis, så kommer skillnaderna på en ny 

aktieägare i säg Lifeline I jämfört med en ny aktieägare i ett väletablerat företag att ha 

fullständigt olika utgångslägen att kunna påverka. Med det sagt, så finns det också stora 

skillnader hur finansieringen sköts, eftersom man i SPAC-bolag betalar först och oftast kan 

vänta sig avkastning och resultat långt senare, medan det finns andra former av aktier där man 

kan förvänta sig en snabbare avkastning. 

Här är det betydligt enklare för SPAC-bolagen att följa den väg som private equity investerarna 

banat fram, eftersom det ännu inte finns en verksamhet och sponsoraktieägarna redan har 

makt att välja hurdan verksamheten skall bli. För sådana bolag som varit börsnoterade i flera 

årtionden och redan har en etablerad verksamhet som kanske inte till hundra procent är i 

enlighet med dagens standard, så kommer det kräva mycket större insatser för att fundamentalt 

ändra sin verksamhet för att få den finansiering man eventuellt desperat behöver.163 Förövrigt 

har SPAC-bolag vid flera tillfällen jämförts med private equity, eftersom tilliten aktieägarna har 

gentemot ledningen baserar sig på en dylik dynamik, ett rykte om att klara sig bra och att 

aktieägarna litar på att deras pengar är i goda händer.164 Det är också möjligt att göra vinst på 

kort tid via SPAC-bolag, speciellt ifall man köper en aktie direkt då det meddelats att ett 

potentiellt målbolag är funnet, och om man håller aktierna en kort tid och sedan säljer.165 Detta 

 
163 Cullen; Mähönen (2019) s. 102.  
164 Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 849. 
165 Cohen; Qadan (2021) s. 1. 
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torde göra SPAC-bolag ännu intressantare för investerare som inte bara har långsiktiga mål. 

Till skillnad från private equity bolagen kan man dessutom ta ut sina pengar ur SPAC-bolaget 

mycket snabbare vid behov, då man i private equity fonder behöver vänta en betydligt längre 

tid.166 Detta gör SPAC-bolagen på ett annat sätt flexibla. 

De som kan gynnas främst av ett SPAC-bolag är de potentiella målbolagen. De har en 

möjlighet att uppnå publik status utan att behöva genomgå den långa, och delvis svåra 

traditionella börslistningsprocessen, och det krävs heller inte av dem den mängd kapital som 

vanligtvis krävs vid listning.167 I stället blir de en del av SPAC-bolaget och genomgår en i sig 

lättare börslistningsprocess när sedan det nya, sammanslagna bolaget ansöker om att bli en del 

av börsen. För vissa bolag kan en SPAC vara den enda reella möjligheten genom vilken man 

kan uppnå publik status, eftersom investeringsbanker allt som oftast gynnar stora bolag med 

hög avkastning och en välkänd historia.168 För mindre bolag är det också delvis en chans att 

utnyttja de positiva sidorna som private equity har, utan att behöva ge upp majoriteten av den 

operativa kontrollen åt ett annat bolag.169 Målbolagets ledning har i och med en SPAC-process 

betydligt större möjlighet att fortsättningsvis få ingå i ledningen också efter de-SPAC-processen, 

i jämförelse med hur det i private equity processen brukar gå, där man oftast ersätter ledningen 

och omarbetar företagskonstruktionen.170 Vidare, kan en fördel med SPAC-bolag vara 

fördelningen av resurser. Då skalbolaget fokuserar fullt på börslistningsprocessen före de 

påbörjar arbetet att söka efter ett möjligt målbolag, kan målbolagen fortsätta jobba på och 

stärka sin verksamhet, och behöver inte lägga resurser åt sidan för en möjlig börslistning. 

Speciellt i framtiden, då man kanske börjar göra SPAC-listningar med ett visst målbolag i 

tanke, kan detta vara en markant fördel.171 

Fördelarna med en SPAC torde vara fler än nackdelarna speciellt för aktieägarna, som oavsett 

alltid får tillbaka det kapital som de investerat, antingen som aktier i det nybildade listade 

bolaget, som pengar då de löser in sina aktier ifall de inte vill ha aktier i det ny listade bolaget 

 
166 Hori; Osano (2021) s. 43-44. 
167 Vermeulen (2015) s. 430 se även Lewellen (2009) s. 7. 
168 Castelli (2009) s. 239-240. I Finland finns dock First North marknaden, vilket gör att mindre bolag också kan 

gå en mer traditionell väg. Alla länder har dock inte en mindre börs där man kan lista sig först och växa, så för 

länder som till exempel U.S.A. kan SPAC-vägen vara den enda för mindre bolag. 
169 Schumacher (2020) s. 399. 
170 Ibid. s. 414. 
171 Castelli (2009) s. 257-258. Det skall dock sägas, att fastän man har ett visst bolag i åtanke, kan man inte komma 

överens om något på förhand. Det vore inte etiskt korrekt att samla in pengar av aktieägare utan att i enlighet 

med de regler som stadgas av värdepappersmarknadslagen röja information åt sina aktieägare om framtidsutsikter 

och planer. 
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eller, ifall SPAC-processen inte lyckas, så returneras den investering de gjort från escrow-

kontot172. Aktieägarna har betydligt mindre att förlora än till exempel ledningen och de 

sponsoraktieägare som också äger warranter. De sistnämnda grupperna löper en risk att tappa 

i princip allt ifall företagsförvärvet röstas ned, både i form av pengar och den tid och energi 

som de använt till processen.173 Men även dessa risker minimeras om ledningen består av en 

grupp erfarna aktörer. Då är en lyckad process mera sannolik än en misslyckad, vilket innebär 

att alla tre grupper gynnas av SPAC-processen. 

Vidare finns det fördelar med SPAC-bolag med tanke på hur lämpad den finska marknaden 

är för dem, baserat på att vi redan har erfarenhet av en de-SPAC-process. Utöver detta, finns 

det fördelar med SPAC-bolag generellt sätt jämfört med traditionella börslistade bolag Den 

primära fördelen för Finland för tillfället är ett försprång vad gäller erfarenhet av SPAC-bolag. 

Eftersom vi redan har en lyckad de-SPAC-process, som dessutom skedde rätt snabbt efter att 

VAC genomförde sin börslistning, så innebär detta att Finland har erfarenhet av själva 

processen med tanke på skatterättsliga frågor samt reglering.174 Jämfört med traditionellt 

börslistade bolag är fördelarna primärt ekonomiska, eftersom själva processen kan vara mera 

förmånlig.175 Vidare ger SPAC-bolagen flera andra bolag en möjlighet till publik status, och gör 

hela börsmarknaden mera mångsidig. I USA har trenden först varit att det varit primärt 

hedgefonder och andra professionella investerare som investerat i SPAC-bolag, och detta för 

att det är ett bra sätt att generera avkastning då värdet ofta stiger i samband med att nyheten 

om ett möjligt företagsförvärv släpps, men det har sedermera även kommit privata investerare 

in i SPAC-bolagen som aktieägare. Eftersom det inte krävs miljonbelopp, är tröskeln lägre för 

mindre investerare att våga hoppa med.176 Största orsaken till det är att aktierna sällan är särskilt 

dyra i början, och det finns en stor chans till avkastning vid ett senare skede. Intresset för 

SPAC-bolag ökar således bland såväl privata som professionella investerare hela tiden. 

En av de primära fördelarna som man får genom att göra en börslistning via ett SPAC-bolag 

är en marknadssäkerhet. Vid en traditionell börslistningsprocess så fluktuerar aktiens pris ända 

fram tills dagen då bolaget säljs. Man kan således som ägare inte vara helt säker på vad aktierna 

 
172 Det är dock ingen garanti att man får alla sina pengar tillbaka, eftersom viss mängd används under processens 

gång i bland annat due diligence-undersökningen och mängden returneras trots allt pro rata. Vidare går tiden då 

dessa pengar legat på escrow-kontot förlorat då denna kunde ha använts till andra investeringar. Se CP21/10 s. 

14. 
173 Schumacher (2020) s. 401. Se även Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 850-851. 
174 Finland has the Means to become a New North European Hub for SPACs. 
175 Castelli (2009) s. 274. Se även Ganor (2021) s. 410. 
176 Heyman 2007 s. 548 
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kommer att gå för, eftersom plötsliga förändringar i marknaden kan leda till drastiska 

ändringar i priset. I SPAC-bolag är medlen insamlade före själva målbolaget är funnet, vilket 

gör att man redan vet vad priset kommer vara.177 Priset bestäms på ett dylikt sätt som i en 

traditionell M&A-process, och är ett resultat av en förhandling mellan ledningen och 

målbolaget.178 Detta leder till en annan sorts säkerhet vad gäller marknaden. 

SPAC-bolag kan ses som ett vedertaget alternativ när det kommer till framtida hållbara företag, 

eftersom de börjar som skalbolag utan någon egen verksamhet och sedan kan specialisera sig 

till i princip vad som helst genom att köpa en redan färdigt utvecklad, hållbar verksamhet. 

Många SPAC-bolag väljer också som sina primära sektorer innovativ teknik, finansiell teknik 

samt företagsidéer specialiserade inom miljön.179 Det i kombination med makten som 

sponsoraktieägarna har, då de sitter med och röstar om vilken riktning företaget skall ha, talar 

mycket för att framtida SPAC-bolag kommer att vara åt det hållbara hållet, i varje fall är detta 

en trend som man tror att kommer ske. Purmo Group håller på med hållbart inomhusklimat 

och även Lifeline I har definierat sektorn, var de söker efter potentiella målbolag, som en med 

tekniska och hållbara lösningar.180 I Finland finns det således en klar trend som pekar på att 

detta är den typ av verksamhet som man vill satsa på, och då kan SPAC-bolagen vara ett sätt 

att samla medel för att kunna ta den formen av bolag till börsen där de sedan kan växa. Denna 

nya lösning, i kombination med konsumenter och privata investerare som aktiverar sig alltmer 

i miljöfrågor, talar för att det finns en efterfrågan på den finska marknaden som kunde 

tillgodoses genom SPAC-bolag. 

2.6.2 Nackdelar 

För en aktieägare finns det en stor skillnad i att investera sina pengar i just ett SPAC-bolag 

jämfört med att köpa aktier i ett traditionellt börsnoterat bolag. Man kan gå på vinst på kort 

sikt genom att göra snabba investeringar i aktier, och vissa investerare köper aktier enbart för 

att snabbt kunna göra sig av med dem. Då man investerar i ett SPAC-bolag måste man tänka 

långsiktigt, vilket gör att det delvis skiljer sig från köp av traditionella aktier. Man kan inte på 

samma sätt köpa och sälja, eftersom det först bara är ett skal och det kan ta upp till tre år före 

det lämpliga målbolaget hittas. Efter att verksamheten startat så behöver ju heller inte aktien 

skjuta i höjden direkt, utan detta kan ta tid. Med hållbara lösningar har det också kommit ett 

 
177 Hori; Osano (2021) s. 43. 
178 The SPACs boom. 
179 Ibid. Se även WGP Global. 
180 Se företagens respektive hemsidor. 
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nytt sätt att handla aktier på, då ägarna behöver vara mera tålmodiga, och invänta ett positivt 

resultat en längre tid.181 Vissa har även argumenterat för att de som primärt gynnas av SPAC-

processen är sponsorerna, då deras aktier de facto blir mer värdefulla, medan alla andra 

aktieägare lider av denna vinst.182 Således finns det också en hel del röster på marknaden som 

inte alls är säkra på att SPAC-bolag är ett positivt tillägg på marknaden. 

Det är självklart att det finns en viss ovisshet i att investera i ett SPAC-bolag före ett 

företagsförvärv, eftersom det bara är ett skal. Det enda investerarna egentligen kan se på, då 

de väljer att investera, är prospektet och den information det innehåller om bolagets agenda 

och ledningen, och ifall de litar på att dessa personer kommer att kunna förvalta deras 

investering riktigt.183 Själva grundandet av en SPAC är inte svårt, vilket speciellt i USA lett till 

att alla möjliga mer eller mindre kända personer grundat en SPAC och via sitt namn lockat 

flera investerare. Men det faktum att man till exempel är en känd amerikansk fotbollsspelare 

är inget direkt incentiv till att man är en bra ledare för ett bolag.184 Således krävs det att 

aktieägarna ställer höga krav på ledningen, och förväntar sig mer än ett känt, 

uppseendeväckande namn. Ledningen har med andra ord stor press på sig att leverera en bra 

lösning inom den givna tidsrymden, annars skall medlen returneras till investerarna. Speciellt 

då tiden börjar bli knapp, kan det vara att den föreslagna transaktionen trots allt inte är den 

bästa, eftersom tidsresurserna börjat tryta. Investerarna kan förstås välja att rösta emot 

ledningens förslag, men det kan vara svårt i en situation då alla skulle vilja att SPAC-bolaget 

lyckas, och inte behöver tvingas läggas ned.185 

Användningen av kända personer i SPAC-bolagens ledningar är ett erkänt fenomen i USA. 

Utöver detta är det vanligt att man också bland sponsorerna tar in personer som har en 

bakgrund i något som är helt avskilt från M&A världen. Det kan härröra sig till bland annat 

personer med idrottsbakgrund eller annars inflytelserika personer. Dessa fungerar sedan som 

bolagets ”influerare” eller influencers, och tanken är att man via dessa skall få uppmärksamhet 

och locka aktieägare. Detta kan vara farligt för speciellt konsumenter, som bara lockas till 

kända namn, men inte förstår bakgrunden eller ifall ledningen egentligen går att lita på. I USA 

 
181 Mähönen, Juhlajulkaisu Risto Nuolimaa (2018) s.141. Se även Cullen; Mähönen (2019) s. 103-104. 
182 Greene et al. (2021) s. 779-780. Vidare, är författarna av denna artikel allmänt mer kritiskt inställda till SPAC-

bolag, och bland annat av den åsikt att det inte alls nödvändigtvis är billigare än den normala 

börslistningsprocessen. Se även The SPACs boom. 
183 För en dylik analogi men gällande så kallat staged financing se Rodrigues (2019) s. 421. 
184 Nwogugu (2021) s. 2 med exemplen om Colin Kaepernick och Billy Beane. 
185 Heyman (2007) s. 549-550. 
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har detta fenomen ibland visat sig vara problematiskt, eftersom denna sorts marknadsföring 

leder till skadlig spekulation som kan påverka marknaden negativt och till och med skada 

den.186 I Finland har detta inte ännu varit ett problem, med tanke på att marknaden är så otroligt 

mycket mindre än den amerikanska, men ifall den växer och SPAC-bolagen blir vanligare, så 

är det fullt möjligt att man börjar använda sig av kända personer som sponsorer för att 

ytterligare locka framtida aktieägare. 

