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Abstract 

The Court of Chancery in Delaware is, in regard to adjudicating corporate governance 

issues, the most preeminent court in the United States. The Court is one of equity, and 

has century-long tradition of dealing with litigation arising out of disputes concerning the 

internal affairs of corporations. Therefore, it should come as no surprise that sixty-four 

percent of Fortune 500 companies are incorporated in Delaware. What might be 

surprising is the frequency of shareholder litigation involving directors in M&A-

transactions. The aim of this thesis is to establish what duties directors owe shareholders 

in the context of an M&A-transaction. The thesis thus includes a brief overview of the 

subject matter jurisdiction of the courts in Delaware as well as a summary of how 

corporations are formed and how mergers are carried into effect. The main fiduciary 

duties directors owe shareholders as well as the standards of review with which director 

action is judged is then analyzed. This includes the overarching duties of care and loyalty, 

as well as the duty to act in good faith, the duty of oversight and the duty of disclosure. 

The analysis regarding the standard of reviews focuses on the business judgment rule, 

enhanced scrutiny under Unocal, Revlon and Blasius, and finally entire fairness. 

Furthermore, the effects of the recent Trulia and Corwin verdicts are discussed.  
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Förkortningar och terminologi 

A.2d, A.3d The Atlantic Reporter, 2nd series och 3rd series. En 

sammanställning av rättsfall med särskild betydelse 

från tio jurisdiktioner. 

Consent solicitation Ett verktyg i form av ett dokument med vilket 

aktieägare kan skriftligt nyttja sina rättigheter utanför 

en ordinarie eller extra bolagsstämma. Se därom 8 Del. 

C. § 228(a). 

Compelling justification En försvarsgrund för directors som prövas under 

Blasius-doktrinen. I denna kontext avses att de skall ha 

extraordinära skäl för att ha agerat som de gjort.  

Ct. Ch. R Court of Chancery Rule. De regler som gäller för 

Delawares Court of Chancery. 

Del. C. Delaware Code. Den delstatliga lagen i Delaware.   

Director Styrelseledamot.  

-disinterested Icke-intresserad director.  

-independent Oberoende director. 

-interested Egenintresserad director. 

-inside En styrelseledamot som även är engagerad i bolagets 

verksamhet i övrigt genom anställning i bolaget. 

-outside En styrelseledamot som inte på annat sätt är engagerad 

i bolagets verksamhet och som inte är anställd i annan 

kapacitet i bolaget.  

Due care Aktsamt agerande i enlighet med duty of care.  

Duty of De olika plikter som åligger directors i Delaware, se 

även fiduciary duties.  

- care Aktsamhetsplikt. 

- disclosure Plikt att delge information. 

- good faith Plikt att agera i god tro. 

- loyalty Lojalitetsplikt. 

Enjoin Förbud som erhålls.  

Fairness opinion En tredje parts yttrande om en transaktions skälighet i 

förhållande till köpeskillingen. Framarbetas generellt 

av en investmentbank.  

Fiduciary En syssloman eller en person som står i särskilt 

pliktförhållande gentemot en annan part.  

- duties De plikter som directors i Delaware har gentemot 

bolaget och aktieägarna.  
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Greenmail Akten att köpa en större aktiepost i ett bolag och, i 

kombination med hot om en fientlig takeover, få det 

bolaget att betala en premie för att köpa tillbaka 

aktierna. 

Injunction Förbudsföreläggande. 

Inkorporeras Var ett bolag legalt införlivas, avgör jurisdiktion. 

Inkorporeringscertifikat Kommer från certificate of incorporation (även känt 

som charter). Med inkorporeringscertifikat avses det 

legala dokument med vilket ett bolag bildas i Delaware.  

IPO Initial Public Offering.  

Kontrollerande aktieägare En aktieägare som äger mer än 50 % eller på annat sätt 

kontrollerar bolaget. 

LBO Leveraged buy-out. En M&A-transaktion som till stor 

del finansieras av lånade pengar. 

M&A-transaktion Fusioner och förvärv.   

Merger Betyder fusion. Är till viss del i den amerikanska legala 

nomenklaturen synonymt med acquisition (förvärv). 

Cash-out En typ av merger där köpeskillingen består av likvida 

medel, exempelvis kontanter. 

Freeze-out Synonym till squeeze-out. 

Stock-for-stock En typ av merger där köpeskillingen består i det 

förvärvande bolagets egenemitterade finansiella 

instrument, oftast i form av aktier.  

Squeeze-out En typ av merger där  

Two-tier En merger som sker i två steg, med två olika bud. 

Front end/back end Det första respektive andra budet i en two-tier merger. 

Merger agreement Dokumentet som specificerar transaktionens form. 

No-shop provision Provision som innebär förbud för målbolaget att 

uppsöka andra intressenter. 

Officer En högt uppsatt anställd som delvis leder bolaget, 

exempelvis en CFO. 

Rescission Ett tvingande billighetsrättsligt remedium. 

Rescissory damages Ett pekuniärt billighetsrättsligt remedium. 

Staggered board En styrelse där ledamöten byts ut i olika intervaller. 

Standard  

- of care Aktsamhetsstandard. 

- of review Judiciell prövningsstandard. 

Transaktion En M&A-transaktion. 

 



 9 

 



1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Den amerikanska finanskrisen slog hårt mot den amerikanska banksektorn, men även 

vissa amerikanska krösusar. En av dessa var David H. Murdock, en amerikansk miljardär 

som ägde Dole Food Company, Inc. (”Dole”). Murdock hade finansierat flera av sina 

verksamheter genom större lån. Dessa lån bestod av bland annat obligationer, varav en 

stor del av dessa mognade år 2009. Nästan 80 år tidigare hade människor i Murdocks 

situation hoppat från hustaken i Manhattan, men inte Murdock. Han tog Dole publikt, och 

efter en serie avyttringar återstod bara 40% av aktierna i bolaget i Murdocks ägo. Några 

år senare hade han lyckats återfinansiera verksamheterna och skulle nu förvärva 

utestående aktier i Dole i en going-private merger för att därmed äga bolaget privat igen. 

I samband med detta skapades en så kallad specialkommitté som skulle förhandla med 

Murdock och andra intressenter på en armlängds avstånd. Syftet med en specialkommitté 

är att försäkra att alla aktieägare får åtnjuta en rättvis process och ett rättvist pris i 

samband med transaktionen. Istället involverade sig Murdock och hans högra hand 

Carter, tillika bolagets chefsjurist, tillika COO, tillika styrelseledamot, i special-

kommitténs arbete på ett manipulativt och betvingande sätt. De redovisade inte alltid helt 

korrekta ekonomiska data till kommittén och hade de 18 månader som föregick 

offentliggörandet av budet medvetet pressat ned aktiens pris. Agerandet uppskattades inte 

av aktieägarna i Dole, varför de stämde bland annat Murdock och Carter. Delawares 

Court of Chancery instämde i aktieägarnas talan, och dömde Murdock och Carter till att 

betala tillbaka 148 miljoner USD till minoritetsägarna i Dole.1 Detta var inte ett punitivt 

skadestånd, istället reflekterade skadeståndet en del av det minoritetsägarna förlorat i 

affären på grund av Murdocks och Carters agerande.  

 Att ett bolags aktieägare i samband med transaktioner stämmer styrelsen är i 

USA regel snarare än undantag. Kostnaden att hantera alla dessa rättstvister har kommit 

att betraktas som en transaktionskostnad för hedgefonder, private equity- och venture 

capitalist-bolag. Första halvan av år 2016 i USA resulterade 64 % av alla M&A-

transaktioner värderade till över 100 miljoner USD och som involverade publika bolag i 

att en eller flera aktieägare stämde styrelsen.2 Denna siffra representerade en nedgång 

                                                 
1 Se In re Dole Food Co., Inc. S’holder Litig., 2015 WL 5052214 (Del. Ch. Aug. 27, 2015). 
2 Cornerstone Research, Shareholder Litigation Involving Acqusitions of Public Companies: Review of 

2015 and 1H 2016 M&A Litigation, s. 1 f. 
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från föregående år (2015) där samma siffra var 84 %, och året dessförinnan (2014) var 

motsvarande siffra hela 93 %.3 De första tre kvartalen år 2015 väcktes talan i just 

Delaware i 65% av fallen rörande dessa tvistade transaktioner. Nästföljande mätta 

tidsperiod bestående av sista kvartalet 2015 och första kvartalet 2016 hade motsvarande 

siffra dock sjunkit till 26 %.4  

 Att det är vanligt att talan väcks i just Delaware är inte så konstigt. Det är den 

populäraste delstaten att inkorporera bolag i och leder utvecklingen av corporate 

governance i USA. År 2015 var cirka 66 % av alla Fortune 500 bolag, 60 % av alla 

hedgefonder, över 50 % av publika bolag, över 50 % av alla bolag upptagna till handel 

på NYSE eller Nasdaq och 86 % av alla bolag som gick publika genom IPO:s 

inkorporerade i Delaware.5 Dessa bolag hade med andra ord sin legala hemvist i delstaten. 

Det finns inget annat rättssystem eller teoretiskt ramverk i hela USA som används i större 

utsträckning än det i Delaware när det kommer till de typer av rättsfrågor som behandlas 

i detta arbete. Även federala domstolar och domstolar i andra delstater applicerar och är 

insatta i Delawares billighetsrättsliga rättssystem.6 

 Mot bakgrund av de nu anförda sakomständigheterna infinner sig frågan vad för 

skyldigheter styrelseledamöter har i Delaware för att föranleda så mycket tvister.  

 

1.2 Syfte 

Arbetets syfte är att utreda skyldigheterna styrelseledamöter i Delaware har gentemot 

aktieägarna i samband med M&A-transaktioner.  

 

1.3 Avgränsning 

1.3.1 Allmän avgränsning 

Arbetet behandlar endast de skyldigheter som för styrelseledamöter aktualiseras i 

samband med M&A-transaktioner och som sträcker sig till bolagets ägare, aktieägarna. 

Med M&A-transaktioner avses transaktioner bestående av fusioner och förvärv. 

Hädanefter avses därmed fusioner och förvärv när M&A-transaktioner eller transaktioner 

benämns. Även stundande M&A-transaktioner och styrelseledamots hanterande av 

sådana situationer behandlas. Således behandlas även fenomen så som proxy contests och 

                                                 
3 A.a.s. 1.  
4 A.a.s. 4. 
5 Se Delaware Division of Corporations, 2015 Annual Report. Se även Kocieniewski, D., Delaware’s $1 

Billion Incorporation Machine och Lettich, Where Should You Incorporate Your Startup? Delaware!. 
6 Genom den så kallade internal affairs doctrine. Se därom kapitel 3.1 nedan. 



 12 

försvarsåtgärder i samband med en fientlig takeover. Skyldigheterna, och i förlängningen 

det ansvar som styrelseledamöter har i Delaware aktualiseras primärt för målbolagets 

styrelseledamöter när bolaget de förvaltar skall förvärvas. Följaktligen diskuteras inte det 

ansvar som styrelseledamot har vis-á-vis bolaget, tredje part eller andra intressenter. Det 

är endast relationen styrelseledamot och aktieägare som behandlas. Slutligen avses de 

skyldigheter som styrelseledamot i publikt bolag har gentemot aktieägarna.  

 Avgränsningen vållar eventuellt huvudbry för en läsare sett till vilka typer av 

prejudikat som används som ett led i den juridiska argumentationen. I detta avseende 

måste därför några förtydliganden ske. Bland annat inkluderas så kallade derivative 

litigations, fall där aktieägare väcker talan mot styrelseledamot å bolagets vägnar. Att 

dessa fall inkluderas beror på att de skyldigheter som styrelseledamöter har i Delaware är 

mot bolag och aktieägare desamma. Således påverkas inte den materiella presentationen 

av huruvida det är en aktieägare som väcker talan direkt eller genom bolaget. 

Anledningen till varför de gör det är en processrättslig fråga. Dessutom inkluderas fall 

rörande andra associationsformer än publika bolag, trots att de skyldigheter 

styrelseledamot har i ett privat aktiebolag är delvis annorlunda de skyldigheter en 

styrelseledamot har i ett publikt bolag. Anledningen till att fall rörande privata bolag 

inkluderas är att styrelseledamot i sådant bolag under vissa förutsättningar har samma 

skyldigheter som dennes publika motsvarighet. I behandlingen av ämnet inkluderas även 

vissa anhängiga sakområden så som vissa skyldigheter en kontrollerande aktieägare har 

gentemot övriga aktieägare. Sådant närgränsande material inkluderas då det är relevant 

för bedömningen av directors, en person kan ju vara en director och en kontrollerande 

aktieägare.  

 

1.3.2 Andra rättsområden än det associationsrättsliga 

Vissa element av andra rättsområden än det associationsrättsliga genomsyrar det ansvar 

styrelseledamöter har gentemot aktieägarna, så som skadeståndsrätt och processrätt. Jag 

har försökt begränsa dessa rättsområdens prevalens i arbetet, men har inkluderat dessa i 

fall då de är så sammanflätade med ämnets huvudsakliga avhandling att deras 

exkluderande hade lett till en mindre trovärdig presentation. Således inkluderas 

inledningsvis en presentation om den amerikanska rätten allmänt och rättssystemet i 

Delaware särskilt. Även Delawares bolagsrätt behandlas. Inkluderandet av dessa kapitel 

har ansetts nödvändigt för att den senare presentationen skall kunna återge det faktiska 

rättsläget i Delaware.  
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1.4 Metod 

1.4.1 Grundläggande metod 

Sakområdet har behandlats medelst den rättsdogmatiska metoden. Då sakområdet utgörs 

av främmande rätt ser den rättsdogmatiska metoden något annorlunda ut. Arbetet har 

utgått från den amerikanska rättskällehierarkin. Enligt den är federala rättskällor 

överordnade delstatliga rättskällor. Den interna hierarkin på federal respektive delstatlig 

nivå består i att konstitution är överordnad lag, common law och traktat, som i sin tur är 

överordnade administrativa föreskrifter och regler, som slutligen är överordnade riktlinjer 

och rekommendationer. Det är dock inte alltid säkert att kodifierad rätt är överordnad 

prejudikat, tvärtom kan en simpel läsning av lagen i vissa fall ge en direkt felaktig bild 

av rättsläget. Således har de kodifierade rättskällorna utgjort de primära rättskällorna, 

men prejudikat som tolkat dessa annorlunda har getts företräde. Då arbetet dessutom 

berör billighetsrätt i Delaware som nästan helt saknar kodifierade rättskällor har sådan 

behandling varit nästintill helt prejudikatbaserad. 

 

1.4.2 Begreppsbildning och terminologi 

På grund av att ett främmande rättssystem i form av Delawares rätt behandlas är alla 

primära rättskällor skrivna på engelska. Även allt sekundärt forskningsmaterial så som 

doktrin är skrivet på engelska. Därmed uppstår problematik kring återgivandet av 

materialet, varför den engelska terminologin använts vid avsaknad av adekvat svensk 

översättning. Den engelska terminologin har även använts då det finns en svensk 

översättning men denna inte motsvarar det engelska begreppet. Vissa ord har på svenska 

en konnotation som för tankarna till särskilda svenska doktriner och rättsinstitut, varför 

att inkludera sådana översättningar kan förvränga läsarens uppfattning om det 

presenterade materialet. Ett exempel är översättningen av injunction som rent tekniskt 

kan översättas till förbudsföreläggande. Det är dock en inte helt korrekt översättning. I 

Delaware finns det nämligen injunctions som inte bara förbjuder en part från att agera, 

utan även tvingar parten att företaga en specifik handling. Att benämna sådana remedier 

som ”förbudsföreläggande” för med sig en felaktig betydelse, varför den engelska 

terminologin används. Det bör här även särskilt påpekas att i den fortsatta framställningen 

så används ordet director istället för styrelseledamot. Så har bland annat skett för att ordet 

director alldeles oavsett hade behövt användas i sammansatta amerikanska termer (så som 

disinterested director).   
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1.4.3 Juridisk argumentation 

Till stor del inkluderas källmaterialet i fotnoterna, det står då kvar på engelska. Så har 

skett av flera anledningar. För det första är den amerikanska rätten överlag främmande 

den svenska, och rättssystemet i Delaware är än mer väsensskilt. Rätten i Delaware utgör 

en blandning av common law, civil law och billighetsrätt. Just corporate governance 

genomsyras av mycket kodifierade rättskällor, men det är ändock en rättssystematik som 

nästan uteslutande baseras på prejudikat. Att argumentera för att rätten i Delaware ser ut 

som den gör kräver därmed att argumentationen underbyggs på ett annorlunda sätt jämfört 

med svensk dito. Argumentet är bara så starkt som de rättsfall det grundar sig på. Det är 

även så amerikanska akademiska arbeten och domar styrkes. Det handlar inte om ett 

försök att emulera sådan framställning bara för sakens skull, istället är det nödvändigt för 

att överhuvudtaget presentera Delawares rätt på ett förtroendeingivande sätt. För det 

andra tjänar sådan presentation även syftet att en läsare lättare kan vidimera 

sakframställningens materiella innehåll. För den sakens skull inkluderas i fotnoterna 

excerpt ur rättsfallen, dels för att en läsare skall kunna se att presentationen av gällande 

rätt inte är bristfällig sett till översättningen, dels för att det är så juridisk argumentation 

underbyggs i Delaware.   

 

1.4.4 Formalia 

Då enbart utländsk rätt behandlas återges endast utländska rättskällor. Hur kodifierade 

rättskällor och prejudikat refereras har i första hand skett utifrån allmänt vedertagen 

praxis i USA. Utgångspunkten har då varit citeringsguiden The Bluebook som ges ut 

gemensamt av Harvard Law Review, Yale Law Review, Columbia Law Review och 

University of Pennsylvania Law Review.7 Gällande Delawares rätt används den av 

Delawares Superior Court utgivna citeringsguiden.8 Citering enligt denna har dock 

anpassats delvis för svensk rätt på så sätt att specifika sidhänvisningar i fallen skrivs ut. 

Vissa citeringsregler har undvikits för att göra citeringen av rättsfall mer överskådlig. 

Bland annat inkluderas inte citattecken då den citerade texten innehåller sådana. Då fall 

från underinstans överklagats och behandlats i högre instans inkluderas inte sådan 

betydelse om det är fallet i underinstans som avses.  

 

                                                 
7 Harvard Law Review, The Bluebook: A Uniform System of Citation. 
8 Cooch m.fl., Guide to the Delaware Rules of Legal Citation. 
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1.5 Disposition 

Den inledande presentationen i kapitel 2 består av en översikt av det amerikanska 

rättssystemet i allmänhet och Delawares rättssystem särskilt. Kapitel 3 behandlar 

översiktligt bolagsrätten i Delaware, bland annat hur ett bolag bildas, hur en fusion går 

till och vilka typer av styrelseledamöter det finns. I kapitel 4 behandlas de huvudsakliga 

skyldigheterna styrelseledamöter i Delaware har gentemot aktieägarna. Därefter i 

kapitel 5 behandlas de judiciella prövningsstandarder med vilka styrelseledamots 

agerande bedöms. Som ovan visats stäms styrelseledamöter i hög grad av aktieägare i 

samband med M&A-transaktioner i Delaware varav kapitel 6 behandlar några av de 

typfall som är vanligt förekommande. Avslutningsvis sker en sammanfattande diskussion 

i kapitel 7.  
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2 Amerikansk rätt 

2.1 Introduktion 

Den amerikanska rättsordningen utgör en blandning av common law och civil law.9 Som 

nedan åskådliggörs är USA fortfarande starkt präglad av common law traditionen, men 

förekomsten av kodifierade rätt är ändock rikligt utbredd. Med common law avses den 

från början brittiska rättsordningen som är prejudikatbaserad och med civil law avses den 

kontinentaleuropeiska rättstradition som är baserad på kodifierad rätt. Det amerikanska 

rättssystemet är relativt komplicerat på grund av dess själva natur: en uppdelning av 

landet i mindre suveräna delstater med federal översyn. Blandningen av federala lagar 

och myndighetsföreskrifter, delstatliga och kommunala dito och utvecklingen av 

common law på federal och delstatlig nivå samt det faktum att det finns flera olika 

domstolssystem med överlappande jurisdiktion gör att den amerikanska rättssystematiken 

inte är helt lättförståelig. Det har sagts om det amerikanska rättssystemet att det är:  

”/…/ perhaps the most complicated legal structure that has ever been devised and made 

effective in man’s effort to govern himself.”
10

   

För att öka förståelsen för detta främmande rättssystem har presentationen delats upp i en 

legislativ och en judiciell del, som sedan delats upp i ett federalt kontra delstatligt 

perspektiv. Förhoppningen är att en sådan disposition klarare presenterar de individuella 

aspekterna av det amerikanska rättssystemet, för att sedan knytas ihop i en kombinerad 

presentation. Då presenteras den amerikanska hanteringen av överlappande jurisdiktion 

och samspelet mellan de delstatliga och federala domstolarnas organisation. En 

presentation av hur prejudikatbaserad rättsfalltolkning sker och hur common law 

utvecklas i USA följer därefter. Slutligen presenteras en längre behandling av Delawares 

Court of Chancery och dess billighetsrättsliga natur.  

 

                                                 
9 Abernathy, Law in the United States, s. 2, 15 ff.  
10 Griswold, Law and Lawyers in the United States: The Common Law Under Stress, s. 3.  
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2.2 Det legislativa systemet 

2.2.1 De federala kodifierade rättskällorna 

2.2.1.1 Den amerikanska konstitutionen 

Av de federala kodifierade rättskällorna är den amerikanska konstitutionen11 och dess 

tillägg naturligtvis av högsta ordning. Det är den äldsta konstitutionen i världen som varit 

i kontinuerlig användning och har varit så sedan 1789.12 Till skillnad från de flesta andra 

länders konstitutioner eller grundlagar så uttrycker den amerikanska konstitutionen en 

stark missunnsamhet mot regeringen och presidentens makt. Detta får ses i ljuset av 

omständigheterna kring dess tillkomst; bara drygt elva år tidigare hade de tretton 

amerikanska kolonierna skrivit under sin självständighetsdeklaration och kriget mot 

England hade officiellt upphört endast fyra år tidigare. De tretton delstaternas 

representanter hade goda skäl för att begränsa statens maktutövning gentemot folket och 

delstaterna. De flesta kolonisatörer hade flytt undan religiöst och politiskt förtryck i sitt 

hemland England.13 Således fastställer den amerikanska konstitutionen en rad 

kontrollmekanismer, mera känt som checks and balances, för att se till att inget statligt 

organ kan unilateralt utöva för mycket makt. All federal legislativ makt utövas av den 

bikamerala kongressen (U.S. Congress) som består av representanthuset och senaten.14 

Lagstiftningssubjekten för kongressen är däremot begränsade till att primärt gälla federal 

skatt och kommersiella spörsmål15, men har sedermera försiktigt utökats genom 

grundlagsändringar16 samt viktiga rättsfall från Supreme Court of the United States 

(SCOTUS) som är den amerikanska högsta domstolen17. I övrigt är det kongressen som 

besitter makten att utfärda regler gällande skatt och pålaga och det är även kongressen 

som reglerar handeln mellan delstater.18 Den exekutiva makten är ytterst förankrad i 

                                                 
11 Hädanefter avses den federala the U.S. Constitution som trädde i kraft 1789 när jag skriver ”den 

amerikanska konstitutionen”  
12 McAlinn m.fl., An Introduction to American Law, s. 5.  
13 Zweigert & Kötz, Comparative Law, s. 241. 
14 U.S. Const. art. I, § 1. 
15 Zweigert & Kötz, Comparative Law, s. 250.   
16 Se U.S. Const. amends. XIII, XIV, XV och XVI.  
17 Se bland annat McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819) som fastställde att: (i) den amerikanska 

konstitutionen skänker kongressen unilaterala befogenheter att utöva legislativ makt gentemot staterna om 

det är med syfte att etablera eller bibehålla en fungerande nationell regering, och (ii) delstaterna kan inte 

hindra de federala myndigheternas legala maktutövning genom att utnyttja sin egna legislativa makt i ett 

försök att genom delstatlig lag minska det federala inflytandet. Fallet innebar med andra ord en utvidgning 

av kongressens legislativa makt.  
18 Av U.S. Const. art. I, § 8 cl. 1 framgår att: ”The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, 

Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare 

of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States.” I 

cl. 3 står det att kongressen har makten att: ”/…/ regulate Commerce with foreign Nations, and among 

several States, and with the Indian Tribes.”  
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presidenten.19 Den judiciella makten vilar ytterst hos SCOTUS.20 Den amerikanska 

konstitutionens stipulerar en indelning av den offentliga makten i tre separata delar: den 

legislativa delen (kongressen), den exekutiva delen (presidenten) och den judiciella delen 

(domstolssystemet). Denna uppdelning är grunden till all offentlig maktutövning USA.  

 

2.2.1.2 Federala lagar och administrativa regler 

Federala lagar lagstiftas av kongressen. Efter att ha passerat de båda kamrarna skall 

lagförslaget presenteras till presidenten för godkännande eller avslag.21 Presidenten har 

således ett legislativt veto i egenskap av den exekutiva maktens högsta representant. De 

lagar som kongressen och presidenten implementerar är federala, och intas i den så 

kallade United States Code (U.S.C.) som är en samling av alla federala lagar, och är det 

som närmast kan sägas likna den svenska lagboken. Utöver federala lagar utfärdar 

federala myndigheter föreskrifter som närmast motsvarar svenska myndighets-

föreskrifter.22  

 

2.2.2 Delawares kodifierade rättskällor 

2.2.2.1 Delstaternas rättigheter och skyldigheter 

Delstaternas rätt till självstyre stadgas i U.S. Const. amend. X, där de erkänns suveränitet 

i frågor som inte delegerats genom den amerikanska konstitutionen till de federala 

myndighetsorganen så som kongressen. Eftersom kongressen främst stiftar lag gällande 

skatt och kommersiella spörsmål så tillerkänns delstaterna extensiv suveränitet 

e contrario. Däremot så får de inte stifta lag eller utöva självstyre på områden som 

uttryckligen förbjudits i den amerikanska konstitutionen. Sedan 1789 har de tretton 

ursprungliga delstaterna utvidgats till att bli femtio delstater, och de har genom årens lopp 

utvecklat system för att lösa rättsliga spörsmål på väldigt olika sätt. Därmed har USA 

femtio olika rättssystem för bland annat skadeståndsrätt, civilrätt, familjerätt, avtalsrätt, 

sakrätt, aktiebolagsrätt och straffrätt.  

 

2.2.2.2 Delawares konstitution, lagar och föreskrifter 

Precis som den federala makten är uppdelad i tre olika grenar är även maktutövningen i 

Delaware det. I Del. Const. art. II-IV delas den offentliga maktutövningen upp i en 

                                                 
19 U.S. Const. art. II, § 1. 
20 U.S. Const. art. III. 
21 Vilket implicit framgår av U.S. Const art. I, § 7, cl. 3.  
22 I den amerikanska terminologin kallat federal agencies respektive regulations.  
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legislativ, exekutiv och judiciell gren. Delawares legislativa makt utövas av en General 

Assembly, som precis som den amerikanska kongressen består av ett representanthus och 

en senat.23 Den exekutiva makten är ytterst kontrollerad av delstatens guvernör.24 Den 

judiciella makten utgår från domstolarna.25 De lagar som delstatens General Assembly 

stiftar sammanställs i Delaware Code (Del. Code.).  

 

2.2.3 Att lösa regelkonflikter – den legala rättskällehierarkin  

2.2.3.1 Federala kontra delstatliga rättskällor 

Hierarkin lagar sinsemellan är egentligen ganska simpel. Vid regelkonflikt mellan 

federala kontra delstatliga rättsregler finns det tre huvudregler att följa.26 Den första 

huvudregeln är att en federal lag är överordnad en delstatlig lag, oavsett vilken inbördes 

hierarkisk rang de har. Detta är definitionen av amerikansk federalism, att alla rättskällor 

på federal nivå är överordnad alla rättskällor på delstatlig nivå. Att delstaternas lagar är 

underordnade federala lagar och regler framgår av U.S. Const. art. VI, § 2.27 Lagrummet 

stadgar att den amerikanska konstitutionen och de federala lagar den erkänner, detta 

inkluderar även mellanstatliga traktat, är överordnad de delstatliga lagarna.28 Således är 

federal konstitutionell lag (den amerikanska konstitutionen) överordnad all delstatlig lag, 

inklusive delstaternas konstitutionella lag.29 Federal lag är överordnad delstatlig lag vilket 

även är fallet när delstatlig lag kodifierat en lång tradition av common law.30 Dessutom 

är federal lag överordnad delstatlig konstitutionell lag.31 Rättspraxis från federala 

domstolar är överordnad både delstatlig konstitutionell och vanlig lag.32 Till och med 

federala föreskrifter är överordnade delstatlig lag.33 

                                                 
23 Del. Const. art. II, § 1. 
24 Del Const. art. III, § 1. 
25 Del Const. art. IV, § 1. 
26 Abernathy, Law in the United States, s. 35 ff.  
27 Vilket även har förtydligats i Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 1 (1824). Det amerikanska namnet för denna 

passage i konstitutionen är the supremacy clause och dess betydelse är nästintill underförstådd.  
28 Traktat ingås av presidenten som endast behöver två tredjedelar av senatens röster för att ratificera 

traktatet, och kringgår således representanthuset. 
29 Se Hunter v. Underwood, 471 U.S. 222 (1985). I fallet ansåg SCOTUS att en criminal 

disenfranschisement (vilket innebär att en person som annars vore röstberättigad fråntas den rättigheten på 

grund av begångna brott) klausul i Alabamas konstitution stred mot U.S. Const. amend. XIV då den 

delstatliga lagen ansågs vara specifikt inriktad mot afro-amerikaner. SCOTUS upphävde den aktuella 

klausulen i Alabamas konstitution genom domen.  
30 Se Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985). I fallet underkände SCOTUS en delstatlig lag och den rådande 

common law traditionen.  
31 Se Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398 (1964). 
32 Se Zschernig v. Miller, 389 U.S. 429 (1968). Fallet innebar att SCOTUS bedömde en lag i Oregon som 

författningsvidrig då den inkräktade på den federala maktens ensamrätt i att hantera utrikespolitiska frågor, 

trots att lagen inte explicit bröt mot någon federal lag.   
33 Se Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974).  
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 Den andra huvudregeln applicerar den första regelns innebörd på den delstatliga 

nivån. Förenklat kan sägas att den federala hierarkin även är applicerbar på den delstatliga 

hierarkin. Således är delstatens konstitution överordnad dess lagar, som i sin tur är 

överordnad delstatliga och kommunala föreskrifter.34  

 Den tredje regeln stadgar att, som tidigare nämnts, delstaterna har ensamrätt till 

att stifta delstatliga lagar. Detta förutsätter att de inte går stick i stäv med federala lagar. 

I praktiken innebär det att federala legislativa instanser eller domstolar inte har någon 

som helst rätt att stifta delstatlig lag, såvida det inte strider mot federala lagar eller 

regler.35 

 

2.2.3.2 Federal och delstatlig intern hierarki 

Även de federala kodifierade rättskällorna har en hierarki de följer. Den följande listan 

bygger på att den nedan följande punkten är den lägre stående hierarkin, så punkt (i) är 

överordnad punkt (iv). Hierarkin är följande: 

 

i. den amerikanska konstitutionen, 

ii. federala lagar, federal common law och traktat, 

iii. administrativa föreskrifter och regler, 

iv. riktlinjer och rekommendationer.  

 

De delstatliga kodifierade rättskällorna följer samma hierarki. En delstats konstitution är 

såklart överordnad dess lagar, som är överordnade delstatliga föreskrifter och så vidare.  

 

2.2.3.3 Principen om last-in-time 

Ett potentiellt problem som kan uppstå är att det förekommer två rättskällor på samma 

hierarkiska nivå som motsäger varandra. Exempelvis kan en federal lag och ett traktat 

beröra samma fråga men föreskriva olika handlingsmönster. I ett sådant fall av 

regelkonflikt appliceras principen om last-in-time.36  Principen innebär att den rättskälla 

som instiftades senast i tiden är den som skall appliceras.37 Viss problematik kan dock 

                                                 
34 Abernathy, Law in the United States, s. 35 f. 
35 Se kapitel 4.3.1.  
36 Abernathy, Law in the United States, s. 36.  
37 Se bland annat United Automobile Workers v. Johnson Controls, Inc., 499 U.S. 187 (1991) som fastslår 

att senare lagstiftning har tolkningsföreträde framför tidigare lagstiftning (tillägg till Pregnancy 

Discrimination Act of 1978 ersatte tidigare tolkning av the Civil Rights Act of 1964), och Fitzpatrick v. 



 21 

här uppstå då common law som utvecklats genom domstolars tolkning av en lag kan 

ersätta en individuell läsning av lagen. För en icke insatt person kan en läsning av lagen 

ge en direkt felaktig bild av det rådande rättsläget, då lagtexten i sig inte längre utgör 

gällande rätt.38 Istället är det prejudikaten som utgör gällande rätt, förutsatt att rättsregeln 

inte modifieras på något sätt efter domen vunnit laga kraft.  

