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Inledning 

 

Lagen om Kapitalmarknaden II, eller den så kallade lagen MK2, har infört till den chilenska  

lagstiftningen, bolaget ”Sociedad por Acciones”, ”SpA” i syfte att närma medelstora företag, 

kapitalmarknaden, samt att inrätta former för alternativ finansiering till bankupplåning, och för att 

främja utvecklingen av riskkapitalbranchen. 

 

Innan denna lag, utan hänsyn till Aktiebolagen, som annars har alltför stelbenta egenskaper för 

denna typ av verksamhet, fanns det inte i den chilenska lagstiftningen någon form av bolag som 
kunde främja utvecklingen av riskkapitalbranschen, vilket betydde att det var nödvändigt att ha en 

ny typ av bolag som var mer flexibelt, och som möjliggjorde ett snabbt in och utträde ur ägandet 

av företaget, och därigenom skapa nödvändiga incitament för att delta i riskkapitalbranschen.  
 

Bolaget ”Sociedad por Acciones” eller ”SpA” viktigaste egenskaper och vissa skillnader med 

Aktiebolagen (S.A).  

 

Bolaget “Sociedad por Acciones”, viktigaste egenskaper, hör framförallt till företagens avreglering 

och flexibilitet:  

 

1.- (SpA).Som ett exempel på detta noterar vi att bolaget “SpA” kan bildas av en enda aktieägare, 

och notarien bör uppfylla mindre krav än det som är nödvändigt för de flesta bolagen i Chile. Inom 

en månad från bolagsbildningen, bör ett utdrag registreras i Registro de Comercio (bolagsverket) 
och publiceras i Diario Oficial.  
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(S.A) För att bilda ett Aktiebolag, såsom andra bolag i Chile, krävs det mer än en bolagsman, och 

notarien bör uppfylla fler krav än för “SpA”. Inom 60 dagar från bolagsbildningen, bör ett utdrag 

registreras i Registro de Comercio (bolagsverket) och publiceras i Diario Oficial  

  

2.- (SpA) När det gäller förvaltningen av bolaget “SpA”, är det fritt att bestämma i dess 

bolagsordning hur företaget bör drivas, utan att man behöver ha en styrelse till detta.     
  

S.A) Enligt den gällande  lagstiftningen, styrs Aktiebolagen av en styrelse bestående av 3-5 

ledamöter.  

 

3.- (SpA) Bolaget “Sociedad por Acciones” kapital är uppdelat i ett antal aktier, och är det fritt att 

bestämma i dess bolagsordning om dessa bör tryckas ut.  

 

 (S.A.) Enligt Aktiebolagslagen, så bör man teckna aktierna skriftligen på det sätt som bestäms 

genom förordningen. Trots detta kan myndigheterna tillåta Aktiebolag som är börsnoterade 

bestämma i sin bolagsordning att ha aktier utan att det trycks ut, så länge aktieägarna garanteras 
sina rättigheter.  

 

4.- (SpA) Bolagets “Spa” bolagsordning får endast ändras genom beslut av bolagets stämma, såvida 

inte alla aktieägare undertecknar ett dokument som förs i notariens protokoll, och som innefattar 

ändringen av bolagsordningen.  

 

(S.A.) Enligt den chilenska Aktiebolagslagen, bör extraordinära bolagsstämman besluta över 

eventuella ändringar på bolagsordningen.   

  

5. (SpA) Ökning av aktiekapitalet bör beslutas av aktieägarna. Trots detta, kan bolagsordningen 
tillåta förvaltaren att öka aktiekapitalet i syfte att finansiera den ordinarie förvaltningen av bolaget 

eller för särskilda ändamål.  

 

(S.A.) Aktiekapitalet i Aktiebolagen bör anges exakt i bolagsordningen och kan endast ökas eller 

sänkas genom en ändring på bolagsordningen.  

 
6.- (SpA) Bolaget ”SpA” kan förvärva egna aktier, med undantag för de bolag som har beslutat 

förbjuda det i sin bolagsordning.     

 

För Aktiebolagen är det inte tillåtet att förvärva egna aktier, med vissa undantag. 
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7.-  (SpA) Bolagsstämman beslutar om eventuell minskning av aktiekapitalet, och detta bör antas 

med den majoritet som föreskrivs i bolagsordningen. Om detta inte föreskrivs i bolagsordningen, 

krävs enhälligt beslut av aktieägarna. 

 

(S.A) Extraordinära bolagsstämman bör besluta över eventuella sänkningar av aktiekapitalet, 

genom en ändring  på bolagsordningen.   
 

8.- (SpA) Andra formaliteter kan föreskrivas i bolagsordningen än de som finns i den gällande 

lagstiftningen angående kallelsen till bolagsstämman, under förutsättningen att det ger rimliga 

garantier för aktieägarna. Denna åtgärd kommer utan tvekan att minska kostnaderna för bolaget.  

 

(S.A) Aktiebolagen bör kalla till bolagstämma genom en tidningsannons, som bör publiceras i minst 

tre dagar. För de aktiebolag som är börsnoterade, bör kallelsen även skickas med post till varje 

aktieägare, och bör utfärdas senast 15 dagar före bolagstämman. Kallelsen bör inehålla uppgift om 

de ärenden som skall behandlas vid bolagstämman. Samtidigt, så bör styrelsen hålla kopior av  

redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga hos bolaget för aktieägarna, samt på 
internet, för de bolag som räknar med hemsidor.  

 

9.- Bolaget, “SpA”, blir automatiskt ett börsnoterad Aktiebolag, under förutsättning att under 90 

dagar, detta bolag har mer än 500 aktieägare eller minst 10% av det tecknade aktiekapitalet, 

tillhör åtminstone 100 aktieägare. 

  

Slutsats 

 

Det har framgått i denna rapport, med hjälp av bolagets “SpA” viktigaste egenskaper, att denna 

typ av bolag har inneburit betydande framsteg för den chilenska lagstiftningen. Bolaget “Sociedad 
por Acciones” är ett innovativt bolag som räknar med en flexibel ledningsstruktur; låga 

administrativa kostnader; låga in och utträdeshinder för aktieägarna, vilket gör att bolaget ökar sin 

likviditet genom fortlöpande investeringar; aktieägarna kan bestämma fritt hur bolaget bör 

förvaltas; förenklat procedur vid bolagsbildningen etc. Alla dessa faktorer som vi har nämnt, har 

inneburit att det har skapats i Chile en gynnsam situation för riskkapitalbranchen.  

 

Bolaget “Sociedad por Acciones”, innehåller de bästa egenskaperna av Aktie och Handelsbolagen, 

vilket betyder att det kan vara ett typ av bolag som kan vara intressant för utländsk investering 

och joint venture.     