Investerarnas möjlighet att rösta emot ett förslag kan ses både som en fördel av SPAC-bolagen, 

och som en möjlig nackdel. En stor mängd tid och arbete går till spillo ifall aktieägarna väljer 

att rösta ned förslaget, och kan leda till att det inte kommer att finnas vare sig tid eller resurser 

för att finna ett nytt målbolag, vilket i sig kan leda till att SPAC-bolaget tvingas likvideras 

eftersom inget lämpligt målbolag hittats. Här kan gränsen på att 80 % av det insamlade kapitalet 

skall användas till det nya möjliga målbolaget göra processen att hitta ett målbolag som passar 

in i budgeten problematiskt och eventuellt leda till att allt faller samman. Vidare får endast 

20 % användas till andra ändamål än själva företagsförvärvet, så ifall budgeten tar slut finns inga 

andra alternativ än att lägga ned verksamheten. 187 Därtill, kan priset på det potentiella förvärvet 

ofta bli för högt, eftersom man har en tidspress på sig och inte kan förhandla i den mån som 

man skulle vilja. Detta kan vidare leda till att aktieägarna inte anser att det är en tillräckligt bra 

affär, vilket leder till att hela SPAC-bolaget faller samman.188 

Aktieägare inom SPAC-bolag har också en inlösningsrätt, vilket innebär att de vid vilket tillfälle 

som helst har rätten att lösa in sina aktier. Man kunde nästan se det som en chans till 

återbetalning för sina aktier.189 Detta kan bli problematiskt i fall aktieägarna röstar för ett 

företagsförvärv, men sedan direkt löser in sina aktier.190 Bolagets värde stiger ifall en lyckad de-

SPAC görs, och ifall flera aktieägare efter att företagsförvärvet godkänts löser in sina aktier, 

kommer de aktieägare som inte endast har aktier, utan även warranter som inte kan lösas in, 

att drabbas negativt då värdet på dessa sjunker.191 Detta i sig leder till en viss osäkerhet, då 

värdet kan fluktuera så pass snabbt och på ett sätt som man inte kunnat förutspå på förhand, 

eftersom aktieägarna har en fri vilja och inte kan varken förväntas eller tvingas till ett visst 

beteende. Det är i första hand sponsoraktieägarna som har dessa warranter, och således 

 
186 Nwogugu (2021) s. 47. Se även CP21/10 s. 15. 
187 Castelli (2009) s. 258. 
188 Hori; Osano (2021) s. 44. 
189 Rodrigues (2019) s. 424. 
190 Ganor (2021) s. 394. Se även Schumacher (2020) s. 398. 
191 Ganor (2021) s. 408. 
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påverkas negativt. Sponsoraktieägarna är oftast prominenta aktörer på marknaden och en aktiv 

del av denna. Genom att lösa in sina aktier, och således försätta dem i en sämre position, löper 

man risk för att hamna på dålig fot med mäktiga aktörer.192 

Något som kunde ses som en möjlig hotbild, är det faktum att man i princip investerar i luft, 

eftersom det vid investeringsbeslutets stund inte finns någon egentlig verksamhet. Speciellt 

med tanke på blank check-bolagens mörka förflutna, kan detta skrämma investerare, då de 

inte har en egentlig aning om vad de investerat i. Men med tanke på den mängd information 

som bolagets prospekt bör innehålla193, så kunde man långt säga att förutom själva 

kärnverksamheten, så borde en investerare som noggrant läst igenom prospektet ha en bra 

bild av vilken form av företag och verksamhet som bolaget hoppas förvärva, och vem som 

leder bolaget. Fastän man kunde hoppas att SPAC-bolagens mörka förflutna som blank check-

bolag vore historia, så finns det tyvärr även i närhistorien exempel på fall där verksamheten 

inte varit ärlig och hederlig. Ett exempel är Akazoo från 2019, där ett SPAC-bolag förfalskat 

sin bokföring samt den due diligence-undersökning som de uträttat för att manipulera 

priserna. Detta ledde senare till en grupptalan där bolagets ledning stämdes för att ha försökt 

vilseleda aktieägarna. Således, finns det en distinkt grupp som är av den åsikten att hela SPAC-

konstellationen lockar till oärligt beteende.194 Detta om något förstärker vikten av en god 

bolagsstyrning hos SPAC-bolagen. 

En av de positiva aspekterna med SPAC-bolag har ansetts vara det att då kapital insamlas på 

annat håll (i själva SPAC-bolaget), så har mindre företag möjlighet att bli en del av börsen, 

något som inte nödvändigtvis skulle vara möjligt för dem på egen hand. Trots detta, så finns 

dock statistik för att mindre företag som gjort en börslistning, i regel klarar sig sämre än större 

bolag.195 Det finns förstås fler orsaker till detta mönster än endast storleken på företaget, som 

bland annat marknadskonstellationen.196 Processen är dock en annan ifall ett mindre eller 

medelstort bolag tar sitt bolag till börsen själv, i jämförelse med att man gör detta genom en 

SPAC-process, men man bör ändå beakta och studera statistiken. Undersökningen utförd av 

 
192 Ibid. s. 412. 
193 Se ESMA: s uttalande om SPAC: s 15.7.2021 för en lista på de SPAC specifika kraven och 

Prospektförordningen för vidare beskrivning av relevant information som bör inkorporeras i prospektet. 
194 Greene et al. (2021) s. 781-782. 
195 Rose; Solomon (2016) s. 86 se även Nwogugu (2021) s. 39 och Vulanovic (2017) s. 6. Det är dock värt att 

nämna att undersökningen gjorts på den amerikanska marknaden, och bland traditionellt börslistade företag. Här 

kan således bara dras en parallell till SPAC-bolag och inte desto mer förhastade slutsatser eftersom den tidens 

blank-checkbolag uttryckligen lämnats utanför forskningen (se Rose; Solomon (2016) s. 101). 
196 Rose; Solomon (2016) s. 98. 
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Rose och Solomon kom de facto fram till att just SPAC-bolag kan ha en bättre chans att klara 

sig än små företag som genomför en börslistning själv, och därför kunde fylla upp just detta 

hål på marknaden.197 

Då man talar om SPAC-bolag nämns ofta som en fördel att själva börslistningsprocessen är 

såväl lättare, snabbare som billigare198. Det ligger säkerligen sanning i dessa påståenden, men 

en viktig sak att hålla i minnet är att kostnaderna för ett publikt bolag inte på något sätt slutar 

eller kulminerar vid själva börsnoteringen. Tvärtom, finns det en hel del kostnader som härrör 

sig till att hålla ett bolag som en del av börsen.199 Således krävs det att bolaget, om det varit 

frågan om ett mindre eller medelstort bolag, har kapital att upprätthålla sin publika status, efter 

att börslistningen skett. Dessutom, är det flera olika forskare som kommit fram till den 

slutsatsen att det i själva verket inte alls är billigare att genomgå en SPAC-process, utan flera 

har kommit fram till att en traditionell börslistning i slutändan är billigare.200 Således är ett av 

de primära argumenten för en SPAC-process inte nödvändigtvis sant. Bland annat Hori och 

Osano har kommit fram till att den traditionella börslistningsmetoden är mer effektiv, 

uteslutande sådana situationer då denna är väldigt utdragen och dyr.201 Närmare bestämt kan 

en SPAC-process vara upp till tre gånger så dyr som en traditionell börslistningsprocess,202 och 

därutöver kan den ofta även vara mer ineffektiv än den traditionella börslistningsprocessen.203 

Det behöver alltså finnas andra motivatorer bakom en SPAC-process förutom finansiella 

orsaker. 

Den finska regleringen kräver dock att SPAC-bolag går igenom en likadan process som 

normala bolag vilka listas vid börsen, vilket i sig argumenterar emot påståenden om att 

processen vore billigare. Vad gäller fördelen med marknadssäkerhet, så måste ändå bolagen 

följa den europeiska regleringen när en SPAC görs på en EU börs. Det krävs att priset är rätt 

nära det som marknaden skulle erbjuda, eftersom det annars finns en stor risk för att aktierna 

och börsbolaget underpresterar. Så fastän marknadspriset är säkrare i en SPAC-process i 

jämförelse med än normal börslistningsprocess, så kan ändå inte priset bestämmas fullkomligt 

 
197 Se Ibid. s. 123. 
198 För en avvikande åsikt, se Greene et al. (2021) s. 781. 
199 Greene et al. (2021) s. 757 se även Essaghoolian (2019) s. 327. 
200 Se Hori; Osano (2021) s. 4. 
201 Ibid. s. 5. 
202 Ibid. s. 33. 
203 Nwogugu (2021) s. 1. 
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fritt.204 Vidare, har Cohen och Qadan i sin artikel från 2021 hittat ett samband mellan SPAC-

bolag och att dessa bolag i proportion till marknaden underpresterar betydligt.205 I Finland kan 

dock liknande slutsatser ännu inte dras, då tillräcklig data inte ännu finns att jämföra. Något 

att minnas är dock att all investering i grund och botten är riskfyllt, oberoende av typ av bolag. 

På denna front skiljer sig inte SPAC-bolagen alls från vilka som helst andra aktier som handlas 

på börsen.206 Således är det alltid i sista hand upp till investeraren att välja sina risker, och läsa 

på tillräckligt om sitt framtida investeringsmål. Men trots en noggrann 

bakgrundsundersökning, så kan ingen med 100 % säkerhet förutspå framtiden. 

Många av de negativa aspekterna som lyfts upp då man diskuterar SPAC-bolag har att göra 

med att antingen aktieägarna eller sponsorerna använder bolagen ”fel” och till sin fördel. Detta 

genom att bland annat rösta för ett förvärv, men sedan använda sin inlösningsrätt, eller att 

sponsorerna snabbt säljer sina aktier och sedan lämnar bolaget åt sitt öde.207 Faktum kvarstår 

dessvärre att oavsett företagsmodell eller marknad så kommer det alltid att finnas aktörer som 

försöker utnyttja alla olika resurser och kryphål till sin egen fördel, vilket allt som oftast är på 

någon annans bekostnad. Således kan även SPAC-bolagen som fenomen ha fått onödigt 

mycket negativ kritik, eftersom det i många fall är frågan om enskilda personer som tagit 

själviska beslut, framom att konstellationen skulle vara felaktig. Vidare kunde man med 

reglering i till exempel bolagsordningen komma ifrån viss problematik, till exempel sätta en 

tidsgräns för när sponsorerna som tidigast kan sälja sina aktier.208 Med det sagt, kan det finnas 

mer eller mindre enkla lösningar på dessa problem som SPAC-bolagen ofta anklagas för, och 

de bör därför som fenomen inte fullständigt dömas ut. 

2.7 Konklusion 

Det finns ett klart behov på marknaden för alternativa listningssätt, speciellt som 

börslistningsprocessen blir mer och mer eftertraktad. Eftersom man via en SPAC-process kan 

genomföra flera företagsförvärv, och således grunda ett nytt bolag med alla dessa, så ger det 

mindre företag som aldrig kunnat drömma om publik status en reell möjlighet.209 Speciellt på 

 
204 The SPACs boom. 
205 Cohen; Qadan (2021) s. 3. Se även The SPACs boom. Enligt Vulanovic (2017) s. 27 finns det till och med 

statistik som skulle påvisa att över 50 % av alla SPAC-bolag de facto misslyckas, vilket verkligen inte talar för 

SPAC-bolagens fördel. 
206 Heyman (2007) s. 550. 
207 Se Nwogugu (2021) s. 48. 
208 Se hur VAC och Purmo löste detta. 
209 Schumacher (2020) s. 405. 
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mindre marknader, som den finska och den nordiska, är detta en av de överlägset största 

fördelarna och möjligheterna med SPAC-bolag. SPAC-bolagens framfart under de senaste 

åren på såväl den amerikanska men framför allt den europeiska marknaden torde tyda på att 

denna form av börslistningsprocess är här för att stanna, och att det finns ett tydligt behov på 

marknaden som den uppfyller.210 Vidare, blir det enklare för andra länder att komma in på 

den nationella marknaden, vilket kunnat ses på den amerikanska marknaden där Indien och 

Kina genom SPAC-konstellationer undvikit de svåra krav som den amerikanska 

börslistningsprocessen ställer. Då har de kunnat grunda ett amerikanskt SPAC-bolag, med 

vilket de sedan köpt upp ett indiskt eller kinesiskt bolag som sedan blir en del av den 

amerikanska börsen. Det är klart att då bolaget är en del av börsen måste de följa de regler 

som börsen ställer, men i fall som gäller den amerikanska börsen är det själva 

börslistningsprocessen som är svår för internationella aktörer.211  

I takt med att private equity blir vanligare och viktigare på marknaden, så gynnas också SPAC-

bolag indirekt eftersom de påminner mycket om varandra. En annan faktor som definitivt 

påverkar är att fenomenet SPAC blir allt mera välkänt, vilket i sig också leder till att flera 

överväger det som en alternativ listningsrutt, och det blir mer attraktivt som investeringsmål.212 

Denna typs investeringsalternativ har vuxit under de senaste åren, och den finska marknaden 

utvecklas och växer hela tiden. Private equity är trots det förhållandevist litet på den finska 

marknaden, så allt för stora fördelar drar inte heller SPAC-bolagen av dem. 

Man kunde dock argumentera för att behovet på den finska och europeiska marknaden är 

mindre än det är på den amerikanska marknaden, och således är de fördelar som SPAC-

bolagen har, inte lika markanta på vår marknad. I USA är den traditionella 

börslistningsprocessen svårare, dyrare och mer tidskrävande vilket gjort att man desperat 

försökt hitta alternativa lösningar som skulle leda till samma slutresultat. Som tidigare vid ett 

flertal tillfällen redan konstaterats, så är kraven på till exempel den finska marknaden de 

samma för ett SPAC-bolag som för vilket som helst annat bolag med mål att lista sig, vilket 

leder till att bägge bolag behöver genomgå samma process. Så är inte fallet i USA, där SPAC-

bolagen inte behöver genomgå samma process, och således direkt förklarar varför det finns ett 

klart behov av dem på den amerikanska marknaden.213 

 
210 Ibid. s. 413. 
211 Heyman (2007) s. 551. 
212 Se bland annat Schumacher (2020) s. 415. 
213 Se The SPACs boom. 
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Finland är en förhållandevis liten marknad, och vi har generellt sett inte brukat ha överdrivet 

många börslistningar per år.214 I och med introduceringen av First North marknaden, så sänktes 

ribban ett steg, eftersom First North fungerar som en form av grogrund, där företag kan växa 

och efter ett tag flytta över till den ”riktiga” börsen, Helsingforsbörsen. Frågan är, om inte 

SPAC-bolag sänker ribban ytterligare, i och med det faktum att själva börslistningsprocessen 

utlokaliseras, och speciellt i fall av att SPAC-bolaget förvärvar flera företag, så kan allt mindre 

bolags aktier vid ett betydligt tidigare skede, eller överhuvudtaget, vara föremål för handel på 

börsen.215 Detta i sig talar absolut för att SPAC torde vara välkommet och fungera på den finska 

marknaden. 

SPARC-bolag, som i USA dubbats SPAC 2.0 kan även de eventuellt i framtiden bli aktuella 

på den finska marknaden. Skillnaden här, är att man endast köper warranter och inte flyttar 

över sina pengar före själva företagsförvärvet är godkänt. Således faller steget med ett escrow-

konto bort från denna konstellation. Aktieägarna väljer först, då transaktionen godkänts, ifall 

de vill investera i bolaget och således få aktier. De regler som Nasdaq Helsingfors 

implementerat gäller SPAC-bolag, och skulle således inte täcka SPARC-bolag. Ifall denna 

form av bolag i något skede skulle bli aktuellt här, behöver således reglementet ses över igen.216 

Dock är hela SPARC-fenomenet så nytt på den amerikanska marknaden, att det lär dröja en 

tid före det lanseras i Europa. Troligtvis kommer den europeiska marknaden att betrakta hur 

de nya SPARC-bolagen skiljer sig, och ifall de verkligen fungerar bättre, före man påbörjar en 

ändring i regleringen och välkomnar dem här.  