 

2.3 Det judiciella systemet 

2.3.1 Det federala domstolssystemet 

2.3.1.1 De federala domstolarnas organisation 

De federala domstolarna är skapade av kongressen.39 De är därmed organiserade enligt 

kongressens vilja. Det finns, utöver SCOTUS, två hierarkier av federala domstolar. Dessa 

är i första instans federala distriktsdomstolar och i andra instans federala 

appellationsdomstolar.40 Domar från distriktsdomstolarna överklagas i första hand till den 

federala appellationsdomstol som har jurisdiktion över den första domstolen, och vid 

förekommande fall kan ytterligare överklagan ske till SCOTUS. Det finns åtminstone en 

federal distriktsdomstol per delstat. I Delaware finns det endast en.41 De federala 

appellationsdomstolarna är på grund av USA:s stora yta indelade i tretton olika 

geografiska jurisdiktioner som kallas kretsar.42 Delaware ingår i den tredje kretsen.43 Fall 

som skall avgöras av en federal domstol i Delaware tas därmed först upp i den federala 

distriktsdomstolen. Överklagan sker sedan till den federala appellationsdomstolen för den 

tredje kretsen.44 Slutligen är det endast SCOTUS som överklagan kan ske till.45 Utöver 

dessa federala domstolar finns det, likt det svenska rättssystemet, en rad specialdomstolar 

som handlägger exempelvis patentmål och konkursmål.  

                                                 
Bitzer, 427 U.S. 445 (1976) som fastslår samma princip fast med den amerikanska konstitutionen och dess 

tillägg (U.S. Const. amend. XIV, § 5 modifierar U.S. Const. amend. XI).  
38 Se Flood v. Kuhn, 407 U.S. 258 (1972). En federal domstol i New Yorks södra jurisdiktion hade tolkat 

Sherman Antitrust Act, 26 Stat. 209, 15 U.S.C. §§ 1–7 som att Major League Baseball (MLB) var 

undantaget lagen fastän inget sådan rekvisit återfanns i lagen. SCOTUS konfirmerade den underordnade 

domstolens tolkning.  
39 U.S. Const. art. III, § 1. 
40 Distriktsdomstolarna kallas för U.S. District Courts eller Trial Courts och appellationsdomstolarna för 

U.S. Court of Appeals. 
41 28 U.S.C. § 87. Domstolen var en av de ursprungliga tretton federala distriktsdomstolarna som skapades 

genom Judiciary Act of 1789 ch. 20, 1 Stat. 73. Den antogs i det första sammanträdet någonsin för den 

amerikanska kongressen. Lagen var även den första att delvis upphävas av SCOTUS genom det välkända 

fallet Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). 
42 28 U.S.C. § 41. 
43 I USA kallad United States Court of Appeals for the Third Circuit.  
44 Se 28 U.S.C. §§ 1291, 1292 och 28 U.S.C. § 41. 
45 Se U.S. Const. art. III, § 1 och 28 U.S.C. § 1254. 
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2.3.1.2 De federala domstolarnas jurisdiktion 

Som tidigare diskuterats stadgar den amerikanska konstitutionen att den judiciella makten 

skall ytterst utövas av SCOTUS.46 Jurisdiktionen för SCOTUS regleras i konstitutionen 

och kan inte ändras på annat sätt än genom domstolens egna prejudikat.47 Domstolen har 

framförallt att handlägga rättsfrågor som härrör ur federal rätt, frågor gällande annat lands 

ambassadörer, maritim lag, fall då federal myndighet är part och fall mellan civilpersoner 

från olika delstater eller från olika länder.48 Den enda domstolen som specifikt nämns i 

konstitutionen är SCOTUS. Det är istället kongressen som besitter makten att utse 

ytterligare domstolar.49 Jurisdiktionen för de domstolar som skapas av kongressen, vilket 

då är alla federala domstolar förutom SCOTUS, regleras i lag stiftad av kongressen.50 

Ytterst är dock jurisdiktionen begränsad till densamma som gäller för SCOTUS.51  

 

2.3.2 Det delstatliga domstolssystemet 

2.3.2.1 Delawares domstolars organisation 

Den amerikanska konstitutionen specificerar inte hur delstatliga domstolar skall 

organiseras, det är tvärtom varje delstats egna angelägenhet. Således ser det delstatliga 

domstolssystemets organisation olika ut i varje delstat. Generellt finns det tre judiciella 

hierarkiska nivåer, men i nio delstater finns det endast två då en intermediär 

appellationsdomstol saknas. Delaware är en av dessa delstater. Av Del. Const. art. IV, § 1 

framgår att det finns en Supreme Court, en Court of Chancery och en Superior Court samt 

några specialdomstolar.52 Specialdomstolarna har begränsad jurisdiktion och dömer i 

frågor av antingen särskild karaktär så som familjerättsdomstolen eller i exempelvis 

civilmål rörande små belopp eller liten skada och applicerar då enklare förfaranderegler.53 

Den högsta domstolen är Delawares Supreme Court, varav delstatens Superior Court och 

                                                 
46 U.S. Const. art. III, § 1.  
47 U.S. Const. art. III, § 2. Jurisdiktionen för SCOTUS benämns subject matter jurisdiction, för att belysa 

det faktum att det är sakfrågeaspekten av jurisdiktion (sakområdesjurisdiktion) och inte geografisk eller 

personlig jurisdiktion. Den geografiska jurisdiktionen är inte begränsad för SCOTUS. 
48 Abernathy, Law in the United States, s. 94.  
49 U.S. Const. art. III, § 1 och U.S. Const. art. I, § 8. 
50 De federala distriktsdomstolarnas jurisdiktion regleras i 28 U.S.C. §§ 1330-1396, 1441-1455 medan de 

federala appellationsdomstolarnas jurisdiktion regleras i 28 U.S.C. §§ 1291-1296. 
51 U.S. Const. art. III, § 2.  
52 Av Del. Const. art. IV, § 1 framgår att det även finns en Family Court för familjerättsmål, en Court of 

Common Pleas för brottmål och enklare civilmål och en Justices of the Peace Court för enklare brottmål 

och civilmål. 
53 Vilket närmast kan jämföras med den svenska summariska processen. 
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Court of Chancery befinner sig på samma hierarkiska nivå men differerar i 

sakfrågejurisdiktionen.  

 

2.3.2.2 Delawares domstolars jurisdiktion 

Delstatliga domstolar handhar en generell jurisdiktion.54 Den amerikanska 

konstitutionen, fastän den förutsätter existensen av delstatliga domstolar, nämner dem 

inte.55 Den högsta domstolen i Delaware, dess Supreme Court, har jurisdiktion att döma 

i alla typer av mål och är överinstans till alla andra domstolar i Delaware enligt Del. 

Const. art. IV, § 11. Fall från Delawares Supreme Court kan överklagas till SCOTUS om 

det faller inom dess jurisdiktion som i förevarande fall rör författningsprövning.56 

Överklagan sker genom en skriftlig begäran där en part begär prövning i högre instans.57  

I Del. Const. art IV, § 7 fastställs att delstatens Superior Court har jurisdiktion 

över civilrättsliga och straffrättsliga mål. I 10 Del. C. § 541 fastställs att domstolen skall 

ha den jurisdiktion som delstatens konstitution och lagar konfererar den.  Genom denna 

generalklausul utökas domstolens jurisdiktion till att omfatta särskilda rättsfrågor som 

normalt hade fallit utanför dess jurisdiktion.58  

 

2.4 Det delstatliga och det federala systemets samspel 

2.4.1 Överlappande jurisdiktion 

Som nu nämnts är de federala domstolarnas jurisdiktion ytterst begränsad av U.S. Const. 

art. III, § 1 medan de delstatliga domstolarna har en generell jurisdiktion. De delstatliga 

domstolarnas jurisdiktion överlappar således de federala domstolarnas. Att så sker är 

implicit förutsatt i den amerikanska konstitutionen. Det är fullt legalt tillåtet att endast ha 

SCOTUS som federal domstol. Men jurisdiktionen definieras bland annat enligt följande: 

”In all other Cases before mentioned, the Supreme Court shall have appellate Jurisdiction 

/…/” 59 

                                                 
54 Abernathy, Law in the United States, s. 94. 
55 Då den amerikanska konstitutionen skrevs fanns det ju redan olika domstolssystem i de tretton 

kolonierna.  
56 28 U.S.C. § 1257. 
57 28 U.S.C. § 1257. Överklagan sker genom en så kallad writ of certiorari, men i praktiken rör det sig om 

ett för en svensk jurist snarlikt förfarande.  
58 Exempelvis har domstolen ensam jurisdiktion som första instans att pröva huruvida en person dömd till 

rättspsykiatrisk vård skall släppas ut, se 11 Del. C. § 403. 
59 U.S. Const. art. III, § 2.  
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Mot bakgrund av dessa omständigheter följer att delstaternas domstolars jurisdiktion även 

täcker de frågor som SCOTUS har att avgöra. Om den federala högsta domstolen skall 

kunna avgöra fall som överklagas till den, så måste det finnas en första instans som 

överklagan sker från. Däremot är SCOTUS den högsta domstolen, även inräknat det 

delstatliga domstolssystemet. De delstatliga domstolarna skall alltid rätta sig efter 

SCOTUS domar, även då jurisdiktionen överlappar.60  

 

2.4.2 Samspelet mellan delstatliga och federala domstolars organisation 

Det delstatliga och federala domstolssystemet är till grunden separata stängda system. 

Det är generellt inte möjligt att överklaga en dom från en delstatlig domstol till en federal 

och vice versa. Flödet av fall är vertikalt i de båda systemen.61 Besvärsinstanser så som 

appellationsdomstolar hör bara fall från lägre stående domstolar i sin egen jurisdiktion.62 

En federal appellationsdomstol hör endast fall från de hierarkiskt lägre stående 

distriktsdomstolar som den har jurisdiktion över (från samma federala domstolskrets). En 

delstatlig appellationsdomstol har självklart inte jurisdiktion att behandla överklaganden 

från federala domstolar. Det finns några få undantagsfall dock.63 Den högsta federala 

domstolen i USA, SCOTUS, har som tidigare nämnts en konstitutionell skyldighet att 

agera högsta besvärsinstans för såväl delstatliga och federala domstolar så länge den 

rättsliga frågan för handen faller inom dess sakområdesjurisdiktion.64 Således kan 

SCOTUS avgöra rättsfall med ursprung i båda domstolssystemen.65  

 

2.5 Tolkning av rättsfall – stare decisis 

För att kunna förstå hur common law utvecklas i USA så är det nödvändigt att förstå 

principen om stare decisis. Stare decisis betyder ungefär ”att stå fast vid” och ger uttryck 

för principen om att följa prejudikat. Anledningen till att följa prejudikat är att det är 

ekonomiskt fördelaktigt och effektivt för domstolarna, det ökar rättssystemets 

förutsebarhet och därmed rättssäkerheten samt försäkrar att den judiciella makten inte 

                                                 
60 Se Martin v. Hunter’s Lessee, 14 U.S. (1 Wheat.) 304 (1816). SCOTUS har appellate jurisdiction, det 

vill säga överklagandejurisdiktion, över en delstats högsta domstol när den domstolen avgör ett fall med 

överlappande jurisdiktion. 
61 Abernathy, Law in the United States, s. 96. 
62 28 U.S.C. §§ 1291, 1292. 
63 Några av dessa är bland annat federala trial courts (första instans) möjlighet att höra framställningar 

angående habeas corpus från delstatliga domstolar. Se även Abernathy, Law in the United States, s. 96.  
64 Dess subject matter jurisdiction, se U.S. Const. art. III, § 2.  
65 Se även 28 U.S.C. § 1254.  
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utövas alltför arbiträrt av domare.66 Principen appliceras inte om en domstol har att avgöra 

en helt ny fråga, där tillämpligt prejudikat saknas. 

 Stare decisis delas dels upp i bindande och övertygande prejudikat67 samt i 

horisontell och vertikal verkan68. Prejudikat kan vara starka eller svaga, varav starka 

prejudikat är bindande och svaga är endast övertygande.69 Med horisontell stare decisis 

avses horisontell applikation, det vill säga då en domstol följer ett prejudikat från sin egen 

domstol eller från en domstol med samma jurisdiktion.70 Exempelvis kan det vara oklart 

om ett rättsutlåtande av en vicekansler i en Court of Chancery i Delaware har horisontell 

verkan på de två andra Court of Chancery domstolarna. Vertikal applikation innebär att 

en domstol följer prejudikat från en judiciellt överordnad domstol.71  

 Huruvida ett prejudikat är bindande eller inte avgörs primärt av två faktorer: (i) 

huruvida prejudikatet härstammar från samma geografiska jurisdiktion, och (ii) om 

prejudikatet avkunnats av en judiciellt överordnad domstol.72 Om ett prejudikat är 

bindande appliceras det alltid vertikalt, det är således hierarkiskt lägre stående domstolar 

som skall rätta sig efter domar från överordnade domstolar inom samma jurisdiktion. 

Övertygande prejudikat behöver inte följas av någon domstol. Däremot så kan domstolar 

själva välja att följa ett övertygande prejudikat.73 Hur starkt ett prejudikat är i relation till 

fallet för handen beror på hur snarlika de legala frågorna är, hur lika sakomständigheterna 

och fakta är, hur nära i tiden prejudikatet skapades, hur väl underbyggt det är och huruvida 

det är från en domstol som den nu dömande domstolen brukar följa. Processen kan 

jämföras med det svenska analogislutet. Eftersom det delstatliga och federala 

domstolssystemet är i praktiken två stängda, individuella system, har domar från federala 

domstolar (inklusive SCOTUS) inte bindande verkan på delstaternas högsta domstolar. 

Det är däremot möjligt för ett prejudikat från en delstatlig domstol att få bindande verkan 

i andra jurisdiktioner om domstolarna där väljer att följa ett övertygande prejudikat från 

                                                 
66 Om fördelarna med att nyttja stare decisis se Hohn v. United States, 524 U.S. 236, s. 251 (1998) där 

SCOTUS fastställer betydelsen av dess förutsebarhet och konsistenta utveckling av legala principer. 

Angående motarbetandet av arbiträr tillämpning av lag och prejudikat av domare se Nelson, Stare Decisis 

and Demonstrably Erroneous Precedents, s. 9. 
67 Den amerikanska terminologin är binding eller mandatory respektive persuasive precedent. Se Fine, 

American Legal Systems: A Resource and Reference Guide, s. 13 och Mead, Stare Decisis in the Inferior 

Courts, s. 790 f. 
68 Mead, Stare Decisis in the Inferior Courts of the United States, s. 790. 
69 Nelson, Stare Decisis and Demonstrably Erroneous Precedents, s. 52 ff. 
70 Mead, Stare Decisis in the Inferior Courts of the United States, s. 790.  
71 Mead, Stare Decisis in the Inferior Courts of the United States, s. 790. 
72 Fine, American Legal Systems: A Resource and Reference Guide, s. 13. 
73 Mead, Stare Decisis in the Inferior Courts of the United States, s. 792. 
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den förstnämnda jurisdiktionen. Om exempelvis en domstol i Delaware avgör en 

rättsfråga på ett bra och övertygande sätt kan andra jurisdiktioners domstolar välja att 

följa de prejudikatet, med den viktiga poängen att de inte har någon skyldighet att göra 

så.  

 Det är däremot inte lika självklart hur horisontell applicering av stare decisis 

skall avgöras. Den amerikanska högsta domstolen brukar i regel inte ändra sina egna 

tidigare prejudikat.74 För att omarbeta tidigare prejudikat brukar SCOTUS idag noggrant 

överväga flera faktorer så som huruvida det rådande prejudikatet är användbart, hur väl 

underbyggt resonemanget i det är och hur gammalt det är.75 Men det finns ingen egentlig 

formel för när ett prejudikat skall ersättas, vilket lämnar utrymme för en viss 

godtycklighet i horisontell applicering av stare decisis.76 En anledning till deras 

restriktiva hållning är att, så som domare Brandeis påpekade för över 80 år sen, 

kongressens möjlighet att ändra rättsläget genom instiftandet av ny lag.77 Det finns 

generellt ingen anledning för SCOTUS att revidera sina egna prejudikat då det legislativa 

organet relativt simpelt kan rektifiera eventuella problem. Det synsätt som SCOTUS har 

på horisontell applicering av stare decisis är även den rådande normen för delstatliga 

domstolar, då det generellt är ännu lättare där att ändra lag eller föreskrift.  

Genom principen om stare decisis sker en kontinuerlig utveckling av gällande 

rätt i det amerikanska rättssystemet, pådrivet av domstolarna. Denna symbios mellan de 

legislativa organens lagstiftande makt och de judiciella organens dömande makt, på såväl 

en federal som en delstatlig nivå, kan vålla synnerliga problem för tolkningen av gällande 

rätt. 

 

2.6 Billighetsrätten i Delaware 

2.6.1 Introduktion 

Hur Delawares Court of Chancery fungerar förtjänar en mer omfattande behandling. 

Särskilt på grund av dess centrala betydelse för detta arbete, men även på grund av dess 

speciella natur. Delawares Court of Chancery avgör nämligen rättsfrågor gällande equity, 

på svenska benämnt billighetsrätt.78 Denna typ av domstol har sitt ursprung i 1000-talets 

                                                 
74 Abernathy, Law in the United States, s. 28.  
75 Montejo v. Louisiana, 129 S. Ct. 2079, s. 2088–89 (2009). 
76 Se Patterson v. McLean Credit Union, 491 U.S. 164, s. 172 (1989). 
77 Abernathy, Law in the United States, s. 28. 
78 Begreppet equity i denna kontext skall inte förväxlas med den nu förhärskande betydelsen av ordet som 

snarare avser ett allmänt rättvisebegrepp alternativt en ägarandel eller dylikt inom den ekonomiska läran. I 

denna legala kontext har ordet en fristående betydelse.  
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England, och tjänade då som ett mer flexibelt alternativ till domstolar som var rotade i 

common law traditionen.79 Billighetsrätten är att se som en egen rättstradition frånskild 

både common law och civil law traditionerna. Kolonisatörerna som anlände till Delaware 

förde med sig denna rättstradition, och instiftade sin egen Court of Chancery 1792.80 

Konceptet med att ha en separat domstol för billighetsrättsliga spörsmål är för en svensk 

jurist en väldigt främmande företeelse. I andra common law länder så som Storbritannien 

är rättsområdet fortfarande delvis avskilt, men dess domstol High Court of Chancery of 

Great Britain som en gång i tiden var förebilden för Delawares domstol är numera 

avskaffad.81 Uppenbarligen har denna typ av särdelning av billighetsrättsliga frågor, 

tillsammans med ett överskådligt och rättvist legalt ramverk, lyckats skapa ett oerhört 

attraktivt rättssystem för frågor gällande bolagsstyrning.82  

 I övrigt så arbetar en kansler och fyra vicekanslers i varje Court of Chancery 

som finns i Delaware varav det finns tre totalt.83 Fallen avgörs dock inför en ensam 

kansler.84 Det är möjligt för domstolen, om det uppstår tvivel kring ren fakta, att referera 

den specifika frågan till en Superior Court för att avgöras av en jury.85 Det är dock en 

möjlighet som nästintill aldrig nyttjats av domstolen och förfarandet har beskrivits som 

otympligt.86  

 

2.6.2 Jurisdiktionen för Delawares Court of Chancery 

2.6.2.1 Allmänt om jurisdiktionen 

I grunden har Delawares Court of Chancery samma jurisdiktion som Englands High 

Court of Chancery hade år 1776.87 Delawares domstol är dock inte bunden till den år 

1776 föreskrivna jurisdiktionen som ålåg dess förebild i England. Istället har Delawares 

                                                 
79 Marsh, History of the Court of Chancery and the rise of the development of the doctrines of equity, s. 6. 

Se även Quillen & Hanrahan, A Short History of the Delaware Court of Chancery, s. 819. 
80 Genom Delaware Constitution of 1792.  
81 Den engelska domstolen upplöstes genom den omvälvande Supreme Court of Judicature Act of 1873 (36 

& 37 Vict c. 66) som sammanfogade de spretiga domstolarna till en enda. 
82 För en djupare analys om varför Delaware är en så attraktiv hemvist för både amerikanska och 

internationella bolag se Bainbridge, Corporate Law, s. 9. 
83 Del. Const. art. IV, § 10. 
84 Del. Const. art. IV, § 10. 
85 10 Del. C. § 369. 
86 McMahon v. New Castle Associates, 532 A.2d 601, s. 607 f. (Del. Ch. 1987). Proceduren beskrivs som 

en: ”/…/ somewhat cumbersome procedure.” 
87 Senast förtydligat i Clark v. Teveen Holding Co., Inc., 625 A.2d 869, s. 875 (Del. Ch. 1992): ”This Court 

/…/ has the same jurisdiction as the English High Court of Chancery had in 1776.” En serie av särskilt 

betydelsefulla fall har behandlat domstolens jurisdiktion, dessa är dock något ålderstigna nu, men har spelat 

en väsentligt roll i formandet av domstolens jurisdiktion. Angående domstolens engelska rötter se särskilt 

Glanding v. Industrial Trust Co., 45 A.2d 553, s. 554 f. (Del. 1945) och DuPont v. DuPont, 85 A.2d 724, 

s. 729 f. (Del. 1951).  
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domstol möjlighet att skapa nya billighetsrättsliga remedier för att lösa tvister om så krävs 

på grund av samhälleliga förändringar.88 I generalklausulen i Del. Const. art. IV, § 10 

stadgas att Delawares Court of Chancery har den jurisdiktion som förskrivs den enligt 

lag. Enligt 10 Del. C. § 341 besitter domstolen en allmän billighetsrättslig jurisdiktion: 

”The Court of Chancery shall have jurisdiction to hear and determine all matters and causes 

in equity.” 

Jurisdiktionen begränsas i 10 Del. C. § 342, där det framgår att domstolen inte besitter 

jurisdiktion att avgöra en rättsfråga som på ett adekvat sätt kan avgöras av en annan 

domstol genom applicering av common law eller lag (legalt remedium). Det står: 

”The Court of Chancery shall not have jurisdiction to determine any matter wherein sufficient 

remedy may be had by common law, or statute, before any other court or jurisdiction of this 

State.” 

2.6.2.2 Erhållande av jurisdiktion 

Det åligger den kärande parten att visa att det är Delawares Court of Chancery som har 

jurisdiktion.89 Då domstolen initialt bedömer huruvida den har jurisdiktion att avgöra ett 

fall tar den ställning till alla relevanta sakomständigheter och ser de bevis som parterna 

lagt fram för att underbygga sina yrkanden som sanna.90 Domstolen tar hänsyn till att en 

kärande part kan söka billighetsrättsliga remedier med en baktanke eller med ohederliga 

motiv, varför domstolen försöker utröna de faktiska skälen till varför käranden valt att ta 

upp fallet i just Delawares Court of Chancery.91 Om det erinras av någon av parterna eller 

om domstolen själv avgöra att den inte har jurisdiktion avfärdas fallet enligt Ct. Ch. R. 

                                                 
88 Severns v. Wilmington Medical Center, Inc., 421 A.2d 1334, s. 1348 (Del. 1980). Domstolen beskriver i 

fallet att Delawares jurisprudens måste utvecklas med tiden. I relation till sådan förändring står det att: 

”That means that the absence of precedent is no bar to the award of appropriate relief.” Se även Clark v. 

Teveen Holding Co., Inc., 625 A.2d 869, s. 875 f. (Del. Ch. 1992).  
89 Principen att det är den kärande som äger bevisbördan i sådana frågor kommer av McNutt v. General 

Motors Acceptance Corp. of Indiana, Inc., 298 U.S. 178, s. 189 (1936). Det har även förtydligats att 

principen gäller för Delawares Court of Chancery. Se därom Yancey v. National Trust Co., Ltd., 1993 WL 

155492, s. *6 (Del. Ch. May 7, 1993); Scattered Corp. v. Chicago Stock Exchange, 671 A.2d 874, s. 877 

(Del. Ch. 1994) och Duff v. Innovative Discovery LLC, 2012 WL 6096586, s. *4 (Del. Ch. Dec. 7, 2012) 

där det står: ”The burden rests with the plaintiff to establish jurisdiction.”  
90 International Business Machines Corp. v. Comdisco, Inc., 602 A.2d 74, s. 78 (Del. Ch. 1991): ”Equitable 

jurisdiction must be determined from the face of the complaint as of the time of filing, with all material 

factual allegations viewed as true.” 
91 Se Christiana Town Center, LLC v. New Castle Center, 2003 WL 21314499, s. *3 (Del. Ch. June 6, 

2003): ”/…/ the court must review the allegations of the complaint as a whole to determine the true nature 

of the claim.” och International Business Machines Corp v. Comdisco, Inc., 602 A.2d 74, s. 78 (Del. Ch. 

1991): ”It has been frequently said that this Court, in determining jurisdiction, will go behind the facade of 

prayers to determine the true reason for which the plaintiff has brought suit /…/ By this it is meant that a 

judge in equity will take a practical view of the complaint, and will not permit a suit to be brought in 

Chancery where a complete legal remedy otherwise exists but where the plaintiff has prayed for some type 

of traditional equitable relief as a kind of formulaic open sesame to the Court of Chancery.”  
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12(h)(3). Domstolen kan erhålla jurisdiktion för ett fall på primärt tre sätt: (i) genom 

åberopandet av en billighetsrättslig rättighet, (ii) genom hemställan om billighetsrättsligt 

remedium vid avsaknad av adekvat legalt remedium, eller (iii) då domstolen genom lag 

delegeras jurisdiktion.92 Dessa tre sätt med vilket domstolen erhåller jurisdiktion uttrycks 

ibland annorlunda beroende på vilken Kansler som handlägger målet93, men de betyder i 

sak detsamma; det rör i det första fallet jurisdiktion härrörande 10 Del. C. § 341, i det 

andra fallet jurisdiktion härrörande 10 Del. C. § 342, och i det tredje fallet jurisdiktion  

delegerad särskilt genom lag.94   

 Med (i) avses sådana billighetsrättsliga rättigheter som ytterst kommer av 10 

Del. C. § 341. Billighetsrättsliga rättigheter är sådana som tidigare inte erkänts i common 

law, varav de viktigaste rättigheterna för detta arbete är så kallade fiduciary rights och 

fiduciary duties som uppstår inom ramen för bolagsrätten.95 Tvister som rör sådana 

rättigheter faller inom ramen för domstolens jurisdiktion.  

 Med (ii) avses begränsningen av domstolens jurisdiktion som stipuleras i 10 Del. 

C. § 342. Domstolen har inte jurisdiktion över fall om en kärande part har att tillgå framför 

annan domstol legalt remedium som är fullt adekvat sett till att remediet är fullödigt, 

rättvist, praktiskt, effektivt och initialt tillgängligt kärande.96 En kärande som försitter sin 

                                                 
92 Se bland annat ASDC Holdings, LLC v. The Richard J. Malouf 2008 All Smiles Grantor Retained Annuity 

Trust, 2011 WL 4552508, s. *4 (Del. Ch. Sept. 14, 2011); Heartland Delaware Inc. v. Rehoboth Mall Ltd. 

Partnership, 57 A.3d 917, s. 919 (Del. Ch. 2012); Duff v. Innovative Discovery LLC, 2012 WL 6096586, 

s. *4 (Del. Ch. Dec. 7, 2012) och Kraft v. WisdomTree Investments, Inc., 145 A.3d 696, s. 973 f. (Del. Ch. 

2016): ”The Court of Chancery is a court of limited subject matter jurisdiction. It can acquire subject matter 

jurisdiction in the first instance by three different means: (1) the invocation of an equitable right; (2) a 

request for an equitable remedy when there is no adequate remedy at law; or (3) a statutory delegation of 

subject matter jurisdiction.”  
93 Kansler Parsons väljer att följa den serie av prejudikat som återgivits i texten ovan och i fotnot 92 och 

denna formulering återkommer i trettio fall, medan Kansler Chandler väljer att följa den serie av prejudikat 

som återgivits i fotnot 94 vars formulering förekommer i fem fall. Kansler Bouchard följde initialt samma 

serie av prejudikat som Kansler Chandler, men har i senare fall följt samma prejudikat som Kansler Parsons. 
94 Se bland annat RE: United BioSource LLC v. Bracket Holding Corp, 2017 WL 2256618, s. *2 (Del. Ch. 

May 23, 2017); Cornerstone Brands, Inc. v. O’Steen, 2006 WL 2788414, s. *2 (Del. Ch. Sept. 20, 2006) 

och Candlewood Timber Group, LLC v. Pan America Energy, LLC, 859 A.2d 989, s. 997 (Del. 2004) som 

uttrycker det på följande sätt: ”/…/ the Court of Chancery can acquire subject matter jurisdiction over a 

cause in only three ways, namely, if: (1) one or more of the plaintiff’s claims for relief is equitable in 

character, (2) the plaintiff requests relief that is equitable in nature, or (3) subject matter jurisdiction is 

conferred by statute.” 
95 Se Christiana Town Center, LLC v. New Castle Center, 2003 WL 21314499, s. *3 (Del. Ch. June 6, 

2003): ”Equitable rights are rights that have traditionally not been recognized at common law. The most 

common example of equitable rights in this court are fiduciary rights and duties that arise in the context of 

/…/ corporations /…/ and other forms of business organizations.” Se särskilt om förhållandet mellan 

fiduciary duties och Delawares billighetsrätt Pan Am. Trade & Inv. Corp. v. Commercial Metals Co., 94 

A.2d 700, s. 701 f. (Del. Ch. 1953).  
96 Se DuPont v. DuPont, 79 A.2d 680, s. 682 (Del. Ch. 1951) där det står i relation till legalt remedium: ”I 

emphasize that there must not only be a remedy but it must be adequate.” Se även Christiana Town Center, 

LLC v. New Castle Center, 2003 WL 21314499, s. *3 (Del. Ch. June 6, 2003); International Business 

Machines Corp. v. Comdisco, Inc., 602 A.2d 74, s. 78 (Del. Ch. 1991); El Paso Natural Gas Co. v. 
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möjlighet att tillgå ett adekvat legalt remedium på grund av exempelvis tidsspillan får 

dock inte rätt att söka ett billighetsrättsligt remedium.97  

 Med (iii) avses den jurisdiktion som speciellt anförs domstolen genom lag. 

Exempel på sådana lagrum är 8 Del. C. § 111 rörande domstolens icke-exklusiva rätt att 

tolka bolagsrättsliga instrument, 8 Del. C. 145(k) rörande domstolens exklusiva rätt att 

avgöra bolags skadeersättningsanspråk för anställda, 8 Del. C § 262 rörande aktieägares 

rätt till värdering av aktier vid en M&A-transaktion, 10 Del. C. § 347 rörande domstolens 

rätt att medla i bolagsdispyter och 10 Del. C. § 349 rörande domstolens rätt att agera 

skiljedomstol.  

 Det föreligger även ett fjärde sätt med vilket Delawares Court of Chancery kan 

erhålla jurisdiktion. Detta fjärde sätt är genom den så kallade clean-up doktrinen.98 

Doktrinen medger domstolen rätten att bedöma och besluta om rent legala spörsmål om 

de ingår i mål av framförallt billighetsrättslig natur.99 Anledningen är att motverka 

fragmenterat processande där olika aspekter härrörande ur samma tvist behandlas i flera 

olika domstolar samtidigt.100 Istället behandlas alla frågor i samma förfarande utan att för 

den sakens skull påverka de processrättsliga rättigheter de tvistande parterna är 

garanterade.101  

                                                 
TransAmerican Natural Gas Corp., 669 A.2d 36, s. 39 f. (Del. 1995)  och In re Wife, K., 297 A.2d 424, s. 

425 f. (Del. Ch. 1972): ”An adequate remedy at law is one which (1) is as complete, practical and as efficient 

to the ends of justice and its prompt administration as the remedy in equity, and (2) is obtainable as of 

right.” 
97 Se In re Wife, K., 297 A.2d 424, s. 425 f. (Del. Ch. 1972): ”And, if a litigant fails to avail himself of a 

remedy provided by law and is subsequently barred from pursuing that remedy because of his own lack of 

diligence, he cannot then rely on the absence of a remedy at law as a basis for equitable jurisdiction.” 

Begränsningen står nära den billighetsrättsliga laches-doktrinen, se därom Kraft v. WisdomTree 

Investments, Inc., 145 A.3d 969, s. 974 (Del. Ch. 2016): ”Laches is an equitable doctrine rooted in the 

maxim that equity aids the vigilant, not those who slumber on their rights.” 
98 I den amerikanska terminologin även kallat ancillary jurisdiction. 
99 Se Getty Refining & Marketing Co. v. Park Oil, Inc., 385 A.2d 147, s. 149 (Del. Ch. 1978); Duff v. 

Innovative Discovery LLC, 2012 WL 6096586, s. *4 (Del. Ch. Dec. 7, 2012): ”If a controversy is vested 

with equitable features which would support Chancery jurisdiction of at least a part of the controversy, then 

the Chancellor has discretion to resolve the remaining portions of the controversy as well.” och Kraft v. 

WisdomTree Investments, Inc., 145 A.3d 969, s. 974 (Del. Ch. 2016): ”The Court of Chancery also can 

obtain subject matter jurisdiction over purely legal claims through its clean-up doctrine.” 
100 Capital Group Companies, Inc. v. Armour, 2004 WL 2521295, s. *4 (Del. Ch. Oct. 29, 2004): ”This 

exercise of such discretion [clean-up doktrinen] is consistent with a policy of maximizing judicial economy 

and efficiency where the substantive due process rights of the parties are not affected.” Se även Kraft v. 

WisdomTree Investments, Inc., 145 A.3d 969, s. 974 (Del. Ch. 2016) där domstolen skriver att doktrinen 

syftar undvika: ”/…/ piecemeal litigation.”  
101 Capital Group Companies, Inc. v. Armour, 2004 WL 2521295, s. *4 (Del. Ch. Oct. 29, 2004): ”This 

exercise of such discretion is consistent with a policy of maximizing judicial economy and efficiency where 

the substantive due process rights of the parties are not affected.” 
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 Avslutningsvis bör det poängteras att Delawares Court of Chancery inte har 

jurisdiktionen att utdöma rent punitiva skadestånd.102 Sådana typer av skadestånd som 

visar särdrag av vedergällande karaktär är främmande för billighetsrätten, ett faktum som 

var för handen även för den engelska High Court Chancery of Great Britain.103  

 

2.6.3 Typiska billighetsrättsliga remedium 

2.6.3.1 Introduktion 

Det primära legala remediet med vilket en aktieägare kan angripa en transaktion är 

värdering enligt 8 Del. C. § 262. Det finns däremot en lång rad av billighetsrättsliga 

remedium som Delawares Court of Chancery kan nyttja.104 Att presentera en komplett 

bild av dessa remedier är inte möjligt inom ramen för detta arbete, varför ett urval har 

skett mot bakgrund av vilka remedier som ofta förekommer vid tvistande kring M&A-

transaktioner. Inledningsvis kan de billighetsrättsliga remedierna delas in i två 

huvudkategorier: de betvingande remedierna och de pekuniära remedierna.105 Syftet med 

de betvingande billighetsrättsliga remedierna är att förmå en part att agera på ett av 

domstolen fastställt sätt.106 Ett rättssystem som endast har pekuniära remedier kan inte 

genom direkta medel förmå en viss entitet att agera på ett särskilt sätt, de pekuniära 

remedierna anses istället ha en allmänpreventiv verkan.  

 

2.6.3.2 Betvingande billighetsrättsliga remedier 

Det viktigaste betvingande remediet är så kallade injunctive relief, på svenska förbuds-

förelägganden.107 Det föreligger flera olika typer av injunctions som varierar sett till när 

de kan erhållas och med vilken kraft de gäller. När en injunction används för att stoppa 

en M&A-transaktion heter det att transaktionen blev enjoined.  En för aktieägare väldigt 

användbar typ är en så kallad preliminary injunction.  Syftet med en preliminary 

                                                 
102 Gesoff v. IIC Industries, Inc., 902 A.2d 1130, s. 1154 (Del. Ch. 2006): ”Obviously, the court cannot 

award punitive damages.”  
103 Beals v. Washington Intern., Inc., 386 A.2d 1156, s. 1159 (Del. Ch. 1978): ”I therefore hold that 

Chancery historically and traditionally did not enforce forfeitures or penalties and that this was the rule of 

law in the high court of chancery in England in 1776 and is therefore the rule in this Court today.” 
104 De huvudsakliga remedierna är injunctive relief, specific performance, rescission och rescissory 

damages, accounting for profits, constructive och resulting trusts, equitable liens, reformation, subrogation 

och quia timet samt övriga former av så kallade monetary reliefs.  
105 Indelningen har hämtats från Bray, The System of Equitable Remedies, s. 551 ff. Bray har dock först 

delat upp systemet med billighetsrättsliga remedier i tre komponenter: equitable remedies, equitable 

managerial devices och special equitable constraints, se s. 533 f. Följande presentation baseras på den 

första komponent: de faktiska billighetsrättsliga remedierna. 
106 Bray, The System of Equitable Remedies, s. 552 f.  
107 För de processuella formkraven med vilka förbudsföreläggande skall utformas se Ct. Ch. R. 65. 
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injunction är att upprätthålla status quo till dess en slutlig behandling av frågan kan ske 

på samtliga meriter.108 En sådan åtgärd har beskrivits som extraordinär, domstolen 

behöver nämligen fatta beslut i frågan på ett tentativt beslutsunderlag som troligtvis 

kommer ändras fram till en slutlig prövning kan ske.109 För att erhålla detta extraordinära 

ingripande av domstolen måste käranden demonstrera: (i) att det är rimligt att fallet har 

tillräcklig grund för att fastställas vid en slutlig prövning, (ii) att det föreligger en risk att 

irreparabel skada åsamkas kärande om inte preliminary injunction beviljas, och (iii) att 

den skada som åsamkas kärande om inte remediet beviljas överväger den skada som 

åsamkas svarande om det beviljas.110 Angående (i) är beviskravet mycket lägre ställt än 

vad som skulle krävas för att nå fastställelse vid slutlig prövning.111 Då en preliminary 

injunction yrkas för att förhindra en M&A-transaktion står rimlighetskravet (i) i 

proportion till hur starka försvarsåtgärder det förvärvade bolaget vidtagit samt hur många 

budgivare som fanns. Var det inga ytterligare budgivare i kombination med svaga 

försvarsåtgärder ökar rimlighetskravet, och det blir svårare för en kärande aktieägare att 

temporärt förhindra transaktionen genom en preliminary injunction.112 

 Det är möjligt att vid slutlig prövning fastställa en preliminary injunction genom 

något som kallas permanent injunctive relief.113 Remediet får då permanent verkan. 

Kraven för erhållandet av permanent injunction är desamma som för preliminary 

injunction, så när som på det första (i) av de ovan presenterade rekvisiten. Istället för att 

det skall föreligga rimlig grund för slutlig fastställelse skall det istället föreligga faktisk 

                                                 
108 Williamson v. McMonagle, 83 A. 139, s. 140 (Del. Ch. 1912): ”Preliminary injunctions should not 

generally be mandatory, and should be so framed as to do no more than preserve the status quo pending the 

decision of the cause at the final on proofs taken.” 
109 Frazer v. Worldwide Energy Corp., 1987 WL 8739, s. *5 (Del. Ch. Feb. 19, 1987): ”A preliminary 

injunction is, therefore, extraordinary, because (among other things) it represents a departure from the 

principle that a merits adjudication must occur in a merits-related procedural setting.” 
110 Se Ivanhoe Partners v. Newmont Min. Corp., 535 A.2d 1334, s. 1341 (Del. 1987). Se även Hollinger 

Inc. v. Hollinger Intern., Inc., 858 A.2d 342, s. 371 (Del. Ch. 2004) som använder följande formulering: 

”On a motion for preliminary injunctive relief, the moving party must demonstrate a reasonable probability 

of success on the merits, that absent injunctive relief irreparable harm will occur, and that the harm the 

moving party will suffer if the requested relief is denied outweighs the harm the opponents will suffer if 

relief is granted.” Formulering är väl vedertagen i Delaware, se därom Pell v. Kill, 135 A.3d 764, s. 783 

(Del. Ch. 2016) som benämner det: ”/…/ the familiar injunction test /…/” 
111 Se Pell v. Kill, 135 A.2d 764, s. 783 (Del. Ch. 2016): ”This standard falls well short of that which would 

be required to secure final relief following trial /…/” 
112 C&J Energy Services, Inc. v. City of Miami General Employees’, 107 A.3d 1049, s. 1066 (Del. 2014): 

”Delaware courts have emphasized that in cases like this, where the plaintiff seeks to enjoin a corporate 

transaction, the showing of a reasonable probability of success must be particularly strong when no other 

bidder has emerged despite relatively mild deal protection devices.” 
113 Ibland även kallat final injunctive relief.  
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grund för slutlig fastställelse. Med andra ord skall, för att erhålla en permanent injunction, 

en rättegång företagas där fullständig prövning av fallet sker.114 

 Ytterligare en annan typ är en så kallad mandatory injunction. En sådan 

injunction förmår svarande att företa en handling. Istället för att upprätthålla status quo 

tvingar domstolen svarande att agera på ett specifikt sätt.115 För att erhålla en mandatory 

injunction krävs en full prövning av frågan alternativt att beslut fattas på enbart helt 

obestridda fakta.116   

 Ett annat betvingande remedium är så kallad rescission. Det finns en typ av legal 

och en typ av billighetsrättslig rescission, varav det är den sistnämnda som nu avses.117 

Syftet med rescission är att återbörda de tvistande parterna till den relation som förelåg 

innan ingående av avtal eller annan händelse.118  

 

2.6.3.3 Pekuniära billighetsrättsliga remedier 

Så kallade rescissory damages är den monetära motsvarigheten till rescission och kan 

användas då rescission inte utgör ett praktiskt genomförbart remedium.119 Exempelvis är 

rescission inte längre genomförbart då en fusion redan genomförts, det är ju inte möjligt 

att återställa parterna till det förhållande som rådde innan fusionen. Rescissory damages 

appliceras i transaktionskontexten då en transaktion inte anses vara entirely fair och en 

                                                 
114 Draper Communications, Inc. v. Delaware Valley Broadcasters Ltd. Partnership, 505 A.2d 1283, 

s. 1288 (Del. Ch. 1985): ”Where a permanent injunction is being sought, the standards are identical, except 

that actual, rather than probable success on the merits is the relevant criterion.” Se även Sierra Club v. 

Delaware Dept. of Natural Resources and Environmental Control, 919 A.2d 547, s. 555 (Del. 2007).  
115 Se Tebo v. Hazel, 74 A. 841, s. 845 (Del. Ch. 1909) där domstolen uttryckte det som att ett tvingande 

förbudsföreläggande: ”/…/ alters pendente lite the status quo of the parties at the beginning of the suit.” 

Det framgick än tydligare i följande formulering: ”/…/ a mandatory injunction, or one which commands 

the defendant to do some positive act /…/” Det rör sig då inte om det som på svenska kallas för 

förbudsföreläggande och som avser förmå en part att inte agera på ett specifikt sätt.  
116 Se C&J Energy Services, Inc. v. City of Miami General Employees’, 107 A.3d 1049, s. 1071 (Del. 2014): 

”To issue a mandatory injunction requiring a party to take affirmative action–such as to engage in the go-

shop process the Court of Chancery required–the Court of Chancery must either hold a trial and make 

findings of fact, or base an injunction solely on undisputed facts.” Se även FriendFinder Networks Inc. v. 

Penthouse Global Media, Inc., 2017 WL 2303982, s. *17 (Del. Ch. May 26, 2017). 
117 Se Bray, The System of Equitable Remedies, s. 555. Där framgår det angående rescission att: ”/…/ there 

are two remedies in present use that go by that name, one legal and one equitable.” Se även E.I. Du Pont 

De Nemours and Co. v. HEM Research, Inc., 1989 WL 122053, s. *3 (Del. Ch. Oct. 13, 1989) där dåvarande 

Kansler Allen diskuterar de två olika remedierna: ”It is perhaps not commonly appreciated that rescission 

is a remedy awarded by law courts /…/ Equitable rescission, on the other hand /…/” 
118 Norton v. Poplos, 443 A.2d 1, s. 4 (Del. 1982): ”Essentially, the equitable remedy of rescission results 

in abrogation or unmaking of an agreement, and attempts to return the parties to the status quo [ante].” 
119 In re Orchard Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 38 f. (Del. Ch. 2014): ”Rescissory damages 

are the monetary equivalent of rescission and may be awarded where the equitable remedy of rescission is 

impractical.” 
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director har brustit i sin duty of loyalty.120 Syftet med rescissory damages är då att dels 

återställa den lidande parten (aktieägaren) till den situation den hade kunnat befinna sig i 

om den inte lidit skada, dels att förmå den skadevållande parten (directorn) att återbörda 

egendom som erhölls genom det skadevållande förfarandet.121 Med egendom avses i detta 

fall enbart pengar.  

 

2.7 Sammanfattning 

Den amerikanska konstitutionen separerar den legislativa, exekutiva och judiciella 

makten.122 På grund av delstaternas suveränitet existerar två parallella legislativa, 

exekutiva och judiciella system: ett delstatligt och ett federalt. I den kodifierade 

rättskällehierarkin är konstitution överordnad lag som är överordnad föreskrift, en 

hierarki som gäller såväl det federala som det delstatliga systemet. De federala 

kodifierade rättskällorna är överordnade de delstatliga. Den amerikanska 

rättskällehierarkin kan jämföras med de svenska principerna om lex superior, lex specialis 

och lex posterior.  

I den judiciella organisationen är SCOTUS generell högsta besvärsinstans för de 

federala domstolarna och för de delstatliga domstolarna då det faller inom SCOTUS 

jurisdiktion.123 Delaware ingår i den tredje federala domstolskretsen124, där den federala 

distriktsdomstolen är första instans.125 Domar från den federala distriktsdomstolen 

överklagas till den federala appellationsdomstolen för den tredje kretsen.  Delawares 

domstolar består av en högsta domstol kallad Supreme Court och två direkt underordnade 

                                                 
120 Se In re Orchard Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 41 (Del. Ch. 2014): ”An award of 

rescissory damages is one form of relief that could be imposed if the merger is found not to be entirely fair 

and if one or more of the defendants are found to have violated their fiduciary duty of loyalty.” Plikten duty 

of loyalty behandlas nedan i kapitel 4.3, och den judiciella prövningsstandarden entire fairness behandlas i 

kapitel 5.4. 
121 Se Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1134, s. 1145 (Del. Ch. 1994) och In re Orchard 

Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 38 f. (Del. Ch. 2014): ”In a case where a disloyal fiduciary 

wrongfully deprives its beneficiary of property, the rescissory damages measure seeks (i) to restore the 

plaintiff-beneficiary to the position it could have been in had the plaintiff or a faithful fiduciary exercised 

control over the property in the interim and (ii) to force the defendant to disgorge profits that the defendant 

may have achieved through the wrongful retention of the plaintiff’s property.” Angående kravet på att det 

skall röra sig om ett brott mot duty of loyalty se Strassburger v. Early, 752 A.2d 557, s. 581 (Del. Ch. 2000): 

”Chancellor Allen’s scholarly analysis /…/ led him to conclude that rescissory damages should never be 

awarded as a remedy solely for a breach of a corporate director’s duty of care.” 
122 U.S. Const. art. I, § 1, art. II, § 1 och art. III, § 1. 
123 U.S. Const. art. I, § 8 och art. III, § 1 samt 28 U.S.C. §§ 1251, 1257. 
124 28 U.S.C. § 41. 
125 28 U.S.C. § 87. 
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domstolar med olika jurisdiktion; en Superior Court med generell jurisdiktion och en 

Court of Chancery som har särskild jurisdiktion över billighetsrättsliga frågor.  

Principen om stare decisis är källan till common law systemets 

prejudikatbaserade rättssystematik. Prejudikat kan vara olika starka, där bindande är de 

starkaste och övertygande är de svagaste. Bindande prejudikat appliceras vertikalt, de är 

bindande för alla underinstanser i samma jurisdiktion som domstolen som avkunnade 

domen. Horisontell applicering av stare decisis innebär att rättsfall kan vara bindande för 

samma domstol som skapade prejudikatet en gång i tiden, eller att de är bindande för 

domstolar med samma jurisdiktion.  

Delawares Court of Chancery kan erhålla jurisdiktion på primärt tre sätt: (i) 

genom åberopandet av en billighetsrättslig rättighet, (ii) genom hemställan om 

billighetsrättsligt remedium vid avsaknad av adekvat legalt remedium, eller (iii) då 

domstolen genom lag delegeras jurisdiktion. Ett fjärde sätt är genom clean-up doktrinen. 

Till de typiska billighetsrättsliga remedierna hör injunction, rescission och rescissory 

damages. Det primära legala remediet med vilket aktieägare kan angripa M&A-

transaktioner är värderingsinstitutet som stipuleras i 8 Del. C. § 262.  
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3 Delawares bolagsrätt 

3.1 Val av delstat att inkorporera bolaget under 

Nästan alla bolag i USA inkorporeras i en delstat även om möjligheten finns att 

inkorporeras under federal lag.126 Genom den amerikanska federalismen, som ovan 

diskuterats, åtnjuter alla femtio delstater en hög grad av suveränitet. De finns därför 

femtio olika rättssystem för bolagsstyrning, associationsrätt, skatterätt och så vidare. 

Genom en lagvalsregel kallad internal affairs doctrine får valet av delstat att inkorporera 

bolaget under stora konsekvenser. Regeln har av SCOTUS definierats enligt följande: 

”The internal affairs doctrine is a conflict of laws principle which recognizes that only one 

State should have the authority to regulate a corporation’s internal affairs – matters peculiar 

to the relationships among or between the corporation and its current officers, directors, and 

shareholders – because otherwise a corporation could be faced with conflicting demands.”127 

Delawares Supreme Court har själv framhållit att: 

”/…/ we reaffirm the principle that the internal affairs doctrine is a major tenet of Delaware 

corporation law having important federal constitutional underpinnings.”128 

Således lyder ett bolag inkorporerat i en delstat under den delstatens rättssystem, alldeles 

oavsett huruvida bolaget har någon faktisk verksamhet, egendom, aktieägare eller 

innehav i delstaten.129 Om rättsprocess inleds i annan delstat så applicerar den delstatens 

domstolar de relevanta rättsreglerna från delstaten som bolaget är inkorporerat under.130 

I praktiken innebär detta att många fall rörande bolagsrättsliga frågor i andra delstater 

avgörs under Delawares rättssystem då bolagen har sin legala hemvist i Delaware. Det 

finns dock ett omtvistat undantag till regeln för det som i den amerikanska rätten kallas 

för pseudo-utländska bolag. De absolut flesta delstater applicerar inte detta undantag, men 

Kalifornien och New York gör det.131 Undantaget innebär att om ett bolag som är 

inkorporerat i en annan delstat har en substantiell andel av sina aktieägare eller har sin 

primära affärsverksamhet i Kalifornien eller New York så appliceras deras delstaters 

rättssystem istället. Huruvida detta undantag gäller idag är däremot oklart på grund av 

                                                 
126 Bainbridge, Corporate Law, s. 8.  
127 Edgar v. Mite Corp, 457 U.S. 624, s. 645 (1982). Se även CTS Corp. v. Dynamics Corp. of Am., 481 

U.S. 69, s. 91 (1987) för SCOTUS syn på doktrinens betydelse för rättslig förutsebarhet. 
128 McDermott Inc. v. Lewis, 531 A.2d 206, s. 208 (Del. 1987).  
129 Tung, Before Competition: Origins of the Internal Affairs Doctrine, s. 36. 
130 Bainbridge, Corporate Law, s. 8. 
131 Bainbridge, Corporate Law, s. 8 f. 
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utvecklingen av delstatlig common law samtidigt som SCOTUS inte tagit ställning i 

frågan.132  

 

3.2 Bolagets bildande 

3.2.1 Inkorporeringscertifikatet 

3.2.1.1 Allmänt om inkorporeringscertifikatet 

Bolag i Delaware inkorporeras i enlighet med 8 Del. C. § 101. Nästan vilken fysisk eller 

juridisk person som helst, i vilken konstellation som helst, kan registrera ett bolag i 

Delaware.133 Bolag kan inkorporeras för att enligt 8 Del. C. § 101(b): 

”/…/ conduct or promote any lawful business or purposes, except as may otherwise be 

provided by the Constitution or other law of this State.” 

Formuleringen möjliggör bildandet under samma lagrum av såväl aktiebolag som ideella 

bolag, vinstdrivna bolag och andra typer av bolag.134 Det faktiska bildandet sker på så 

sätt att ett certifikat om inkorporering (inkorporeringscertifikat) lämnas in till Delawares 

Secretary of State i enlighet med 8 Del. C. §§ 102 och 103.135 Det är tillräckligt att som 

verksamhetsföremål referera till den ovan citerade formuleringen i 8 Del. C. § 101(b) och 

således behöver inte bolag i Delaware specificera vad deras verksamhet går ut på.136 

Certifikatet utgör även kontrollverktyg för emitteringen av aktier. Antalet serier, vilka 

rättigheter de skall ha och exakt hur många aktier som får ges ut i varje serie samt 

aktiernas nominella värde skall specificeras i certifikatet.137 Inkorporeringscertifikatet 

kan även innehålla artiklar som aktualiseras beroende på om vissa händelser sker som 

inte regleras i certifikatet.138 Med det så avses vilken händelse som helst inklusive beslut 

eller agerande av vilken person eller organisation som helst, inklusive bolaget.139 Således 

kan artiklar i inkorporeringscertifikatet villkoras så att styrelsen måste godkänna det som 

                                                 
132 Se VantagePoint Venture Partners 1996 v. Examen, Inc., 871 A.2d 1108 (Del. 2005). I fallet behandlade 

domstolen just denna fråga.  
133 8 Del. C. § 101(a). 
134 8 Del. C. § 101(b). För skillnaden mellan vinstdrivna kontra ideella bolag i Delaware se Read v. 

Tidewater Coal Exch., Inc., 116 A. 898 (Del. Ch. 1922).  
135 Inkorporeringscertifikatet, certificate of incorporation, kallas ibland även för charter. Bestämmelserna 

i certifikatet kallas ibland för articles. 
136 Det är tillåtet att specificera om så önskas, men genom att inte göra det undviks eventuella problem som 

följer av doktrinen om ultra vires. 
137 8 Del. C. § 102(a)(4). 
138 8 Del. C. § 102(d). Jfr 8 Del. C. § 151 och den amerikanska terminologin som förekommer i båda 

lagrummen (facts ascertainable).   
139 8 Del. C. § 102(d). 
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på förhand reglerats, därom föreligger det dock självklart undantag.140 Vissa lagrum i 

8 Del. C. kan explicit inskränkas genom § 102(d), se exempelvis §§ 141(c)(3) 

och 228(a).141 Men även sådana lagrum som inte inkluderar explicit medgivande kan 

inskränkas genom 8 Del. C. § 102(d). De explicita medgivandena tar istället sikte på att 

det endast är medelst inkorporeringscertifikatet, och inte bylaws eller andra 

självreglerande instrument, som lagrummet kan ändras.142  

 Det finns en rad olika typer av associationer i Delaware.143 Den för detta arbete 

viktigaste associationsformen är en så kallade general corporation vilket närmast kan 

likställas med ett svenskt aktiebolag.144 Denna associationsform kan emittera aktier och 

har en styrelse, directors och officers och lyder under 8 Del. C. i allmänhet.  

 

3.2.1.2 Begränsningen av directors legala ansvar 

I inkorporeringscertifikatet kan även directors legala ansvar begränsas genom 8 Del. C. § 

102(b)(7). Det är möjligt att införa en friskrivningsklausul som begränsar eller helt 

friskriver directors från skadestånd och andra rent monetära anspråk för brott mot 

fiduciary duties. Friskrivningsklausulen är dock utan verkan vid directors brott mot duty 

of loyalty, brott mot duty to act in good faith, om director med uppsåt skadat bolaget eller 

dess ägare, eller om en director har erhållit en opassande personlig fördel. Denna 

möjlighet erbjuds bolag i Delaware dels på grund av ansvarsförsäkringskrisen i USA 

under 80-talet, dels mot bakgrund av utgången i fallet Smith v. Van Gorkom.145  

                                                 
140 Bland annat §§ 102(a)(1), 102(a)(2), 102(a)(5), 102(a)(6), 102(b)(2), 102(b)(5) och 102(b)(7) kan inte 

inskränkas genom § 102(d). 
141 Det står då att lagrummet gäller såtillvida det inte reglerats i inkorporeringscertifikatet, språket som 

används är: ”Unless otherwise provided in the certificate of incorporation /…/” 
142 Se Jones Apparel Group, Inc. v. Maxwell Shoe Co., Inc., 883 A.2d 837, s. 848 (Del. Ch. 2004): ”The 

use of the words unless otherwise provided in the certificate of incorporation can be read as bylaw excluder 

/…/” 
143 Bland annat public benefit corporations som inkorporeras i enlighet med 8 Del. C. §§ 102, 362, non-

stock corporation enligt 8 Del. C. § 102, exempt corporation (ideellt bolag) enligt 8 Del. C. §§ 102, 392(j), 

close corporation (högst 30 aktieägare) enligt 8 Del. C. §§ 102, 342, limited liability company (LLC) enligt 

6 Del. C. § 18201, limited partnership enligt 6 Del. C. §§ 17101-171111, statutory trust enligt 12 Del. C. 

§ 3807 och limited liability limited partnership enligt 6 Del. C. § 17214. 
144 Inkorporeras enligt 8 Del. C. § 102. 
145  488 A.2d 858, 872 (Del. 1985). Fallet diskuteras i kapitel 4.2 nedan som även inkluderar en utförligare 

diskussion kring duty of care i relation till 8 Del. C. § 102(b)(7). Se även Emerald Partners v. Berlin, 787 

A.2d 85, s. 90 (Del. 2001): ”/…/ Section 102(b)(7) was enacted /…/ following a directors and officers 

insurance liability crisis and the 1985 decision of this Court in Smith v. Van Gorkom.” 
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3.2.2 Bolagets bylaws 

3.2.2.1 Allmänt om bylaws 

Enligt 8 Del. C. § 109 kan ett bolag anta så kallade bylaws.146 Delawares Court of 

Chancery har beskrivit bylaws funktion på följande sätt: 

”/…/ as the charter is an instrument in which the broad and general aspects of the corporate 

entity’s existence and nature are defined, so the by-laws are generally regarded as the proper 

place for the self-imposed rules and regulations deemed expedient for its convenient 

functioning to be laid down.”147 

Bylaws kan således användas för bolagets självreglerande. Av 8 Del. C. § 109 framgår att 

bylaws kan skapas samtidigt som bolagets bildande, men de kan även enkelt antas, ändras 

eller upphävas när som helst efter bildandet. För att en bylaw skall anses vara valid prima 

facie måste den vara auktoriserade av 8 Del. C. i allmänhet, inte stå i strid mot bolagets 

inkorporeringscertifikat, och dess införlivande får inte heller vara specifikt förbjudet.148 

Bolagets bylaws måste självklart vara kompatibla med rådande rätt vilket även framgår 

av lagtexten, men de är således även underordnade inkorporeringscertifikatet.149 Därmed 

måste bylaws vara kompatibla med inkorporeringscertifikatet och gällande lag. Vid 

prövning av bylaws i domstol antas de vara giltiga om de är valida prima facie.150 

Dessutom tolkar domstol ett bolags bylaws extensivt, så att de i högsta möjliga mån är 

kompatibla med lagar, regler, common law och inkorporeringscertifikatet.151 Delawares 

domstolar friar hellre än fäller vid tolkning av bylaws.152 

 

                                                 
146 Se även Frantz Mfg. Co. v. EAC Industries, 501 A.2d 401, s. 407 (Del. 1985). 
147 Gow v. Consolidated Coppermines Corp., 165 A. 136, s. 140 (Del. Ch. 1933). 
148 Se ATP Tour, Inc. v. Deutscher Tennis Bund, 91 A.3d 554, s. 557 f. (Del. 2014): ”To be facially valid, 

a bylaw must be authorized by the Delaware General Corporation Law (DGCL), consistent with the 

corporation’s certificate of incorporation, and its enactment must not be otherwise prohibited.” 
149 8 Del. C. § 109(b). Se Gaskill v. Gladys Belle Oil Co., 146 A. 337 (Del. Ch. 1929); Oberly v. Kirby, 592 

A.2d 445, s. 458 n. 6 (Del. 1991); Crown EMAK Partners, LLC v. Kurz, 992 A.2d 377, s. 398 (Del. 2010) 

och ATP Tour, Inc. v. Deutscher Tennis Bund, 91 A.3d 554, s. 557 f. (Del. 2014) och. Se även 

Sinchareonkul v. Fahnemann, 2015 WL 292314, s. *6 (Del. Ch. Jan. 22, 2015): ”The components of that 

contract form a hierarchy, comprising from top to bottom (i) the Delaware General Corporation Law (the 

DGCL), (ii) the certificate of incorporation, and (iii) the bylaws. Each of the lower components of the 

contractual hierarchy must conform to the higher components.” 
150 Jfr ATP Tour, Inc. v. Deutscher Tennis Bund, 91 A.3d 554, s. 557 f. (Del. 2014) med Frantz Mfg. Co. v. 

EAC Industries, 501 A.2d 401, s. 407 (Del. 1985). 
151 Frantz Mfg. Co. v. EAC Industries, 501 A.2d 401, s. 407 (Del. 1985): ”The bylaws of a corporation are 

presumed to be valid, and the courts will construe the bylaws in a manner consistent with the law rather 

than strike down the bylaws.” 
152 Frantz Mfg. Co. v. EAC Industries, 501 A.2d 401, s. 407 (Del. 1985). 
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3.2.2.2 Ändring av bylaws 

Av 8 Del. C. § 109(a) framgår att ett bolags bylaws kan ändras genom beslut av styrelsen 

innan bolaget har erhållit någon typ av betalning för en aktie (oavsett typ av aktie), och 

efter det genom omröstning av aktieägarna. Oaktat detta så kan även inkorporerings-

certifikatet tillerkänna directors möjlighet att anta, ändra eller upphäva dess bylaws när 

som helst. Om sådan delegering sker till directors inskränker det inte aktieägarnas rätt, 

utan medger endast möjligheten för båda bolagsorganen att vidta sådana åtgärder.153 

Aktieägarna kan unilateralt ändra bolagets bylaws, förutsatt att tillräckligt många röstar 

för det.154  

 

3.3 Förvärv och fusioner i Delaware  

3.3.1 Allmänt om fusioner och förvärv 

Fusioner mellan bolag inkorporerade i Delaware regleras i 8 Del. C. § 251, fusioner 

mellan ett bolag i Delaware och bolag inkorporerade i annan delstat eller annat land 

regleras i § 252 och fusioner mellan moderbolag och dotterbolag regleras i § 253.  Vad 

en merger specifikt är definieras inte i lag, utan är ett allmänt vedertaget begrepp. 

Anledningen till att nästan alla typer av förvärv och fusioner benämns just mergers i 

Delaware beror på en lagreform 1967.155 Innan lagändringen krävdes vid en klassisk 

fusion mellan två parter två tredjedelars majoritet av aktieägarnas röster i både det 

förvärvande och det förvärvade bolaget. Aktieägarna hade då även nästintill obegränsade 

appraisal rights (ett legalt remedium för att värdera aktier), det var dessutom enklare att 

strukturera förvärvet som en försäljning av tillgångar då ett sådan förfarande var simplare. 

Idag är det smidigare att strukturera ett förvärv som en fusion då förfarandet enligt denna 

fusionsbestämmelse har förenklats avsevärt.156 Det finns ändock olika sätt att förvärva 

bolag på. De fem primära sätten att erhålla kontroll över ett annat bolag är antingen genom 

en fusion, köp av målbolagets tillgångar, proxy contest, tender offer eller köp av publika 

bolag genom förvärv av aktierna på marknadsplatsen de handlas (takeovers).157 Det finns 

självklart subgrupper till denna uppdelning med i vissa fall avancerade förvärvsstrukturer. 

Ett pedagogiskt sätt att klassificera fusioner och förvärv är i reglerade och icke-reglerade 

                                                 
153 8 Del. C. § 109. 
154 Se Frantz Mfg. Co. v. EAC Industries, 501 A.2d 401 (Del. 1985). 
155 56 Del. Laws. c. 50 (1967). 
156 Se Welch & Turezyn, Folk on the Delaware general Corporation Law, s. 511. Lagen reviderades flera 

gånger under de direkt efterföljande åren genom bland annat 57 Del. Laws, c. 148, § 22 (1969); 57 Del. 

Laws, c. 421, §§ 8-9 (1970) och 58 Del. Laws. c. 235, § 5 (1971).  
157 Bainbridge, Mergers and Acquisitions, s. 16 f. och Bainbridge, Corporate Law, s. 337 f.  
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sådana, en klassificering som företagits av professor Bainbridge.158 Målbolagets directors 

har helt olika roller vid de reglerade transaktionerna, då de är villkorade av deras 

godkännande. Vid de oreglerade förvärven krävs inte bifall från målbolagets styrelse. 

 Den följande framställningen beskriver den fusionsprocess som regleras i 

enlighet med 8 Del. C. § 251 och som gäller bolag inkorporerade i Delaware. Kombinerat 

med att nästföljande bestämmelse, 8 Del. C. § 252, i stort sett bygger på § 251 så är denna 

avgränsning den rimligaste.  

 

3.3.2 Fusionsprocessen 

Av 8 Del. C. § 251(a) framgår att två eller flera bolag som bildats genom Delawares lagar 

kan fusionera till ett bolag. Genom lagrummet kan två eller fler bolag fusionera in i vilket 

som helst av de fusionerade bolagen. Exempelvis kan två bolag fusioneras in i ett nytt, 

tredje bolag, som är skapat specifik för fusionen. Det är även möjligt att ett bolag skapar 

ett dotterbolag som målbolaget fusioneras in i, ett förfarande som kallas för triangular 

merger. Målbolaget blir då ett helägt dotterbolag till det förvärvande bolaget. Om istället 

dotterbolaget fusioneras in i målbolaget kallas det för en reverse triangular merger. De 

utestående aktierna i dotterbolaget ägs av det förvärvande bolaget, och aktierna 

konverteras till aktier i målbolaget. Fördelen med en reverse triangular merger är att 

ingen skillnad sker för målbolaget rent civil- eller bolagsrättsligt.  