Vad gäller utvecklingen i Norden, så kunde man tro att de nordiska länderna alla är på väg i 

samma riktning. Generellt kunde man säga att bolagsrätten baserar sig på samma sorts 

värderingar i Norden, och delar samma centrala principer, bland annat det att alla aktieägare 

skall behandlas lika. De nordiska värderingarna har långt varit en bidragande orsak till att 

lagstiftningen på bolagsrättens område kommit att bli så harmoniserad, speciellt i och med att 

Finland, Sverige och Danmark i slutet av 1990-talet blev medlemmar av EU och således även 

tog del av den bolagsrätten som rådde och rår på EU-nivå. Norge skiljer sig lite från de andra 

skandinaviska länderna då de inte är en del av EU och således delvis har en annan filosofi.217 

Vidare är alla nordiska länder, förutom Norge, listade på börsen som ägs till fullo av Nasdaq 

 
214 Se Börslistningar i Norden under de senaste åren. 
215 Se Schumacher (2020) s. 406. 
216 Finland has the Means to become a New North European Hub for SPACs. 
217 Mähönen; Johnsen (2019) s. 219-221. 
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OMX.218 Detta gör det ännu lättare att ha en harmonisk reglering vad gäller börslistning 

generellt, men även att ha ett särskilt segment där SPAC-bolagen kan lista sig. Eftersom 

reglerna är de samma, och även det särskilda segmentet där SPAC-bolagen listas så kommer 

säkerligen dylika former av SPAC-bolag att dyka upp i Norden. Eftersom det i rätt samma 

tider blev aktuella på såväl Helsingfors som Stockholmbörsen kunde man argumentera för att 

det funnits ett behov för denna form av bolag i Norden. Huruvida de kommer att förbli en del 

av marknaden och bli framgångsrika återstår att se, men de har helt klart ansetts svara på någon 

form av behov då det under ett års tid uppstått ett flertal SPAC-bolag på flera håll i Norden. 

  

 
218 Mähönen (2011) s.40. 
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3 Bolagsstyrning 

3.1 Allmänt om bolagsstyrning 

God bolagsstyrning, eller Corporate Governance219 som det ofta benämns på marknaden, har 

på inget sätt en enda term eller en uppfattning, tvärtom har uttrycket flera olika betydelser på 

olika håll i världen. I grund och botten handlar det ändå om att ett bolag skall handla etiskt 

och verka transparent, ärligt och öppet.220 Det är systemet med vilket bolag styrs och 

kontrolleras.221 Vidare kunde det beskrivas som hur ekonomin, makten och ansvaret i bolaget 

fördelas mellan de centrala intressegrupperna, alltså aktieägarna, bolagets ledning och 

borgenärerna.222 Bolagsstyrning i EU är primärt reglerat genom lagstiftning, icke-bindande 

regler, rekommendationer och bolagsstyrningskoder.223 

I Finland är bolagsstyrning reglerat både i lag och i mer frivilliga instrument, närmast 

bolagsstyrningskoden. Bolagsstyrningen grundar sig dock långt på bestämmelserna i ABL.224 

Vissa drag inom god bolagsstyrning härstammar också från VML, bland annat det i 1 kapitel 

4 § stadgade om opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information. Bolagsstyrningskoden 

är långt det instrument man skall förlita sig på, eftersom man velat hålla lagstiftningen på en 

ganska neutral nivå eftersom en definition av begreppet bolagsstyrning så snabbt kunde 

föråldras och inte länge vara fungerande.225 Fastän bolagsstyrning till stor del är baserat på 

lagens innehåll så kan det inte uteslutas till enbart lagen, utan begreppet påverkas av 

marknaden generellt.226 Skulle man jämföra dessa med definitionen av Corporate Governance 

i USA, så skulle de dock säkerligen skilja sig från varandra. Skillnaderna mellan definitionerna 

och regleringarna beror på att de tas fram på olika sätt, och detta grundar sig långt i skillnaden 

 
219 Corporate Governance kunde som uttryck anses vara ännu mer täckande än termen bolagsstyrning. I finskt 

officialtryck används dock bolagsstyrning, och därför kommer härefter termen bolagsstyrning användas då det 

syftas på finsk bolagsstyrning. Corporate Governance används endast i de fall att diskussionen härrör flera länder, 

eller termen generellt. Bägge är således korrekt, men det är skribentens aktiva val att härefter föredra 

användningen av termen bolagsstyrning. Enligt Svernlöv (2008) s, 25 är det närmast fråga om en översättning, 

men det också finns vissa nyansskillnader mellan begreppen. 
220 Se Sjåfjell; Mähönen (2014) s. 58 och Mähönen (4/2019) s. 443. 
221 Smerdon (2004) s. 1. 
222 Se Villa (2020) s. 11 samt Villa; Mähönen (2019) s. 1. 
223 Bolagsstyrnings Grönboken s. 2. 
224 Ilmonen et al. (2017) s. 137. Detta till skillnad från den nederländska bolagsstyrningskoden som långt försökt 

vara fristående från lagen och inte reglera samma saker som redan reglerats i nederländsk lag. Se nederländska 

bolagsstyrningskoden s. 8. 
225 Arbetsgruppsbetänkandet 2004:4 s. 13. 
226 Villa; Mähönen (2019) s. 1. 
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i rättssystemen USA och Europa emellan.227 Just i Finland har aktörer på marknaden med 

jämna mellanrum tagit fram en bolagsstyrningskod, och i denna bestäms praxisen för hurdan 

bolagsstyrning aktörerna på marknaden skall ha. Denna upprätthålls av 

Värdepappersmarknadsföreningen. Det har globalt ansetts mer ändamålsenligt att ha en skild 

kod för bolagsstyrning, framom att reglera det i lag.228 Storbritannien kan ses som en ledstjärna 

när det kommer till bolagsstyrning, och de var bland de första som erkände bolagsstyrning 

som koncept.229 Skillnaderna på vad som uppfattades som god bolagsstyrning var förut större i 

Europa, men har under senare år harmoniserats och är nu rätt lika.230 

Det finns massor olika bolagsstyrningskoder överallt i världen. Dessa ställer även en hel del 

krav och regler för hur företagens styrelser och ledningar skall bete sig, och upprättar regler 

som också delvis skiljer sig från de lagstadgade principerna. Hur mycket mer ansvar riktas 

gentemot ledningen beror helt på landet i fråga. I en av de kändare koderna, vilket är 

Storbritanniens, ses aktieägarna som ägare av företaget och styrelsen som dess agenter, vilket 

leder till att de har en annan form av ansvarsförhållande.231 I andra delar av världen ser 

agentrelationerna annorlunda ut, vilket förändrar dynamiken i bolagsstyrningskoden. EU-

kommissionen har även de 2011 försökt definiera Corporate Governance och kommit fram 

till att det är ”företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället”.232 

Genom denna tes har man sedan utvecklat olika metoder, som skall underlätta processen med 

att få fram en enhetlig linje för vad god bolagsstyrning är. Trots detta, kvarstår stor olikhet i 

vad som uppfattas som bolagsstyrning i olika länder.233 

Den ovan nämnda bolagsstyrningskoden i Finland är upprättad enligt principen ”följ eller 

förklara”. Med detta menas att utgångspunkten är att bolagen följer det som är stadgat i koden, 

och ifall man avviker från dess regler, så skall man förklara varför man valt att inte följa 

reglerna.234 Ifall man avviker från bolagsstyrningskoden så skall man redogöra för sättet som 

man avvikit på, orsakerna till avvikelsen och hur beslutet om avvikelsen fattats. Ifall avvikelsen 

är tidsbegränsad så skall man redogöra för när företaget avser att åter börja följa en viss 

rekommendation samt vid behov beskriva den åtgärd som vidtagits i stället för att följa 

 
227 Mähönen (4/2019) s. 444. 
228 Smerdon (2004) s. 2. 
229 Se Montagnon (2019) s. 26. 
230 Mähönen (2013) s. 394. 
231 Mähönen (2017) s. 11. Se även Cullen; Mähönen (2019) s. 106 och Mähönen (4/2019) s. 445. 
232 Se även En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar s. 7. 
233 För vidare information om skillnader länder emellan se Mähönen (2017) s. 18-20. 
234 Bolagsstyrningskoden 2020 s. 8-9. Se även Villa; Mähönen (2019) s. 6 och Smerdon (2004) s. 12-13. 
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rekommendationen och därtill redogöra den underliggande målsättningen med 

rekommendationen i fråga eller hur koden som helhet uppnås med denna alternativa åtgärd 

och hur man ämnar att fortsättningsvis främja en god bolagsstyrning i bolaget. Denna lista på 

redogörelsepunkter finns att finna direkt i bolagsstyrningskoden.235 Det är enklare att uppdatera 

koden jämfört med lagen, och därför har man valt att hålla lagen fri från definitioner eller 

desto mera krav på vad god bolagsstyrning skall innebära. 

En central del av god bolagsstyrning är att den är transparent. I Finland nås detta delvis genom 

de krav som lagstiftningen ställer på bolagen, men utöver detta har bolagsstyrningskoden krav 

på information som bör rapporteras, vilka delvis överskrider lagens krav. Man anser att 

transparens ökar flexibiliteten samt effektiviteten i bolag, eftersom det leder till ett ökat 

förtroende investerare och bolaget emellan.236 I SPAC-bolag har Shachmurove och Vulanovic 

understrukit vikten av transparens som en av de primära utgångspunkterna till att SPAC-

bolaget överhuvudtaget klarar sig. Bolaget bör vara transparant gentemot sina investerare 

eftersom detta ger trygghet och förtroende, samt gentemot de nationella myndigheterna 

eftersom detta höjer anseendet bland SPAC-bolagen också på myndighetsnivå.237 Det senare 

förkroppsligas genom den rapportering börsbolagen skall göra varje år. Denna 

rapporteringsskyldighet är lagreglerad, och kan inte undvikas genom ”följ eller förklara” 

principen.238 

I Finland har man valt att i mångt och mycket lämna bolagsstyrning utanför lagregleringen, 

eftersom viljan varit att regleringen sker på marknaden samt av bolagen själva. Därför har en 

princip om en bolagsstyrningskod ansetts vara ett bra sätt att ge bolagen vägledning, men 

minimera mängden lagreglering. Det har dock konstaterats, av bland annat Mähönen, att 

fastän det egentligen vore bäst att undvika lagreglering av bolagsstyrning fullkomligt, så 

kommer inte enbart marknadspraxis att vara tillräckligt utan det krävs reglering och lagliga 

medel för att få en fungerande bolagsstyrning till stånd.239 Bolag fungerar trots allt bäst när det 

finns någon form av ramar inom vilka de bör hålla sig. 

 
235 Se bolagsstyrningskoden 2020 s. 8-9. 
236 Ibid. s. 14. Se även Kraakman et al. (2017) s. 38-39. 
237 Shachmurove; Vulanovic (2016) s. 29. 
238 Bolagsstyrningskoden 2020 s. 45. 
239 Mähönen (2010) s. 45. 
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3.2 Bolagsstyrning i SPAC-bolaget och målbolaget 

Bolagsstyrning och aktiemarknadens reglering har länge varit starkt ihopkopplade240 och 

således är det naturligt att detta kommer att gälla även SPAC-bolag när de nu kommit in på 

den nordiska börsen. SPAC-bolagen lyder också under den reglering som stadgas i MAR om 

marknadsmissbruk.241 Bolagsstyrningsfrågan är central även i SPAC-bolag, och speciellt hur de 

olika aktörerna inom bolaget skall agera med varandra. Intresset bör alltid vara, att främja 

aktieägarnas ställning, men just i SPAC-bolag kan detta ibland vara lättare sagt än gjort vid fall 

av intressekonflikter. Här är VAC ett bra exempel, då de tog upp denna möjlighet redan i sitt 

prospekt. Eftersom till exempel vd:n i VAC också var anställd i Virala, som är sponsor i VAC, 

kan det i vissa fall uppstå intressekonflikter om huruvida man skall välja en ställning som 

gynnar Virala eller VAC. Problemet är dock erkänt, och har försökts tacklas genom att undvika 

situationer där dessa intressen ställs gentemot varandra, samt via avtalsvillkor mellan bägge 

bolag.242 Detta problem kulminerar då en röstning skall ske eftersom Virala äger en majoritet i 

VAC, och således behöver vara eniga om vad som är bäst för VAC och inte enbart vad som 

är bäst för Virala själv.243 Ur en bolagsstyrningssynvinkel är det generellt viktigt att det i 

ledningen finns såväl personer inifrån organisationen som utanför organisationen.244 Detta blir 

av ännu större vikt i SPAC-bolag, då de som är från den ”egna” organisationen ofta jobbar för 

sponsorn. 

Kraven på god bolagsstyrning är förvisso höga i Finland, men på inget sätt omöjliga att nå redan 

under SPAC-stadiet då i princip endast ett skal existerar. Problemet ligger främst i hur det 

potentiella målbolaget skött sin bolagsstyrning, och det faktum att SPAC-bolaget och dess 

sponsorer inte kan kontrollera detta eller implementera ESG-förhållningssätten i målbolaget245 

före själva förvärvet är avklarat och eventuella förändringar gjorts i målbolagets ledning. SPAC-

processen har också lockat många startup företag, då man via SPAC-bolaget får mycket nya 

pengar snabbt och samtidigt har en möjlighet till framtida investeringsrundor. Dock är kraven 

på hur ett listat bolag sköter sin bolagsstyrning betydligt högre, och därför är frågan om hur 

man kan säkerställa att bolagsstyrningen uppfylls så snabbt som möjligt av största vikt, desto 

 
240 Ilmonen (2016) s. 5. 
241 Marknadsmissbruk omfattar bland annat insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformationen och 

marknadsmanipulation. Se MAR (7). 
242 Se Virala Acquisition Company Oyj Listalleottoesite 14.6.2021 s. 7. 
243 Ibid. s. 14. 
244 Halla et al. (2003) s. 93. 
245 Nwogugu (2021) s. 4. 
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yngre och mer orutinerat målbolaget i fråga är.246 Vidare, har SPAC-bolaget endast kontakt 

med målbolagets ledning, och ingen kontakt eller relation till målbolagets aktieägare. Då de-

SPAC-processen är avklarad, sker allt som oftast rudimentära förändringar i ledningen, vilket 

kan leda till att dynamiken i bolaget förändras totalt. Således kan även sådana aktieägare som 

förut ägt många aktier och haft en stor talan påverkas enormt, eftersom de försätts i en helt ny 

position.247 

En viktig aspekt av bolagsstyrningen i SPAC-bolag är skedet då ett potentiellt förvärv 

presenteras åt aktieägarna. Här är det av största vikt hur information delges om målbolaget, 

värderingen av transaktionen, de påstådda möjligheterna för det framtida bolaget och under 

hurdana villkor som SPAC-aktieägarna får aktier i det nya, större bolaget till skillnad från vilka 

villkoren är för andra investerare, bland annat sponsorn och styrelsen.248 Huruvida ett 

företagsförvärv skall eller inte skall bli av är ett av de största besluten som tas inom SPAC-

bolaget och för att aktieägarna skall kunna fatta rätt beslut behöver de få all information så att 

de kan analysera möjligheterna med förvärvet på ett nyanserat sätt, och inse vad de ger sig in 

på ifall de röstar för det. Därför bör informationen vara heltäckande och skall inte sakna vitala 

delar som kunde påverka ett beslut för eller emot. 

Bolagsstyrningen kommer primärt fram i formen av transparens i SPAC-bolagen, och hur 

information förmedlas åt aktieägarna. Speciellt intressant blir det hur intressekonflikter olika 

grupper emellan förmedlas, och ifall aktieägarna blir informerade om intressekonflikter som 

kan uppstå mellan sponsorn och själva SPAC-bolaget. Här är bland annat prospekten viktiga, 

där det delvis redogörs i vilka andra positioner till exempel ledningen samt sponsorerna också 

finner sig, och vilka intressekonflikter som identifieras. Därutöver så kan det redan i 

prospektet beskrivas hur bolaget tänker gå till väga om en intressekonflikt uppstår, så att 

aktieägarna inte känner sig vilseledda. Bland annat Lifelife I har identifierat att en situation där 

aktieägarna anar möjliga intressekonflikter eller ifrågasätter hur dessa sköts kan leda till att 

SPAC-bolagets rykte lider enormt vilket i sig kan leda till att det blir svårare för SPAC-bolaget 

att verka som ett attraktivt alternativ som köpare i ett företagsförvärv.249 Således är utredningen 

av var intressekonflikter primärt kan uppstå viktiga, och av ännu större vikt hur dessa 

 
246 The SPACs boom. 
247 The SPACs boom. 
248 CP21/10 s. 15. 
249 Lifelife SPAC I Oyj – Esite 4.10.2021 s. 9. 
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intressekonflikter vid behov tacklas. God bolagsstyrning är dock fullkomligt möjligt att 

genomföra i SPAC-bolag i alla dess stadier, men kräver aktivt arbete av ledningen. 

3.3 Huvudman – agent förhållandet 

3.3.1 Agentförhållandet i SPAC-bolag 

En av de viktigaste distinktionerna att göra då man talar om bolagsstyrningen är den av det så 

kallade huvudman-agent förhållandet. I ett bolag finns allt som allt tre olika agentrelationer: 

minoritetsaktieägarna/majoritetsaktieägarna, bolaget/borgenärerna samt 

ledningen/aktieägarna. Hela idén bakom bolagsstyrning är att upprätthålla en bra balans och 

relation mellan dessa förhållanden, på ett sätt som leder till maximal vinst för bolaget.250 Teorin 

baserar sig på att det existerar ett avtalsförhållande mellan huvudmannen och agenten, där den 

ena parten, huvudmannen avtalar med den andra parten, agenten, om att utföra ett visst 

uppdrag.251 Även bolagsstyrningskoden är till för att förtydliga de uppgifter som agenten har 

gentemot sina huvudmän och hur dessa uppgifter på bästa möjliga sätt kan uppfyllas.252 När det 

gäller just SPAC-bolag, och denna avhandling, så är den sista relationen, alltså 

ledningen/aktieägarna viktig, men också majoritetsaktieägarna/minoritetsaktieägarna ifall 

sponsorn kan jämställas med en majoritetsaktieägare. 

Agentförhållandet handlar i princip om en intressekonflikt mellan olika intressegrupper i 

bolaget. Vidare, handlar det ofta om att huvudmannen skall motivera agenten att verka i sitt 

intresse, och göra saker som gynnar huvudmannen framom att agenten endast verkar för sitt 

eget intresse. Agenten har i de flesta fall mer information än vad huvudmannen har, och 

huvudmannen behöver ofta lita på att agenten håller sitt ord och verkar till huvudmannens 

fördel. Här uppstår problem i agentförhållandet, eftersom här finns svängrum för agenten att 

uppträda opportunistiskt och huvudmannen har svårt att kontrollera att agenten uppträder 

riktigt.253 Det handlar egentligen om att aktieägarna skall kunna lita på att ledningen, när den 

fungerar på egen hand, handlar i deras intresse och att ledningen inte tillsammans med 

majoritetsägarna ingår planer som skulle skada minoritetsägarna.254 Aktieägarna är de som är 

mest sårbara, eftersom det är deras insats som står på spel i det fall att ledningen handlar 

opportunistiskt.255 Man kan via reglering försöka påverka agenten att endast jobba i 

 
250 Villa; Mähönen (2019) s. 9. 
251 Mähönen; Villa (2016) s. 367-368. Se även Puyvelde et al. (2012) s. 432. 
252 Mähönen (2010) s. 47. 
253 Kraakman et al. (2017) s. 29-30. 
254 Mähönen; Villa (2016) s. 354. 
255 Ibid. s. 346. 
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huvudmännens intressen, men dessa regler kan lätt bli stela, och har därför undvikits i mångt 

och mycket.256 Agentrelationen är dock utöver detta komplex genom att det kan handla om val 

mellan olika aktörer i bolaget, till exempel ett val som kan gynna aktieägarna kan skada 

arbetstagarna och vice versa. Agentproblematiken sträcker sig med andra ord också längre än 

att bara handla opportunistiskt, utan också att ta svåra val när två gruppers intressen krockar.257 

I lagstiftningen är det primärt ABL 1 kapitel 7 § om likställighet som försöker begränsa möjliga 

agentrelationer från att dra nytta av varandra. Den andra meningen i paragrafen lyder 

”Bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören eller förvaltningsrådet får inte fatta beslut 

eller företa någon annan åtgärd som är ägnad att ge en aktieägare eller någon annan en 

otillbörlig fördel till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare.” Detta brukar kallas för 

lojalitetsplikten, alltså att ledningen skall handla för allas vinst, inte enbart sin egen eller några 

få aktieägares. Lojalitetsplikten gäller dock alla i bolaget, inte enbart ledningen, och således 

behöver även minoritetsaktieägarna samt majoritetsaktieägarna verka på ett sätt som är lojalt 

gentemot bolaget.258 

Agentförhållandet är ett av de primära problemen i SPAC-bolag. Problemen ligger i att 

sponsorernas och aktieägarnas intressen inte nödvändigtvis sammanfaller före och efter de-

SPAC-processen.259 Detta i sig leder till stridigheter gällande vems intressen som skall gå före, 

och är således ett av de mera kritiserade problemen i SPAC-konstellationen. Problemen 

bottnar i det faktum att aktieägarna får rösta om alla möjliga företagsförvärv som SPAC-bolaget 

gör, vilket är påfrestande för huvudman-agent förhållandet.260 Vidare blir agentförhållandets 

problematik aktuell i det tidigare nämnda exemplet med VAC ifall en medlem i styrelsen eller 

i annan viktig roll, som till exempel vd, i SPAC-bolaget också är anställd av sponsorn. Fastän 

alla i grund och botten vill samma sak, att det skall gå bra för bolaget och att bolaget går på 

vinst, kan det uppstå scenarion då intressen krockar, och i dessa fall är det inte så lätt att välja 

vilket intresse som är rätt. Vidare är förhållandet mellan sponsorn och aktieägarna ur en 

agentförhållande relation mer komplext än förhållandet ledningen/aktieägare, eftersom 

styrelsen vid behov kan ersättas. Aktieägare kan inte på ett effektivt sätt byta ut varandra, vilket 

gör det svårt för mindre aktieägare att kontrollera majoritetsaktieägare, eller i det här fallet, 

 
256 Kraakman et al. (2017) s. 32-33. 
257 Strand (2017) s. 56. 
258 Se Mähönen; Villa (2016) s. 405. 
259 Nwogugu (2021) s. 4. 
260 Ibid. s. 26. 
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sponsorn.261 Man kunde således säga att de olika aktörernas positioner får en förhöjd ställning 

i SPAC-bolag jämfört med normalt börslistade bolag. 

Faktum kvarstår att sponsorns och den normala aktieägarens viljor inte alltid sammanfaller. 

Speciellt då warrant-systemet är en del av SPAC-bolaget, så kommer sponsorn alltid att ha en 

ekonomisk motivator till att rösta för ett företagsförvärv, oavsett villkoren, eftersom 

warranterna annars går förlorade.262 Här blir agentförhållandet än en gång aktuellt, eftersom 

principen borde vara, att majoritetsaktieägarna (sponsorn) inte borde få gynnas på de andra 

aktieägarnas bekostnad.263 Om sponsorn alltså röstar för ett företagsförvärv, som kanske inte 

är så gynnsamt för alla aktieägare, för att inte mista sina warranter, och får igenom detta på 

grund av sin mängd aktier, så är det onekligen delvis på de andra aktieägarnas bekostnad i 

enlighet med den opportunism som upplyses via teorin om agentförhållandet. 

Eftersom de olika grupperna i SPAC-bolag är i en förhöjd ställning är det viktigt att känna till 

de problem som finns i en agentrelation, och känneteckna de olika aktörerna. Här är 

bolagsstyrningskoden av central vikt, eftersom den strävar efter att utöva kontroll över de olika 

aktörerna, så att de tillsammans verkar för bolagets bästa, och undviker situationer där någon 

part kan dra nytta på någon annans bekostnad. Agentrelationen mellan majoritetsägaren och 

minoritetsägarna har också varit omdiskuterad vad gäller frågan om stewardship, och vilka 

aktieägare som skall anses ansvara för att vara aktiva aktieägare eller ifall båda borde vara det.264 

Detta behandlas närmare nedan, i kapitel 3.4. 

3.3.2 Styrelsens roll i SPAC-bolag 

Vad gäller styrelsens uppgifter, så kunde man konstatera att det finns vissa allmänna områden 

som styrelsen “alltid” ansvarar för, men desto större linjedragningar om vad som sköts är svårt 

att dra eftersom det beror på bolagets karaktär och hurdan typ av verksamhet bolaget bedriver. 

Man kunde konstatera att en av de centrala uppgifterna som styrelsen har, oavsett typ av 

verksamhet, är som en sorts verksamhetsgranskare, som granskar allt som sker inom företaget 

och att alla olika delar fungerar som de ska. Detta begrundar sig långt på den lagstadgade 

lojalitetsprincipen och omsorgsfullhetsprincipen i ABL265, och dessa genomsyrar egentligen allt 

 
261 Se Mähönen; Villa (2016) s. 380-381. 
262 Se bland annat Lifelife SPAC I Oyj – Esite 4.10.2021 s. 9. 
263 Se RP 109/2005 rd. s. 40. 
264 Katelouzou; Puchniak (2021) s. 9-10. 
265 Fastän det primärt är ABL som reglerar hur styrelsen inom ett aktiebolag skall verka så är det flera andra lagar 

som innehåller regler vilka gäller styrelsen, bland annat värdepappersmarknadslagen, bokföringslagen, 

konkurrenslagen, arbetsavtalslagen och miljöskyddslagen. Se Villa (2020) s. 19. 
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styrelsen gör.266 Det viktigaste är ett omsorgsfullt och granskande arbete över hela 

verksamheten. Uppfyllande av bolagsstyrning inom bolaget är också något som styrelsen i sista 

hand ansvarar för.267 Alla beslut som tas av styrelsen ska i grund och botten basera sig på att 

verka för bolagets bästa och i aktieägarnas intressen.268 En fungerande styrelse med en 

välfungerande struktur är av största vikt för att bolaget skall bli framgångsrikt.269 Det är trots allt 

styrelsens uppgift att se till att ledningen styr rätt.270 I börslistade bolag är plikten att skapa värde 

förhöjd eftersom ägare och media ständigt påminner ledningen om att det är deras uppgift då 

bolagets uppgifter är allmänna på ett annat sätt.271 

I enlighet med bolagsstyrningskoden så är det styrelsen som  

”svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt 

organiserad. Styrelsen utser och entledigar verkställande direktören, godkänner 

bolagets strategiska målsättningar och riskhanteringsprinciper och säkerställer 

funktionsdugligheten och övervakningen av ledningssystemet. Styrelsen svarar även för 

att bolaget fastställer de värden som det följer i sin verksamhet”.272  

I fall av möjliga företagsförvärv, är det styrelsen som i första hand fattar besluten om dessa, 

men den skall göra detta med aktieägarnas intressen i tanke.273 Vidare skall den, ifall förvärvet 

uppenbart skulle påverka aktieägarna, rådfråga dessa och förhandla med sådana aktieägare 

som är i en stark position. Dessa föreskrifter om hur styrelsen skall agera i ett fall av möjligt 

företagsförvärv baserar sig på bolagsstyrningskoden.274 I SPAC-bolag är aktieägarna alltid med 

och röstar om företagsförvärv, och detta ansvar kan inte flyttas över åt styrelsen allena. 

Styrelsens medlemmar får i sig ingen lön för det arbete de gör i SPAC-bolaget. I stället får de 

aktier vars värde stiger när ett företagsförvärv är genomfört. Till skillnad från de normala 

aktieägarna, så får dock varken styrelsen eller ledningen inlösa dessa aktier i det fall att ett 

lämpligt målbolag inte hittats inom den utsatta tiden. Detta sätter en enorm press på ledningen 

att faktiskt hitta ett lämpligt målbolag, eftersom de riskerar att annars gå tomhänta.275 Det 

 
266 Villa; Mähönen (2014) s. 74-75. Se även Sjåfjell; Mähönen (2014) s. 60. 
267 Mähönen (2017) s. 19. Se även Andersson et al. (2012) s. 142. 
268 Se Villa (2020) s. 12. 
269 Se Chancharat et al. (2012) s. 145 samt Smerdon (2004) s. 32-33. 
270 Andersson et al. (2012) s. 19. 
271 Örtengren (2008) s. 107. 
272 Bolagsstyrningskoden 2020 s. 20. 
273 Se även Kraakman et al. (2017) s. 36-37. 
274 Se också Mähönen (2010) s. 62. 
275 Schumacher (2020) s. 401. 
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faktum att även ledningen har investerat pengar i företaget brukar kallas på engelska för ”skin 

in the game” och med det menas att även ledningen har något att förlora ifall bolaget inte 

lyckas så som man tänkt sig. Ledningen kan också, som i fallet VAC, förbinda sig till att inte 

sälja sina aktier före en viss tid har passerat efter förvärvet för att ännu tydligare visa att de både 

har något att förlora på affären samt att de är investerade i bolaget för en längre tid.276 Förövrigt, 

brukar detta vara ett incentiv för potentiella aktieägare att ledningen menar allvar eftersom 

även de är finansiellt investerade i bolaget, förutom att deras professionella rykte står på spel.277 

Detta gäller såväl sponsoraktieägarna som själva ledningen278 (fastän dessa ofta kan vara delvis 

samma personer). Å andra sidan blir bolagsstyrningsfrågan mycket konkret i ljuset av denna 

aspekt, då styrelsen först och främst alltid borde jobba för aktieägarna och för bolagets bästa. 

I dessa fall är ledningen också indirekt aktieägare, men i en sämre position ifall en de-SPAC-

process inte lyckas. Eftersom styrelsemedlemmar inte är hindrade från att investera i SPAC-

bolaget, tvärtom är det till och med uppmuntrat i enlighet med principen om ”skin in the 

game”, så kan i vissa fall uppstå intressekonflikter styrelsen och bolaget emellan om ett 

företagsförvärv leder till ekonomiska förmåner för styrelsen.279 Här behöver således en 

avvägning göras mellan vikten av att visa att även styrelsen och ledningen är ekonomiskt 

investerad i bolaget med att det eventuellt kan uppstå intressekonflikter där styrelsen inte 

endast kan fatta beslut baserat på vad som är i bolagets intresse. 

Enligt ABL 6 kapitel 4 § får styrelsemedlemmar inte delta i beslut där de är jäviga på så sätt att 

beslutet påverkar dem själva, och enligt samma kapitels 4 a § ska styrelsemedlemmar i ett 

börsbolag inte fatta ett beslut som rör en närstående person och bolaget. Vd:n skall också ses 

som en styrelsemedlem i 4 a § bemärkelse, och kan således inte fatta beslut i vare sig bolaget 

eller möjliga dotterbolag om en närstående person påverkas av beslutet.280 Jävsfrågorna är 

reglerade i lag, och kräver att styrelsen skall vara ojävig i de beslut som den tar, och således 

primärt ha aktieägarnas intresse i tankarna. Eftersom styrelsen ofta delvis är starkt kopplad till 

sponsorerna behövs det också utomstående experter som inte är sammankopplade till 

sponsorerna som sitter med som styrelsemedlemmar.281 Utan dessa, kan det bli svårt att fatta 

helt ojäviga beslut. Med tanke på att styrelsemedlemmarna ofta äger aktier i bolaget, så bildar 

 
276 Virala Acquisition Company Oyj Listalleottoesite 14.6.2021 s. 56. 
277 Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 852 och 921 se även Shachmurove; Vulanovic (2016) s. 21. 
278 Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 895. 
279 Se Lifelife SPAC I Oyj – Esite 4.10.2021 s. 9-10. 
280 Se också Virala Acquisition Company Oyj Listalleottoesite 14.6.2021 s.74. 
281 Se Lifelife SPAC I Oyj – Esite 4.10.2021 s. 75. 
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inte enbart aktieinnehav en jävsgrund i lagens bemärkelse. Trots detta, bör styrelsemedlemmar 

sträva efter att inte beblanda sina personliga ekonomiska intressen med bolagets. 