 När så väl en fusion skall företas i enlighet med 8 Del. C. § 251 skall ett så kallat 

merger agreement stiftas och sedermera lämnas in till Delawares Secretary of State.159 

Det föreligger fyra formkrav som måste följas vid stiftande av merger agreement, fyra 

stycken delar måste inkluderas vilket framgår av 8 Del. C. §§ 251(b)(1), (b)(2), (b)(3) och 

(b)(4). Transaktionens villkor måste inkluderas. Hur transaktionen genomförs ska även 

det stå med. Vid fusion skall ändringar i inkorporeringscertifikat inkluderas på förhand i 

fusionens merger agreement. Sist så skall det specificeras hur konvertering av aktier skall 

ske. Utöver dessa fyra delar kan även andra villkor och detaljer inkluderas i merger 

agreement, men de är då frivilliga. Om inte formkraven i 8 Del. C. § 251 följs anses 

fusionen vara ogiltig.160 

                                                 
158 Bainbridge, Corporate Law, s. 337 f. 
159 Inlämningsprocessen styrs av 8 Del. C. § 103. 
160 Se Tansey v. Trade Show News Network, Inc., 2002 WL 31521092 (Del. Ch. Oct. 28, 2002). I fallet 

gjordes fusionen om på ett korrekt sätt flera månader senare, och aktieägaren som hade väckt talan erhöll 

monetär ersättning för den felaktiga fusionen.  
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 Innan lagreformen 1967 var det endast tillåtet med stock-for-stock fusioner, det 

vill säga fusioner där köpeskillingen bestod av aktier i det förvärvande bolaget. Numera 

är det tillåtet att erlägga kontanter, egendom och finansiella instrument emitterade eller 

utgivna av andra bolag än de involverade parterna som köpeskilling.161 Huruvida 

köpeskillingen är rättvis eller inte kan prövas av domstolarna.162 Det är även tillåtet att 

erbjuda en klass av aktieägare en viss typ av köpeskilling och en annan klass en annan 

typ av köpeskilling. Ett sådant förfarande där aktieägarklasser erhåller olika betalning får 

dock inte ske om det enda syftet är att göra det på bekostnad av en klass.163 

 

3.3.3 Ratificering av merger agreement 

3.3.3.1 Styrelsens ratificering 

När merger agreement har stiftats måste det ratificeras innan det kan lämnas in till 

Delawares Secretary of State. Av 8 Del. C. § 251(b) framgår att styrelserna i alla de 

involverade bolagen skall godkänna transaktionen. De skall godkänna de mellan parterna 

framförhandlade merger agreement genom att anta en resolution som specificerar att de 

godkänner transaktionen. Resolutionen skall dock även innehålla ett yttrande rörande om 

transaktionen är rådlig. Bolagens directors skall då sätta sig in i vad merger agreement 

specificerar och förtydliga om de rekommenderar eller inte rekommenderar 

transaktionen. Således kan det bli så att en styrelse godkänner transaktionen samtidigt 

som de inte rekommenderar den.  

 

3.3.3.2 Aktieägarnas ratificering 

Som huvudregel måste merger agreement även ratificeras av aktieägarna efter att 

styrelsen antagit sin resolution, något som framgår av 8 Del. C. § 251(c). Omröstning 

skall ske på ordinarie bolagsstämma eller extra bolagsstämma, dock måste aktieägarna 

varskos minst tjugo dagar innan stämman. En majoritet av de utestående röstberättigade 

aktierna måste rösta för förvärvet eller fusionen för att merger agreement skall antagas, 

såtillvida inte ett högre röstkrav framgår i bolagets inkorporeringscertifikat.164  

 

                                                 
161 8 Del. C. § 251(b)(5). 
162 Se kapitel 5.4. 
163 Se MacFarlane v. North American Cement Corp., 157 A. 396, s. 398 (Del. Ch. 1928): ”But a merger 

should not be permitted if its real and only purpose is to promote the interests of one class of stockholders 

to the detriment, or at the expense, of another class even though the latter may be in the decided minority.” 
164 Se 8 Del. C. § 102(b)(4). Se även Glazer v. Pasternak, 693 A.2d 319 (Del. 1997).  
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3.3.4 Mergers i övrigt 

3.3.4.1 Reglerade transaktioner 

Till de reglerade förvärven hör bland annat fusioner som sker enligt ett föreskrivet sätt, 

exempelvis genom den nu beskrivna fusionsprocessen som sker i enlighet med 8 Del. C. 

§ 251. Även köp av tillgångar klassas som reglerade. Så kallade short-form mergers är 

M&A-transaktioner som involverar ett moder- och dotterbolag. Short-form mergers 

regleras i 8 Del. C. § 253 och är applicerbart då ett bolag äger 90 % eller mer av aktierna 

i ett bolag. Syftet med lagrummet är att skänka moderbolaget en möjlighet att unilateralt 

eliminera dotterbolagets minoritetsägare.165 Det förvärvande bolagets aktieägare, det vill 

säga moderbolagets ägare, får däremot inte röst om transaktionen.  

 I en cash-out merger består betalningen enbart av kontanter, varav det 

förvärvade bolagets aktieägare inte blir ägare i det nya eller det förvärvande bolaget efter 

transaktionens genomförande. I en clean-up merger konsolideras ett förvärvat bolag av 

det förvärvande bolaget. En så kallade freeze-out (alternativt squeeze-out) merger är en 

transaktion där en kontrollerande aktieägare förvärvar resterande aktier i bolaget mot 

minoritetsägarnas vilja.  

 

3.3.4.2 Icke-reglerade transaktioner 

Till de icke-reglerade förvärven hör proxy-contests166, tender-offers,167 takeovers och 

andra köp av aktier. Ett tender-offer är ett bud på ett publikt bolags utestående aktier. 

Målbolagets aktieägare kan då välja om de vill sälja (tender) sina aktier till det bolag som 

lagt budet. Normalt sett riktar sig ett tender-offer till alla utestående aktier, men så är inte 

alltid fallet. I ett two-tier tender offer läggs först ett bud på ett visst antal aktier som gör 

att budgivaren erhåller strax över 50 % av aktierna i målbolaget. Samtidigt som budet 

läggs förkunnar budgivaren till de resterande aktieägarna att en clean-up merger kommer 

genomföras efter 50 % av aktierna har erhållits. Det första budet kallas för front-end budet 

och det andra budet för back-end budet. Ett exempel är ett two tier front loaded cash 

tender offer som då innebär att det är ett tender offer i två steg och där första budet består 

av kontanter.  

                                                 
165 Seagraves v. Urstact Property Co., Inc., 1996 WL 159626, s. *4 (Del. Ch. April 1, 1996): ”/…/ the 

purpose of § 253 is to provide a parent corporation a means to eliminate unilaterally the minority 

stockholder’s interest in the enterprise.” 
166 Med proxy-contest avses förfarandet då det förvärvande bolaget övertalar målbolagets aktieägare att 

rösta ut den sittande bolagsledningen för att ersätta dem med en bolagsledning som är mer välvilligt inställt 

till förvärvet. 
167 Med tender offer avses ett publikt takeover-bud.  
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 En proxy contest består i att ett bolag köper en större aktiepost i målbolaget och 

utnämner sedan nya directors lojala till det förvärvande bolaget. Genom att alliera sig 

med andra aktieägare är målat att kunna tillsätta en majoritet av bolagets directors. Efter 

det förvärvas bolaget.  

 

3.4 Klassificering av directors och aktieägare 

3.4.1 Directors 

Med outside director avses en director som inte är anställd i bolaget eller annars leder 

bolaget.168 Dessutom skall en sådan director inte uppbära vederlag från bolaget i annan 

kapacitet än styrelserollen.169 E contrario är en inside director en director som är anställd 

i bolaget eller leder bolaget på något sätt alternativt erhåller vederlag från bolaget i annan 

kapacitet än director.  

 En interested director är en director som vid en M&A-transaktion har ett 

egenintresse i transaktionen.170 Denna director har typiskt sett aktier i något av de berörda 

bolagen och erhåller ett mervärde som inte åtnjuts av övriga aktieägare, alternativt sitter 

i styrelsen för flera av de involverade parterna, eller kommer på annat sätt uppbära 

personlig finansiell förtjänst om transaktionen företas.171 En director anses även vara 

interested om det rör sig om ett beslut som materiellt påverkar en director väldigt negativt, 

samtidigt som beslutet inte påverkar bolaget eller aktieägarna nämnvärt.172 Typiskt sett 

rör det sig dock om directors som står på båda sidor av transaktionen. Det kan då röra sig 

om en director som sitter i båda styrelserna i en M&A-transaktion mellan ett moder- och 

dotterbolag eller en director som även är en kontrollerande aktieägare och genomför en 

going-private merger. Även directors som står i särskild förpliktelse till annan intresserad 

                                                 
168 Se Unitrin, Inc. v. American General Corp., 651 A.2d 1361, s. 1375 (Del. 1995): ”An outside director 

has been defined as a non-employee and non-management director.”  
169 Se Moran v. Household Intern., Inc., 490 A.2d 1059, s. 1074 f. (Del. Ch. 1985): ”/…/ outside directors 

receiving no income other than usual directors’ fees /…/” 
170 Se även 8 Del. C. § 144 angående kvorumregler för interested directors. 
171 Den moderna definitionen kan snarast härledas från Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, s. 812 (Del. 1984) 

där domstolen konstaterar att: ”From the standpoint of interest, this means that directors can neither appear 

on both sides of the transaction nor expect to derive any personal financial benefit from it in the sense of 

self-dealing, as opposed to a benefit that which devolves upon the corporation or all stockholders 

generally.”  I Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, s. 362 (Del. 1994) fastställs det att: ”/…/ a 

director who receives a substantial benefit from supporting a transaction cannot be objectively viewed as 

disinterested or independent.” Se även Guth v. Loft, Inc. 5 A.2d 503 (Del. 1939); Cheff v. Mathes, 199 A.2d 

548, s. 554 f. (Del. 1964); Pogostin v. Rice, 480 A.2d 619, s. 624 (Del. 1984) och Benihana of Tokyo, Inc. 

v. Benihana, Inc., 891 A.2d 150 (Del. Ch. 2005).  
172 Se Rales v. Blasband, 634 A.2d 927, s. 936 (Del. 1993): ”Directorial interest also exists where a 

corporate decision will have a materially detrimental impact on a director, but not on the corporation and 

the stockholders.” 
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part anses vara interested om det inte på ett självständigt sätt går att utöva ämbetet.173 En 

disinterested director är e contrario en director som generellt inte har ett finansiellt 

egenintresse i utgången av en viss fråga eller visst förslag. I kontexten av en M&A-

transaktion är en disinterested director en director som inte har något att tjäna på 

transaktionen, oavsett om den blir av eller inte.   

 Med independent director avses en director som vid utövandet av sitt ämbete i 

form av beslutsfattande endast betraktar frågans självständiga meriter utan att påverkas 

av externa och ovidkommande inflytanden.174 Huruvida en director är independent är 

primärt en processorienterad fråga.175 Det finns dock även vissa typer av relationer som 

kan uppstå vilket gör att en director inte kan anses vara independent. Om en director har 

en relation till den person vars fråga eller förslag skall avgöras måste relationen därom 

bedömas utifrån en materiality standard.176 Standarden prövar om det är en ”materiell” 

relation som påverkar en director så pass mycket så att denna inte längre objektivt kan 

uppfylla sina fiduciary duties.177 Sådana relationer uppstår framförallt i två situationer: 

antingen genom personliga band eller genom finansiella band. Då en director är särskilt 

god vän med en part som har ett starkt intresse av att ett visst beslut fattas av styrelsen 

påverkar relationen om denna director kan anses vara independent.178 Så är självklart även 

fallet om en director har finansiella band med en part som vill att ett visst beslut skall 

fattas.179 Det är med materiality standarden som sådana relationer och band bedöms, och 

                                                 
173 Se Orman v. Cullman, 794 A.2d 5, s. 24 (Del. Ch. 2002). 
174 Se Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, s. 816 (Del. 1984): ”Independence means that a director’s decision 

is based on the corporate merits of the subject before the board rather than extraneous considerations or 

influences.” Se även Teamsters Union 25 Health Services & Insurance Plan v. Baiera, 119 A.3d 44, s. 59 

(Del. Ch. 2015). 
175 Se Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, s. 816 (Del. 1984): ”It is the care, attention and sense of individual 

responsibility that to the performance of one’s duties, not the method of election, that generally touches on 

independence.” 
176 Se Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1156, s. 1167 (Del. 1995): ”Thus, the actual person 

test requires and independent judicial determination regarding the materiality of the given director’s self-

interest.” Det så kallade ”actual person” testet var det test som Court of Chancery hade skapat efter att 

deras första billighetsrättsliga test underkänts. Actual person testet godkändes dock av Delawares Supreme 

Court, varför materiality standarden utvecklades i fallet. S 
177 Se Brehm v. Eisner, 746 A.2d 244, s. 259 n. 49 (Del. 2000): ”The term material is used in this context 

to mean relevant and of magnitude to be important to directors in carrying out their fiduciary duty of care 

in decisionmaking.” 
178 Se In re MFW S’holder Litig., 67 A.3d 496, s. 509 n. 37 (Del. Ch. 2013): ”/…/ mere allegations of mere 

friendship do not qualify. If the friendship was one where the parties had served as each other's maids of 

honor, had been each other's college roommates, shared a beach house with their families each summer for 

a decade, and are as thick as blood relations, that context would be different from parties who occasionally 

had dinner over the years, go to some of the same parties and gatherings annually, and call themselves 

friends.” Se även Beam ex rel. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc. v. Stewart, 845 A.2d 1040, s. 1052 

n. 32 (Del. 2004) 
179 Se In re MFW S’holder Litig., 67 A.3d 496, s. 509 (Del. Ch. 2013). 
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sådan bedömning är av nödvändighet en faktaspecifik sådan som varierar från fall till 

fall.180 

 

3.4.2 Aktieägare 

Huruvida en aktieägare är en kontrollerande sådan baseras på två rekvisit: (i) om 

aktieägaren innehar 50 % eller mer av rösterna i bolaget, eller (ii) om aktieägaren har 

lägre än 50 % av rösterna i bolaget men utövar kontroll över bolagets interna 

angelägenheter.181 Det andra rekvisitet kan vålla vissa gränsdragningsproblem.182 I ett fall 

befanns en aktieägare vars aktieinnehav motsvarade 35 % av rösterna i bolaget vara en 

kontrollerande aktieägare.183 I det fallet var aktieägaren grundaren av bolaget, VD och 

styrelseordförande. I ett annat fall befanns en aktieägare vars innehav representerade 

46 % av rösterna inte utgöra en kontrollerande aktieägare.184 I det fallet fokuserade 

Kansler Chandler på om den undersökta aktieägaren de facto utövade kontroll över 

specialkommittén eller kunde kontrollera M&A-transaktionens form och pris.185 Således 

är bedömningen enligt (ii) faktaspecifik, och varierar från fall till fall.186 

 

3.5 Directors skyldigheter och judiciell prövning  

3.5.1 Directors skyldigheter 

3.5.1.1 Bakgrund 

De skyldigheter som directors har att följa kommer från en myriad av rättsfall i Delaware 

som tillsammans konstituerar ett komplicerat legalt ramverk. Framväxten av dessa 

rättsfall har beskrivits som folksagor om bra och dåliga managers och directors, och 

                                                 
180 Se Beam ex rel. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc. v. Stewart, 845 A.2d 1040, s. 1049 f. (Del. 

2004): ”Independence is a fact-specific determination made in the context of a particular case. The court 

must make that determination by answering the inquiries: independent from whom and independent for 

what purpose?” 
181 Se Gilbert v. El Paso Company, 490 A.2d 1050, s. 1055 (Del. Ch. 1984); Citron v. Fairchild Camera 

and Instrument Corp., 569 A.2d 53, s. 70 (Del. 1989); Kahn v. Lynch Communications Systems, Inc., 638 

A.2d 1110, s. 1113 f. (Del. 1994) och In re KKR Financial Holdings LLC S’holder Litig., 101 A.3d 980, s. 

991 (Del. Ch. 2014): ”/…/ [i] Lynch, the Delaware Supreme Court described two scenarios in which a 

stockholder could be found to be a controller under Delaware law: where the stockholder (1) owns more 

than 50% of the voting power of a corporation or (2) owns less than 50% of the voting power of the 

corporation but exercises control over the business affairs of the corporation.”   
182 Jfr betydelsen av kontroll i Revlon-kontexten. Se därom kapitel 5.3.3.2. 
183 Se In re Cysive, Inc. S’holders Litig., 836 A.2d 531 (Del. Ch. 2003).  
184 In re Western Nat. Corp. S’holders Litig., 2000 WL 710192 (Del. Ch. May 22, 2000). 
185 In re Western Nat. Corp. S’holders Litig., 2000 WL 710192, s. 20 f. (Del. Ch. May 22, 2000): ”/…/ 

whether American General [aktieägaren] actually controlled the special committee or dictated the terms of 

the transaction.” 
186 Se även In re Crimson Exploration Inc. S’holder Litig., 2014 WL 5449419, s. 10 f. (Del. Ch. Oct. 24, 

2014). 
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endast om man känner till och kan alla dessa folksagor är det möjligt att urskönja deras 

normativa verkan.187 I 8 Del. C. § 365(a) finns ett kort stadgande om de skyldigheter som 

åligger directors. Men den grundläggande uppdelningen av makt i bolag i Delaware är att 

det är directors, inte aktieägarna, som sköter bolagets angelägenheter. Något som framgår 

av 8 Del. C. § 141(a) där det i första meningen står att: 

”The business and affairs of every corporation organized under this chapter shall be managed 

by or under the direction of a board of directors, except as may be otherwise provided in this 

chapter or in its certificate of incorporation.” 

Som ovan beskrivits har directors vittgående möjligheter att agera i samband med en 

fusion eller ett förvärv, särskilt vid en fientlig takeover.188 Men de flesta spörsmål ett 

bolag har att ta ställning till har inte dess directors att avgöra, istället har de endast en 

legal skyldighet att: 

”/…/ authorize the most significant corporate acts or transactions: mergers, changes in capital 

structure, fundamental changes in business, appointment and compensation of the CEO, 

etc.”189 

Endast de mest centrala frågorna är vidkommande för en director. Utöver dessa inledande 

skyldigheter och rättigheter som åligger directors så har de att agera i enlighet med deras 

fiduciary duties, som är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av skyldigheter som 

directors har gentemot bolaget och aktieägarna. I förhållande till directors styrning av 

bolaget enligt 8 Del. C. § 141(a) har Delawares Supreme Court uttalat sig på följande sätt:  

”It has frequently been said by this court /…/ that the directors of a corporation stand in a 

fiduciary relation to the corporation and its stockholders. Their acts are subject to be tested 

by the familiar rules that govern the relations of a trustee to his cestui que trust.”190 

Att directors intar en ställning som syssloman med skyldigheter gentemot bolaget har 

varit en grundläggande förutsättning för bolagsrätten sedan Delawares Court of Chancery 

skapades, då den engelska billighetsrättsliga domstolen hade fastslagit denna rättsordning 

                                                 
187 Rock, Saints and Sinners: How Does Delaware Corporate Law Work?, s. 1106. 
188 Se bland annat Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1285 n. 35 (Del. 1989); 

Citron v. Fairchild Camera & Instrument Corp., 569 A.2d 53, s. 68 (Del. 1986); Unocal Corp. v. Mesa 

Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 953 (Del. 1985); Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 

506 A.2d 173, s. 179 (Del. 1986) och Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1150 

(Del. 1989). 
189 In re Caremark International, Inc. Deriv. Litigation, 698 A.2d 959, s. 968 (Del. Ch. 1996). Se även 

angående directors skyldighet att agera Stone ex rel. AmSouth Bancorporation v. Ritter, 911 A.2d 362, 

s. 372 (Del. 2006) och deras rätt att avgöra utdelning Sinclair Oil Corp. v. Levien, 280 A.2d 717, s. 721 

(Del. 1971). 
190 Loft, Inc. v. Guth, 2 A.2d 225, s. 238 (Del. Ch. 1938). 
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redan på 1740-talet.191 Denna särskilda sysslomannaställning som directors står i 

benämns fiduciary duties och är ett samlingsbegrepp för en rad skyldigheter, varav de två 

övergripande är duty of care och duty of loyalty. Utöver dessa två övergripande plikter 

finns det även några andra plikter som är värda att avhandlas, de är dock subordinerade 

de två nu nämnda.192 För att förstå vilken roll alla plikter spelar vid fusioner och förvärv 

skall några av folksagorna få belysa situationen.   

 

3.5.2 Judiciell prövning 

Skyldigheterna director har gentemot aktieägarna genom fiduciary duties utgör dock 

endast en partiell del av rättsområdet. För när det skall utrönas i domstol huruvida 

directors brustit i sina skyldigheter används olika prövningsstandarder (standards of 

reivews) vid den legala analysen. De standards of review som domstolarna i Delaware 

huvudsakligen har att använda sig av vid legal prövning av eventuella pliktbrott är tre 

doktriner: business judgment rule, enhanced scrutiny och entire fairness.193 Ansvaret 

bedöms i regel på en personlig basis, varje director svarar för sina egna handlingar i den 

                                                 
191 Se Charitable Corp. v. Sutton, 2 Atk. 400, 406, 26 Eng. Rep. 642, 645 (Ch. 1742), ett equity-fall där 

Lordkanslern även promulgerar business judgment rule. Angående fiduciary duties i Delaware se Guth v. 

Loft, Inc., 5 A.2d 503, s. 510 (Del. 1939) där Delawares Supreme Court myntade följande nu väldigt kända 

passage: ”Corporate officers and directors are not permitted to use their position of trust and confidence to 

further their private interests. While technically not trustees, they stand in a fiduciary relation to the 

corporation and its stockholders. A public policy, existing through the years, and derived from a profound 

knowledge of human characteristics and motives, has established a rule that demands of a corporate officer 

or director, peremptorily and inexorably, the most scrupulous observance of his duty, not only affirmatively 

to protect the interests of the corporation committed to his charge, but also to refrain from doing anything 

that would work injury to the corporation, or to deprive it of profit or advantage which his skill and ability 

might properly bring to it, or to enable it to make in the reasonable and lawful exercise of its powers /…/ 

If an officer or director of a corporation, in violation of his duty as such, acquires gain or advantage for 

himself, the law charges the interest so acquired with a trust for the benefit of the corporation, at its election, 

while it denies to the betrayer all benefit and profit. The rule, inveterate and uncompromising in its rigidity, 

does not rest upon the narrow ground of injury or damage to the corporation resulting from a betrayal of 

confidence, but upon a broader foundation of a wise public policy that, for the purpose of removing all 

temptation, extinguishes all possibility of profit flowing from a breach of the confidence imposed by the 

fiduciary relation.”  
192 Det har tidigare talats om en triad av fiduciary duties i Delaware där good faith ingår, se Cede & Co. v. 

Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, s. 361 (Del. 1994) och Malone v. Brincat, 722 A.2d 5, s. 10 (Del. 1998). 

Denna uppdelning har sedermera fastslagits vara felaktig, då good faith inte individuellt betingar samma 

grad av skyldighet som de två andra. Se därom Guttman v. Huang, 823 A.2d 492, s. 506 n. 34 (Del. Ch. 

2003) och Stone ex rel. AmSouth Bancorporation v. Ritter, 911 A.2d 362, s. 371 (Del. 2006). Även senare 

fall som Quadrant Structured Products Company, Ltd. v. Vertin, 115 A.3d 535, s. 549 (Del. Ch. 2015) har 

stått fast vid denna syn. Det är därför idag endast duty of care och duty of loyalty som utgör de övergripande 

skyldigheterna, varav flera andra speciella sådana, därav good faith, kan subordineras dessa. 
193 Se Calma on behalf of Citrix Systems, Inc. v. Templeton, 114 A.3d 563, s. 577 (2015). Domstolen 

förtydligar det så här: ”Delaware courts examine the merits of a claim for breach of fiduciary duty through 

one of (primarily) three doctrinal standards of review: business judgment, enhanced scrutiny and entire 

fairness.” 
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judiciella prövningen då frågan huruvida de kan exculperas för sina handlingar måste 

bedömas från fall till fall.194  

 

3.6 Sammanfattning 

Genom lagvalsregeln internal affairs doctrine är det möjligt att inkorporera ett bolag i en 

delstat samtidigt som den faktiska affärsverksamheten är förlagd i en annan delstat, ett 

faktum som lett till Delawares popularitet som legal hemvist åt bolag. Delawares 

bolagsrätt kan karaktäriseras som flexibel. Det är lätt att bilda bolag i Delaware och det 

föreligger inte särskilt strikta formkrav förutom några basala sådana. Ett bolag har ett 

inkorporeringscertifikat som specificerar för bolaget grundläggande regler så som hur 

emittering av aktier sker. Utöver certifikatet finns det bylaws som är ett självreglerings-

instrument för bolaget.  

De direkta skyldigheter directors har gentemot aktieägarna heter fiduciary duties 

och kommer av hur billighetsrätten hanterar individers agerande då de befinner sig i en 

sysslomannaställning. Men hur directors agerande faktiskt bedöms spelar en avgörande 

roll för vilka skyldigheter directors de facto har vis-á-vis aktieägarna. Legal bedömning 

av directors agerande sker genom tre standards of review. 

  

                                                 
194 Se In re Rural/Metro Corp. S’holders Litig., 102 A.3d 205, s. 252 (Del. Ch. 2014). 
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4 Directors skyldigheter 

4.1 Generellt om fiduciary duties 

För fiduciary duties finns det några grundläggande regler som gäller för dem alla. 

Directors har en absolut plikt gentemot bolaget och ägarna. Den övergripande 

skyldigheten har specificerats på följande sätt: 

”In carrying out their managerial roles, directors are charged with an unyielding fiduciary 

duty to the corporation and its shareholders.”195 

De fiduciary duties som åligger directors gör det till gagn för bolaget och aktieägarna. 

Således kan både bolaget och aktieägarna väcka talan mot directors om de bryter mot sina 

fiduciary duties.196 Dessa skyldigheter är konstant verksamma, det rör sig inte om 

intermittent verkan.197 Däremot sträcker de sig inte till att inkludera tidigare eller 

tilltänkta directors.198 För att frångå dessa plikter, utöver vad ändring av 

inkorporeringscertifikatet tillåter, måste en director skilja sig från uppdraget. Bolaget som 

legal entitet äger inte några fiduciary duties gentemot aktieägarna och kan med andra ord 

inte anses vara delaktiga i directors eventuella brott mot denna typ av plikt.199 Men vid 

legal prövning av huruvida en director brustit i sin duty of care och duty of loyalty i 

kontexten av en M&A-transaktion föreligger en presumtion att en director har agerat i 

enlighet med dessa plikter.200 Är en person director i två bolag som befinner sig i en 

moderbolag-dotterbolag relation äger denna director samma skyldigheter till båda 

bolagen och dess aktieägare.201 

                                                 
195 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 872 (Del. 1985). Se även Loft, Inc. v. Guth, 5 A.2d 503, s. 509 

(Del. 1939). För en mer utförlig diskussion kring vem skyldigheterna är riktade mot, se Cede & Co. v. 

Technicolor, Inc. 634 A.2d 345, s. 360 (Del. 1993).  
196 Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1280 (Del. 1989).  
197 Emerald Partners v. Berlin, 787 A.2d 85, s. 90 (Del. 2001), där det beskrivs som att: ”Those fiduciary 

duties do not operate intermittently.” Se även Malone v. Brincat, 722 A.2d 5, s. 10 (Del. 1998).  
198 In re Walt Disney Co. Derivative Litig., 906 A.2d 27, s. 51 (Del. 2006).  
199 Buttonwood True Value Partners, L.P. v. R.L. Polk & Co., Inc., 2014 WL 3954987, s. *1 (Del. Ch. Aug. 

7, 2014): ”A corporation owes no fiduciary duties to its owners, the stockholders, however; nor can it aid 

and abet the fiduciary breaches of those who direct its operations.” 
200 Crescent/Mach I Partners, L.P. v. Turner, 846 A.2d 963, s. 979 (Del. Ch. 2000). Domstolen beskriver 

denna presumtion på följande sätt: ”In the context of a merger, a breach of fiduciary duty analysis begins 

with the rebuttable presumption that a board of directors acted with loyalty and care.” Denna presumtion 

är en del av business judgment rule.  
201 Se Weinberger v. UOP, Inc., 467 A.2d 701, s. 710 f. (Del. 1983). Se Levien v. Sinclair Oil Corp., 261 

A.2d 911, s. 915 (Del. Ch. 1969) angående directors skyldigheter vid arbete i dual kapacitet i två bolag. Se 

Warshaw v. Calhoun, 221 A.2d 487, s. 492 (Del. 1966) angående skyldigheten att agera för båda bolagens 

bästa. Se Brophy v. Cities Service Co., 70 A.2d 5, s. 7 (Del. Ch. 1949) angående personer som inte är 

directors eller officers men som ändock är bundna av fiduciary duties till att agera för bolagets och 

aktieägarnas bästa.  
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4.2 Duty of care 

4.2.1 Bakgrund 

Att agera aktsamt är en grundläggande skyldighet som bolagets directors har att följa. 

Denna aktsamhetsplikt benämnds duty of care och kommer till uttryck på primärt tre sätt. 

Directors skall adekvat informera sig själva innan de fattar ett affärsbeslut, de skall 

informera sig själva om alternativ, och efter att ha blivit informerade skall de utöva 

aktsamhet vid utövandet av sitt ämbete. I Aronson v. Lewis uttryckte sig Delawares 

Supreme Court i förhållande till duty of care att: 

”Directors have a duty to inform themselves, prior to making a business decision, of all 

material information reasonably available to them. Having become so informed, they must 

then act with requisite care in the discharge of their duties.”202 

Att agera i enlighet med denna plikt kallas för att directors agerat med due care. I 

Delaware så är brott mot standard of care baserad på ett koncept om grov oaktsamhet.203  

 

4.2.2 Informerade affärsbeslut och due care 

4.2.2.1 Materiell information 

För att kunna utföra sina ämbeten på ett aktsamt sätt skall directors vara informerade. De 

skall med andra ord tillskansa sig all rimligt tillgänglig materiell information som krävs 

för att fatta ett informerat affärsbeslut. Det är inte beslutet i sig som utgör en 

klagandegrund, det är istället processen med vilket beslutet kom att tas. Vad som utgör 

materiell information är däremot en inte alltid lättbedömd fråga. I Smith v. Van Gorkom204 

belystes bland mycket annat just denna fråga. 

Bakgrunden till fallet var att bolaget Trans Union genom en i amerikansk 

nomenklatur kallad forward triangular cash-out merger skulle fusioneras med New T 

Company, ett nybildat och helägt dotterbolag till Marmon Group. Efter denna transaktion 

                                                 
202 Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, s. 812 (Del. 1984). Se även Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 873 

(Del. 1985) och Benihana of Tokyo, Inc. v Benihana, Inc., 891 A.2d 150, s. 192 (Del. Ch. 2005): ”The duty 

of care includes a duty that directors inform themselves, before making a business decision, of all material 

information reasonably available to them. The duty also includes a requirement that directors reasonably 

inform themselves of alternatives.” 
203 Angående grov oaktsamhet (gross negligence) se bland annat Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, s. 812 

(Del. 1984); Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 873 (Del. 1985); Stone ex rel. AmSouth Bancorporation 

v. Ritter, 911 A.2d 362, s. 369 (Del. 2006) och RBC Capital Markets, LLC v. Jervis, 129 A.3d 816, s. 857 

(Del. 2015): ”When disinterested directors themselves face liability, the law, for policy reasons, requires 

that they be deemed to have acted with gross negligence in order to sustain a monetary judgment against 

them.”  
204 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985). 
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stämde aktieägare till Trans Union bolaget och sökte rescissory damages205 då de ansåg 

att bolagets directors brutit mot sina fiduciary duties. Delawares Supreme Court höll med 

de kärande aktieägarna.206  

Van Gorkom, styrelseordförande och VD i Trans Union, sökte aktivt en möjlighet att sälja 

bolaget då de inte kunde utnyttja särskilda skattekrediter då den skattepliktiga inkomsten var 

för låg. Efter att ha läst en artikel om leveraged buy-outs av bolagsledningar gjorde Romans, 

CFO i Trans Union, en snabb beräkning av huruvida en sådan var finansiellt möjligt. Romans 

beräknade kostnaden vid priset 50 respektive 60 USD per aktie, och kom fram till att vid 50 

USD så var det väldigt lätt att genomföra och vid 60 USD för svårt. Romans beskrev själv 

beräkning som en väldigt snabb och ytlig analys och inkluderade inte någon 

rekommendation. Efter att Romans föreslagit idén till Van Gorkom så bestämde sig Van 

Gorkom för att inte företa en buy-out av bolagsledningen, utan istället undersöka om bolaget 

kunde hitta en extern köpare. Van Gorkom kontaktade sin vän och takeover-specialist 

Pritzker angående detta. Men istället för att undersöka Pritzkers intresse så förberedde Van 

Gorkom ett dokument med ett förslag på pris per aktie och finansieringsstruktur, något han 

gjort utan att konsultera resten av styrelsen i Trans Union. Han kom fram till ett pris om 55 

USD per aktie, och multiplicerade helt enkelt detta med antalet aktier för att värdera bolaget 

till 690 miljoner USD. Detta dokument presenterades på det första mötet mellan Van Gorkom 

och Pritzker, och det var såldes inte så att Pritzker själv föreslagit priset. Pritzker lämnade då 

ett anbud på Trans Union på 55 USD per aktie. Sju dagar efter detta möte, nu den 20 

september, berättade Van Gorkom om Pritzkers anbud till delar av Trans Union, först vid ett 

möte med ledningen och sedan vid ett styrelsemöte. Ledningen motsatte sig förslaget, och 

Romans hade genom reviderade kalkyleringar kommit fram till att ett rimligare pris låg 

mellan 55 till 65 USD per aktie. Styrelsemötet bestod av att Van Gorkom höll en tjugo 

minuter lång oral presentation av förslaget, men presenterade inte några relevanta dokument 

så som det föreslagna merger agreement. I den så stod bland annat att ingen icke-publik data 

fick delas med utomstående bolag (för att försvåra alternativa bud), men att bolaget skulle 

genomgå ett marknadstest genom en 90-dagars auktion där Pritzkers 55 USD bud var 

grunden. Van Gorkoms presentation förtäljde dock inte medelst vilken metodologi priset 

hade nåtts. Styrelsen accepterade detta merger agreement efter att bara sammanträtt i två 

timmar och utan att ha sett några relevanta dokument. Detta merger agreement reviderades 

den 10 oktober till att inkludera än mer restriktiva klausuler som endast var till gagn för 

Pritzker. Aktieägarna röstade senare igenom försäljningen av bolaget på inrådan av styrelsens 

rekommendation.  

Domstolen fann att styrelsen vid styrelsemötet den 20 september inte hade informerat sig 

på ett adekvat sätt, att de inte kände till bolagets egentliga värde, och givet detta varit 

                                                 
205 Angående rescissory damages se kapitel 2.6.3.3. Angående bedömning av storleken på dessa se In re 

Orchard Enterprise, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 39 (Del. Ch. 2014).  
206 Domstolen röstade 3-2 (en banc) till fördel för de kärande. 
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grovt oaktsamma i samband med att de godkände försäljningen av bolaget under 

premisserna som dess merger agreement specificerade och till ett pris av 55 USD per 

aktie.  

 

4.2.2.2 Due care och tidsrymden 

I Smith v. Van Gorkom ansågs det särskilt beklagligt hur snabbt de agerade, styrelsemötet 

tog endast två timmar. Det föreligger inte en tidspress i att generera materiell information 

som så, utan så länge directors är adekvat informerade vid tidpunkten då affärsbeslutet 

fattas så har de agerat med due care.207 Men om de däremot agerar för snabbt och utan 

eftertanke kan detta angripas, det är således generellt bättre för styrelsen att ta rimlig tid 

för att fatta beslut.208 Det är dock inte alltid nödvändigt heller, i Citron v. Fairchild 

Camera & Instrument Corp. så fattade styrelsen beslut om att sälja bolaget efter ett tre 

timmars långt styrelsemöte.209 Detta hade dock föregåtts av år av planering och 

konsultation med professionella legala och ekonomiska rådgivare, kombinerat med att de 

kontaktat ungefär 75 potentiella köpare.210 I andra fall har styrelsemöten som varat lika 

länge däremot ansetts bryta mot due care, det har då varit fråga om att styrelsens directors 

kontemplerat försäljnings- eller fusionsfrågan i blott några dagar. I Weinberger v. UOP, 

Inc.211 så övervägde styrelsen en cash-out merger som eliminerade minoritetsägarna 

under blott fyra dagar vilket domstolen ansåg strida mot directors duty of care. En 

liknande situation var för handen i McMullin v. Beran212 varav domstolen dömde likadant. 

Men i In re Cheyenne Software, Inc. S’holders Litig.213 så ansåg domstolen att ett 

styrelsemöte på natten som varat i nittio minuter var acceptabelt, då beslutet som fattats 

på mötet föregåtts av en lång försäljningsprocess präglad av extensiv fundersamhet 

kombinerat med att sju potentiella köpare tidigare kontaktats. Än en gång är det processen 

i sig som är den essentiella delen i utövandet av due care. 

 

                                                 
207 Se MCG Capital Corp. v. Maginn, 2010 WL 1782271, s. *21 n. 129 (Del. Ch. May 5, 2010). I fallet 

uttryckte Kansler Chandler i förhållande till sengångarlik leverans av information till styrelsen: ”In my 

view, if board members tolerate sloth-like delivery of information as a general practice this is not gross 

negligence per se, unless the sloth-like delivery actually causes the directors not to be adequately informed 

when they make a corporate decision.” 
208 Se McMullin v. Beran, 765 A.2d 910, s. 922 (Del. 2000): ”History has demonstrated boards that have 

failed to exercise due care are frequently boards that have been rushed.” 
209 569 A.2d 53, s. 67 (Del. 1989). 
210 Citron v. Fairchild Camera & Instrument Corp., 569 A.2d 53, s. 67 (Del. 1989). 
211 457 A.2d 701, s. 711 (Del. 1983). 
212 765 A.2d 910, s. 922 (Del. 2000). 
213 1996 WL 652765, s. *2 f. (Del. Ch. Nov. 7, 1996). 
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4.2.2.3 Due care och aktivitet 

Directors skall även vidta en aktiv roll vid styrelsens sammanträden och i dess arbete i 

övrigt. Domstolens bedömning har förtydligats på följande sätt: 

”Our due care examination has focused on a board’s decision-making process. We look for 

evidence as to whether a board has acted in a deliberate and knowledgeable way in 

identifying and exploring alternatives /…/ Thus, we look particularly for evidence of a 

board’s active and direct role in the sale process.”214 

Av det citerade stycket framgår att det är beslutsprocessen som är det centrala föremålet 

för domstolens prövning, men i bedömningen av denna undersöker domstolen hur aktiva 

styrelsens directors har varit. I Smith v. Van Gorkom framkommer det att Trans Unions 

styrelsemöte den 20 september karaktäriserades av dess directors passivitet inför 

styrelseordförandes rekommendation, de kände inte heller till vad mötet skulle handla om 

i förväg. Detta kritiserades av starkt av domstolen.215 Det framgår av citatet ovan att även 

alternativ skall efterforskas, varav directors skall vara informerade om dessa.216 Att 

directors känner till alternativa handlingsplaner är ju en förutsättning för att de ens skall 

kunna begrunda desamma. 

 Angående hanteringen av dokument så godkände styrelsen transaktionens 

merger agreement efter blott en oral presentation av Van Gorkom, de hade 

överhuvudtaget inte sett dokumentet eller tillskansats andra dokument som stödde Van 

Gorkoms presentation. Även denna omständighet kritiserades starkt av domstolen. I 

förhållande till directors hantering av dokument sade de: 

”We do not suggest that a board must read in haec verba every contract or legal document 

which it approves, but if it is to successfully absolve itself from charges of the type made 

here, there must be some credible contemporary evidence demonstrating that the directors 

knew what they were doing, and ensured that their purported action was given effect.”217 

Directors måste därmed inte personligen ordagrant läsa varje kontrakt eller annat legalt 

dokument som de röstar om, men de måste kunna bevisa att de visste vad de gjorde och 

att agerandet hade tilltänkt effekt. Ett krav som förutsätter att de rapporter, dokument och 

dylik information som directors förlitar sig på vid beslutsfattandet kan, från en directors 

                                                 
214 Citron v. Fairchild Camera and Instrument Corp., 569 A.2d 53, s. 66 (Del. 1989). 
215 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s.  874 (Del. 1985). 
216 Se Benihana of Tokyo, Inc. v. Benihana, Inc., 891 A.2d 150, s. 192 (Del. Ch. 2005) och UIS, Inc. v. 

Walbro Corp., 1987 WL 18108, s. *2 (Del. Ch. Oct. 6, 1987): ”A board’s duty is to act with due care and 

that duty includes the responsibility to reasonably inform oneself of alternatives.” Se även In re Fort 

Howard Corp. S’holders Litig. 1988 WL 83147, s. *1 (Del. Ch. Feb. 5, 1988). 
217 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 883 n. 25 (Del. 1985). 
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synpunkt, antas vara korrekta. Så medges av 8 Del. C. § 141(e) som erkänner att directors 

kan i god tro förlita sig på sådan information som av bolagets anställda genereras och 

sammanställs och även sådan extern information som härrör från professionella konsulter 

eller experter om dessa har med rimlig omsorg anlitats och om det kan rimligtvis antas 

att de besitter relevant expertis. Motsatsvis föreligger det ett krav på de anställda i ett 

bolag och agenter till bolaget (externa experter) att lämna sanningsenlig och 

allomfattande information till directors.218 I Smith v. Van Gorkom ansåg domstolen, i 

förhållande till den äldre formuleringen av 8 Del. C. § 141(e)219, att styrelsen inte hade 

kunnat visa att Van Gorkoms orala rapporter skulle falla under den regleringen. Smith v. 

Van Gorkom har även skämtsamt kallats ”Investment Bankers’ Relief Act of 1985”220 då 

många kom att anse i och med domen att det alltid är nödvändigt att erhålla en fairness 

opinion från en investmentbank i samband med M&A-transaktioner. En fairness opinion 

är ett dokument från tredje part som undersökt huruvida priset per aktie i en M&A-

transaktion är rättvist. Det är dock inte nödvändigt att alltid erhålla en sådan, vilket även 

domstolen i fallet framhåller: 

”We do not imply that an outside valuation study is essential to support an informed business 

judgment; nor do we state that fairness opinions by independent investment bankers are 

required as a matter of law.”221 

Även om en fairness opinion i praktiken utgör ett utmärkt skydd för directors så skyddar 

det dem inte från att angripas för att brustit i sin due care, det finns flera andra aspekter 

som kan vara klandervärda, exempelvis beroende på hur restriktiva de varit i utformandet 

av merger agreement.222 Hur noggrann due care som directors skall vidta står i proportion 

till hur viktigt affärsbeslutet är.223 En stor transaktion i form av ett förvärv eller fusion 

                                                 
218 Se angående tillhandahållande av information till en oberoende specialkommitté och dess konsulter i 

samband med en going-private transaktion In re Dole Food Co., Inc. S’holder Litig., 2015 WL 5052214, s. 

*29 (Del. Ch. Aug. 27, 2015). Angående directors obegränsade rätt till information se Kalisman v. 

Friedman, 2013 WL 1668205, s. *3 (Del. Ch. Apr. 17, 2013): ”A director’s right to information is 

essentially unfettered in nature.” 
219 66 Del. Laws, c. 136, §§ 2, 3. 
220 Kahl m.fl., History and Strategy: Advances in Strategic Management, s. 172. 
221 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 876 (Del. 1985). 
222 Angående utformandet av restriktivt merger agreement se Paramount Communications Inc. v. QVC 

Network Inc., 637 A.2d 34, s. 48 (Del. 1994). I fallet hade flera extremt restriktiva klausuler infogats i ett 

initialt merger agreement, varför möjligheten att attrahera bud från andra parter hade i praktiken 

nullifierats.  
223 Se In re Fort Howard Corp. S’holders Litig. 1988 WL 83147, s. *1 (Del. Ch. Feb. 5, 1988). För en 

vidlyftigare diskussion se Official Committee of Unsecured Creditors of Integrated Health Services, Inc. v. 

Elkins, 2004 WL 1949290, s. *12 n. 58 (Del. Ch. Aug. 24, 2004). 
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kräver mycket eftertanke och ställer högre krav på hur mycket och hur relevant materiell 

information styrelsen bereder jämfört med exempelvis beslut om utdelning.  

 

4.2.3 Kurativ verkan av transaktionsmekanismer 

Efter att ha fastslagit grov oaktsamhet vid Trans Unions styrelsemöte den 20 september 

uppstod frågan om senare handlande av styrelsen i Smith v. Van Gorkom hade en kurativ 

effekt på denna grova oaktsamhet. Angående det så kallade marknadstestet, de 90 dagar 

då andra bolag kunde lägga högre bud, ansåg domstolen att testet inte hade en kurativ 

verkan på styrelsens tidigare handläggning av ärendet. De restriktiva bestämmelser som 

var fastslagna i det upprättade merger agreement avskräckte andra potentiella budgivare 

och marknadstestet var meningslöst.224 Det är vidare inte möjligt för bolagets directors 

att frånträda sitt ansvar genom att låta bolagets aktieägare bestämma åt dem, speciellt i 

kontexten av en stundande ägarändring.225 Att en majoritet av aktieägarna accepterade 

Pritzkers anbud på 55 USD per aktie hade således heller ingen kurativ verkan på 

styrelsens agerande.226 Inte heller premien på ungefär 45% kunde anses ha någon kurativ 

verkan, som tidigare nämnts är det inte affärsbeslutet i sig som angrips vid en due care 

prövning, det är istället den bakomliggande processen med vilket beslutet fattades.  

 

4.2.4 Exculpering enligt 8 Del. C. § 102(b)(7) 

Angående den tidigare nämnda regleringen 8 Del. C. § 102(b)(7) så har den en direkt 

inverkan på effekten av duty of care. Sektionen tillåter införandet av en 

friskrivningsklausul i inkorporeringscertifikatet som begränsar en directors skadestånds-

skyldighet och sköldar densamma mot att angripas av pekuniära billighetsrättsliga 

remedier under vissa förutsättningar.227 Syftet är bland annat att directors, efter att 

bolagets ägare så givit dem mandat, skall i god tro kunna företa delvis riskfyllda 

handlingar med potential att generera vinst åt bolaget, och indirekt ägarna.228 Det kan 

verka som att duty of care inte har någon betydelse i och med denna klausul som de flesta 

                                                 
224 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 885 (Del. 1985). 
225 Se Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 873 (Del. 1985): ”Certainly in the merger context, a director 

may not abdicate that duty by leaving to the shareholders alone the decision to approve or disapprove the 

agreement.” 
226 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 876 (Del. 1985). 
227 Om grunderna för 8 Del. C. § 102(b)(7) se kapitel 3.2.1.2 ovan. 
228 Se In re Direct Response Media, Inc., 446 B.R. 626, s. 650 (Bankr. D. Del. Jan. 12, 2012). Målet 

avgjordes i konkursdomstolen. Domstolen sade att: ”One of the primary purposes of section 102(b)(7) is to 

encourage directors to undertake risky, but potentially value-maximizing, business strategies, so long as 

they do so in good faith.” 
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bolag har i sina inkorporeringscertifikat. Så är däremot inte fallet. Bland annat kan de 

tvingande förbudsföreläggande remedierna fortfarande nyttjas, varför det är möjligt att 

stoppa en M&A-transaktion vid directors brott mot duty of care.229 I samband med en 

fusion eller ett förvärv som redan genomförts kan endast en directors duty of loyalty 

ifrågasättas om en friskrivningsklausul finns i inkorporeringscertifikatet.230  

 

4.3 Duty of loyalty 

En ytterligare skyldighet för directors, duty of loyalty, har länge utgjort väletablerade legal 

norm i Delaware. Denna plikt har i modern tid uttryckts på följande sätt: 

”/…/ the duty of loyalty mandates that the best interest of the corporation and its shareholders 

takes precedence over any interest possessed by a director, officer or controlling shareholder 

and not shared by the stockholders generally.”231 

Directors har att agera lojalt gentemot bolaget, och i förlängningen ägarna av bolaget. De 

skall sätta bolagets och dess ägares intressen före sina egna. Men inte bara skall de göra 

det, de skall även aktivt arbeta för att maximera ägarnas värde.232 Det är dock den 

långsiktiga genereringen av värde som är fokus vid en legal bedömning, och det är tillåtet 

för directors att företa handlingar som minskar bolagets kortsiktiga värde så länge det 

finns en god chans att det långsiktiga värdet ökar.233 De till synes viktigaste 

                                                 
229 Arnold v. Society for Sav. Bancorp, Inc., 678 A.2d 533, s. 542 (Del. 1996): ”While section 102(b)(7) 

and charter provisions adopted thereunder will leave stockholders without a monetary remedy in some 

instances, they remain protected by the availability of injunctive relief.” 
230 In re BioClinica, Inc. S’holder Litig., 2013 WL 5631233, s *1 n. 2 (Del. Ch. Oct. 16, 2013). 
231 Se Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, s. 361 (Del. 1993). Se även In re Rural/Metro Corp. 

S’holder Litig., 102 A.3d 205, s. 252 (Del. Ch. 2014); In re Orchard Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 

A.3d 1, s. 33 (Del. Ch. 2014) och Jeter v. RevolutionWear, Inc., 2016 WL 3947951, s. *12 (Del. Ch. July 

19, 2016). 
232 Vicekansler Laster beskrev detta i In re Trados, Inc. S’holder Litig., 73 A.3d 17, s. 37 (Del. Ch. 2013) 

så här: ”In terms of the standard of conduct, the duty of loyalty therefore mandates that directors maximize 

the value of the corporation over the long-term for the benefit of the providers of equity capital, as warranted 

for an entity with perpetual life in which the residual claimants have locked in their investment. When 

deciding whether to pursue a strategic alternative that would end or fundamentally alter the stockholders’ 

ongoing investment in the corporation, the loyalty-based standard of conduct requires that the alternative 

yield value exceeding what the corporation otherwise would generate for stockholders over the long-term.”  
233 Se In re Trados, Inc. S’holder Litig., 73 A.3d 17, s. 37 n. 5 (Del. Ch. 2013). Se även The American Law 

Institute, Principles of Corproate Governance, § 2.01 för en utförligare diskussion kring frågan, vilket även 

presenterar en delvis komparativ utblick. Frågan är en viktig del av corporate finance, men faller utanför 

detta arbetes avgränsning. Det kan dock inflikas att vinstsyftet i amerikanska bolag är något som länge har 

varit omtvistat. Se bland annat fallen Dodge v. Ford Motor Company, 170 NW 668 (Mich. 1919) där Henry 

Ford tvistade med sina medfinansiärer Dodge-bröderna om huruvida bolaget skulle bedrivas till gagn för 

de anställda eller aktieägarna och kan anses vara det första fallet som gav uttryck för så kallad shareholder 

primacy, AP Smith Manufacturing Co. v. Barlow, 98 A.2d 581 (N.J. 1958) angående huruvida directors 

kan ge gåvor till tredje part på bekostnad av aktieägarnas vinstintresse, och Shlensky v. Wrigley, 237 NE 

2d 776 (III. App. 1968) angående om directors får ta hänsyn till andra faktorer än bara vinstmaximering 

vid beslutsfattandet. Den generella koncensusen idag är att directors har mycket vidsträckta möjligheter att 
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komponenterna i duty of loyalty är riktlinjerna då directors agerar i samband med 

egenintresse vid transaktioner eller då de sitter i flera styrelser. Även några andra plikter 

är essentiella komponenter i den övergripande duty of loyalty de har gentemot bolaget 

och bolagets ägare. 

 

4.3.1 Interested directors och det legala remediet 

En interested director som deltar i styrelsemötet där en transaktion röstas igenom svärtar 

ned hela processen varmed transaktionen i sig blir en intresserad sådan, och styrelsen i 

sin helhet anses ha brustit i sin duty of loyalty. Även om en interested director inte deltar 

vid röstningen kan denna i vissa fall ha materiellt påverkat de directors som är 

självständiga så pass mycket så att processen kan anses vara fördärvad.234 Det kurativa 

rättsmedel directors har att ta hjälp av i en sådan situation är 8 Del. C. § 144, en så kallad 

safe harbor lag.235 Men inte ens de friskrivningsklausuler som 8 De. C. § 144 innehåller 

kan rentvå en director som agerar icke-lojalt, exempelvis genom bedrägligt beteende, 

genom att verka för att förskansa sig i styrelserollen, abdikering av styrelserollen eller 

genom försäljning av rösten.236 Det finns enligt § 144 några olika bolagsrättsliga 

mekanismer som har en luttrande verkan på en intresserad transaktion. Generellt håller 

paragrafen att en i övrigt intresserad transaktion inte annulleras om, (i) transaktionen 

godkänns genom att en majoritet av disinterested directors röstar för den, (i) dessa 

agerade i god tro och, (iii) dessa agerade på en informerad basis med tillgång till all 

materiell relevant information.237 Den tillhandahåller även en möjlighet för aktieägarna 

                                                 
ta hänsyn till en lång rad andra faktorer vid beslutsfattande än vinstmaximering så länge beslutet kan på 

något sätt rationaliseras med att det finns en affärsmässig bakomliggande tanke, även om denna 

affärsmässiga idé realiseras först långt senare. Se även följande artikel av Delaware Supreme Courts 

nuvarande Chief Justice: Strine, Our Continuing Struggle with the Idea that For-Profit Corporations Seek 

Profit.  
234 Se Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, s. 363 (Del. 1993). Se även Paramount 

Communications Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 34, s. 42 n. 9 (Del. 1994) där det ansågs att om hälften 

av styrelsen materiellt påverkats så reverseras presumtionen att styrelsen agerat enligt sin duty of loyalty.  
235 Innan 8 Del. C. § 144 infördes genom 56 Del. Laws 151, 170 (1967) så annullerades transaktionerna 

generellt enligt då rådande common law. Detta grundade sig på att en interested director inte ansågs vara 

bemyndigad att rösta för eller mot transaktionen, varför kvorumreglerna vid relevant styrelsemöte inte 

kunde anses vara uppfyllda, se därom Blish v. Thompson Automatic Arms Corp., 194 A.2d 581 (Del. 1948). 

Detta ansågs oproportionerligt varför safe harbor paragrafen 8 Del. C. § 144 infördes.  
236 Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, s. 363 (Del. 1993): ”To disqualify a director, for rule 

rebuttal purposes, there must be evidence of disloyalty. Examples of such misconduct include, but certainly 

are not limited to, the motives of entrenchment, fraud upon the corporation or the board, abdication of 

directorial duty, or the sale of one’s vote.”  
237 8 Del. C. § 144(a)(1). För ett förtydligande av de separata rekvisiten se angående (1) Aronson v. Lewis, 

473 A.2d 805, 812 (Del. 1984), angående (2) In re Walt Disney Co. Deriv. Litig., 907 A.2d 693, 756 n. 464 

(Del. Ch. 2005), samt angående (3) Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 872 f. (Del. 1985). 
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att ratificera transaktionen på samma tre premisser, varav transaktionen inte annulleras.238 

Lagrummet ratificerar även en intresserad transaktion om transaktionen i sin helhet anses 

vara rättvis gentemot bolagets intressen.239 Huruvida transaktionen anses vara rättvis 

avgörs genom ett entire fairness test, en doktrin som diskuteras separat nedan.240 Utöver 

att en domstol bedömer en intresserad transaktion utifrån 8 Del. C. § 144 görs en 

bedömning utifrån common law, vilket innefattar att presumtionen om directors korrekta 

agerande reverseras om den kärande parten kan bevisa att en majoritet av alla directors 

var intresserade sådana.241  

 

4.3.1.1 Specialkommittéer 

För att undvika att bryta mot sin duty of loyalty bör intresserade directors vid tveksamma 

situationer upprätta en specialkommitté bestående av de icke-intresserade directors som 

är involverade i transaktionen.242 Specialkommittéer kan nyttja konsulter och andra 

specialister i sitt arbete med att granska transaktionen utifrån ett icke-intresserat 

perspektiv. Men det krävs att specialkommittén gör en de facto icke-intresserad 

bedömning. 243 Vid en legal prövning av detta tas hänsyn till huruvida en kontrollerande 

aktieägare dikterat transaktionens termer, och huruvida kommittén har kunnat 

självständigt utöva makt gentemot en kontrollerande aktieägare.244 Att upprätta en 

                                                 
238 Se 8 Del. C. § 144(a)(2). Att aktieägarna måste vara disinterested stadgas inte i lagrummet, men flera 

fall har så dömt. Se bland annat Gottlieb v. Heyden Chemical Corp., 91 A.2d 57, s. 58 (Del. Ch. 1952); 

Fliegler v. Lawrence, 361 A.2d 218 (Del. 1976) och Marciano v. Nakash, 535 A.2d 400, s. 404 f. (Del. 

1987). Se särskilt Kurz v. Holbrook, 989 A.2d 140, 179 (Del. Ch. 2010), där det står angående kravet på 

disinterested aktieägare: ”/…/ and the judicially imposed requirement, not found in 8 Del. C. § 144(a)(2), 

that the statutory vote called for by that section come from disinterested shares.” För att aktieägarnas röst 

skall få en kurativ effekt skall de således vara disinterested. För en något ålderstigen men fortfarande 

relevant diskussion kring aktieägarnas förmåga att ratificera ”intresserade” transaktioner se Jacobson, 

Interested Director Transaction and the (Equivocal) Effects of Shareholder Ratification. 
239 8 Del. C. § 144(a)(3). Se även Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, s. 366 n. 34 (Del. 1993).  
240 Se kapitel 5.4. Gällande testets applicering i denna kontext se Marciano v. Nakash, 535 A.2d 400, s. 405 

n. 3 (Del. 1987). 
241 Se Krasner v. Mofett, 826 A.2d 277, s. 287 (Del. 2003). När en majoritet av styrelsen består av interested 

directors appliceras inte business judgment rule, och transaktionen bedöms utifrån ett entire fairness test 

istället. 
242 Något som även rekommenderas av domstolen i Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, s. 709 n. 7 

(Del. 1983) där de genomgående diskuterar konceptet att hantera transaktionen på en armlängds avstånd: 

”Although perfection is not possible, or expected, the result here could have been entirely different if UOP 

had appointed an independent negotiating committee of its outside directors to deal with Signal at arm’s 

length.”  
243 Kahn v. Lynch Communications Systems, Inc., 638 A.2d 1110, s. 1117 (Del. 1994) där domstolen gör 

följande yttrande: ”The mere existence of an independent special committee /…/ does not itself shift the 

burden.” 
244 Kahn v. Lynch Communications Systems, Inc., 638 A.2d 1110, s. 1117 (Del. 1994), se även Harbor 

Finance Partners v. Huizenga, 751 A.2d 879, s. 891 (Del. Ch. 1999) angående prövningen av huruvida en 

specialkommitté är självständig.  
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kommitté av dylikt slag är naturligtvis inte möjligt om det endast finns interested 

directors i styrelsen.  

Särskilda problem kan uppstå vid transaktioner där directors sitter i flera av de 

berörda styrelserna.245 Vanligt är exempelvis att i en person är director i både ett bolag 

och dess helägda dotterbolag. I sådant fall äger vederbörande director en plikt att agera 

för båda bolagens bästa.246 Hur denna balansakt bäst utövas i en transaktion är inte 

alldeles lätt. Ett alternativ att balansera dessa intressen är antingen genom upprättande av 

en specialkommitté, ett annat är att berörda directors avstår från att rösta.247 Det är dock 

inte helt klarlagt huruvida detta är tillåtet.248  

 

4.3.2 Duty to act in good faith 

Som ovan konstaterats anses inte plikten att agera i god tro vara en enskild fiduciary duty, 

den är istället underordnad duty of loyalty.249 Sådan legal konstruktion krävs för att en 

director som inte agerar i god tro skall kunna legalt angripas, att endast agera i ond tro 

föranledde tidigare inte alltid rättsliga åtgärder.250 Detta faktum får självfallet betydelse 

för huruvida exculpering enligt 8 Del. C. § 102(b)(7) kan aktualiseras, men även om 

bolaget kan stå för en directors legala kostnader enligt 8 Del. C. § 145. Good faith 

institutet definierades i de välkända Disney-fallen till att bestå av tre olika nivåer av 

                                                 
245 När en director står på båda sidorna av transaktionen så sker den legala bedömningen utifrån ett 

rättviseperspektiv genom att entire fairness testet appliceras. Detta sker även om transaktionen ratificerats 

av disinterested directors eller aktieägare, men vid en sådan ratificering skiftas bevisbördan till den kärande. 

Se därom Kahn v. Lynch Communications Systems, Inc., 638 A.2d 1110, s. 1117 (Del. 1994) och för en 

mer utförlig diskussion se Bochner & Simmerman, The Venture Capitalist Board Member’s Survival 

Guide: Handling Conflicts Effectively While Wearing Two Hats. 
246 Se Warshaw v. Calhoun, 221 A.2d 487, s. 492 (Del. Ch. 1966) som uttrycker följande syn angående 

vilka skyldigheter directors som agerar i dual kapacitet är ålagda: ”Individuals who act in a dual capacity 

as directors of two corporations, one of whom is parent and the other subsidiary, owe the same duty of good 

management to both corporations. This duty is to be exercised in the light of what is best for both 

corporations.” Detta har upprätthållits i bland annat Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, s. 710 (Del. 

1983).  
247 Dessa två alternativ föreslås i Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, s. 709 ff. (Del. 1983).  
248 I In re Tri-Star Pictures, Inc., Litig., 1995 WL 106520 (Del. Ch. Mar. 9, 1995) företas en utförlig 

diskussion kring ämnet, där det konstateras att directors inte per se kan undgå legalt ansvar enbart genom 

att avstå från att rösta. Vicekansler Jacobs skriver bland annat: ”No per se rule unqualifiedly and 

categorically relieves a director from liability solely because that director refrains from voting on the 

challenged transaction.” Det framgår dock som att i kombination med god tro så har detta definitivt en 

skyddande effekt för directors och de friskrivs eventuellt legalt ansvar.   
249 Se kapitel 4.1. Jfr även triaden av plikter som beskrivs i bland annat In re Gaylord Container Corp., 

S’holders Litig., 753 A.2d 462, s. 475 n. 41 (Del. Ch. 2000) med Stone ex rel. AmSouth Bancorporation v. 

Ritter, 911 A.2d 362, s. 370 (Del. 2006). 
250 Se Stone ex rel. AmSouth Bancorporation v. Ritter, 911 A.2d 362, s. 369 ff. (Del. 2006): ”The failure to 

act in good faith may result in liability because the requirement to act in good faith is a subsidiary element, 

i.e. a condition, of the fundamental duty of loyalty.” 
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culpöst agerande, varav de två första utgör ond tro och den tredje inte gör det.251 Den 

första, och mest culpösa kategorin, är subjektiv ond tro vilket kräver att uppsåt 

föreligger.252 Den andra kategorin består av handlingar där directors inte agerar med ett 

egenintresse, men där de ändock med uppsåt negligerar det uppgifter de är ålagda att 

utöva inom ramen för ämbetet.253 Exempel på det är directors som med uppsåt agerar för 

att främja ett annat syfte än det bästa för bolaget. Den tredje, och minst culpösa kategorin, 

är grov oaktsamhet.254 Definitionen av de olika graderna av ond respektive god tro med 

vilka directors kan legalt anses ha brustit i plikterna som dem åligger gäller även vid 

M&A-transaktioner. Bedömningen i transaktionskontexten är densamma som i 

övervakningskontexten som beskrivs härefter: i båda fallen bedöms god tro utifrån 

Disney-standarden.255 Det är däremot extremt svårt att framgångsrikt angripa en 

disinterested director utifrån den andra kategorin av ond tro i transaktionskontexten.256 

 

4.3.3 Duty of oversight 

Av 8 Del. C. § 141 kommer som tidigare nämnt en plikt för directors att överse bolagets 

angelägenheter, förutsatt att det faller inom ramen för ämbetet. En del av denna plikt som 

benämns duty of oversight är att directors skall försäkra sig om att de i bolaget 

underordnade anställda sköter de uppgifter de är ålagda på ett adekvat sätt.257 De har även 

en skyldighet att rapportera till de andra medlemmarna i styrelsen och bolagets ledning 

eventuella materiella problem eller andra graverande oegentligheter som de känner till.258 

                                                 
251 De är fem till antal, varav de mest upplysande gällande bedömningen av good faith är In re Walt Disney 

Co. Derivative Litig., 825 A.2d 275 (Del. Ch. 2003) och In re Walt Disney Co. Deriv. Litig., 906 A.2d 27 

(Del. 2006).  
252 Se In re Walt Disney Co. Deriv. Litig., 906 A.2d 27, s. 64 (Del. 2006). Domstolen beskriver det i fallet 

som: ”/…/ subjective bad faith, that is, fiduciary conduct motivated by an actual intent to do harm.”   
253 Se In re Walt Disney Co. Deriv. Litig., 906 A.2d 27, s. 67 (Del. 2006). 
254 In re Walt Disney Co. Deriv. Litig., 906 A.2d 27, s. 64 f. (Del. 2006): ”/…/ lack of due care-that is, 

fiduciary action taken solely by reason of gross negligence and without any malevolent intent  /…/ grossly 

negligent conduct, without more, does not and cannot constitute a breach of the fiduciary duty to act in 

good faith.”  
255 Se Lyondell Chemical Co.  v. Ryan, 970 A.2d 235 (Del. 2009) och Rohrbacher, An Unremarkable Case: 

Good Faith After Lyondell, s. 19.  
256 Se Lyondell Chemical Co. v. Ryan, 970 A.2d 235, s. 243 (Del. 2009) som beskriver svårigheten så här: 

”In the transactional context, an extreme set of facts is required to sustain a disloyalty claim premised on 

the notion that disinterested directors were intentionally disregarding their duties.” 
257 Se bland annat Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1281 (Del. 1989); In re 

Caremark International, Inc. Deriv. Litig., 698 A.2d 959, s. 971 (Del. Ch, 1996) och In re General Motors 

Corp. Derivative Litig., 2015 WL 3958724, s. *14 (Del. Ch. June 26, 2015). 
258 Se In re American Intern. Group, Inc., 965 A.2d 763, s. 799 (Del. Ch. 2009) varvid det står att: ”/…/ I 

find it inferable that Matthews and Tizzio were aware of misconduct [i bolaget] that should have been 

brought to the attention of AIG’s independent directors (including the Audit Committee) but chose to 

conceal their knowledge, despite having a fiduciary duty to speak.” Se även Albert v. Alex. Brown 

Management Services, Inc., 2005 WL 2130607 (Del. Ch. Aug. 26, 2005) och Beam ex rel. Martha Stewart 
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I förlängningen betyder detta även att directors har en plikt, att om så krävs på grund av 

bolagets natur, se till att informations- och rapporteringssystem implementeras som en 

del i compliance-arbetet. Detta uppmärksammades i Caremark-fallet som specificerade 

denna plikt och namngav denna typ av yrkanden.259 Ett Caremark-yrkande kräver idag 

att en director bryter mot sin plikt att övervaka bolaget genom att inte implementera några 

informations- eller rapporteringssystem eller vid implementerandet av sådana system 

medvetet väljer att inte övervaka dessa, och då inte håller sig varse om ny information.260 

Inbäddat i dessa krav föreligger ett krav på att directors agerat i ond tro.261  

 

4.4 Duty of disclosure 

Directors har även en plikt att för aktieägarna redovisa information.262 Plikten 

härstammar från både duty of care och duty of loyalty och är därmed underordnad 

dessa.263 Vilken överordnad plikt den faller under är viktigt bland annat då brott mot duty 

of care kan exculperas enligt 8 Del. C. § 102(b)(7). Om en director redovisar information 

                                                 
Living Omnimedia, Inc. v. Stewart, 833 A.2d 961, s. 971 n. 13 (Del. 2003). I det sistnämnda fallet diskuteras 

om denna plikt att överse bolagets angelägenheter underställs duty of care eller duty of loyalty, då det i det 

första fallet är möjligt att exculpera handlandet enligt 8 Del. C. § 102(b)(7). I fallet fastställs detta inte, men 

se därom In re Caremark International, Inc. Deriv. Litig., 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996) och Guttman v. 