Investerare i private equity fonder delar samma moral hasard risk282 som ledningen i SPAC-

bolag, alltså att de ansvarar över någon annans pengar. Moral hasard risken ansågs i början 

inte tas på tillräckligt stort allvar i SPAC-bolag, fastän de i allra högsta grad är föremål för 

denna.283 Moral hasard risken går i princip ut på att kontrollera att ledningen inte tar onödiga 

risker med pengar som inte är deras.284 Det finns inte en entydig definition på vad som avses 

med moral hasard, men denna kommer primärt fram i agentförhållandet mellan aktieägarna 

och borgenärerna, och preliminärt hur mycket risk de olika aktörerna är beredda att ta. 

Aktieägarnas ansvar är alltid begränsat, men trots detta kan det finnas aktörer som vill använda 

bolagets tillgångar till sitt eget bästa, vilket kan göra att borgenärerna lider då bolagets värde 

kan minska om risken slår fel.285 Med tanke på moral hasard risken så är det också av största 

vikt att ledningen själv öppet söker efter möjliga målbolag, eftersom detta gör att investerarna 

känner sig tryggare, till skillnad från att ledningen skulle anlita en tredje part som letar efter 

målbolag.286 Transparens, och ett brett urval av alternativ är vidare saker som sänker risken för 

moral hasard, och gör att aktieägarna i en större mån kan lita på styrelsens ärlighet.287 

Styrelsen är således viktig eftersom mycket av det som SPAC-bolaget till en början i princip 

består av är de personer som sitter i styrelsen samt av deras expertis. Sektorn och segmenten 

där SPAC-bolaget söker målbolag bestäms långt utifrån vad styrelsen kan och vad deras egna 

expertområden är.288 Detta framhävs i SPAC-bolagens prospekt där ledningen och 

sponsorernas expertis beskrivs utförligt, och således stärks bilden av bolagets kunnighet. 

Eftersom prospekten inte innehåller annat än utförlig information om framtida 

verksamhetsområden och vad sponsorn och ledningen tidigare gjort, så sätter investerarna all 

sin tillit till just denna grupp.289 Vidare är styrelsens viktigaste roll i början av SPAC-bolagets 

karriär att hitta ett möjligt målbolag som SPAC-bolaget kan förvärva. Detta är i princip 

styrelsens primära uppgift i SPAC-bolag.290 Styrelsen bör uträtta sitt arbete på ett omsorgsfullt 

 
282 The moral hazard risk på engelska. 
283 Rodrigues; Stegemoller (2013) s 859. 
284 Immonen; Nuolimaa 2017 s. 282. 
285 Lautjärvi (2015) 2.2.4 Varojen erottelu ja moraalikato. Se även D’Alvia (2014) s. 35-36. 
286 Se Vulanovic (2017) s. 21. 
287 Mähönen; Villa (2016) s. 373. 
288 Lewellen (2009) s. 3. 
289 Jog; Sun (2007) s. 6. 
290 D’Alvia (2014) s. 12. 
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sätt, i enlighet med ABL 1 kapitel 8 § också vad gäller sökandet av eventuella målbolag. Ifall 

inget målbolag hittas, och styrelsens arbete inte kan anses vara omsorgsfullt kunde man kanske 

till och med argumentera för att ABL 1 kapitels 5 § om verksamhetens syfte, att bereda vinst 

åt aktieägarna, inte uppfyllts. I ett SPAC-bolag, där verksamheten är minimal till en början, 

förstärks vikten av dessa allmänna principer stadgade i ABL. Speciellt i fall av att ett målbolag 

inte godkänns eller hittas är det av ännu större vikt att styrelsen i sitt arbete agerat omsorgsfullt 

och lojalt. SPAC-bolagens karaktär sammanslått med dessa allmänna principer stadgade av 

ABL höjer ribban på kvaliteten som styrelsens arbete bör hålla för att undvika att agera på ett 

sätt som inte kan anses vara lagenligt. 

Det faktum att ledningen har aktieägarnas tillit är av största vikt vad gäller ett SPAC-bolags 

framgång. Om aktieägarna litar på ledningen, kommer de även att lita på de beslut de tar vad 

gäller företagsförvärv. Då är det också mer sannolikt att ett lämpligt målbolag hittas, och SPAC-

processen lyckas.291 Därför brukar oftast styrelseledamöterna i SPAC-bolag vara figurer som är 

välkända på marknaden samt meriterade.292 Styrelsens roll för SPAC-bolag kommer också 

fram i att ett av ESMA:s krav om information som bör komma fram ur prospektet, är en 

beskrivning av de personer som är medlemmar i styrelsens samt deras bakgrund och tidigare 

meriter och utmärkelser.293 Vidare är den första informationen investerarna har om bolaget då 

SPAC-bolaget endast består av ett ”skal” vem ledningen är, vilket gör att deras betydelse ökar 

ytterligare.294 Eftersom detta särskilt lyfts fram som ett ämnesområde som bör vara behandlat i 

prospektet, så understryker det vikten av ledningen för aktieägarna, eftersom det är en 

övervägande faktor som aktieägarna noga studerar då det tar beslutet gällande en potentiell 

framtida investering i bolaget. 

Agentförhållandet är högaktuellt också vad gäller styrelsen, och primärt det faktum att 

aktieägarna inte har en möjlighet att effektivt kunna övervaka företagsledningen. Obalansen i 

denna relation beror långt på det faktum att aktieägarna inte har åtkomst till all den information 

som styrelsen har, och således vet de heller inte om ifall styrelse missbrukar denna.295 De måste 

alltså lita i viss mån på att styrelsen sköter sitt jobb och värnar om aktieägarnas intressen. Ett 

sätt att ändra denna obalans är således genom att öka mängden information, eftersom mindre 

informerade aktieägare lättare kan bedras. Den finska lagstiftningen har inte reglerat, på ett 

 
291 Schumacher (2020) s.408. 
292 Shachmurove; Vulanovic (2016) s. 20. 
293 Se ESMA: s uttalande om SPAC: s 15.7.2021. 
294 Jog; Sun (2007) s. 3. 
295 Mähönen; Villa (2016) s. 369. 
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dylikt sätt som det angloamerikanska rättssystemet, ledningens så kallade fiduciariska296 

skyldigheter utan dessa faller under mera generella principer som lojalitetsprincipen.297 Det är 

med andra ord upp till varje bolag att bestämma hur mycket information som röjs åt 

aktieägarna, så länge de kan anses ligga inom lojalitetsprincipens spektrum. 

3.3.3 Verkställande direktörens roll i SPAC-bolag 

Skiljt från styrelsen så kan även en verkställande direktör utses. En vd är inte obligatorisk, men 

det brukar allt som oftast i bolagsordningen bestämmas om huruvida även en vd, utöver 

styrelsen, skall utses. Vd:s specifika uppgifter är således inte lagstadgade, utan man kunde 

närmast konstatera att de uppgifter som hör till vd:n långt är bitar som är tagna från styrelsens 

uppgifter. Vidare, kan vd:n sitta med i styrelsen, och ibland fungerar samma person som till 

exempel styrelsens ordförande och företagets vd. Hur man väljer att dela upp ansvaret här är 

dock upp till varje bolag, men den allmänna uppfattningen är att det är bra att hålla 

styrelseordförandeposten och vd-posten skiljt för sig.298 Uppgifterna är dock långt de samma, 

och fast det inte är lagstadgat att ha en vd, så gäller de regler som gäller styrelsen också vd:n, 

eftersom dennes uppgifter är bitar som spjälkts bort från styrelsens uppgifter.299 

Ifall ett företag väljer att utse en vd så ändras också styrelsens uppgift i samband med detta. 

Styrelsens roll som det organ som fattar operativa beslut förstärks, och dess uppgifter blir 

alltmer strategiska. Speciellt ifall det är fråga om ett börsbolag, så faller de operativa frågorna 

om bestämmande av verksamhetsstrategi, utnämnandet av själva vd:n och vissa 

bokföringsfrågor på styrelsens ansvarsområde.300 Vd:n kan heller inte, likt styrelsen, anses vara 

i ett arbetsförhållande till bolaget. Trots detta har relationen vissa drag som påminner om ett 

arbetsförhållande, och vd:n skall jobba för bolagets bästa, men är ett fristående organ från 

bolaget, på samma sätt som styrelsen, och således inte direkt knuten som en arbetstagare.301 

Vd:ns uppgifter i enlighet med ABL 6 kapitel 17 § är att sköta bolagets löpande verksamhet 

enligt de föreskrifter som hen fått av styrelsen. Detta kallas för vd:ns allmänna behörighet. 

Således skall vd:n i ett nötskal sköta allt det operativa som styrelsen inte sköter eller tagit som 

 
296 En fiduciarisk skyldighet kunde förklaras som en skyldighet som grundar sig på ett förtroende. Uttrycket 

används primärt i den angloamerikanska litteraturen. Se Smerdon (2004) s. 49 samt Mähönen; Villa (2016) s. 

394. 
297 Mähönen; Villa (2016) s. 400. 
298 Se bland annat Chancharat et al. (2012) s. 147. 
299 Villa; Mähönen (2014) s. 109-110 se även Andersson et al. (2012) s. 140-141. 
300 Villa (2020) s. 77. 
301 Ibid. s. 30-31. 
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sitt ansvarsområde.302 Eftersom en vd inte är obligatoriskt, så är det styrelsens uppgifter som 

oftast delas mellan dessa två organ. Därför är det också styrelsen som ser över vd:ns 

verksamhet, och som ser till att vd:n sköter det som tilldelats hen.303 

En bra, erfaren vd är av lika stor, om inte större vikt som en bra styrelse på grund av samma 

orsaker som nämnts ovan i SPAC-bolag, speciellt som vd:n ofta är SPAC-bolagets ansikte utåt. 

Då aktieägarna inte har mycket annan information att gå på, så kommer det att inverka en hel 

del på deras val vem som sitter i styrelsen, vem som är bolagets vd och hurudant rykte dessa 

har. Hela SPAC-processen, från början till slut, är dock arbetsdryg och det finns inget som 

garanterar att en person i framtiden kommer orka vara vd för en till SPAC.304 Här måste således 

ryktet basera sig på annat, eftersom det inte finns en garanti att samma människor orkar göra 

processen flera gånger om. Detta är var private equity fonder och SPAC-bolag skiljer sig, då 

private equity fonderna fortsätter verka och gör många mindre investeringar och transaktioner, 

till skillnad från SPAC-bolaget där det oftast är frågan om ett företagsförvärv. I prospektet 

beskrivs också vd:ns erfarenhet utförligt, vilket talar för att vem som sitter som vd också väger 

starkt in i det beslut om att investera eller ej som aktieägarna gör. För att vara en bra vd i ett 

SPAC-bolag krävs således inte tidigare erfarenhet av just SPAC-bolag, men det är trots det 

oftast frågan om en mycket meriterad och välkänd aktör på marknaden, så även i finska fallen 

VAC och Lifeline I. 

3.4 Stewardship  

3.4.1 Allmänt om stewardship  

Med stewardship generellt menas att övervaka något som en annan person i förtroende givit 

åt en.305 Inom juridiken, hänvisar det primärt på aktieägarnas skyldigheter i vissa fall att se över 

bolagets ledning och att bolagets organisation sköter sitt arbete.306 Stewardship är generellt som 

fenomen rätt nytt, och den första lagstiftningen gällande stewardship togs fram i England så 

sent som 2010. Hela konceptet stewardship är i princip endast runt 20 år gammalt.307 

Bakgrunden till varför man i Storbritannien ville ha en ”Stewardship Code” var för att motivera 

passiva majoritetsaktieägare till ett mera aktivt deltagande i aktiebolag, delvis på grund av 

finanskrisen 2010. Man ansåg att en av orsakerna till finanskrisen var bristen på god 

 
302 Se Ibid. s. 54. 
303 Villa; Mähönen (2019) s. 2-3. 
304 Rodrigues; Stegemoller (2013) s. 920. 
305 Merriam-Webester. 
306 Corporate Governance and Stewardship principles. 
307 Katelouzou; Puchniak (2021) s. 1 se även Chiu; Katelouzou (2017) s. 132. 
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bolagsstyrning.308 Det aktiva deltagandet skall främst koncentreras till att hjälpa till med 

bolagsstyrningen i bolaget, och kunna i ett tillräckligt tidigt skede kritisera till exempel 

ledningen ifall den gjorde beslut som kunde leda till ett negativt resultat.309 Kodens mål är att 

fostra framgång i längden genom att uppmuntra investerarna till ett aktivt deltagande.310 

Problemet med stewardship som är koncentrerad kring bolagsstyrningen är att det kräver att 

det finns fler börslistade bolag med majoritetsägare, vilket sällan uppfylls i börslistade bolag på 

mindre marknader som till exempel den finska. Detta i sin tur leder till att stewardship inte 

uppfylls, eftersom ingen har tillräckligt med aktier för att kunna påverka.311 

Den brittiska stewardship-koden baserar sig långt på samma princip som den finska 

bolagsstyrningskoden, alltså följ eller förklara principen. Genom detta försöker man få passiva 

stora investerare aktiverade.312 Utöver detta skall investerarna vaka över bolaget och granska 

verksamheten. Ifall de märker brister, bör de göra lämpliga styrelsemedlemmar medvetna om 

dessa.313 Passiva aktieägare är inte problematiska så länge ledningen verkar i deras bästa 

intresse. Problem med stora företag, som har mängder av aktieägare, där ingen av de som de 

facto äger bolaget (=aktieägarna) utnyttjar sin chans att påverka, är att ledningen lätt kan utnyttja 

detta, och verka för andra ändamål än aktieägarnas bästa.314 Genom att engagera aktieägarna i 

dessa frågor får man dem intresserade av hållbar avkastning och långfristigt resultat framom 

snabba vinster.315 Vidare försöker man via stewardship minimera problem som kan 

uppkomma i agentrelationerna, där intressena kan skilja sig aktieägare och ledning emellan.316 

I takt med att ESG-villkorens vikt ökat, har även frågan om stewardship blivit alltmer aktuell. 

Genom stewardship försöker man på ett alltmer effektivt sätt förverkliga ESG-kraven inom 

bolagen, men även ge investerare som prioriterar hållbarhet ett incitament på att detta bolag 

prioriterar och uppfyller ESG, och aktieägarna kan få vara en del av det.317 Faktum är, att de 

flesta stewardship-koder globalt nuförtiden innehåller ESG-segment.318 I takt med att ESG-

kraven blir allt viktigare, kan också stewardship på ett nytt sätt bli aktuellt i sådana länder där 

 
308 Thomson (2018) s. 5. Se även Birkmose; Madsen (2020) s. 1. 
309 Montagnon (2019) s. 29. Se även Direktiv om engagemang av långsiktiga aktieägare (2). 
310 Otsuka (2021) s. 208. 
311 Katelouzou; Puchniak (2021) s. 3-7. Se även Otsuka (2021) s. 206-207. 
312 Katelouzou; Puchniak (2021) s. 16. Se även Thomson (2018) s. 17. 
313 Montagnon (2019) s. 29. 
314 Otsuka (2021) s. 210. 
315 Bolagsstyrnings Grönboken s. 3. 
316 Chiu; Katelouzou (2017) s. 134. 
317 Katelouzou; Puchniak (2021) s. 9-10. 
318 Ibid. s. 46. Se även Sjåfjell (2017) s. 393. 
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det ännu inte varit särskilt omtalat. Detta eftersom aktieägarna är alltmer intresserade och 

involverade i frågor om hållbarhet. Frågan är dock, om detta kommer att ske genom nationella 

soft law instrument, eller ifall det snarare sker på en unionsnivå.319 

På EU-nivå har man också varit intresserad av stewardship men primärt av aktieägaraktivism 

generellt. Man har via olika grönböcker320 men också genom direkt lagstiftning försökt komma 

åt aktiveringen av aktieägarna, eftersom man delvis skyllde den redan ovan nämnda 

finanskrisen på passiva aktieägare.321 Detta har primärts gjort genom direktivet om engagemang 

av långsiktiga aktieägare. Man kunde argumentera för att detta är ett sätt genom vilket EU 

försökt göra stewardship till något som är mer ”hard law” framom den ”soft law” som den varit 

med en kod som följt ”följ eller förklara” principen.322 Det är trots allt spännande att man i 

direktivet om engagemang av långsiktiga aktieägare gjort detta genom just en följ eller förklara 

princip på följande vis:  

”Därför bör institutionella investerare och kapitalförvaltare vara mera transparenta när det 

gäller sitt förhållningssätt till aktieägarengagemang. De bör antingen utarbeta och offentligt 

redovisa en policy för aktieägarengagemang eller förklara varför de valt att inte göra det. 