Huang, 823 A.2d 492, s. 506 (Del. Ch. 2003). 
259 In re Caremark International, Inc. Deriv. Litig., 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996). 
260 Jfr In re Caremark International, Inc. Deriv. Litig., 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996) och Stone ex rel. 

AmSouth Bancorporation v. Ritter, 911 A.2d 362, s. 370 (Del. Ch. 2013) och utvecklingen av plikten 

därom. För mer om bedömningen av så kallade Caremark-yrkanden se Guttman v. Huang, 823 A.2d 492, 

s. 506 (Del. Ch. 2003) och In re Citigroup, Inc. S’holder Litig., 964 A.2d 106, s. 123 (Del. Ch. 2009). Se 

särskilt In re General Motors Corp. Deriv. Litig., 2015 WL 3958724, s. *14 (Del. Ch. June 26, 2015) som 

bryter ned konceptet på ett utmärkt pedagogiskt sätt, och konstaterar att för en kärande part att angripa 

directors med ett Caremark-yrkande är något av de svåraste som finns inom Delawares bolagsrätt. Även 

Petrin, Assessing Delaware’s Oversight Jurisprudence: A Policy and Theory Perspective bidrar med en 

upplysande avhandling. 
261 I det ursprungliga fallet In re Caremark International, Inc. Deriv. Litig., 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996) 

så specificerades inte denna nödvändighet att en director skall ha agerat i ond tro. Strine som då var 

Vicekansler specificerade dock detta krav i Guttman v. Huang, 823 A.2d 492, s. 506 (Del. Ch. 2003), varav 

detta bekräftades i Stone ex rel. AmSouth Bancorporation v. Ritter, 911 A.2d 362, s. 369 f. (Del. 2006). 

Directors duty of oversight är således underordnad duty to act in good faith, som i sin tur är underordnad 

duty of loyalty. Se även Loewenstein, The Diverging Meaning of Good Faith, s. 445. Bedömningen av god 

tro sker utifrån Disney-standarden, se därom även Lyondell Chemical Co. v. Ryan, 970 A.2d 235, s. 240 

(Del. 2009). 
262 Fallet Lynch v. Vickers Energy Corp., 383 A.2d 278, s. 279 (Del. 1978) berörde en fusion där en 

majoritetsägare genom ett tender offer köpte ut de andra ägarna. Efter transaktionen var genomförd stämde 

en av minoritetsägarna bolaget och dess directors då denna ägare ansåg att informationen som var 

tillgänglig för minoritetsägarna inte var tillräckligt extensiv. Domstolen ansåg att: ”/…/ the majority 

shareholder of TransOcean [bolaget], owed a fiduciary duty to plaintiff which required complete candor in 

disclosing fully all of the facts and circumstances surrounding the tender offer.” Plikten kallades förut duty 

of candor men kallas sedan fallet Stroud v. Grace, 606 A.2d 75 (Del. 1992) för duty of disclosure, se därom 

In re Orchard Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 29 n. 9 (Del. Ch. 2014).  
263 Se Pfeffer v. Redstone, 2008 WL 308450, s. *8 (Del Ch. 2008): ”The duty of disclosure is not an 

independent duty, but derives from the duties of care and loyalty.” I denna framställning behandlas den 

därmed separat.  
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som med hänsyn till vidden av den tillgängliggjorda informationen, eller avsaknaden av 

densamma, anses vara klandervärt men sker i god tro så utgör det ett brott mot duty of 

care. Sker detsamma vid avsaknad av god tro utgör det ett brott mot duty of loyalty.264 

Duty of disclosure aktualiseras primärt i samband med att directors söker bemyndigande 

för ett beslut hos aktieägarna. Detta sker bland annat vid aktieägarnas bemyndigande av 

transaktioner, ändring av bolagsordning och försäljning av tillgångar.265 I detta 

sammanhang gäller att: 

”Directors are required to provide shareholders with all information that is material to the 

action being requested and to provide a balanced, truthful account of all matters disclosed in 

the communications with shareholders.”266 

Directors skall alltså delge aktieägarna all materiellt relevant information i förhållande 

till sakfrågan som aktieägarna har att ta ställning till. Med materiellt relevant information 

avses sådan information som en förståndig aktieägare hade bedömt vara viktigt för att 

fatta ett beslut i frågan.267 Denna skyldighet att disseminera information till aktieägarna 

måste balanseras mot den övergripande skyldigheten att behandla bolagets information 

konfidentiellt. Det bör här poängteras att directors även har att behandla bolagets 

information konfidentiellt, de får inte nyttja information härrörande bolaget för egen 

vinning.268  

 Duty of disclosure har en alldeles särskild relation till federala disclosure-

standarder i samband med M&A-transaktioner som aktualiseras i så kallade disclosure 

only settlements, ett fenomen som behandlas separat nedan.269  

 

                                                 
264 Detta förtydligades mot bakgrund av just potentiell exculpering enligt 8 Del. C. § 102(b)(7) i In re Tyson 

Foods, Inc. Consol. S’holder Litig., 919 A.2d 563, s. 597 f. (Del. Ch. 2007). Fallet var en konsoliderad 

stämningsansökan som berörde över ett decenniums bestridda transaktioner. Men i fråga om just duty of 

disclosure skrev Kansler Chandler följande: ”A decision violates only the duty of care when the 

misstatement or omission was made as a result of a director’s erroneous judgment with regard to the proper 

scope and content of disclosure, but was nevertheless made in good faith. Conversely, where there is reason 

to believe that the board lacked good faith in approving a disclosure, the violation implicates the duty of 

loyalty.” 
265 Se In re Orchard Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 16 (Del. Ch. 2014).  
266 Se Malone v. Brincat, 722 A.2d 5, s. 12 (Del. 1998).  
267 I Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 890 (Del. 1985) och Lynch v. Vickers Energy Corp., 383 A.2d 

278, s. 281 (Del. 1978) används terminologin ”germane”. Det beskrivs i det sistnämnda fallet så här: ”/…/ 

the Court was to determine whether defendants had disclosed all information in their possession germane 

to the transaction in issue. And by germane we mean, for present purposes, information such as a reasonable 

shareholder would consider important in deciding whether to sell or retain stock.”  
268 Se Guth v. Loft, Inc., 5 A.2d 503, s. 510 (Del. 1939); Brophy v. Cities Service Co., 70 A.2d 5, s. 7 f. 

(Del. Ch. 1949) och In re Oracle Corp. Deriv. Litig., 867 A.2d 904, s. 934 (Del. Ch. 2004). 
269 Se kapitel 6.2. 
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4.5 Aktieägares fiduciary duties 

Något kort skall sägas om kontrollerande aktieägares fiduciary duties då det påverkar den 

legala prövningen när en person är både director och kontrollerade aktieägare. En 

kontrollerande aktieägare har som grundregel rätt att sälja sina aktier till vem som helst, 

till vilket pris som helst, så länge det inte utgör ett brott mot någon fiduciary duty som en 

kontrollerande aktieägare har gentemot bolaget och minoritetsägarna.270 I en M&A 

kontext är det däremot viktigt att notera att aktier som köps av en kontrollerande 

aktieägare till ett premium utsätts för noggrann legal prövning. Metodologin med vilket 

premien kom att avgöras granskas särskilt noga.271  

 

  

                                                 
270 Se Fliegler v. Lawrence, 361 A.2d 218 (Del. 1976) och Cheff v. Mathes, 199 A.2d 548 (Del. 1964).  
271 Kaplan v. Goldsamt, 380 A.2d 556, s. 568 f. (Del. Ch. 1977). I målet köpte bolaget över en halv miljon 

aktier från en tidigare director till en blygsam premie, men aktien ansågs vara undervärderad och priset 

hade förhandlats fram på ett genomtänkt och rättvist sätt.  
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5 Judiciell prövning av directors beslut 

5.1 Introduktion 

Delawares Court of Chancery, och i förlängningen Delawares Supreme Court, har tre 

olika standarder att tillgripa vid bedömning av huruvida directors brutit mot sina fiduciary 

duties vid utövandet av sitt ämbete. Dessa standards of review utgörs av tre doktriner som 

kallas the business judgment rule, enhanced scrutiny och entire fairness.272 Även om 

dessa tre doktriner inte per se utgör rättsregler som de ovan beskrivna fiduciary duties så 

har de ändock en normativ verkan då directors känner till och agerar utifrån dessa.273 I 

vissa fall utgör till och med delar av doktrinerna så kallade affirmative duty, en absolut 

skyldighet att agera därefter, och är således att betrakta som en rättsregel med samma 

verkan som lag.274 Sådan verkan som rättsregel innebär även att de måste subordineras 

någon typ av fiduciary duty i samband med bland annat exculperingsmål enligt 8 Del. C. 

§ 102(b)(7), vilket dock inte diskuteras i förevarande arbete.275 Generellt kan sägas att 

dessa tre standards of review initialt appliceras baserat på huruvida directors: 

 

i. var disinterested och independent (business judgment rule appliceras), 

ii. stod inför en potentiell intressekonflikt på grund av en stundande 

ägarförändring (enhanced scrutiny appliceras), och 

iii. om de stod inför en de facto intressekonflikt och styrelsen genom detta inte 

kunde anses bestå av en majoritet disinterested och independent directors 

(entire fairness appliceras).276 

                                                 
272 I Reis v. Hazelett Strip-Casting Corp., 28 A.3d 442, s. 457 (Del. Ch. 2011) framgår detta tydligt: 

”Delaware has three tiers of review for evaluating director decision-making: the business judgment rule, 

enhanced scrutiny and entire fairness.” För en ytlig, men utmärkt belysande redogörelse för alla tre 

metoderna se In re Trados Inc. S’holder Litig., 73 A.3d 17, s. 44 f. (Del. Ch. 2013). Se även Chen v. 

Howard-Anderson, 87 A.3d 648, s. 666 (Del. Ch. 2014) och Calma on Behalf of Citrix Systems, Inc. v. 

Templeton, 114 A.3d 563, s. 577 (Del. Ch. 2015). Gällande när de olika prövningsstandarderna appliceras 

se In re Trados Inc. S’holder Litig., 73 A.3d 17, s. 36 (Del. Ch. 2013). 
273 I fall då de inte känner till dessa doktriner blir de informerade därom av deras bolagsjurister (general 

counsel). 
274 Institutet affirmative duty faller dock utanför detta arbetes avgränsning.  
275 Se Chen v. Howard-Anderson, 87 A.3d 648, s. 676 n. 13 (Del. Ch. 2014) där Vicekansler Laster kortfattat 

analyserar betydelsen, och inleder med att skriva: ”/…/ the Section 102(b)(7) analysis may proceed 

differently depending on the facts alleged, the standard of review, and the procedural stage /…/” 
276 Se sammanfattningarna i Chen v. Howard-Anderson, 87 A.3d 648, s. 667 (Del. Ch. 2014) och In re 

Trados Inc. S’holder Litig., 73 A.3d 17, s. 36 (Del. Ch. 2013). 
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Det är möjligt att urskönja en skala med vilket directors bedöms, denna är baserad på om 

styrelsens directors var disinterested och independent.277 Är de det åtnjuter de mest skydd, 

detta sker genom business judgment rule. Är de inte det granskas de särskilt hårt genom 

en entire fairness prövning. I vissa relativt lätt identifierbara situationer finns det en 

förhöjd risk för att annars disinterested och independent directors agerar illojalt, de utsätts 

då för en enhanced scrutiny prövning. Alla dessa standarder och doktriner avgör om 

directors har brutit mot sina fiduciary duties, även om så inte explicit uttrycks. Testerna 

och analyserna doktrinerna utgörs av är designade för att ta fasta på om directors brutit 

mot duty of care eller duty of loyalty.278  

 

5.2 Business judgment rule 

5.2.1 Allmänt om regeln och dess presumtion 

Den grundläggande standarden279 med vilket directors besluts judiciellt prövas i 

Delaware är business judgment rule, som alltså är en standard of review och inte en regel 

som directors har att följa per se.280 Regeln består av en presumtion som en angripande 

part måste överkomma genom att producera bevis som indikerar att en director har agerat 

i strid med presumtionen. Normalt sett så involverar sig inte en domstol i en styrelses 

arbete.281 Presumtionen är att styrelsen, och dess directors, har fattat legalt giltiga beslut. 

Av fallet Aronson v. Lewis framgår att regeln bland annat utgör: 

                                                 
277 Se Pell v. Kill, 135 A.3d 764, s. 785 (Del. Ch. 2016): ”Stated generally, enhanced scrutiny applies where 

the realities of the decisionmaking context can subtly undermine the decisions of even independent and 

disinterested directors.” 
278 Allt som oftast rör det sig om duty of loyalty pliktbrott, varför exculpering enligt 8 Del. C. § 102(b)(7) 

inte aktualiseras.  
279 Att business judgment rule är den primära standarden med vilket legal prövning sker framgår av flera 

fall. Se bland annat Quadrant Structured Products Co., Ltd. v. Vertin, 102 A.2d 155, s. 183 (Del. Ch. 2014), 

där det står att: ”Delaware’s default standard of review is the business judgment rule, a principle of non-

review /…/” 
280 Se bland annat Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, s. 812 (Del. 1984). Angående skillnaden mellan en 

standard of review och en standard of conduct se In re Trados, Inc. S’holder Litig., 73 A.3d 17, s. 42 f. 

(Del. Ch. 2013) som på ett lättbegripligt sätt diskuterar de tre olika standarderna för judiciell prövning. Se 

även Moran v. Household International., Inc., 490 A.2d 1059, s. 1076 (Del. Ch. 1985) där det framgår att: 

”The business judgment rule is primarily a tool of judicial review and only indirectly a standard of conduct 

for corporate management.” Även om det inte är en regel som directors har att direkt rätta sig efter så färgar 

regeln directors handlande. 
281 Denna ovilja att involvera sig uttrycks på ett pedagogiskt sätt i Corwin v. KKR Financial Holdings LLC, 

125 A.3d 304, s. 313 f. (Del. 2015). Det framgår bland annat att: ”/…/ the core rationale of the business 

judgment rule, which is that judges are poorly positioned to evaluate the wisdom of business decisions and 

there is little utility to having them second-guess the determination of impartial decision-makers /…/” 
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”/…/ a presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted 

on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that the action taken was in the 

best interests of the company.”282 

Presumtionen enligt fallet består därmed i att directors anses ha agerat på en informerad 

basis, i god tro och i den ärliga övertygelsen att det fattade beslutet låg i bolagets bästa 

intressen. Även om det inte uttryckligen framkommer i denna formulering så består 

presumtionen även i att directors har uppfyllt sina plikter enligt duty of care och duty of 

loyalty.283 Det föreligger därom en presumtion att varje handling och beslut directors 

företar sker på dessa grunder, och det krävs generellt att en part som avser angripa ett 

beslut av directors kan bevisa att fallet har en tillräckligt stark grund för att genomföra en 

legal prövning.284 En reverserad bevisbörda hade varit uppenbarligt olämplig och lett till 

att affärsbeslut ifrågasatts i efterhand av jurister och domare som saknar kompetens att 

företa en ”objektiv” undersökning.285 Den part som syftar till att bestrida ett styrelsebeslut 

eller directors individuella beslut besitter bevisbördan och måste lyckas överkomma 

presumtionens skyddande verkan.286 Misslyckas denna part göra detta reverseras inte 

bevisbördan, och directors personligen och det av directors fattade beslut som ämnades 

angripas åtnjuter istället fullt legalt skydd genom applicering av business judgment 

rule.287 Frågan som uppstår då är hur en kärande part kan framgångsrikt angripa ett beslut 

och förhindra appliceringen av regeln?  

 

                                                 
282 473 A.2d 805, s. 812 (Del. 1984).  
283 För en längre diskussion se Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, s. 360 (Del. 1994). Se även 

Johnson, Unsettledness in Delaware Corporate Law: Business Judgment Rule, Corporate Purpose, s. 427. 
284 Angående grunden med vilket en kärande part skall angripa ett beslut avses det som i USA kallas för 

merits och de skall vara rimligt tänkbara (resonable conceivable i Delaware). 
285 Angående konsekvenserna av en sådan omvänd bevisbörda se exempelvis In re Caremark International, 

Inc. Derivative Litigation, 698 A.2d 959, s. 967 n. 16 (Del. Ch. 1996). Att en domstol bedömer ett 

affärsbesluts skälighet i efterhand är knappast skäligt, och för tankarna till det amerikanska idiomatiska 

uttrycket ”hindsight is 20/20” – det är lätt att bedöma affärsbeslut i efterhand när utfallet står klart.  
286 Se In re Trados Inc. S’holder Litig., 73 A.3d 17, s. 43 (Del. Ch. 2013) och Cede & Co. v. Technicolor, 

Inc., 634 A.2d 345 (Del. 1994). Se även det tidigare diskuterade fallet Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, 

s. 872 (Del. 1985). I Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, s. 812 (Del. 1984) skriver domstolen: ”The burden 

is on the party challenging the decision to establish facts rebutting the presumption.” 
287 Citron v. Fairchild Camera & Instrument Corp., 569 A.2d 53, s. 64 (Del. 1989), där följande finns att 

läsa: ”If the proponent fails to meet her burden of establishing facts rebutting the presumption, the business 

judgment rule, as a substantive rule of law, will attach to protect the directors and the decisions they make.” 
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5.2.2 Motbevisandet av presumtionen och reverserad bevisbörda 

5.2.2.1 Bakgrund 

För att lyckas motbevisa presumtionen måste en kärande part motbevisa någon del av de 

antaganden som presumtionen gör.288 Sedan Aronson v. Lewis har regelns betydelse 

utvecklats ytterligare, även om kärnan av regeln kvarstår i den form som uttrycktes i 

fallet. En av de mer pedagogiska formuleringarna av regelns rekvisit är den följande: 

”The business judgment rule, as a general matter, protects directors from liability for their 

decisions so long as there exist a business decision, disinterestedness and independence, due 

care, good faith and no abuse of discretion and a challenged decision does not constitute 

fraud, illegality, ultra vires conduct or waste.”289 

Rekvisiten i denna formulering är nästintill heltäckande. Jag har personligen valt att 

kategorisera dessa utifrån när i bedömningen de utförs, och delvis efter hur lätta de är att 

bedöma. Den legala analysen är, såvitt jag kan urskönja, tredelad, och består av: (i) 

prövning av applicerbarhet, (ii) prövning av duty of care och duty of loyalty, och (iii) 

prövning av rationellt affärssyfte.  

 Den första delen av analysen rör huruvida business judgment rule är applicerbar. 

Detta är i vissa delar lätt att bedöma och i andra svårare. Det grundläggande kravet för 

applicering av regeln är att styrelsen som fattade beslutet skall bestå av tillräckligt många 

disinterested och independent directors.290 Denna bedömning sker på en individuell 

basis.291 Generellt skall en majoritet av styrelsens directors vara disinterested eller 

independent för att styrelsen skall skyddas av regeln.292 I Crescent/Mach I Partners, L.P. 

v. Turner293 sökte minoritetsägare i ett fusionerat bolag rescissory damages då de ansåg 

att directors brustit i sina fiduciary duties vid fusionsförfarandet. Där konstateras det att:  

                                                 
288 Se eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, 16 A.3d 1, s. 36 (Del. Ch. 2010): ”There are a number of 

ways the plaintiff can rebut the business judgment presumption /…/” 
289 Robotti & Co., LLC v. Lidell, 2010 WL 157474, s. *11 (Del Ch. Jan. 14, 2010). 
290 För definitionen av olika directors se kapitel 3.4.1.Även fallet Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805 (Del. 

1984) inkluderar en diskussion om definitionerna av både disinterested och independent directors och 

konstaterar även att om: ”/…/ the transaction is not approved by a majority consisting of the disinterested 

directors, then the business judgment rule has no application whatever in determining demand futility.”  
291 Se Orman v. Cullman, 794 A.2d 5, s. 22 (Del. Ch. 2002). Fallet berörde en cash-out merger där 

aktieägare i en i en stämningsansökan hävdade att bolagets directors brutit mot sin fiduciary duty allmänhet 

och sin duty of disclosure särskilt. Kansler Chandler fastslog att: ”To establish that a board was interested 

or lacked independence, a plaintiff must allege facts as to the interest and lack of independence of the 

individual members of that board.”  
292 Se Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1156, s. 1168 (Del. 1995).  
293 846 A.2d 963 (Del. Ch. 2000). 
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”In order to apply the entire fairness standard of review, plaintiffs must demonstrate that a 

majority of the director defendants have a financial interest in the transaction or were 

dominated or controlled by a materially interested director.”294  

E contrario innebär citatet att för att prövas enligt den primära doktrinen (business 

judgment rule) skall en majoritet av styrelsen vara disinterested och independent. Av 

fallet framgår även att om en director oaktsamt eller medvetet väljer att inte redogöra för 

sitt egenintresse eller beroendeställning kan en styrelse som annars hade skyddats av 

regeln fråntas sitt skydd. Det får dessutom inte röra sig om en transaktion som godkänts 

av en styrelse där beslutsfattandet skett mot bakgrund av bedrägeri eller där directors 

agerat för att tjäna egna syften.295 Att ett beslut fattas som styrelsen inte har laga rätt att 

fatta är uppenbart oskäligt och styrelsen åtnjuter inte skydd under regeln i sådant fall.296 

Gällande vad som konstituerar ett affärsbeslut så räknas även det medvetna valet att avstå 

från att fatta ett beslut.297 Termen business decision (affärsbeslut) diskuteras i Aronson v. 

Lewis298 där domstolen fastslår att regeln endast är verksam i kontexten där directors 

fattar ett beslut. Men att medvetet avstå från att fatta beslut är även det ett beslut. Det 

framstår dock som att kontexten spelar särskild roll att döma av domstolens formulering 

i fallet:  

”/…/ it also follows that under applicable principles, a conscious decision to refrain from 

acting may nonetheless be a valid exercise of business judgment and enjoy the protections of 

the rule.” 

Den andra delen prövar om styrelsens directors agerat enligt sin duty of care och duty of 

loyalty.299 Prövningen sker i regel utifrån ett individuellt perspektiv, där varje director 

                                                 
294 846 A.2d 963, s. 979 (Del. Ch. 2000). 
295 Citron v. Fairchild Camera and Instrument Corp., 569 A.2d 53, s. 64 (Del. 1989). Rörande 

presumtionens applicering står det att den: ”/…/ attaches to a director-approved transaction within a board’s 

conferred or apparent authority in the absence of any evidence of fraud, bad faith, or self-dealing in the 

usual sense of personal profit or betterment. The burden falls upon the proponent of a claim to rebut the 

presumption by introducing evidence either of director self-interest, if not self-dealing, or that the directors 

either lacked good faith or failed to exercise due care.” 
296 Vilket även tar avstamp i ultra vires doktrinen (som innebär att agerande eller beslut skett vid avsaknad 

av laga makt, det är helt enkelt legalt ogiltigt), citerat som ett av rekvisiten ovan. Doktrinen är numera 

partiellt avskaffad i Delaware, se 8 Del. C. § 124. Den har dock alltjämt viss betydelse i 

transaktionskontexten. Se Carsanaro v. Bloodhound Technologies, Inc., 65 A.3d 618 (Del. Ch. 2013). 
297 Se Moran v. Household Intern., Inc., 490 A.2d 1059, s. 1076 (Del. Ch. 1985) där domstolen fastslår att 

”The strength of the presumption may vary according to the procedural context in which it is raised as a 

defense.” Jfr med presentationen av informerade affärsbeslut i kapitel 4.2.2 och betydelsen av duty of care 

i denna kontext av judiciell prövning.  
298 473 A.2d 805, s. 813 (Del. 1984). 
299 Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, s. 361 (Del. 1994): ”To rebut the rule, a shareholder 

plaintiff assumes the burden of providing evidence that directors, in reaching their challenged decision, 

breached any one of the triads of their fiduciary duty – good faith, loyalty or due care.” Som sedermera 

fastslagits så finns denna triad av plikter inte kvar. Istället är duty to act in good faith underordnad duty of 
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svarar för sina egna handlingar. I fallet In re Walt Disney Co. Deriv. Litig.300 påpekar 

domstolen att enligt Smith v. Van Gorkom301 så bedöms hela styrelsen som en enhet vid 

appliceringen av regeln. Men då regeln motbevisats och ansvarsfrågan skall avgöras 

bedöms directors individuellt.302 Huvudsaken är att directors har agerat enligt sin duty of 

loyalty, duty of care och med duty to act in good faith vid beslutsfattandet.303 

Den tredje delen i analysen är att utreda huruvida beslutet var irrationellt.304 Denna 

bedömning utgör den yttre gränsen för regelns verkan. Såtillvida inte en av 

komponenterna i presumtionen motbevisas undersöker domstolen endast: 

”/…/ whether the business decision made was rational in the sense of being one logical 

approach to advancing the corporation’s objectives.”305 

Att lyckas bevisa att beslutet var irrationellt är i praktiken nästan omöjligt. Så länge 

beslutet kan anses ha vilket rationellt affärssyfte som helst så intervenerar inte 

domstolen.306 Regeln är snarare processorienterad än objektorienterad. Med denna 

formulering avses att regeln tar sikte på att processen med vilken directors kom att fatta 

ett beslut är föremål för den primära prövningen, inte beslutet i sig.307  

                                                 
loyalty. Se mer därom kapitel 3.5.1 n. 192. Detta påverkar inte den legala bedömningen som så, då kravet 

att agera i god tro är ett av rekvisiten för att skyddas av business judgment rule. 
300 907 A.2d 693, s. 748 (Del. Ch. 2005). 
301 488 A.2d 858 (Del. 1985). 
302 In re Walt Disney Co. Derivative Litig., 907 A.2d 693, s. 748 (Del. Ch. 2005): ”/…/ liability 

determinations must be on a director-by-director basis.” 
303 Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, s. 812 (Del. 1984). Domstolen påpekar att directors måste vara adekvat 

informerade, men att detta i sig inte utgör en skyddsvärd grund i avsaknad av agerande som skett med due 

care. 
304 Se In Re Orchard Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 34 (Del. Ch. 2014): ”Only when a 

decision lacks any rationally conceivable basis will a court infer bad faith and a breach of duty.” 
305 Se In re Dollar Thrifty S’holder Litig., 14 A.3d 573, s. 598 (Del. Ch. 2010). Se även Quadrant Structured 

Products Co., Ltd. v. Vertin, 102 A.2d 155, s. 183 (Del. Ch. 2014).  
306 Flera fall har beskrivit detta som: ”Board of directors enjoys presumption of sound business judgment; 

its decisions will not be disturbed by court if they can be attributed any rational business purpose /…/” 

Uttrycket ”any rational business purpose” är ett vitt begrepp, och kommer från Sinclair Oil Corp. v. Levien, 

280 A.2d 717, s. 720 (Del. 1971). Jfr dock In re infoUSA, Inc. S’holders Litig., 953 A.2d 963, s. 1000 (Del. 

Ch. 2007) där domstolen skrev följande formulering angående irrationella affärssyften: ”The [business 

judgment] rule does not require the Court to bless the conclusion of a director that is self-evidently nonsense 

on stilts, nor does it protect a board that looks into the sun and names it the moon.” Ibland skriver 

domstolarna: ”/…/ the judgment of the board will not be second-guessed and absent an abuse of discretion, 

that judgment will be respected by the courts.” Se därom bland annat In re KKR Financial Holdings LLC 

S’holder Litig., 101 A.3d 980, s. 989 f. (Del. Ch. 2014) och Orman v. Cullman, 794 A.2d 5, s. 20 (Del. Ch. 

2002). Med uttrycket ”abuse of discretion” avses en prövning av rationellt affärssyfte; är det inte ett 

rationellt affärssyfte så är det ett missbruk av styrelsens makt som inte skyddas av regeln. 
307 Se In re Caremark International, Inc. Derivative Litigation, 698 A.2d 959, s. 967 (Del. Ch. 1996) där 

detta fokus beskrivs som: ”/…/ whether a judge or jury considering the matter after the fact, believes a 

decision substantially wrong, or degrees of wrong extending through stupid to egregious or irrational, 

provides no ground for director liability, so long as the court determines that the process employed was 

either rational or employed in good faith effort to advance the corporate interest.” 
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Om en kärande part inte lyckas motbevisa någon del av presumtionen så 

föreligger i regel inte något annat typ av remedium. Det enda som går att nyttja i en sådan 

situation är waste-doktrinen som väldigt sällan är applicerbar.308 

 Om business judgment rule presumtionen motbevisas åligger det istället de 

directors som står anklagade för att ha brutit mot sina fiduciary duties att bevisa att 

transaktionen i sin helhet var rättvis genom en entire fairness prövning.309  

 

5.2.3 Regelns specifika betydelse i transaktionskontexten 

Vissa egenskaper som regeln besitter manifesteras primärt i en transaktionskontext, vilket 

även är då regeln oftast prövas.310 Att exempelvis tacka nej till ett anbud eller avsluta en 

transaktionsprocess faller inom det ansvar som åligger directors och bedöms normalt 

inom ramen för business judgment rule.311 I Gantler v. Stephens312 yrkade aktieägarna på 

att styrelsen och bolagets officers brutit mot sina fiduciary duties när de inte sålde bolaget, 

och istället privatiserade det, åtminstone delvis till gagn för sig själva. När domstolen 

prövade fallet skrev de: 

”Our analysis of whether the Board’s termination of the Sales Process merits the business 

judgment presumption is two pronged. First, did the Board reach its decision in the good faith 

pursuit of a legitimate corporate interest? Second, did the board do so advisedly? For the 

Board’s decision here to be entitled to the business judgment presumption, both questions 

must be answered affirmatively.”313  

Dessa två krav var alltså i relation till att styrelsen valde att avsluta en försäljningsprocess, 

och måste ses i ljuset av detta. Att detta har en särskild betydelse kommer av att det står 

                                                 
308 Detta gäller vid derivative litigations, se därom In re Walt Disney Co. Derivative Litig., 906 A.2d 27, 

s. 74 (Del. 2006). I förhållande till den kärande partens yrkande om att avgångsvederlaget till före detta 

VD:n utgjorde waste: ”This claim is rooted in the doctrine that a plaintiff who fails to rebut the business 

judgment rule presumptions is not entitled to any remedy unless the transaction constitutes waste.” 
309 Se Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, s. 361 (Del. 1994), ”If the rule is rebutted, the burden 

shifts to the defendant directors, the proponents of the challenged transaction, to prove to the trier of fact 

the entire fairness of the transaction to the shareholder plaintiff.” Se även eBay Domestic Holdings, Inc. v. 

Newmark, 16 A.3d 1, s. 36 f. (Del. Ch. 2010). Doktrinen entire fairness diskuteras nedan i kapitel 5.4. 
310 Regeln kommer till användning i många andra situationer, men det är framförallt i en transaktionskontext 

som aktieägarna stämmer bolaget och dess directors. Regeln får även en helt annan betydelse i 

transaktionskontexten, då den är så nära anknuten enhanced scrutiny doktrinen. 
311 Gantler v. Stephens, 965 A.2d 695, s. 706 (Del. 2009): ”A board’s decision not to pursue a merger 

opportunity is normally reviewed within the traditional business judgment framework. In that context, the 

board is entitled to a strong presumption in its favor, because implicit in the board’s statutory authority to 

propose a merger, is also the power to decline to do so.” Se även TW Servs., Inc. v. SWT Acquisition Corp., 

1989 WL 20290, s. *11 (Del. Ch. Mar. 2, 1989). Styrelsens rätt att fatta dylika beslut kommer av 8 Del. C. 

§ 141(a) och § 251.  
312 965 A.2d 695 (Del. 2009). 
313 Se Gantler v. Stephens, 965 A.2d 695, s. 706 (Del. 2009). Se även Blaustein v. Lord Baltimore Capital 

Corp., 2013 WL 1810956, s. *18 n. 115 (Del. Ch. Apr. 30, 2013). 
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nära till hands för en kärande part att hävda att styrelsens directors endast verkar för att 

förskansa sig själva i styrelserollen på bekostnad av aktieägarna.314 I fallet stod en 

majoritet av styrelsen inför en intressekonflikt, och domstolen ansåg att fallet hade 

meriter.315  

I övrigt kan en transaktion förhindras genom att den blir enjoined av Delawares 

Court of Chancery samtidigt som bolagens directors blir skyddade av regeln.316 Beslutet 

som objekt har därmed underkänts samtidigt som beslutsfattandeprocessen har godkänts. 

Även bevisbördan kan skiftas av domstolen i vissa transaktionssituationer, på så sätt att 

directors redan från början äger bördan.317 Så är fallet bland annat vid en enhanced 

scrutiny prövning.  