Policyn för aktieägarengagemang bör beskriva hur institutionella investerare och 

kapitalförvaltare integrerar aktieägarengagemang i sin investeringsstrategi och på vilka olika sätt 

de väljer att engagera sig samt hur de gör detta. Policyn för aktieägarengagemang bör också 

innehålla riktlinjer för att hantera faktiska eller potentiella intressekonflikter, särskilt i en 

situation där institutionella investerare eller kapitalförvaltare eller deras närstående företag har 

betydande affärsförbindelser med investeringsobjektet. Denna policy för 

aktieägarengagemang, eller förklaringen, bör vara tillgänglig för allmänheten på internet.”323 

Denna är vidare inarbetad i direktivets artikel 3g, Policy för aktieägarengagemang, som 

beskriver hur bolagen genom en policy skall aktivera sina aktieägare till engagemang. Man 

bjuder således in till ett alternativ där man kan undvika aktieägarengagemang, men då måste 

förklara sig. Tanken är att genom detta uttrycka förväntningar om hur aktieägarna borde agera 

utöver det som är direkt stiftat i lag.324 Detta baserar man på premissen om att aktieägarna har 

 
319 Se Birkmose; Madsen (2020) s. 20. 
320 Eurlex definierar grönbok på följande sätt: ”Grönböcker är dokument som Europeiska kommissionen 

offentliggör för att stimulera till diskussion i en särskild fråga på EU-nivå. Genom grönböcker uppmanas berörda 

parter (organisationer och enskilda) att delta i samråd och debatt om förslagen i grönboken. Ibland ligger de till 

grund för förslag till lagstiftning som sedan presenteras i vitböcker” Se Eurlex Grönbok. 
321 Neville (2017) s. 175-176. 
322 Chiu; Katelouzou (2017) s. 151. 
323 Direktiv om engagemang av långsiktiga aktieägare (17). 
324 Se Strand (2017) s. 52. 
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ett gemensamt intresse i att aktiens värde skall öka, och därför skall de aktivera sig.325 Detta är 

således bra, eftersom stewardship och aktiveringen av aktieägare generellt sett är väldigt olika 

runtom i unionen, så tvingas inte medlemsstaterna, i varje fall direkt, att anamma detta. Dock 

leder detta till oklarhet, eftersom det är en form av soft law princip som är implementerad i 

ett hard law instrument. Detta kan med andra ord leda till mycket oklarheter och olika 

uppfattningar. Speciellt eftersom länder som de nordiska inte på ett dylikt sätt som brittiska 

bolag haft majoritetsägare, så har hela frågan inte på samma sätt varit relevant här. I Finland 

ledde detta till en del frågetecken eftersom konceptet med aktieägaraktivism var främmande 

här. Direktivet om engagemang av långsiktiga aktieägare implementerades primärt i 

bolagsstyrningskoden326, fastän denna heller inte erkänner stewardship direkt. I Finland har det 

således ännu inte varit aktuellt med en implementering av en egen stewardship-kod. 

Danmark implementerade en egen stewardship-kod, inspirerad av den brittiska, så sent som 

2016. Den bakomliggande idén är att främja långtidsinvestering och maximera vinst åt 

aktieägare på långsikt. Koden skall samfungera med den danska aktiebolagslagen och 

bolagsstyrningskoden för att tillsammans bilda en atmosfär som bidrar till att styrelsen och 

ledningen uppmuntrar aktieägarna till ett aktivt deltagande och bidragande till god 

bolagsstyrning.327 Det är främst frågan om att aktivera institutionella aktieägare, som äger stora 

mängder aktier och ofta i flera olika bolag.328 Koden implementerades således ett år före 

direktivet om engagemang av långsiktiga aktieägare utkom. Eftersom den nordiska 

lagstiftningen långt är liknande, kan vi i Finland dra lärdom av hur Danmark valt att lösa frågan 

om stewardship, och ifall det här också kunde finnas ett behov av en dylik kod. För att förstå 

stewardship i Norden bättre, och speciellt ifall det ger verktyg för att kontrollera SPAC-bolag, 

behöver den danska koden studeras närmare. Mer om detta följer i kapitel 3.4.2. 

Stewardship och aktivism är på så sätt bra, att det kan leda till ett krav på ökad transparens 

inom bolaget, och aktieägarnas vilja att mera aktivt delta i beslutsfattningen och förstå 

bakgrunden till de beslut som ledningen fattar. Styrelsens position blir dock osäkrare, eftersom 

den kan avsättas av aktieägarna i fall av misstroende. Fastän det faktum att aktieägarna har 

makten att avsätta styrelsemedlemmarna är den bakomliggande premissen till att de bör vara 

aktiva inom bolaget och motiverar aktivism, så gör det samtidigt läget i bolaget generellt 

 
325 Neville (2017) s. 177. 
326 Osakkeenomistajien oikeudet – muutosdirektiivin täytäntöönpano. 
327 Birkmose; Madsen (2020) s. 1-2. 
328 Ibid. s. 8. 
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osäkrare, eftersom missnöjda aktieägare också i fall där det kanske inte vore nödvändigt, har 

makten att avsätta styrelsen. Då kan det bli svårt att nå kontinuitet inom bolaget.329 

Förut har fokus primärt legat på vilka rättigheter aktieägarna har, och hur mycket de skall få 

göra. Huruvida aktieägarna utnyttjar dessa rättigheter till fullo har inte varit relevant, utan fokus 

har legat på att de har dem överhuvudtaget. I och med dessa direktivändringar och till exempel 

den brittiska och danska stewardship-koden skiftas nu fokuset; aktieägarna ska inte längre 

kunna förbli passiva och låta ledningen sköta allt. Vidare har fokus skiftats till att aktieägarna 

skall agera ansvarsfullt och engagera sig i frågor gällande bolagsstyrning, framom att bara stärka 

aktieägarnas ställning generellt.330 Strand har bland annat i sin artikel från 2017 riktat en del 

kritik mot detta, eftersom det sätter aktieägarna i en ny position som inte är i enlighet med till 

exempel principen om aktieägarens företräde. Hon menar att genom att tvinga aktieägare till 

aktivitet, oavsett om det är värdefullt eller ej, kan det leda till nya agentrelationer med egna 

tillhörande problem, och vidare att be investerare fokusera på annat än att sträva efter maximal 

vinst är per definition ett agentproblem.331 Problemet är också att missnöjda aktieägare ofta 

väljer att hellre sälja sina aktier och gå vidare än att aktivera sig och använda sin röst.332 Detta 

är fullständigt inom deras rätt, men det minimerar förstås motivationen till att istället bli aktiv 

om man alltid bara kan sälja och således ”rösta med sina fötter”. Även Thomson har ifrågasatt 

stewardship, och anser att det, i stället för att utbilda aktieägarna, ställer orimliga krav på dem 

vilka strider mot aktieägarnas naturliga instinkter.333 I Danmark gjordes en undersökning före 

stewardship-koden implementerades, vilken visade att marknaden generellt sett ansåg att en 

stewardship-kod, som följer ”följ eller förklara” principen, huvudsakligen vore ett positivt 

tillägg på marknaden. Där fanns dock också röster som inte var fullt så övertygade.334 Frågan 

om huruvida denna nya riktning av aktieägaraktivism och stewardship är positiv är med andra 

ord rätt tudelad. 

I Finland har aktieägarens ansvar varit begränsad i enlighet med ABL 1 kapitel 2 § 2 moment 

där det stadgas att aktieägarna inte är personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Det 

faktum att aktieägarnas ansvar är begränsat har ansetts vara en av de centrala principerna inom 

den finska aktiebolagsrätten.335 Detta ansvar är långt dock ett ekonomiskt, alltså att man inte 

 
329 Se Sawyer; Friestedt (2014-2015) s. 61-62. 
330 Neville (2017) s. 179. Se även Sjåfjell (2017) s. 378. 
331 Strand (2017) s. 52-54. 
332 Neville (2017) s. 177. 
333 Thomson (2018) s. 24. 
334 Se Birkmose; Madsen (2020) s. 6. 
335 Mähönen; Villa (2016) s. 310-311. 
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behöver som aktieägare ens vid bolagets insolvens investera mera pengar eller svara för mer 

än den egna insatsen. Man kunde således fråga sig, om det inom ABL skulle finnas utrymme 

för mer ansvar för aktieägaren i form av stewardship, så länge som detta ansvar inte är 

ekonomiskt? Allmänt har aktieägaraktivismen varit väldigt låg i Finland hittills336, men med nya 

direktiv och en klart stigande trend i Europa, kan aktiviteten vakna till liv även i Finland. 

3.4.2 Stewardship inom SPAC-bolag 

Till skillnad från traditionellt börslistade bolag så finns det en aktiv majoritet i SPAC-bolagen, 

nämligen sponsorerna. Dessa kunde tänkas jämställas med majoritetsaktieägare, vilket gör 

frågan om stewardship aktuell på ett helt nytt sätt även i Norden. I fallet VAC ägde Virala, som 

är den primära sponsorn i VAC, runt 30 % av aktierna. Detta innebar att sponsorn ägde en 

majoritetsdel av aktierna, och hade mycket makt då det kom till att rösta i bolaget. De kunde 

med sina aktier långt påverka resultatet i röstningen om ett företagsförvärv.337 Man kunde fråga 

sig om ägare med så mycket makt också borde ha någon form av plikt att verka i bolagets bästa, 

i enlighet med stewardship? 

Det är ett relativt erkänt faktum att sponsorn är den som möjliggör hela SPAC-processen men 

också utformar en av de primära hotbilderna i SPAC-bolag. Detta på grund av SPAC-

strukturen och att sponsorns intressen ofta skiljer sig från de övriga aktieägarnas på grund av 

systemet med tilläggsaktier eller warranter.338 Ett sätt som stewardship kunde fungera i SPAC-

bolag är att aktivera sponsorn, som också är en aktieägare, till ett aktivt engagemang och således 

knyta dessa närmare i hopp om att de inte direkt efter de-SPAC-processen säljer sina aktier. 

Ett viktigare argument för stewardship kanske ändå vore att öka på transparensen inom 

bolaget, och öka mängden information som skall delges aktieägarna. Mera information gör att 

såväl marknaden som aktieägarna kan reagera snabbare, och genom den kan man också 

undvika passiva aktieägare som till exempel taktiskt väljer att rösta blankt för att få sin vilja 

igenom.339 SPAC-bolag är såtillvida speciella att aktieägarna är ganska aktiva inom dem från 

första början, då de inte har någon verksamhet och aktieägarna spelar en central roll i 

röstningen om detta. Transparenssidan av stewardship är således kanske det som är av störst 

vikt eftersom aktieägarna inom SPAC-bolag generellt sätt är betydligt aktivare än ”vanliga” 

aktieägare. 

 
336 Ilmonen et al. (2017) s. 147. Se även Mähönen (2013) s. 417. 
337 Virala Acquisition Company Oyj Listalleottoesite 14.6.2021 s.13-14. 
338 CP21/10 s. 14. 
339 Se Neville (2017) s. 196. 
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När den brittiska stewardship-koden gjordes ville man komma åt institutionella aktieägare, 

alltså sådana som investerar å andras vägnar, som förblev passiva och endast ville göra vinst. 

Det var också den bakomliggande tanken med den danska stewardship-koden. 340 Sponsorn är 

oftast en institution eller ett bolag, ja, men sponsorn har också väldigt mycket på spel i SPAC-

bolag. De redan flera gånger nämnda warranterna är av största vikt för dem, och i SPAC-

bolagen har problemen sällan varit att sponsorn skulle bete sig passivt, tvärtom har problemet 

varit hur de mindre aktieägarnas röster skall bli hörda och inte överkörda. Ifall man istället har 

en dylik struktur som den VAC har med olika aktieserier så är det ändå i sponsorns intresse 

att de villkor som stadgats i bolagsordningen uppfylls så att de andra aktieserierna förvandlas 

till den börsnoterade aktieserien. Utgångspunkten i SPAC-bolag är alltså en annan, och därför 

kanske en stewardship-kod i Finland med tanke på SPAC-bolag inte skulle svara på de 

grundproblem som de svarade på i Storbritannien efter finanskrisen. 

Genom ökad stewardship och då aktieägarna engagerar sig i bolaget, så blir också dialogen 

mellan ledningen och aktieägarna mer frekvent och tydlig. Då håller ledningen aktieägarna 

bättre uppdaterade om sina affärsplaner och strategier, vilket minskar risken för 

missförstånd.341 En öppen dialog är av största vikt inom SPAC-bolag, för om aktieägarna förstår 

motiven bakom förvärvet av målbolaget, och förstår möjligheterna som ledningen ser i det, är 

chanserna betydligt större att de väljer att stötta förvärvet, vilket i sin tur leder till att hela SPAC-

processen lyckas. Oavsett en inkorporering av stewardship, är den öppna dialogen något som 

SPAC-bolag behöver betona extra mycket, eftersom det allt som oftast är i ledningens och hela 

bolagets intresse att ett förvärv genomförs. I den danska stewardship-koden är en av de centrala 

principerna att det skall upprättas en policy om hur röstandet gått till bland de institutionella 

aktieägarna. Genom detta har man velat få investerarna att rösta överlag, men också att de skall 

redogöra för hur de röstat.342 Ur SPAC-bolagets synvinkel kunde det ge mervärde åt de andra 

aktieägarna att veta hur sponsorn tänkt rösta i beslut som gäller just företagsförvärvet, speciellt 

ifall man i policyn klargör att motiveringen till röstningen skall delges före själva röstandet. 

Fastän det är mest sannolikt att sponsorn röstar för, så kunde en motivering och 

röstningspolicy göra sponsorn mer stabil, vilket skulle leda till ett ökat förtroende mellan de 

olika aktörerna i SPAC-bolag. Värt att notera är dock, att denna princip gällande redogörelse 

 
340 Thomson (2018) s. 7 samt Birkmose; Madsen (2020) s. 8. 
341 Otsuka (2021) s. 214. 
342 Birkmose; Madsen (2020) s. 10-11. 
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av röstning är den minst populära bland den danska stewardship-kodens principer, och den 

som flest valt att inte följa.343 

Som ovan redan stadgats, implementerades den danska stewardship-koden endast ett år före 

Direktivet om engagemang av långsiktiga aktieägare. Redan i början anade man, att dessa två 

delvis skulle täcka samma områden. Birkmose och Madsen har i sin artikel konstaterat att 

efter att direktivet blev implementerat så är den danska stewardship-koden egentligen 

överflödig eftersom skillnaderna mellan koden och direktivet är så små. Tvärtom, 

argumenterar det för att det snarare ser ut som att det inte i framtiden kommer att finnas vare 

sig behov eller plats för en dansk stewardship-kod. Vidare är det deras uppfattning att det vore 

mer ändamålsenligt att implementera element av stewardship i bolagsstyrningskoden, än att 

försöka ha två olika koder vilka gagnar samma slutsyfte.344 

Det vi i Finland kan lära oss från det danska exemplet är således att en skild stewardship-kod 

i nuläget knappast är den mest ändamålsenliga lösningen, då EU redan trätt in på detta område 

i form av direktiv om engagemang av långsiktiga aktieägare och således också kan förväntas 

fördjupa sin påverkan i framtiden. Med det sagt betyder detta inte att det finska regelverket är 

tillräckligt, snarare att sättet som man implementerar reglerna på borde vara ett annat än 

införandet av en ny kod. Det betyder också att allmänna principer i lagen får en större 

betydelse. I ABL 1 kapitel 7 § stadgas om likställighet och att alla aktier skall medföra lika rätt 

i bolaget som huvudregel. Utan direkta regler om aktieägarnas rättigheter och skyldigheter får 

detta lagrum en större betydelse, eftersom man kunde motivera att en viss nivå av 

aktieägaraktivism kunde falla under de rättigheter som stadgas i den ovannämnda paragrafen. 

Det är dock svårt att argumentera för att något så specifikt som aktivering inom bolaget skall 

falla under en så allmän regel, som dessutom till sin natur är dispositiv. Sist och slutligen är 

det avgörandet vad som stadgas i bolagsordningen om rättigheterna och skyldigheterna som 

hör samman med aktierna. Element av stewardship skulle således säkerligen ge även den 

finska lagstiftningen mervärde, fastän en skild kod kanske i dagsläget inte längre skulle göra 

det. 

  

 
343 Se Birkmose; Madsen (2020) s. 13-14. 
344 Ibid. s. 18-22. 
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4 Kan problemen som uppstår i SPAC-bolag lösas med hjälp av 

bolagsstyrning? 

För att kunna lösa vissa problem kommer det att krävas att SPAC-bolagen själva delvis lyfter 

ribban och själva inkorporerar strängare regler än de egentligen enligt lagstiftningen och andra 

gällande regler skulle behöva. Ett ypperligt exempel på detta var sättet som EarlyBirdCapital 

lyckades omarbeta de gamla blank check-bolagen till fungerande SPAC-bolag genom att till 

punkt och pricka följa lagen, och utöver detta implementera egna regler som var ännu längre 

dragna.345 För att lösa vissa problem kommer initiativet, likt fallet VAC, att behöva komma från 

bolaget själv. Detta är av största vikt ifall SPAC-bolagen över lag skall blir framgångsrika på 

den nordiska marknaden. 

Ett primärt problem är hur intressekonflikter skall lösas, speciellt som ledningen och sponsorn 

oftast är tätt sammankopplade. Ett alternativ är förstås att likt VAC och Lifeline I själv reglera 

och diskutera problematiken, och försöka tänka på ett förutspående sätt genom olika avtal till 

exempel där möjliga konflikter tas upp och på förhand bestämma om hur en eventuell röstning 

skall göras. Vidare kan sponsorernas aktier knytas med lock-up regler, vilket innebär att även 

de förbinder sig till att vara kvar i bolaget under en längre tid, och inte direkt efter de-SPAC-

processen sälja sina aktier och warranter med stor vinst.346 Faktum kvarstår dock att det är att 

sätta mycket tro och ansvar på marknadens aktörer ifall man litar på att alla SPAC-bolag 

framöver kommer att agera liknande. Tyvärr finns det alltid aktörer, förr eller senare, som 

utnyttjar marknaden till sin egen vinning, och därför behövs ofta någon form av regler. Så var 

också fallet med bolagsstyrning, fast det i den ideala världens skulle vara helt och hållet 

marknadsstyrt. Således behöver man fundera på om det antingen i lagen eller till exempel i 

bolagsstyrningskoden borde involveras mera delar om hur bolagsstyrningen skall försäkras i 

SPAC-bolag. 

Systemet som VAC anammat, med fler olika aktieserier som då vissa händelser inträffat 

omvandlas till de börsnoterade C-aktierna är intressant. Å ena sidan är warrant-systemet väldigt 

starkt förknippat med SPAC-bolag, speciellt i USA och kan fungera som en primär motivator 

för sponsorn att överhuvudtaget grunda en SPAC. Å andra sidan, gör den sponsorn 

oförutsägbar och kan sända ett budskap till marknaden att sponsorn egentligen endast är ute 

 
345 Shachmurove; Vulanovic (2016) s. 22. Exemplet gäller förvisso garanter, men parallellen gällande att själva 

instifta strängare regler är likväl relevant i de aktörernas ställningar i SPAC-bolagen. 
346 Se Virala Acquisition Company Oyj Listalleottoesite 14.6.2021 s. 35 samt Lifelife SPAC I Oyj – Esite 4.10.2021 

s. 42-43. 
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efter att göra så mycket vinst som möjligt själv, men inte på ett dylikt sätt är investerad i SPAC-

bolagets framtid. Frågan är om man kunde reglera eller rekommendera att det system VAC 

inkorporerat skulle bli det rådande, eller om detta på ett för rudimentärt sätt skulle medla i 

SPAC-konstellationen. Det är trots allt den rådande warrant-strukturen som blivit 

framgångsrik i USA, så alltför drastiska förändringar kanske skulle förändra grundpremisserna 

i SPAC-bolagen för mycket. Ifall man ändrar och kväser för mycket av de delar som gör ett 

SPAC-bolag till just ett SPAC-bolag kan intresset för dem lätt falla bort, eftersom endast de 

tunga bitarna, som en lång börslistningsprocess kvarstår, men vinsten i slutändan blir betydligt 

mindre. 

Ett annat alternativ, kunde vara att hindra sponsorerna från att rösta om ett företagsförvärv 

överhuvudtaget. Eftersom de ofta har en så stor mängd av rösterna, så påverkar det enormt 

röstningen om de är en del av den eller ej. Ofta är ju sponsorn på något sätt knuten till 

styrelsen, då en eller fler styrelsemedlemmar eventuellt jobbar för sponsorn. I Storbritannien 

har man bland annat funderat på alternativet att förbjuda sponsorn från att rösta för att ge de 

andra aktieägarna mera makt och säkerhet.347 Eftersom sponsorn allt som oftast har mer att 

förlora om företagsförvärvet inte går igenom, så är det rätt förutsebart att de kommer att rösta 

för det, och således ha en markant del av aktierna med sig i detta beslut. En alternativ lösning 

kunde således för aktieägarnas säkerhets del vara att förbjuda sponsorn från att rösta om 

företagsförvärvet. Problemet blir dock detsamma som med borttagandet av warrant-strukturen 

– kommer en eventuell reglering av sponsorns rösträtt att göra hela SPAC-processen oattraktiv 

ur en sponsorsynvinkel, och leda till att SPAC-bolagen som alternativ till den traditionella 

börslistningsprocessen faller bort? 

Rättsligt skulle detta också vara svårt att motivera, ifall bolagen inte själva i bolagsordningarna 

skulle implementera regler om begränsad rösträtt. Vidare, skulle en begränsning av rösträtten 

delvis strida emot det som stadgas i direktiv om uppköpserbjudandens 11 artikel gällande 

genombrott och begränsning av rösträtten. I samma direktivs 12 artikel stadgas att 

medlemsstaterna kan förbehålla sig rätten att inte tillämpa artikel 11 om genombrott i sitt 

territorium.348 I Finland är inte den 11 artikeln direkt implementerad i den finska lagstiftningen, 

närmast VML 11 kapitel 14 § om ärenden som ska avgöras av målbolagets bolagsstämma, 

men det är heller inte explicit stadgat att Finland skulle tillhöra det ”undantag” som den 12 

artikeln innebär. Fastän en inskränkning i sponsorns rösträtt i teorin kunde vara en lösning så 

 
347 CP21/10 s. 18-19. 
348 Se Direktiv om uppköpserbjudanden artikel 11 och 12. 
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är det svårt att i praktiken lagligt lösa det. Fastän Finland skulle bli en del av det undantag som 

stadgas i direktivet om uppköpserbjudandens 12 artikel så betyder det ändå inte att det som 

stadgas om begränsning av rösträtt i direktivet direkt kan analogt tolkas i Finland som en 

begränsning av specifika aktieägares rättigheter. Ett införande av begränsad rösträtt skulle 

således kräva rätt rudimentära förändringar i den gällande lagstiftningen ifall det skall gälla alla 

bolag, och inte endast dem som själva i sin bolagsordning begränsar sina rättigheter, och är 

således knappast det mest ändamålsenliga sättet att i dagsläget komma åt problemen med 

sponsorn. Enligt ABL 3 kapitel 3 § så skall eventuella begränsningar i rösträtten göras i 

bolagsordningen, och således har man på finsk nivå inte velat gå åt detta desto mer, utan man 

låter bolagen själva välja sitt tillvägagångssätt. Ifall Storbritannien i framtiden verkligen 

begränsar sponsorns röstningsmöjlighet, kanske modell kan tas därifrån, vilket skulle göra 

ärendet aktuellt ånyo i Finland, då även exempel på hur det förverkligas skulle finnas tillhanda. 

I dagsläget är detta endast i Finland möjligt ifall bolaget själv i sin bolagsordning begränsar 

rösträtten för att öka på förtroendet som de andra aktieägarna har för ledningen och sponsorn. 

I Finland har såväl VAC som Lifeline I valt att begränsa sponsorernas aktier, och VAC också 

rösträtten i de olika aktieserierna. Således har dessa båda själva infört en starkare reglering än 

det nödvändigtvis skulle krävas. För just dessa två bolag så skulle det inte behövas mer reglering 

än det finns, då man kunde anse att de verkar på ett sätt som är i enlighet med de plikter 

gällande omsorg och lojalitet som stadgas av ABL. Man kan dock inte räkna med att möjliga 

framtida SPAC-bolag kommer att följa VAC och Lifeline I:s exempel, och således är det värt 

att redan i detta skede proaktivt fundera på ifall vidare reglering vore på sin plats. 

Faktum kvarstår att problemen med till exempel transparens och mängden information som 

ges aktieägarna inte direkt kan lösas med lag. ABL innehåller principer som 

omsorgsförpliktelsen och lojalitetsförpliktelsen som kanske kunde användas som motivatorer 

bakom ett transparant beteende, men det är trots allt kanske inte tillräckligt eftersom de inte 

uttryckligen kräver att information skall delges. Men likaledes som det kan användas för att 

tala för transparens så kan det också vändas emot det eftersom vikten av transparens inte är 

explicit uttryckt i lagen. Aktieägarna är sist och slutligen helt beroende av styrelsens egna vilja 

att verka på ett transparent sätt.349 ABL:s principers vikt blir dessutom av förhöjd betydelse i 

SPAC-bolag där agentrollerna är ännu mer framhävda. Således får dessa allmänna principer 

en större roll än de får i ett normalt börsnoterat bolag. Här krävs att det antingen i 

bolagsordningen eller i prospektet vidare beskrivs hur informationen skall röjas. Än en gång 

 
349 Mähönen; Villa (2016) s. 374. 
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fastnar vi i dilemmat att tillit måste ges åt marknadens aktörer, och det är tyvärr allt som oftast 

ett ganska osäkert argument. 

Ökning i mängden lagstiftning är inte alltid rätt svar, och speciellt när det gäller bolagsrätt blir 

frågan ännu mer komplex. ABL är bygd på dispositiva bestämmelser och grundidén är att den 

skall vara tillåtande, och mycket makt ges åt marknadens aktörer.350 Man har även på EU-nivå 

helst sett att bolagsstyrning inte skall regleras, eftersom uppfattningen om vad som uppfattas 

som bra bolagsstyrning skiljer sig så mycket åt medlemsländerna emellan.351 Frågan är således 

om man, förutsatt att man på något sätt vill komma åt de problem som uppstår i SPAC-

bolagens bolagsstyrning, i stället borde göra detta genom ändringar i bolagsstyrningskoden eller 

ett eventuellt införande av en stewardship-kod. Fallet Danmark kunde dock ge oss incentiv 

om att stewardship-kodernas tid är förbi, och med tanke på den reglering som vi redan fått på 

EU-nivå så ter sig en skild kod överflödig. Snarare kommer EU i något skede att gå in ännu 

djupare på detta område med mer reglering. EU:s intresse på kapitalmarknaden blir också allt 

större, speciellt om man i framtiden vill förverkliga en vision om en CMU, alltså en enhetlig 

börsmarknad där alla EU-länders värdepapper kan handlas. I sådana fall kommer även EU-

regleringen att öka betydligt på detta ännu rätt oreglerade område.352 

Frågan är således om dessa problem bör tacklas via lagstiftning eller via ett soft law instrument 

som en kod av något slag, eller eventuellt inte alls med lagliga medel utan hellre via 

marknadens egna verktyg? Det mest flexibla, ifall man vill ha någon form av reglering, vore att 

införliva detta i ett soft law instrument, till exempel en kod eller rekommendation. Då skulle 

heller inte regleringen bli för stel eller så lätt föremål för föråldring.353 Bolagsstyrningskoden 

skulle oavsett ge mera svängrum eftersom den lyder enligt följ eller förklara principen vilket 

alltid ger bolagen alternativet att förklara. Kunde man till exempel komma åt warranterna på 

detta sätt, eller är det bättre att låta marknaden bestämma, och upprätta en linjedragning som 

är mer i enlighet med det gamla uttrycket att den som ger sig in i leken får helt enkelt leken 

tåla? Bör man anamma en mer amerikansk infallsvinkel där aktieägarna själv ansvarar för vad 

de investerar i? Måste man helt enkelt i framtiden också räkna med att SPAC-bolag kan vara 

oförutsebara, och investeringen kan gå nästan hur som helst? Eller borde man i stället försöka 

gå åt sponsorerna, vilka ändå kan vara ett möjligt problem med tanke på intressekonflikter, 

 
350 Mähönen; Villa (2016) s. 291. 
351 Se Ilmonen (2016) s. 1-2. 
352 Ibid. s. 11. 
353 D’Alvia (2014) s. 30-31. 
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genom en stewardship-kod genom vilken de skulle ges mer ansvar och dessa problem skulle 

måsta diskuteras mer öppet? 

Ett alternativ skulle kunna vara en stewardship-kod, som skulle följa samma princip om att 

följa eller förklara som bolagsstyrningskoden. Problemet med att göra koden frivillig, är dock 

att det kan leda till fallet Kenya, där inte ett enda bolag valt att efterfölja koden, vilket innebär 

att det där finns en stewardship-kod som inte gäller någon.354 Koden behöver således uppnå en 

dylik status som bolagsstyrningskoden, så att den i verkligheten fungerar och att eventuella 

avvikelser från den förklaras ordentligt. Således kan det finnas behov för någon form av 

sanktion ifall ett bolag väljer att varken följa eller förklara.355 Här behöver man alltså på ett 

tillräckligt sätt binda bolagen och aktieägarna så att de faller inom ramen för de bolag som 

koden gäller. Annars kan aktörerna helt enkelt välja att koden inte gäller dem, och vägra att 

följa eller förklara sig. Samtidigt ger detta upplägg aktörerna en möjlighet till flexibilitet vid 

behov, då reglerna inte är huggna i sten och också lättare kan uppdateras vid behov och ifall 

marknaden förändras.356 Förvisso är den finska marknaden rätt regeltålig, och 

bolagsstyrningskoden har fungerat bra här och den följs nästan undantagslöst. Ur den aspekten 

finns ett incitament om att den finska marknaden eventuellt skulle ”tåla” en till kod och därför 

lätt anamma den. 