 

5.3 Enhanced scrutiny 

5.3.1 Introduktion 

Den andra standarden för judiciell prövning är enhanced scrutiny.318 Detta är den 

mellersta standarden och är ett mellansteg mellan business judgment rule som är 

fördelaktig för directors och entire fairness som är fördelaktig för de som angriper 

directors agerande.319 Denna standard of review består av Unocal-doktrinen som i sin tur 

består av Revlon-doktrinen och Blasius-doktrinen.320 Dessa tre subdoktriner har fått sina 

                                                 
314 Gantler v. Stephens, 965 A.2d 695, s. 707 (Del. 2009). 
315 Prövning av directors skedde individuellt enligt Chancery Court Rule 12(b)(6) angående ”motion to 

dismiss” – den svarande partens yrkande om att avfärda fallet. Fallet återgick till Court of Chancery för 

prövning.  
316 Gimbel v. Signal Companies, Inc., 316 A.2d 599 (Del. Ch. 1974). Fallet rörde en preliminary injunction, 

och utgjorde med andra ord inte en fullödig legal prövning. Se kapitel 2.6.3.2. 
317 Som exempel kan påpekas fall då directors genomför återköp av aktier med bolagets kapital vid bland 

annat hostile takeover-bud. Se därom Bennett v. Propp, 187 A.2d 405, s. 409 (Del. Ch. 1962) där det i 

kontexten av återköp av aktier sägs att: ”/…/ the burden should be on the directors to justify such a purchase 

as one primarily in the corporate interest.” 
318 In re Trados, Inc. S’holder Litig., 73 A.3d 17, s. 43 (Del. Ch. 2013).  
319 Larkin v. Shah, 2016 WL 4485447, s. 12 n. 69 (Del. Ch. Aug. 25, 2016): ”Delaware courts apply 

enhanced scrutiny, a middle-ground situated between business judgment and entire fairness, in 

circumstances that present a priori reasons to question board members’ motives that are comparatively less 

concerning than circumstances warranting the imposition of entire fairness.” 
320 Angående de olika doktrinernas sammanflätade natur uttalade Delawares Court of Chancery i Pell v. 

Kill, 135 A.3d 764, s. 784 (Del. Ch. 2016) att Unocal- och Revlon-doktrinerna: ”/…/ were perceived 

initially to be separate doctrines, with the latter imposing affirmative conduct obligations on directors. Over 

the ensuing decades, Delaware decisions have made clear that Revlon does not impose conduct obligations 

but rather operates as a form of reasonableness review, i.e., a manifestation of enhanced scrutiny.” 

Domstolen fortsatte med att konstatera, i förhållande till Blasius-doktrinen att: ”/…/ the Delaware Supreme 

Court has made clear that Blasius is a form of enhanced scrutiny in which the compelling justification 

concept from that decision is applied within the enhanced standard of judicial review.” De olika 

prövningarna kallas i amerikansk juridisk nomenklatur för Unocal enhanced scrutiny, Revlon enhanced 

scrutiny och Blasius enhanced scrutiny.  
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namn från de rättsfall som stipulerade dem.321 Gemensamt för dem är att då dessa 

aktualiseras så försvinner premissen att directors är skyddade av business judgment rule, 

istället prövas de omedelbart utifrån aktuell enhanced scrutiny-doktrin.322 Unocal-

doktrinen innebär att enhanced scrutiny appliceras för att pröva ett målbolags styrelses 

agerande vid takeovers. Revlon-doktrinen innebär att enhanced scrutiny appliceras för att 

pröva en styrelses agerande i kontexten av stundande och säkerställda ägarförändringar. 

Blasius-doktrinen appliceras då directors motarbetar aktieägarnas rösträtt. Generellt för 

enhanced scrutiny kan sägas att det är en vårdslöshetsprövning som tar sikte på om 

directors agerat på ett resonligt sätt. Unocal- och Revlon-doktrinerna är avsedda att 

appliceras innan en M&A-transaktion som potentiellt kan vålla irreparabel skada för 

aktieägarna genomförs. Terminologin ”irreparabel skada” kommer från rekvisiten för att 

erhålla en injunction.323 I Corwin v. KKR Financial Holdings LLC skrev domstolen att:  

”First, Unocal and Revlon are primarily designed to give stockholders and the Court of 

Chancery the tool of injunctive relief to address important M & A decisions in real time, 

before closing. They were not tools designed with post-closing money damages claims in 

mind /…/”324 

Huvudregeln är att efter konsumtion av ett merger agreement som resulterar i fullbordad 

M&A-transaktion så är business judgment rule direkt applicerbar, även om enhanced 

scrutiny hade varit applicerbar under konsumtionen. 

 

5.3.2 Unocal-doktrinen 

5.3.2.1 Allmänt om doktrinen 

Generellt skall business judgment rule som presumtion alltid skydda directors. Det är 

dock inte alltid klokt att hålla fast vid denna presumtion i alla typer av lägen. Så är fallet 

vid vissa takeover-situationer. På grund av den höga risken för att directors eller styrelsen 

som helhet agerar utifrån sitt eget bästa och inte bolagets bästa krävs en noggrannare 

                                                 
321 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985); Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes 

Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986) och Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. 

Ch. 1988). 
322 Se Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1288 (Del. 1989) och In re Del Monte 

Foods Co. S’holders Litig., 25 A.3d 813, s. 830 (Del. Ch. 2011). Det senare fallet rörde en planerad fusion 

där aktieägarna sökte, och erhöll, en injunction mot en aktieägaromröstning på en tilltänkt framtida 

bolagsstämma. Del Monte ägdes av tre private equity-bolag, varav den största general partnern (GP) var 

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR, numera KKR & Co. L.P.). KKR är ett extremt välkänt amerikanskt 

PE-bolag som var det bolag som köpte RJR Nabisco år 1988 genom en LBO, vilket inom M&A-kretsar är 

en transaktion som blev populariserad genom boken Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco. 

Således förekommer KKR som svarande part i väldigt många av de fall som diskuteras i detta arbete.  
323 Se kapitel 2.6.3.2. 
324 125 A.3d 304, s. 312 (Del. 2015).  
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prövning av directors förfarande i denna kontext.325 Att som presumtion antaga att 

directors i målbolaget förhåller sig opartiska och objektiva i en situation där risken för 

intressekonflikt är påtaglig är inte rimligt för bolagets aktieägare.326 Istället granskas 

directors i sådana kontexter under Unocal-doktrinen.327  

Fallet handlade om Mesa Petroleum Co. (Mesa) och Unocal Corp. (Unocal) där Mesa 

försökte, genom ett så kallat two-tier front loaded cash tender offer förvärva Unocal. 

Transaktionsstrukturen gick ut på att förvärvet genomfördes i två steg, med ett front-end bud 

och ett back-end bud. Det första steget bestod av ett kontant tender offer riktat till 37% av 

aktieägarna i Unocal, för att erhålla strax över 50% av rösterna i bolaget (Mesa hade sedan 

tidigare cirka 13%). Det andra steget bestod av ett bud som var tänkt att förvärva de 49% 

resterande aktierna där Mesa betalade med egenemitterade finansiella instrument som i 

praktiken var värdelösa, och beskrevs av Unocal i deras proxy statement som ”junk bonds”. 

För att bekämpa denna fientliga takeover företog Unocal ett ”self-tender offer” för de 

utestående aktierna, detta tender offer inkluderade dock inte Mesa. Frågan var huruvida ett 

self-tender offer som medvetet utesluter en aktieägare var tillåtet? 

I Gilbert v. El Paso Co. förtydligas applicering av doktrinen: 

”/…/ Unocal is invoked as the result of any defensive measures taken in response to some 

threat to corporate policy and effectiveness which touch upon issues of control.”328 

Doktrinen appliceras således vid tröskeln av en ägarförändring om målbolagets directors 

använder försvarsåtgärder.329 I en sådan situation skall målbolagets directors försvara sitt 

                                                 
325 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 954 (Del. 1985). Domstolen anser att risken för 

en intressekonflikt är en reell sådan, och att det inte är lätt att vara objektiv i en stundande takeover. De 

uttrycker följande sentiment angående takeovers: ”Because of the omnipresent specter that a board may be 

acting primarily in its own interests, rather than those of the corporation and its shareholders, there is an 

enhanced duty that calls for judicial examination at the threshold before the protections of the business 

judgment rule may be conferred.” 
326 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985): ”We must bear in mind the 

inherent danger in the purchase of shares with corporate funds to remove a threat to corporate policy when 

a threat to control is involved. The directors are of necessity confronted with a conflict of interest, and an 

objective decision is difficult.” 
327 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985). 
328 Se Gilbert v. El Paso Co., 575 A.2d 1131, s. 1144 (Del. 1990). I fallet står det att: ”The heightened 

scrutiny mandated by Unocal applies at the threshold of inquiry when, under the circumstances here, a 

board of directors opposes a hostile bid for control of a corporate enterprise.”   
329 Angående kravet på att försvarsåtgärder brukas se även Unitrin, Inc. v. American General Corp., 651 

A.2d 1361, s. 1372 (Del. 1995) där domstolen med emfas betonar att ”Before a board of directors’ action 

is subject to the Unocal standard of enhanced judicial scrutiny, the court must determine whether the 

particular conduct was defensive.” Angående kravet på att det skall röra sig om en ägarförändring så 

genomgår sådana styrelsebeslut en mycket noggrannare judiciell granskning än beslut som är allmänna 

affärsbeslut rörande bolagets normala förehavanden, något som tydligt visas i detta kapitel. För en 

nyanserad diskussion kring denna separation se Regan, The Unimportance of Being Earnest: Paramount 

Rewrites The Rules for Enhanced Scrutiny in Corporate Takeovers, s. 195–199. Att styrelsen 

överhuvudtaget får företa försvarsåtgärder är en allmän rättsprincip. Se därom Pogostin v. Rice, 480 A.2d 

619, s. 627 (Del. 1984) och Paramount Communications Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 34, s. 43 

n.  13 (Del. 1994). I det sistnämnda fallet skrivs: ”/…/ where a potential sale of control by a corporation is 
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agerande genom att uppfylla två krav, eller tester.330 Varje defensiv åtgärd som styrelsen 

företar prövas var för sig utifrån dessa tester.331  

 

5.3.2.2 Rimlighet och proportionalitet 

Det första är rimlighetstestet, som går ut på att de skall kunna visa att det hade rimlig 

anledning att antaga att en fara förelåg gentemot bolagets intressen.332 Om directors i god 

tro företar en resonabel undersökning i frågan uppfyller de i regel detta test.333 Tanken är 

att om en styrelses undersökning sker inom ramen för dessa krav kan slutsatsen i sig inte 

anklagas. Testet är snarast en processorienterad sådan. Som exempel på anledningar till 

varför en styrelse skulle anta försvarsåtgärder vid en potentiell takeover är inadekvat pris 

för aktierna, budets timingen och dess natur i övrigt, risken för icke-konsumtion av budet, 

legala frågor, kvalitén på de erbjudna finansiella instrumenten och effekten på tredje 

part.334 I Unocal-fallet ansåg styrelsen att det tender offer de hade att bedöma var ett hot 

mot bolagets intressen då det erbjudna priset var alldeles för lågt, budet var till sin natur 

betvingande, och risken för att utsättas för greenmail var påtaglig.335 I det fallet ansåg 

domstolen att styrelsen hade, genom god tro, företagit en resonabel undersökning.336 

Bevisning i frågan blir materiellt förstärkt om styrelsen består av en majoritet oberoende 

och självständiga directors, då detta är ett starkt indicium om att styrelsen agerat i god tro 

och att den företagit en resonabel undersökning i frågan.337  

Det andra är proportionalitetstestet som är i sin tur uppdelat i två delar; först sker 

ett common law test och sedan en resonlighetsanalys. Testet undersöker om styrelsens 

                                                 
not the consequence of a board’s action, this Court has recognized the prerogative of a board of directors 

to resist a third party’s unsolicited acquisition proposal or offer.”  
330 Även om testen stipulerades i Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985) 

så sammanfattas de på ett väldigt pedagogiskt sätt i Unitrin, Inc. v. American General Corp., 651 A.2d 

1361, s. 1373 (Del. 1995). 
331 Se Gilbert v. El Paso Co., 575 A.2d 1131, s. 1145 (Del. 1990): ”In assessing the plaintiffs’ allegations, 

we must evaluate the El Paso [målbolagets] directors’ overall response to the December offer, including 

the justification for each challenged defensive measure, and the results achieved thereby.” 
332 Se Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985): ”/…/ directors must show 

that they had reasonable grounds for believing that a danger to corporate policy and effectiveness existed 

because of another person’s stock ownership.” 
333 Se Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985). Det står, i relation till testet, 

att: ”/…/ they satisfy that burden by showing good faith and reasonable investigation.” 
334 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985). 
335 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985). 
336 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985). 
337 Se Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985). Se även Paramount 

Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1154 (Del. 1989). Det som avses är att bevisningen 

blir ”/…/ materially enhanced, as here, by the approval of a board comprised of a majority of outside 

independent directors who have acted in accordance with the foregoing standards [de krav som testet 

specificerar].” Angående definitionen av outside och independent directors se kapitel 3.4.1. 
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directors agerat proportionerligt i förhållande till det uppfattade hotet.338 Om det 

individuella agerandet av en director i styrelsen är för intrasslat i de övrigas agerande 

bedöms hela styrelsen som en enhet.339 Grunden till proportionalitetstestet uttrycktes i 

Unocal som att en styrelse inte har rätten att nyttja vilka drakoniska medel som helst för 

att avvärja ett uppfattat hot.340 Huruvida försvarsåtgärderna är drakoniska eller inte 

avgörs av ett common law test i två delar.341 Proportionalitetstestet går därmed först ut på 

ett tvåstegstest.342 Först måste domstolen avgöra om försvarsåtgärderna var förebyggande 

eller betvingande.343 Förebyggande försvarsåtgärder är sådana som berövar aktieägarna 

rätten att erhålla alla tender offers, eller förhindrar en budgivare från att söka kontroll i 

bolaget genom att fundamentalt inskränka i möjligheten att företa en proxy contest.344 En 

betvingande defensiv åtgärd har som mål att påtvinga bolagets aktieägare ett 

management-sponsrat alternativ till ett fientligt anbud, eller på annat sätt få aktieägarna 

att rösta igenom en transaktion på andra grunder än transaktionens meriter.345 Om 

målbolagets directors kan bevisa att försvarsåtgärderna var vare sig förebyggande eller 

betvingande sådana övergår tvåstegsanalysen till en resonlighetsanalys.346  

                                                 
338 Se Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985): ”A further aspect is the 

element of balance. If a defensive measure is to come within the ambit of the business judgment rule, it 

must be reasonable in relation to the threat posed. This entails an analysis by the directors of the nature of 

the takeover bid and its effect on the corporate enterprise.”  
339 Se Unitrin, Inc. v. American General Corp., 651 A.2d 1361, s. 1387 (Del. 1995): ”Where all of the target 

board’s defensive actions are inextricably related, the principles of Unocal require that such actions be 

scrutinized collectively as a unitary response to the perceived threat.” Se även Gilbert v. El Paso Co., 575 

A.2d 1131, s. 1145 (Del. 1990) och Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc., 818 A.2d 914, s. 932 (Del. 

2003).  
340 Se Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 955 (Del. 1985): ”A corporation does not 

have unbridled discretion to defeat any perceived threat by an Draconian means available.” 
341 Se Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc., 818 A.2d 914, s. 932 (Del. 2003): ”Since Unocal, this Court 

has consistently recognized that defensive measures which are either preclusive or coercive are included 

within the common law definition of draconian.” Se även Unitrin, Inc. v. American General Corp., 651 

A.2d 1131, s. 1387 (Del. 1995). 
342 Se Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc., 818 A.2d 914, s. 935 (Del. 2003).  
343 Den amerikanska terminologin är, som citat ovan i n. 341 visar, ”preclusive” respektive ”coercive”. Se 

även Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1154 f. (Del. 1989).  
344 Se Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1154 (Del. 1989). Se även 

Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc., 818 A.2d 914, s. 935 (Del. 2003), där det står att: ”A response is 

preclusive if it deprives stockholders of the right to receive all tender offers or precludes a bidder from 

seeking control by fundamentally restricting proxy contests or otherwise.” 
345 Se Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1154 (Del. 1989). Även detta led i 

analysen förtydligades i Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc., 818 A.2d 914, s. 935 (Del. 2003). 

Domstolen skrev där: ”A response is coercive if it is aimed at forcing upon stockholders a management-

sponsored alternative to a hostile offer.” Den kanske bästa förklaring är dock den i Williams v. Geier, 671 

A.2d 1368, s. 1382 f. (Del. 1996): ”Wrongful coercion may exist where the board or some other party takes 

actions which have the effect of causing the stockholders to vote in favor of the proposed transaction for 

some reason other than the merits of that transaction.” 
346 Se Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc., 818 A.2d 914, s. 935 (Del. 2003). I förhållande till Unocal-

doktrinens andra test (proportionalitetstestet) skrev domstolen: ”The NCS directors must first establish that 

the merger deal protection devices adopted in response to the threat were not coercive or preclusive, and 
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5.3.2.3 Resonlighetsanalysen 

Resonlighetsanalysen undersöker om försvarsåtgärderna var resonliga i förhållande till 

hotet, och är den andra delen i proportionalitetstestet.347 För att en defensiv åtgärd skall 

vara resonlig krävs först att en tydlig identifiering av hotets natur sker.348 Som en del av 

denna identifiering skall bolagets directors utvärdera hotets betydelse för bolagets 

ändamål, huruvida det finns alternativa metoder för att skydda detta ändamål, vilken 

verkan sådana alternativa metoder har samt andra relevanta faktorer.349 Om 

försvarsåtgärderna är resonliga eller inte är inte alltid lätt att avgöra. I Unocal-fallet ansåg 

domstolen att styrelsens directors agerat korrekt som genomfört ett self-tender offer av 

det slag som beskrivits ovan, då budgivaren utgjorde ett klart hot mot bolagets intressen, 

budet var manipulativt och ekonomiskt oattraktivt.350  

Unocals styrelse ansåg att front-end budet om 54 USD per aktie var otillräckligt. Det andra 

steget som involverade en back-end squeeze out där Mesa betalade i så kallade ”junk bonds” 

ansågs av styrelsen vara värda långt under 54 USD. Detta är ett klassiskt exempel på ett 

manipulerande och påtvingande bud; de aktieägare som inte accepterar det första budet 

riskerar att hamna i de 49% som får nöja sig med ett ännu värre bud.351  

Unocal-doktrinen har inte till syfte att i retrospekt bedöma de underliggande finansiella 

meriterna för varje komponent i den eventuella takeovern.352 Doktrinen är designad på ett 

                                                 
then demonstrate that their response was within a range of reasonable responses to the threat perceived /…/ 

This aspect of the Unocal standard provides for a disjunctive analysis. If defensive measures are either 

preclusive or coercive they are draconian and impermissible.” Dels konstaterar domstolen att 

proportionalitetstestet först skall undersöka om försvarsåtgärderna var drakoniska genom att vara antingen 

förebyggande eller betvingande, det är alltså alternativa (disjunctive) rekvisit.  
347 Se Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc., 818 A.2d 914, s. 935 (Del. 2003). Directors skall: ”/…/ 

demonstrate that their response was within a range of reasonable responses to the threat received.” 
348 Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1154 (Del. 1989): ”The obvious 

requisite to determining the reasonableness of a defensive action is a clear identification of the nature of 

the threat.” 
349 Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1154 (Del. 1989): ”/…/ this requires 

and evaluation of the importance of the corporate objective threatened; alternative methods of protecting 

that objective; impacts of the defensive action, and other relevant factors.”  
350 Se Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 956 (Del. 1985). Domstolen poängterar också 

att Mesas anseende som en greenmailer utgjorde en bedömningsgrund: “Wholly beyond the coercive aspect 

of an inadequate two-tier tender offer, the threat was posed by a corporate raider with a national reputation 

as a greenmailer.” 
351 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, s. 956 (Del. 1985): ”It is now well recognized that 

such offers are a classic coercive measure designed to stampede shareholders into tendering at the first tier, 

even if the price is inadequate, out of fear for what they will receive at the back end of the transaction.  
352 Se Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1153 (Del. 1989). I fallet skriver 

domstolen, i förhållande till kärandes yrkande som tar sikte på en ren monetär bedömning: ”Plaintiff’s 

position represents a fundamental misconception of our standard of review under Unocal principally 

because it would involve the court in substituting its judgment as to what is a better deal for that of a 

corporation’s board of directors /…/ we hereby reject such approach as not in keeping with a proper Unocal 

analysis.” 
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sätt som skänker domstolarna en flexibilitet i bedömningen av directors agerande, och 

utgör ett kraftfullt analytiskt verktyg för att bedöma directors agerande i en lång rad olika 

fall med vitt varierande bakgrund.353 Vad som är en resonlig defensiv åtgärd varierar 

således.  

 

5.3.2.4 Skiftande av bevisbördan 

Om directors agerande kan framgångsrikt motiveras utifrån de ovan beskrivna testerna 

och analyserna skiftas bevisbördan till den kärande parten. Med detta avses att 

försvarsåtgärderna nu åter åtnjuter skydd av business judgment rule, och prövningen 

utgår från den metoden för judiciell prövning.354 För att förtydliga så appliceras inte 

skyddet per se på directors personliga ansvar, det är istället beslutet i sig som skyddas.355 

Dock är bevisbördan reverserad, och det är upp till den kärande parten att visa att bolagets 

directors brustit i utövandet av sina fiduciary duties. Om den kärande parten lyckas med 

detta övergår det till en entire fairness prövning.356 Det bör poängteras att enhanced 

scrutiny under Unocal i grund och botten handlar om att directors antar bevisbördan för 

att visa att deras agerande skedde inom ramen för deras duty of care och duty of loyalty.  

Testerna och analysen är endast ett ramverk som avgränsar bedömningen och fokuserar 

den på särskilda delar av deras plikter. 

 

5.3.3 Revlon-doktrinen 

5.3.3.1 Allmänt om doktrinen 

Den så kallade Revlon-doktrinen är en del av enhanced scrutiny och är ett ytterligare test 

som domstolarna företar vid särskilda situationer i M&A-kontexten.357 Revlon-fallet kom 

                                                 
353 Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1153 (Del. 1989): ”The usefulness of 

Unocal as an analytical tool is precisely in its flexibility in the face of a variety of fact scenarios. Unocal is 

not intended as an abstract standard; neither is it a structured and mechanistic procedure of appraisal.” 
354 Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1154 (Del. 1989): ”It is not until both 

parts of the Unocal inquiry have been satisfied that the business judgment rule attaches to defensive actions 

of a board of directors.”  
355 Se Unitrin, Inc. v. American General Corp., 651 A.2d 1361, s. 1387 (Del. 1995). I domen klargörs det 

processuella förfarandet: ”If the directors’ actions withstand Unocal’s reasonableness and proportionality 

review, the traditional business judgment rule is applied to shield directors’ defensive decision rather than 

the directors themselves.”  
356 Se Unitrin, Inc. v. American General Corp., 651 A.2d 1361, s. 1377 n. 18 (Del. 1995). Det framgår att: 

”/…/ the director’s failure to carry their initial burden under Unocal does not, ipso facto, invalidate the 

board’s actions. Instead, once the Court of Chancery finds the business judgment rule does not apply, the 

burden remains on the directors to prove entire fairness.” 
357 Se Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173, s. 181 (Del. 1986). I fallet så 

görs först en Unocal-prövning, sedan görs en Revlon-prövning. Det konstateras att de initiala 

försvarsåtgärderna var tillåtna: ”The adoption of defensive measures, reasonable in relation to the threat 
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att förändra styrelsens roll i stundande takeovers där det står klart att en definitiv 

ägarförändring kommer ske.  

Bakgrunden till fallet var att bolaget Pantry Pride, Inc. (Pantry) försökte förvärva Revlon, 

Inc. (Revlon). Revlon motsatte sig ett sådant förvärv, då de var övertygade om att 

köpeskillingen till stor del skulle bestå av en sämre grad finansiella instrument kallade ”junk 

bonds”. Revlon vidtog försvarsåtgärder för att värja sig mot det stundande hotet. Dessa 

bestod i en variant av ett poison pill kallad Note Purchase Rights Plan som var motsatsen till 

ett konvertibellån, kombinerat med återköpet av utestående aktier. Försvarsåtgärderna var 

initialt framgångsrika, och under tiden inledde Revlon diskussioner med andra parter, 

framförallt white knight-parten Forstmann Little & Co. (Forstmann), angående en eventuell 

försäljning av Revlon. Det slutade med att Forstmann och Pantry hamnade i ett budkrig om 

Revlon. I detta budkrig hade Forstmann fördelen av att ha tillgång till Revlons interna 

finansiella data, till skillnad från Pantry som fortfarande uppfattades som ett icke önskvärt 

alternativ. 

I fallet kom budkriget mellan Pantry och Forstmann att nå sin kulmen när Pantry höjde 

sitt bud till först 50 USD och sedan 53 USD. Det stod då klart för alla involverade parter 

att Revlons existens, under dåvarande former, skulle snart komma till sin ända. Styrelsens 

beslut om att bemyndiga bolagets management att förhandla fram en fusion eller 

försäljning av bolaget med tredje part tolkades av domstolen som att bolaget definitivt 

var till försäljning.358 Det var mot bakgrund av detta som domstolens välkända 

beskrivning av styrelsens roll i denna kontext kom att beskrivas: 

”The duty of the board had thus changed from the preservation of Revlon as a corporate 

entity to the maximization of the company's value at a sale for the stockholders' benefit. This 

significantly altered the board's responsibilities under the Unocal standards. It no longer 

faced threats to corporate policy and effectiveness, or to the stockholders' interests, from a 

grossly inadequate bid. The whole question of defensive measures became moot. The 

directors' role changed from defenders of the corporate bastion to auctioneers charged with 

getting the best price for the stockholders at a sale of the company.”359 

 

                                                 
posed, was proper and fully accorded with the powers, duties, and responsibilities conferred upon directors 

under our law.”  
358 Se Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173, s. 182 (Del. 1986).  
359 Se Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173, s. 182 (Del. 1986).  
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5.3.3.2 Doktrinens applicering 

Appliceringen av doktrinen kom att förtydligas i en serie av fall direkt efter Revlon.360 De 

preciseringar av doktrinen denna pletora av fall tillsammans hade åstadkommit 

sammanfattades i Arnold v. Society for Sav. Bancorp, Inc. där domstolen skrev att Revlon-

doktrinen appliceras åtminstone vid följande tre omständigheter: 

”/…/ (1) when a corporation initiates an active bidding process seeking to sell itself or to 

effect a business reorganization involving a clear break-up of the company; (2) where, in 

response to a bidder’s offer, a target abandons its long-term strategy and seeks an alternate 

transaction involving the break-up of the company; or (3) when approval of a transaction 

results in a sale or change of control.”361 

De tre förutsättningarna för doktrinens applicering kan sammanfattas som: (i) 

omorganisering som leder till bolagets upplösande, (ii) övergivande av bolagets 

långsiktiga planer som leder till bolagets upplösande, och (iii) försäljning av bolaget eller 

ägarförändring.362 Med bolagets upplösande avses att det är bolaget i dess tidigare 

existerande form som övergår till en annan, ny form. Den första förutsättningen, gällande 

omorganiseringar, fick en avgörande betydelse i Mills Acquisition Co. v. Macmillan, 

Inc.363 I fallet stod Macmillan inför ett fientligt takeover-bud. Som försvarsåtgärd valde 

styrelsen att omorganisera bolaget på så sätt att de styckade upp det i två nya bolag, som 

bestod av vardera kärnverksamheten.364 Genom att göra detta satte de stopp för det 

fientliga takeover-budet, men det skedde på aktieägarnas bekostnad vilket föranledde en 

Revlon-prövning. De två andra förutsättningarna tar sikte på bolagets upplösande genom 

                                                 
360 Revlon-doktrinen preciserades i fallen Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261 (Del. 

1989); Barkan v. Amsted Industries, Inc., 567 A.2d 1279 (Del. 1989); Paramount Communications, Inc. v. 

Time Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989) och Paramount Communications Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 

34 (Del. 1994).  
361 650 A.2d 1270, s. 1289 f. (Del. 1994). Denna sammanfattning har sedermera upprätthållits fram till idag 

av en rad fall. Se därom In re Santa Fe Pacific Corp. S’holder Litig., 669 A.2d 59, s. 71 (Del. 1995) och In 

re Smurfit-Stone Container Corp. S’holder Litig., 2011 WL 2028076, s. *12 (Del. Ch. May 20, 2011). I det 

sistnämnda fallet påpekar även domstolen att: ”Therefore, a question of much ongoing debate, and one to 

which the parties devoted much ink in this case, is when does a corporation enter Revlon mode such that its 

directors must act reasonably to maximize short-term value of the corporation for its stockholders[?]” Som 

svar på denna fråga citerar de samma stycke som jag nu citerat. Jfr dock Furlow, Reflections on the Revlon 

Doctrine, s. 526 f., som anser att dessa tre krav kan utläsas direkt ur Paramount Communications, Inc. v. 

Time Inc., 571 A.2d 1140, s. 1150 (Del. 1989), något som framstår som felaktigt då det står: ”Under 

Delaware law there are, generally /…/ two circumstances which may implicate Revlon duties.” Domstolen 

skriver inte en uttömmande beskrivning, men de beskriver inte heller ett tredje typfall.  
362 Senare formuleringar är mer generellt hållna, men tar sikte på samma situation. Se Huff Energy Fund, 

L.P. v. Gershen, 2016 WL 5462958, s. *13 (Del. Ch. Sept. 29, 2016) där domstolen beskriver det som: 

”Revlon enhanced scrutiny applies to final stage transactions, including a cash sale, break-up, or a 

transaction like a change of control that fundamentally alters ownership rights.”  
363 559 A.2d 1261 (Del. 1989). 
364 Se angående omstruktureringen Robert M. Bass Group, Inc. v. Evans, 552 A.2d 1227 (Del. Ch. 1988).  
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försäljning eller då bolaget på något sätt genomgår substantiell ägarförändring. Några 

särskilt betydande gränsfall kommer av denna formulering. Då målbolaget är publikt och 

kontrollen av bolaget efter ägarförändring alltjämt vilar hos aktieägarna aktualiseras inte 

doktrinen, exempelvis vid en stock-for-stock merger.365 Gränsdragning därom är dock 

inte helt lätt. Det har framhållits att en 50/50 stock-for-stock merger, där 50% av 

köpeskillingen består av förvärvarens egenemitterade aktier och 50% kontanter, 

aktualiserar en Revlon-prövning.366 En annan fusion där köpeskillingen bestod av 67% 

aktier och 33% kontanter aktualiserade dock inte en Revlon-prövning.367 Prövningen tar 

sikte på huruvida det sker en kontrollförändring varför det är samma prövning som då det 

skall avgöras om en aktieägare är en kontrollerande aktieägare, en prövning som 

beskrivits ovan.368 Appliceringen i detta fall tar hänsyn till aktieägarnas fortsatta ställning 

i bolaget, då directors äger fiduciary duties till bolaget och aktieägarna skall de ta hänsyn 

till deras situation.369  

 

                                                 
365 Se Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 114, s. 1150 (Del. 1989) och Paramount 

Communications Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 34, s. 48 (Del. 1994): ”/…/ neither corporation could 

be said to be acquiring the other. Control of both remained in a large, fluid, changeable and changing 

market.” Formuleringen har använts i en rad senare fall. Se därom bland annat Arnold v. Society for Sav. 

Bancorp, 650 A.2d 1270, s. 1290 (Del. 1994); In re Santa Fe Pacific Corp. S’holder Litig., 669 A.2d 59, 

s. 71 (Del. 1995); In re Smurfit-Stone Container Corp. S’holder Litig., 2011 WL 2028076, s. *12 (Del. Ch. 

May 20, 2011) och In re Synthes, Inc. S’holder Litig., 50 A.3d 1022, s. 1048 (Del. Ch. 2012). 
366 Se In re Smurfit-Stone Container Corp. S’holder Litig., 2011 WL 2028076 (Del. Ch. May 20, 2011). 

Även om fallet endast berörde huruvida en preliminary injunction skulle utdömas efter sådant yrkande av 

de kärande så är fallet just nu vägledande, och kan hämta visst stöd från högre instans genom diskussionen 

i In re Lukens Inc. S’holders Litig., 757 A.2d 720, s. 732 n. 25 (Del. Ch. 1999): ”I take for granted, however, 

that a cash offer for 95% of a company’s shares, for example, even if the other 5% will be exchanged for 

the shares of a widely held corporation, will constitute a change of corporate control. Until instructed 

otherwise, I believe that purchasing more than 60% achieves the same result.” 
367 Se In re Santa Fe Pacific Corp. S’holder Litig., 669 A.2d 59 (Del. 1995). Se även In re Synthes, Inc. 

S’holder Litig., 50 A.3d 1022 (Del. Ch. 2012) där spliten var 65/35 och utfallet detsamma. 
368 Se kapitel 3.4.2. 
369 TW Services, Inc. v. SWT Acquisition Corp., 1989 WL 20290, s. *7 (Del. Ch. March 2, 1989). I fallet 

beskrivs intressena i denna typ av bedömning så här: ”In the setting of a sale of a company for cash, the 

board’s duty to shareholders is inconsistent with acts not designed to maximize present share value, acts 

which in other circumstances might be accounted for or justified by reference to the long run interest of 

shareholders. In such a setting, for the present shareholders, there is no long run.” Jämför den beskrivna 

transaktionen med In re NYMEX S’holder Litig., 2009 WL 3206051, s. *5 (Del. Ch. Sept. 30, 2009) där en 

ägarförändring: ”/…/ does not occur for purposes of Revlon where control of the corporation remains, post-

merger, in a large, fluid market.” Se även Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1280 

(Del. 1989) där domstolen gällande duty of care och duty of loyalty förtydligar att: ”This unremitting 

obligation extends equally to board conduct in a sale of corporate control.” Domstolen fortsätter med att 

skriva: ”/…/ Revlon requires that there be the most scrupulous adherence to ordinary principles of fairness 

in the sense that stockholder interests are enhanced, rather than diminished, in the conduct of an auction for 

the sale of corporate control.” 