Vidare är det inte så enkelt som att ställa sig frågan ”En kod eller ingen kod” och lösningen 

vore antingen eller, eftersom implementeringen av stewardship för med sig nya problem. Det 

står klart att sponsorn i SPAC-bolag ur en transparens och bolagsstyrnings synvinkel kan vara 

svår att räkna med, och ifall inte sponsorn av egen vilja binder sig till bolaget, så kan det snabbt 

leda till att SPAC-bolagens rykte lider då sponsorerna direkt efter en de-SPAC löser in sina 

aktier och warranter och njuter av vinsten.357 Stewardship kunde kanske i viss mån komma åt 

detta problem, då man menar att aktieägare genom engagemang knyter sig till bolagen för en 

längre tid. Trots detta så leder stewardship också till ny problematik, eftersom aktieägarna då 

måste ta beslut som inte bara gäller hur deras aktie skall stiga i värde maximalt, utan också 

 
354 Katelouzou; Puchniak (2021) s. 27. Se även Stewardship Code for Institutional Investors, 2017, Kenya s. 3 där 

det uttryckligen uppmuntras till att följa koden. 
355 Se Birkmose; Madsen (2020) s. 13. 
356 Katelouzou; Puchniak (2021) s. 29. Se även Birkmose; Madsen (2020) s. 12. 
357 För en avvikande åsikt, om att långtidsinvestering inte alltid är överordnat korttidsinvestering 

se Strand (2017) s. 63-65. 
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fundera på vad som gynnar bolaget. Detta i sin tur kan leda till problem där vissa aktieägare 

trots allt förblir passiva, och bara skördar frukten av andras arbete.358 

Vissa studier har även påvisat att mer aktieägaraktivism har lett till att aktierna klarar sig sämre. 

Detta är i sig en logisk följd, eftersom ledningen i grund och botten är anställd för att de är 

professionella och lämpade att driva ett företag med vinst. Då aktieägarna aktiverar sig rubbas 

denna grundsats.359 Man kan således inte heller räkna med att problemen löses med mera 

aktieägaraktivism, eftersom detta kan ha andra, sämre sidor, i just till exempel 

värdeminskningar. Vidare, om aktieägarna blir aktivare blir också meningsskiljaktigheterna 

naturligt större, vilket kan leda till inre stridigheter och svårigheter att ta beslut då någon fråga 

delar åsikter och konsensus inte nås. I Japan ansåg man att stewardship i det stora hela 

påverkade bolagen positivt, då dialogen blev mer frekvent och fokuset skiftades till ett som 

koncentrerar sig på framgång i ett större perspektiv.360 Det finns således också nationella 

skillnader som gör att stewardship fungerar bättre eller sämre. Med tanke på exemplet 

Danmark så kan man nog knappast ändå argumentera för att införandet av en skild kod i 

dagsläget vore ändamålsenligt i Finland. Vill man således komma åt stewardship, så borde 

detta regleras antingen i bolagsstyrningskoden, då tanken med stewardship är att förbättra 

bolagsstyrningen, eller i lagen. 

I Europa har den nederländska marknaden än så länge ansetts vara den som är bäst lämpad 

för SPAC-bolag, och de flesta europeiska SPAC-bolagen är listade vid Amsterdam börsen. 

Även deras bolagsstyrningskod är rätt ansedd och anses välfungerande. Finns det således i den 

nederländska bolagsstyrningskoden delar eller avsnitt som kunde vara bra att också införa i 

den finska bolagsstyrningskoden? Om styrelsens informationsplikt gentemot aktieägarna och 

det allmänna mötet stadgas, att ifall styrelsen väljer att inte ge all information som de har om 

ett ärende som är i bolagets intresse, så skall de klart redogöra för orsakerna till detta.361 Detta 

höjer ribban för styrelsen att frånhålla information från aktieägarna, men ger dem ändå en 

möjlighet till det ifall det krävs, men då behövs också en förklaring. I Nederländerna finns 

också en skild stewardship-kod, som implementerat vad som stadgas i direktivet om 

engagemang av långsiktiga aktieägare.362 Den nederländska bolagsstyrningskoden är vidare 

tydlig vilket gör det lättare för företag att förstå vad som förväntas av dem. Detta är något som 

 
358 Se Sjåfjell (2017) s. 390. Se även Thomson (2018) s. 13. 
359 Strand (2017) s. 61. Se även Thomson (2018) s. 21. 
360 Otsuka (2021) 240-241. 
361 Nederländska bolagsstyrningskoden s. 36. 
362 The Coporate Governance Review: Netherlands. 
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säkerligen den finska också strävar efter och det är också av stor vikt att ifall nya inslag om 

SPAC-bolag tas med i följande version av den finska koden, så skall det som stadgas där vara 

tydligt. Från den nederländska koden kunde således den finska bolagsstyrningskoden följa 

exemplen om tydlighet, men också om att understryka vikten av att all relevant information 

skall delges aktieägarna, eller så skall det förklaras explicit varför informationen inte delges. 

SPAC-bolagens framfart i Finland har till en början varit lyckad, och mycket av detta på grund 

av de två första SPAC-bolagen, och dess ledningars och sponsorers vilja att verka på ett 

transparant sätt. Det finns dock en överhängande risk, att ifall SPAC-bolagen blir vanligare och 

fler på den finska marknaden, så kommer de problem som uppstått i USA att bli aktuella även 

på den nordiska och finska marknaden. Med tanke på detta, bör man fundera på ifall man å 

regleringens vägnar bör agera proaktivt, och redan i detta skede reglera SPAC-bolagen, 

antingen genom ett tillägg i nästa bolagsstyrningskod, eller införandet av en stewardship-kod. 

ABL:s mening är att vara dispositiv och rätt allmän, så ett införande av SPAC-regler i lagen är 

nog inte att rekommendera. Med tanke på införandet av någon form av stewardship i de finska 

reglerna, måste man hålla i minnet att den finska marknaden är liten, och inte heller lider av 

samma sorts problem med passiva majoritetsägare som den amerikanska eller den brittiska. 

Förvisso kunde sponsorn aktiveras och motiveras genom en reglering, men införandet av en 

stewardship-kod endast för SPAC-bolagens skull, som är en marginell del av den finska 

marknaden, ter sig nog överflödigt i dagsläget. Stewardship blir alltmer aktuellt, och att på 

något sätt nämna och uppmärksamma det i de finska reglerna är säkerligen bra, men med 

tanke på den danska stewardship-kodens öde så är en egen kod som redan vid ett flertal 

tillfällen stadgats nog inte relevant. Då kvarstår det andra alternativet, nämligen en SPAC-del 

och eventuell stewardship-del i bolagsstyrningskoden. 
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5 Slutsats 

Det nuvarande IPO-fönstret har varit uppe redan länge och man har generellt velat få mer 

bolag listade. Kanske det därför skulle finns mer utrymme och behov överlag för alternativa 

sätt till den traditionella börslistningsprocessen bland annat i form av SPAC-bolag men också 

reverse mergers och direkta listningar.363 Således handlar det inte nödvändigtvis om att endast 

mängden SPAC-bolag kommer att öka, utan primärt om att man försöker utforska alternativa 

sätt till den traditionella börslistningsprocessen. Detta kunde allmänt ses som positiva tillägg 

på den finska marknaden som traditionellt varit liten och förhållandevis ensidig. 

I dagsläget med endast två SPAC-bolag på den finska marknaden, varav ett redan gjort sin de-

SPAC-process så bör nog SPAC-bolagen lämnas utanför lagstiftningen. ABL skall vara 

dispositiv, och ett införande av SPAC-reglering där skulle gå emot själva grundpremissen för 

ABL. Lagen blir lätt stel och föråldrad, vilket man uttryckligen velat undvika i ABL. En 

framtida möjlighet vore att reglera SPAC-bolag genom en precision i VML utifall att SPAC-

bolagen skulle utgöra ett hot för säkerheten och stabiliteten på värdepappersmarknaden. I 

dagsläget har dock de finska SPAC-bolaget själva valt att i sina bolagsordningar reglera 

strängare än vad de egentligen skulle behöva enligt Nasdaqs regler.364 Så länge som SPAC-

bolagen inte utgör ett hot för säkerheten på värdepappersmarknaden och framför allt som de 

utgör en så marginell del av den, så bör inte den nationella lagstiftningen reglera dem mer än 

de behöver. 

I det föregående kapitlet diskuterades fördelarna och nackdelarna med införandet av en finsk 

stewardship-kod. Slutsatsen av den diskussionen blir nog, speciellt med de lärdomarna vi får 

från Danmark, att det inte är relevant. Trots detta, betyder det inte att konceptet stewardship 

och aktieägaraktivism generellt sätt skall gå obemärkt eller ouppmärksammat i den finska 

regleringen. Eftersom bolagsstyrningskoden implementerade det som stadgades i direktiv om 

engagemang av långsiktiga investerare365 så kunde man argumentera för att det även vore 

platsen där stewardship kunde vidare implementeras och där konceptet kunde utvecklas. 

Generellt sätt kan det vara bra att vara förutseende och preventiv med reglering. I fallet SPAC 

så har dock de finska SPAC-bolagen inte riktigt gett några skäl till att en strängare reglering 

skulle vara motiverad, och Nasdaqs ramverk följer långt den internationella bilden av vad ett 

 
363 Se bland annat Greene et al. (2021) s. 756. 
364 Se bolagsordningarna för VAC och Lifeline I i slutet av bolagens prospekt. 
365 Osakkeenomistajien oikeudet – muutosdirektiivin täytäntöönpano. 
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SPAC-bolag i grunden skall vara. Vidare är de problem som uppmärksammats i denna 

avhandling rätt komplexa, och ett enkelt svar finns inte. Ingen reglering leder till att aktörer 

kan utnyttja marknaden till sin egen vinning, för mycket reglering kväser i sin tur de centrala 

fördelarna och motivationsfaktorerna som sponsorn har, vilket kan leda till att SPAC-bolagen 

förblir oanvända. Då den internationella arenan i Europa heller inte reglerat mer djupgående 

än det som i princip stadgas i ESMA:s riktlinjer och Nasdaqs regler, ter det sig onödigt att 

Finland skall vara i spetsen för en strängare reglering. Trots detta, kunde någon form av 

förändring eller precision till dagsläget föreslås. 

Den nuvarande bolagsstyrningskoden är från 2020 och är med andra ord ännu inte särskilt 

gammal. På en marknad i ständig förändring, kommer den dock förr eller senare behöva 

förnyas och uppdateras. I enlighet med det som konstaterats om såväl stewardship som SPAC-

bolag i denna avhandlings, så är det enligt skribenten motiverat att inkludera dessa två i någon 

form i följande finska bolagsstyrningskod. I dagsläget torde, vad gäller SPAC-bolag, inte mer 

regler direkt krävas, men de kunde ändå som fenomen och konstellation erkännas i följande 

bolagsstyrningskod. Eftersom Nasdaq ändå har väldigt grundläggande regler, så vore det 

onödigt att ta upp samma saker i bolagsstyrningskoden. Men, då tanken ändå är att den finska 

marknaden skall växa och bli mer mångsidig, så kunde det vara på sin plats att i varje fall 

erkänna SPAC-bolagens existens på den finska marknaden i allmänna ordalag. Med tanke på 

vad tidigare nämnts om den förhöjda position som de olika agentrollerna får i ett SPAC-bolag 

så är det av ännu större vikt att dessa också lyder under bolagsstyrningskoden för att maximera 

kontrollen och balansen i de olika agentrelationerna. 

Vad gäller stewardship, så verkar utvecklingen vara den att aktieägare tänker mer långsiktigt, 

och är intresserade av ESG-faktorer och deras uppfyllnad i sina bolag. Således kunde det vara 

motiverat att i nästa bolagsstyrningskod också gå vidare i implementeringen av 

aktieägaraktivism, och starkare implementera det som stadgats i direktiv om engagemang av 

långsiktiga aktieägare. Med aktieägaraktivism försöker man inte komma åt de små aktieägarna, 

utan explicit de institutionella, stora majoritetsaktieägarna som agerar passivt. Då den finska 

marknaden växer, kommer även existensen av denna sorts aktieägare öka. Således kunde det 

vara proaktivt att delvis öka regleringen, eller ens inkluderingen av stewardship i den finska 

bolagsstyrningskoden. SPAC-bolagen kunde också gynnas av detta, då sponsorn kunde 

likställas vid en institutionell/majoritetsaktieägare och således bindas längre till bolaget och 

därigenom behöva aktivera sig. Via någon form av stewardship reglering kunde man hindra 

sponsorn från att uppträda opportunistiskt på ett sätt som skadar de andra aktieägarna vilket 
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upplysts tidigare i diskussionen om agentrelationerna. Vidare regleringsmaller kan fås genom 

att beakta olika stewardship-koder runtom i världen, bland annat den danska och den brittiska 

ifall man vill gå steget längre, men ren en klarare inkludering och erkännande av begreppet 

stewardship i bolagsstyrningskoden skulle vara ett steg i rätt riktning. Sammanslagningen av 

stewardship och bolagsstyrning i en och samma kod, med tanke på att båda ändå generellt 

gagnar samma syfte, är även i enlighet med vad Birkmose och Madsen366 konstaterat om fallet 

Danmark och fenomenet generellt. 

Avslutningsvis kunde man konstatera att bolagsstyrning i allmänhet inom SPAC-bolag kan 

uppfyllas under alla dess skeden, men det kräver ett aktivt arbete av ledningen, vilket i sig inte 

skiljer sig från normala börslistade bolag. Vidare kan vi också i framtiden få mer verktyg från 

bolagsstyrningen för att kunna reglera SPAC-bolag, men frågan är närmast om vi i dagsläget 

behöver det. Ifall man är av den åsikten att SPAC-bolag är ett välkommet tillägg på den finska 

marknaden bör man inte försöka överreglera dem i onödan och således kväsa dem före de 

riktigt tagit sig in på marknaden. Därför kan det i framtiden finnas rum för mer reglering, också 

i bolagsstyrningskoden, men just nu finns det inte ett behov med grund i hur VAC och 

Lifeline I upprättat sina SPAC-bolag. Ifall nya SPAC-bolag som inte följer de tidigare finska 

SPAC-bolagens linje uppstår före nästa bolagsstyrningskod utges, måste kanske frågan 

analyseras igen. 

Ett erkännande av SPAC-bolagen skulle närmast ge konstellationen vikt och visa att de är en 

del av den finska marknaden, och att det som stadgas i bolagsstyrningskoden förstås också 

gäller dem. Det skulle sända ett bra budskap åt marknaden, utan att försätta den finska 

marknaden i en position där regleringen är hårdare än på andra europeiska marknader. Följ 

eller förklara principen ger också aktörer en möjlighet att avstå från regleringen ifall de kan 

motivera varför de inte följer denna, och gör även att övergångsperioden i jämförelse med 

dagsläget är smidigare. Utgångspunkten är förstås att koden skall följas, men den lämnar också 

utrymme för andra tolkningssätt. 

Med tanke på vår erfarenhet av en lyckad de-SPAC-process och möjligheterna som Finland 

har för att bilda en bra grogrund för SPAC-bolag så bör vi med vår reglering motivera och 

uppmuntra SPAC-bolagen snarare än att gå åt dem onödigt hårt med olika lagliga medel. Då 

kan den finska marknaden växa, och bli mer konkurrenskraftig i ett internationellt hänseende. 

Detta gynnar förstås marknadens aktörer men också det finska samhället och ekonomin över 

 
366 Se Birkmose; Madsen (2020). 
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lag. Finland har alla möjligheter för att bli en nordisk ledare inom SPAC-bolag, och regleringen 

bör sträva efter att underlätta denna framtidsutsikt. Regleringen bör inte kväsa SPAC-bolagen 

i onödan före bolagsformen blivit starkare etablerad och vanligare på den finska 

värdepappersmarknaden. 
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