 82 

5.3.3.3 Directors plikt att värdemaximera 

När det står klart att en Revlon-situation är för handen skall styrelsen säkerställa att det 

mest ekonomiskt lönsamma budet erhålls, med andra ord måste de agera för 

värdemaximering till gagn för aktieägarna, då detta ingår i deras fiduciary duties.370 

Styrelsens syfte övergår från att främja bolagets långsiktiga välmående till att maximera 

det kortsiktiga värdet av bolagets aktier. Försvarsåtgärder förlorar sin betydelse i denna 

situation, och de blir otillåtna om de förhindrar styrelsen från att uppfylla kraven som 

åläggs dem enligt Revlon-doktrinen.371 Styrelsen har inget krav på sig som så att 

genomföra en auktion av bolaget, exempelvis genom ett så kallat marknadstest där 

styrelsen efter ingående av ett merger agreement väljer att låta bolaget ligga ute till 

försäljning i en viss period. Syftet med marknadstestet är, vilket även namnet förtäljer, 

att låta marknaden avgöra om priset för bolaget är rimligt.372 Det föreligger heller inget 

tvång för styrelsen att acceptera det högsta budet, de får med andra ord ta hänsyn till andra 

aspekter än enbart priset.373 

 

5.3.3.4 Oklarheter rörande appliceringen 

Som tidigare nämnts är Revlon-doktrinen en del av enhanced scrutiny som fastslogs i 

Unocal. Prövning enligt Revlon sker således primärt genom den enhanced scrutiny 

prövning som fastslogs i Unocal374, och directors åtnjuter inte skydd av business 

                                                 
370 Se bland annat Paramount Communications Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 34, s. 44 (Del. 1994): 

”In the sale of control context, the directors must focus on one primary objective – to secure the transaction 

offering the best value reasonably available for the stockholders – and they must exercise their fiduciary 

duties to further that end.” Att de krav som Revlon-doktrinen bär med sig är subsidierade directors fiduciary 

duties framgår även av Koehler v. NetSpend Holdings Inc., 2013 WL 2181518, s. *10 (Del. Ch. May 21, 

2013): ”This duty, announced in Revlon, is not an independent duty, but rather a restatement of directors’ 

duties of loyalty and care.” Directors behöver bara säkerställa bud som rimligtvis kan erhållas. Se Mills 

Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1280 (Del. 1989) och In re Synthes, Inc. S’holder 

Litig., 50 A.3d 1022, s. 1046 (Del. Ch. 2012): ”Even when Revlon applies, it requires only that a board take 

reasonable measures to ensure that it gets the highest price reasonably attainable.”  
371 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173, s. 182 (Del. 1986): ”Selective 

dealing to fend off a hostile but determined bidder was no longer a proper objective.” I Paramount 

Communications Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 34, s. 50 f. (Del. 1994) skrev domstolen i förhållande 

till de tre försvarsåtgärderna Paramounts directors tidigare vidtagit att: ”This Court has found that those 

defensive measures were improperly designed to deter potential bidders, and that such measures do not 

meet the reasonableness test to which they must be subjected.” 
372 Jfr Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, s. 880 (Del. 1985) där marknadstestet inte spelade någon roll 

på grund av de restriktiva försvarsåtgärderna bolagets directors, med Van Gorkom i spetsen, företagit. Att 

marknaden är det bästa instrumentet för att avgöra ett bolags värde har dock en betydelse i sammanhanget. 
373 Så var fallet i bland annat In re RJR Nabisco, Inc. S’holders Litig., 1989 WL 7036 (Del. Ch. Jan. 31, 

1989) där styrelsen utsåg en specialkommitté för att sköta förhandlingarna med de två budgivarna. 

Kommittén valde det lägre budet men då de agerat rationellt och tagit hänsyn till legitima affärsintressen 

så som de båda budgivarnas framtida planer för bolaget ansågs de inte ha gjort något fel.  
374 Det har redan konstaterats att Revlon är en del av Unocal enhanced scrutiny. Men för klarhetens skull 

bör det förtydligas att: ”When management of a target company determines that the company is for sale, 
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judgment rule som utgångspunkt.375 Prövning i Revlon-kontexten är dock något 

modifierad, och fortfarande något oklar. Prövningen av Revlon-doktrinen i Mills 

Acquisition Co. v. Macmillan, Inc. bestod av två delar, eller tester.376 Det första testet går 

ut på att avgöra om målbolagets styrelse behandlar olika intressenter eller budgivare olika 

vid försäljning av bolaget.377 Detta kan ske exempelvis genom att en part får tillgång till 

information som ingen annan får eller att de med en part stiftar ett merger agreement som 

innehåller restriktiva klausuler som förhindrar styrelsen från att förhandla med andra 

parter.378 Efter att detta krav uppfyllts appliceras ett modifierat enhanced scrutiny test 

som består av två delar.379 Den första delen undersöker huruvida directors agerat med due 

care vid beslutsfattandet, och om de därvid haft tillgång till adekvat och relevant 

information som grund. Den andra delen är ett resonlighetstest som ämnar avgöra om 

directors agerande har varit resonligt i förhållande till de då rådande omständigheterna 

som färgade beslutsfattandet. Directors skall ha fattat ett resonligt beslut grundat på 

                                                 
the board’s responsibilities under the enhanced Unocal standards are significantly altered. Although the 

board’s responsibilities under Unocal are far different, the enhanced duties of the directors in responding 

to a potential shift in control, recognized in Unocal, remain unchanged. This principle pervades Revlon, 

and when directors conclude that an auction is appropriate, the standard by which their ensuing actions will 

be judged continues to be the enhanced duty imposed by this Court in Unocal.” Se därom Mills Acquisition 

Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1287 (Del. 1989) och Revlon, Inc v. MacAndrews & Forbes 

Holdings, Inc., 506 A.2d 173, s. 182 (Del. 1986). 
375 Se Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1288 (Del. 1989). Domstolen skriver: 

”When Revlon duties devolve upon directors, this Court will continue to exact an enhanced judicial scrutiny 

at the threshold, as in Unocal, before the normal presumptions of the business judgment rule will apply. 

However, as we recognized in Revlon, the two part threshold test, of necessity, is slightly different.”  
376 559 A.2d 1261 (Del. 1989). 
377 Se Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1288 (Del. 1989). Testet utgår från 

följande beskrivning: ”At the outset, the plaintiff must show, and the trial court must find, that the directors 

of the target company treated one or more of the respective bidders on unequal terms. It is only then that 

the two-part threshold requirement of Unocal is truly invoked /…/”  
378 Som i Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173, 184 (Del. 1986) där styrelsen 

ingått ett merger agreement som innehöll en ”no-shop” klausul och en ”lock-up” option: ”The no-shop 

provision, like the lock-up option, while not per se illegal, is impermissible under the Unocal standards 

when a board’s primary duty becomes that of an auctioneer responsible for selling the company to the 

highest bidder.” Detta knyter an till att styrelsen inte kan utföra de sysslor de är ålagda under Revlon, och 

som är en del av deras fiduciary duties i denna kontext, om restriktiva försvarsåtgärder används. Restriktiva 

klausuler i ett merger agreement måste skänka aktieägarna en substantiell förmån för att överleva prövning 

i domstol. Se därom Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1284 (Del. 1989) och In 

re Holly Farms Corp. S’holder Litig., 564 A.2d 342, s. 345 (Del. Ch. 1989). 
379 Paramount Communications Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 34, s. 45 (Del. 1994): ”The key features 

of an enhanced scrutiny test are: (a) a judicial determination regarding the adequacy of the decisionmaking 

process employed by the directors, including the information on which the directors based their decision; 

and (b) a judicial examination of the reasonableness of the directors’ action in light of the circumstances 

then existing. The directors have the burden of proving that they were adequately informed and acted 

reasonably.” 
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adekvat och relevant information för att passera testen, de behöver inte på något sätt göra 

anspråk på att ha fattat ett perfekt beslut.380 

Det föreligger en osäkerhet rörande relevansen av denna utformning av 

enhanced scrutiny under Revlon i förhållande till hur det hade tolkats idag. Den första 

delen av testet under Macmillan, angående olika behandling av budgivare, har inte 

explicit applicerats de senaste tjugo åren.381 Däremot har Revlon-doktrinen kommit att 

utvecklas i andra områden, bland annat gällande aktieägarnas ratificering av transaktioner 

och betydelsen av detta. Detta behandlas separat nedan.382  

 

5.3.4 Blasius-doktrinen 

5.3.4.1 Allmänt om doktrinen 

Den sista metodiken för judiciell prövning som ingår i enhanced scrutiny är Blasius-

doktrinen, som fått sitt namn av fallet Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp.383 I linje med 

det övergripande temat för enhanced scrutiny prövningar aktualiseras Blasius-doktrinen 

i en situation där risken för intressekonflikt är hög.  

I fallet prövades två fall (kombinerat) där Atlas Corp. (Atlas) tvistade med sin största 

aktieägare, Blasius Industries, Inc. (Blasius) kring styrelsens sammansättning. Blasius 

försökte förvärva Atlas, och efter att ha köpt 9,1% av aktierna i bolaget var första steget att 

genomföra en proxy contest, följt av ett tender offer. Blasius skulle åstadkomma detta genom 

att utöka styrelsen från sju medlemmar till femton (vilket var maximalt antal enligt bolagets 

certificate of incorporation) genom att ändra bolagets bylaws. För att ändra bolagets bylaws 

på detta vis krävdes en majoritet av aktieägarnas röster på en bolagsstämma. Blasius 

kringgick detta genom en consent solicitation. Innan så skedde tillsatte Atlas styrelse 

ytterligare två directors (nu nio) som var lojala den existerande styrelsen. Blasius, en 

aktieägare i bolaget, kunde nu inte tillsätta de antal directors de hade rätt till. Den centrala 

frågan var om styrelsen agerat korrekt enligt sina fiduciary duties när de tillsatt ytterligare 

                                                 
380 Se Paramount Communications Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 34, s. 45 f. (Del. 1994): ”/…/ a 

court applying enhanced judicial scrutiny should be deciding whether the directors made a reasonable 

decision, not a perfect decision.” Se även Huff Energy Fund, L.P. v. Gershen, 2016 WL 5462958, s. *13 

(Del. Ch. Sept. 29, 2016): ”/…/ the defendant fiduciaries bear the burden of proving that they acted 

reasonably to seek the transaction offering the best value reasonably available to the stockholders, which 

could be remaining independent and not engaging in any transaction at all. Indeed, directors are generally 

free to select the path to value maximization, so long as that path, and the decisions they made along the 

way, on balance, fall within a range of reasonableness.” 
381 Förutom Mills Acquisition Co. v. Macmillan, Inc., 559 A.2d 1261, s. 1288 (Del. 1989) så har det, såvitt 

jag kan se, egentligen bara omnämnts i In re Holly Farms Corp. S’holder Litig., 564 A.2d 342, s. 348 (Del. 

Ch. 1989) och Paramount Communications Inc. v. QVC Network Inc., 637 A.2d 34, s. 45 n. 16 (Del. 1994). 
382 Se kapitel 6.3. 
383 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988). 
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två directors på bekostnad av Blasius rösträtt. Domstolen ansåg att styrelsens agerande, även 

fast det skedde i god tro, utgjorde ett pliktbrott mot deras duty of loyalty. 

 

5.3.4.2 Doktrinens applicering 

Doktrinen appliceras ofta då en styrelse motarbetat aktieägarnas möjlighet att ersätta 

densamma, och där directors istället har agerat för att vidmakthålla sig själva i 

styrelserollen.384 Risken att så sker är särskilt hög när directors i målbolaget står inför en 

proxy contest och ett fientligt tender offer samtidigt.385 Om bolaget dessutom har en 

staggered board där directors ersätts i omgångar och inte alla på samma gång ökar risken 

för att directors motarbetar aktieägarnas rösträtt som i Blasius-fallet då det är ett utmärkt 

försvar mot fientliga proxy contests. En hel del problematik uppstår på grund av att 

doktrinen kan appliceras antingen individuellt som en självständig doktrin eller inom 

ramen för Unocal-doktrinen.386 Directors som motarbetar aktieägarnas rösträtt i 

frånvaron av en fientlig kamp om kontroll av bolaget utsätts för den individuella 

prövningen, medan directors som motarbetar rösträtten som ett led i en rad av 

försvarsåtgärder i en kamp om bolaget utsätts för Blasius-prövningen inom ramen för 

Unocal.387 Denna utvecklingen har fortgått sedan det ursprungliga Blasius-fallet, och 

trots att flera fall försökt förtydliga rättsläget så återstår det att räta ut många 

otydligheter.388  

                                                 
384 Detta kan ske av olika anledningar, i Blasius-fallet skedde det som en försvarsåtgärd mot det av Atlas 

styrelse uppfattade hotet Blasius utgjorde. Likadana situationer var för handen i Aprahamian v. HB & Co., 

531 A.2d 1204 (Del. Ch. 1987) och Phillips v. Insituform of North America, Inc., 1987 WL 16285 (Del. 

Ch. Aug. 27, 1987). Dessa två fall, som ägde rum innan Blasius-domen, nådde samma slutsats som 

domstolen gjorde i Blasius men promulgerade inte någon regel som så. Se även State of Wisconsin Inv. Bd. 

v. Peerless Systems Corp., 2000 WL 1805376, s. *12 (Del. Ch. Dec. 4, 2000) där domstolen skriver: ”/…/ 

the facts of this case are quite different from the typical Blasius case that involves entrenchment or control 

issues in which a clear conflict exists between the board and the shareholders.”  
385 Så var fallet även i Stahl v. Apple Bancorp, Inc., 579 A.2d 1115 (Del. Ch. 1990), där styrelsen samtidigt 

stod inför en proxy contest och ett tender offer från en aktieägare innehavandes 30% av aktierna och 

rösterna i bolaget. Styrelsen sköt upp ordinarie bolagsstämma vilket inte föranledde prövning under Blasius 

(målet rörde dock en preliminary injunction).  
386 MM Companies, Inc. v. Liquid Audio, Inc., 813 A.2d 1118, s. 1130 (Del. 2003).  
387 MM Companies, Inc. v. Liquid Audio, Inc., 813 A.2d 1118, s. 1130 (Del. 2003). Domstolen skriver att: 

”/…/ the Blasius compelling justification enhanced standard of judicial review is required to sustain a 

board’s action either independently, in the absence of a hostile contest for control, or within the Unocal 

standard of review when the board’s action is taken as a defensive measure.” De skriver även att Blasius-

doktrinen är en förlängning av Unocal-doktrinen och det föreligger en hög grad av kongruens dem emellan. 
388 Angående rättsutvecklingen se Stroud v. Grace, 606 A.2d 75 (Del. 1992); Williams v. Geier, 671 A.2d 

1368 (Del. 1996); MM Companies, Inc. v. Liquid Audio, Inc., 813 A.2d 1118 (Del. 2003); In re General 

Motors (Hughes) S’holder Litig., 2005 WL 1089021 (Del. Ch. May 4, 2005); Mercier v. Inter-Tel 

(Delaware), Inc., 929 A.2d 786 (Del. Ch. 2007); Kallick v. Sandridge Energy, Inc., 68 A.3d 242 (Del. Ch. 

2013); Third Point LLC v. Ruprecht, 2014 WL 1922029 (Del. Ch. May 2, 2014) och Pell v. Kill, 135 A.3d 

764 (Del. Ch. 2016). 
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 Oavsett hur Blasius appliceras skall directors för att försvara sig kunna påvisa 

compelling justification för sitt agerande.389 Standarden compelling justification är en 

väldigt betungande standard of review vars namne återfinns i det första och fjortonde 

tillägget till den amerikanska konstitutionen, men är i denna kontext särskild den 

konstitutionella varianten.390 Det finns exceptionellt få fall i Delaware där directors 

framgångsrikt utstått prövning genom standarden.391  

 

5.3.4.3 Prövning enligt doktrinen 

Blasius under Unocal appliceras när directors agerande motarbetar ett val av nya 

directors, eller när det rör frågor om kontrollen av bolaget.392 Denna del av Blasius kräver 

att directors bevisar att: (i) deras motivation var lämplig och inte självisk, (ii) de inte 

förhindrat aktieägarna från att rösta eller att de tvingat dem att rösta på ett särskilt sätt, 

och (iii) att deras handlande var resonligt i förhållande till målet med det.393 Det måste 

även finnas en rimlighet mellan målet och vägen de valde för att nå det.394 Det 

                                                 
389 Se Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651, s. 661 (Del. Ch. 1988): ”/…/ the board bears 

the heavy burden of demonstrating a compelling justification for such action.” Se även Third Point LLC v. 

Ruprecht, 2014 WL 1922029, s. *15 (Del. Ch. May 2, 2014): ”/…/ the board of directors must provide a 

compelling justification for its actions where the board acted for the primary purpose of interfering with 

the effectiveness of a stockholder vote.” 
390 Se Mercier v. Inter-Tel (Delaware), Inc., 929 A.2d 786, s. 806 (Del. Ch. 2007) där parallellen stadgas: 

”The words compelling justification echo the almost impossible to satisfy standards under the First and 

Fourteenth Amendments to address restrictions on political speech and governmental classifications based 

on race.” Jfr dock Pell v. Kill, 135 A.3d 764, s. 787 f. (Del. Ch. 2016) där domstolen förtydligar att: ”/…/ 

the use of the word compelling is not intended to signal that type of strict scrutiny. Instead, it is a reminder 

for courts to approach directorial interventions that affect the stockholder franchise with a gimlet eye.” 
391 Det mest kända är Mercier v. Inter-Tel (Delaware), Inc., 929 A.2d 786 (Del. Ch. 2007) där Chief Justice 

Strine (dåvarande Vicekansler) fann att en specialkommitté som sköt upp en aktieägaromröstning på en 

bolagsstämma kvällen innan det skulle ske hade compelling justification att göra det. För ett annat fall där 

directors ansetts ha compelling justification se Hollinger International, Inc.v. Black, 844 A.2d 1022 (Del. 

Ch. 2004). Se dock Williams v. Geier, 671 A.2d 1368, s. 1376 (Del. 1996): ”Blasius burden of 

demonstrating a compelling justification is quite onerous, and is therefore applied rarely.” 
392 MM Companies, Inc. v. Liquid Audio, Inc., 813 A.2d 1118, s. 1132 (Del. 2003): ”To invoke the Blasius 

compelling justification standard of review within an application of the Unocal standard of review, the 

defensive actions of the board only need to be taken for the primary purpose of interfering with or impeding 

the effectiveness of the stockholder vote in a contested election for directors.” Appliceringen därom 

tolkades i Pell v. Kill, 135 A.3d 764, s. 786 f. (Del. Ch. 2016) som att det krävdes: ”/…/ director conduct 

affecting either an election of directors or a vote touching on matters of corporate control, the board must 

justify its action under the enhanced scrutiny test.” 
393 Se Mercier v. Inter-Tel (Delaware), Inc., 929 A.2d 786, s. 810 f. (Del. Ch. 2007). Se även Pell v. Kill, 

135 A.3d 764, s. 787 (Del. Ch. 2016): ”When tailored for reviewing director action that affects stockholder 

voting, enhanced scrutiny requires that the defendant fiduciaries bear the burden of proving (i) that their 

motivations were proper and not selfish, (ii) that they did not preclude stockholders from exercising their 

right to vote or coerce them into voting a particular way, and (iii) that the directors' actions were reasonable 

in relation to their legitimate objective.” 
394 Mercier v. Inter-Tel (Delaware), Inc., 929 A.2d 786, s. 787 (Del. Ch. 2007): ”/…/ when the vote involves 

an election of directors or touches on the matters of corporate control, the directors’ justification must not 

only be reasonable but also compelling. In this context, the shift from reasonable to compelling requires 
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förstnämnda rekvisitet (i) utgör compelling justification delen av testet. Directors måste 

bevisa att de hade särskilda anledningar till att företa handlingen de försvarar. De två 

sistnämnda rekvisiten (ii) och (iii) ger uttryck för proportionalitetstestet och 

resonlighetsanalysen under Unocal, dock i en modifierad form anpassad för denna typ av 

prövning.395  

Den individuella Blasius-prövningen appliceras än mer sällan och har fått träda 

tillbaka till fördel för den kombinerade prövningen.396 Den appliceras generellt sett när 

styrelsen fattar beslut vars enda och primära syfte är att motarbeta aktieägarnas rösträtt.397 

Mer specifikt skall en kärande part bevisa att directors agerande motarbetade aktieägarnas 

rösträtt och att det var det primära syftet för att doktrinen skall appliceras.398 Om kärande 

part inte lyckas bevisa att båda rekvisiten var för handen appliceras inte doktrinen, och 

business judgment rule appliceras istället.399 Om de däremot lyckas åligger det styrelsen 

att visa att de hade compelling justification för att agera som de gjorde.400 Även om 

directors agerande rimligen endast kan attribueras ett motarbetande syfte är inte detta 

illegalt per se, däremot sker prövning enligt Blasius nästan uteslutande i fall när doktrinen 

kommer ogiltigförklara ett sådant beslut.401 Detta skall separeras från kärandes yrkande 

om att Blasius-doktrinen skall appliceras utan att domstolen för den sakens skull gör det, 

vilket sker från tid till annan.  

                                                 
that the directors establish a closer fit between means and ends.” Det står sedan: ”If for some reason, the fit 

between means and ends is not reasonable, the directors would also come up short.” 
395 Jämför den engelska terminologin: preclusive (förebyggande eller förhindrande), coercive (betvingande) 

och reasonableness (rimligt, resonabelt eller resonligt).  
396 Som i och för sig även den appliceras sällan jämfört med de andra formerna av enhanced scrutiny.  
397 Se Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651, s. 662 (Del. Ch. 1988). Se även Kallick v. 

Sandridge Energy, Inc., 68 A.3d 242, s. 258 (Del. Ch. 2013) där domstolen tolkar Blasius-fallet så här: 

”For the Blasius standard to be invoked, the challenged action had to be taken for the sole or primary 

purpose of thwarting a shareholder vote.”  
398 In re General Motors (Hughes) S’holder Litig., 2005 WL 1089021, s. *11 (Del. Ch. May 4, 2005): ”By 

its terms, Blasius set forth a conjunctive test: a plaintiff must show both a primary purpose and the thwarting 

of the franchise.” Rekvisiten är således kumulativa. 
399 In re General Motors (Hughes) S’holder Litig., 2005 WL 1089021, s. *11 (Del. Ch. May 4, 2005): 

”Pejorative rhetoric and conclusory allegations are insufficient to state a claim; and without a threshold 

showing, the defendant directors’ actions are entitled to the protection of the business judgment rule.”  
400 Se Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651, 662 (Del. Ch. 1988) och In re General Motors 

(Hughes) S’holder Litig., 2005 WL 1089021, s. *10 (Del. Ch. May 4, 2005) där det konstateras att det är i 

praktiken omöjligt för directors att framlägga sådan bevisning vid en motion to dismiss.  
401 Se MM Companies, Inc v. Liquid Audio, Inc., 813 A.2d 1118, s. 1128 (Del. 2003): ”In Blasius, the 

Chancellor did not adopt a rule of per se invalidity once a plaintiff has established that a board of directors 

has acted for the primary purpose of interfering with or impeding the effective exercise of a shareholder 

vote.” Jfr dock Chesapeake Corp. v. Shore, 771 A.2d 293, s. 323 (Del. Ch. 2000) där domstolen klargör 

att: ”In reality, invocation of the Blasius standard of review usually signals that the court will invalidate the 

board action under examination. Failure to invoke Blasius, conversely, typically indicates that the board 

action survived (or will survive) review under Unocal.” Denna appliceringen av doktrinen bör vara likadan 

idag. Chief Justice Strine (dåvarande Vicekansler) ansåg nämligen att denna tolkning var korrekt i Mercier 

v. Inter-Tel (Delaware), Inc., 929 A.2d 786, s. 806 n. 44 (Del. Ch. 2007).  
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5.3.4.4 Doktrinens preventiva verkan 

Ett vanligt förekommande fenomen i Delaware är så kallade advance notice bylaws, som 

är en bylaw som föreskriver att aktieägarna måste meddela den sittande styrelsen om vad 

de tänker föra fram för frågor för omröstning på en kommande bolagsstämma.402 Syftet 

är så klart att skänka den sittande styrelsen tid för att förbereda försvarsåtgärder inför en 

stundande proxy contest. Dessa underkastas generellt inte prövning medelst Blasius-

doktrinen, det kan dock finnas risk för detta om det inskränker i aktieägarnas möjlighet 

att företa en röstning på en kommande bolagsstämma.403 Inte heller en så kallade Wachtell 

disqualifying bylaw, där aktieägarna inte har möjlighet att nominera utomstående 

personer som uppbär ersättning från tredje part (en fientlig hedgefond exempelvis), skulle 

troligtvis överleva en Blasius-prövning. Doktrinen har således en åtminstone preventiv 

verkan i praktiken.  

 

5.4 Entire fairness 

5.4.1 Allmänt om entire fairness 

Den sista och mest betungande standard of review är den som benämns entire fairness. 

Doktrinen stipulerades i fallet Weinberger v. UOP, Inc.404 Standarden går ut på att visa 

att en transaktion är rättvis både i den processuella kontexten och i priset.405 

Fallet berörde en fusion mellan Signal Companies, Inc. (Signal) och deras dotterbolag UOP, 

Inc. (UOP). Signal ägde 50,5% av aktierna i UOP, och skulle köpa de resterande. Två 

directors som satt i styrelsen för både Signal och UOP tog fram ett tentativt prospekt där 24 

USD per aktie i UOP ansågs skäligt. Detta dokument kom inte de andra i styrelserna till 

handa. Istället kom styrelsen i Signal fram till att ett bud mellan 20 till 21 USD per aktie var 

rättvist. Aktierna i UOP handlades för cirka 14,5 USD vid tillfället. Efter att därefter ha 

erhållit en fairness opinion från Lehman Brothers (som tog endast fyra dagar att utföra) på 

                                                 
402 Jfr 8 Del. C. § 211(b). Vid avsaknad av en advance notice bylaw kan en aktieägare ta upp vilka lämpliga 

frågor som helst för omröstning på en bolagsstämma utan att varsko någon part i förväg.  
403 I Lerman v. Diagnostic Data, Inc., 421 A.2d 906, s. 913 (Del. Ch. 1980) fastställde styrelsen datum för 

nästa bolagsstämma 63 dagar framåt i tiden när de hade en advance notice bylaw på 70 dagar, detta 

ogiltigförklarades av domstolen. Fallet inträffade innan Blasius-doktrinen hade utvecklats, men det är 

troligtvis inte en tillåten företeelse under Blasius. Se även Kling, Disenfranchising Shareholders: The 

Future of Blasius after Mercier v. Inter-Tel, s. 2047 f.  
404 457 A.2d 701 (Del. 1983). 
405 Terminologin fairness kan, bland många fler ord, även översättas till skäligt. Jag har valt att översätta 

det till rättvist, då skäligt medför en konnotation som i min mening inte överensstämmer med prövningens 

strikta krav. Det rör sig inte om en skälighetsprövning som så sett till helhetsbilden. Ordet rättvist särskiljer 

denna prövningsstandard på ett lämpligare sätt, samtidigt som ordets konnotation ligger närmare 

prövningens natur.  
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21 USD per aktie i UOP lade Signal ett bud på samma nivå till minoritetsägarna i UOP. 

Styrelsen i UOP rekommenderade detta bud, och fusionen genomfördes. Vissa 

minoritetsägare motsatte sig dock detta och fusionen utmanades i efterhand i domstol där 

dessa yrkade på att vissa directors brutit mot sina fiduciary duties då de inte tagit tillvara till 

alla aktieägares intresse. Domstolen biföll de kärandes yrkanden.  

Som huvudregel appliceras entire fairness vid alla omtvistade transaktioner där 

målbolagets directors står inför en de facto intressekonflikt.406 Detta sker i två typfall. Det 

första är i samband med transaktioner där directors står på båda sidorna av 

transaktionen.407 Det andra typfallet är då en kontrollerande aktieägare initierar en 

transaktion för att förvärva resterande aktier, så som vid going-private, freeze-out eller 

squeeze-out mergers.408 Det är i de fallen målbolagets styrelse som måste försvara sig 

utifrån en entire fairness prövning. Det är dock inte likt Blasius en standard som när den 

appliceras nästan alltid resulterar i att directors agerande underkänns.409 En kärande part 

måste bevisa att en majoritet av målbolagets directors inte var disinterested eller 

independent för att standarden skall appliceras.410 Dessa två koncept sammanflätas 

genom att intressekonflikter leder till att normalt sett disinterested och independent 

directors inte längre är detta.411  

 

                                                 
406 Se Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 710 (Del. 1983) där domstolen poängterar att: ”/…/ Signal 

cannot escape the effects of the conflicts it faced, particularly when its designees on UOP’s board did not 

totally abstain from participation in the matter. There is no safe harbor for such divided loyalties in 

Delaware.” Se även In re Om Group, Inc. S’holders Litig., 2016 WL 5929951, s. *9 (Del. Ch. Oct. 12, 

2016): ”This Court generally applies the entire fairness standard when the board labors under actual 

conflicts of interest.” 
407 eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, 16 A.3d 1, s. 37 f. (Del. Ch. 2010): ”Entire fairness review 

ordinarily applies in cases where a fiduciary either literally stands on both sides of the challenged 

transaction or where the fiduciary expects to derive personal financial benefit from the challenged 

transaction /…/” 
408 Kahn v. Tremont Corp., 694 A.2d 442, s. 428 (Del. 1997): ”Ordinarily, in a challenged transaction 

involving self-dealing by a controlling shareholder, the substantive legal standard is that of entire fairness, 

with the burden of persuasion resting upon the defendants.” 
409 In re Ezcorp Inc. Consulting Agreement Derivative Litig., 2016 WL 301245, s. *28 (Del. Ch. Jan. 25, 

2016): ”/…/ experience since Aronson has shown that the application of entire fairness is not outcome-

determinative and that defendants prevail under this standard of review with some degree of frequency.”  
410 In re Trados Inc. S’holder Litig., 73 A.3d 17, s. 36 (Del. Ch. 2013): ”Entire fairness, Delawares most 

onerous standard, applies when the board labors under actual conflicts of interest /…/ To obtain review 

under the entire fairness test, the stockholder plaintiff must prove that there were not enough independent 

and disinterested individuals among the directors making the challenged decision to comprise a board 

majority.” 
411 Se tillbaka till definitionen av disinterested och independent directors i kapitel 3.4.1. Huruvida en 

director besitter dessa egenskaper är inte skrivet i sten, det är en rörlig bedömning där slutsatsen baseras på 

den faktaspecifika kontexten.  
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5.4.2 Prövning under entire fairness 

5.4.2.1 Allmänt om prövningen 

Prövningen i sig bedömer om transaktionen var rättvis både sett till processen och priset, 

med annan terminologi den processuella och substantiella rättvisan.412 Directors måste 

bevisa att transaktionen var rättvis i båda delarna.413 Men en sådan prövning sker inte i 

två skilda vakuum. Alla olika aspekter i såväl den processuella som den substantiella 

delen analyseras unifierat för att undersöka den sammantagna rättvisan, med andra ord 

entire fairness.414  Den processuella rättvisan påverkar den substantiella på så sätt att 

domstolarna fäster vikt vid hur ett visst pris nåddes; om det skedde rättvist är ju 

sannolikheten högre att även priset är rättvist.415 De båda delarna presenteras för 

överskådlighetens skull separat.  

 

5.4.2.2 Processuell rättvisa 

Då den processuella rättvisan skall avgöras analyseras som utgångspunkt i regel: (i) 

transaktionens timing och hur den initierades, (ii) hur den strukturerades och 

förhandlades, och (iii) hur samtycke från styrelsen och aktieägare erhölls.416 Angående 

timingen så är syftet att undersöka om timingen för transaktionen utnyttjades på något 

manipulativt sätt, exempelvis genom att utnyttja en för bolaget vikande marknad eller en 

sämre period i ett bolags ekonomiska cykler.417 Hänsyn tas även till perioden som ledde 

                                                 
412 I den amerikanska terminologin fair dealing och fair price eller procedural och substantive fairness. Se 

därom Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, s. 711 (Del. 1983): ”The concept of fairness has two basic 

aspects: fair dealing and fair price.” Se även In re Nine Systems Corp. S’holders Litig., 2014 WL 4383127, 

s. *34 (Del. Ch. Sept. 4, 2014): ”This standard has two well-known components – fair dealing and fair 

price, which at times are referred to as procedural fairness and substantive fairness.” 
413 Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1156, s. 1163 (Del. 1995): ”Thus, the entire fairness 

standard requires the board of directors to establish to the court’s satisfaction that the transaction was the 

product of both fair dealing and fair price.” 
414 Se Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1156, s. 1162 f. (Del. 1995): ”/…/ the test for fairness 

is not a bifurcated one as between fair dealing and price. All aspects of the issue must be examined as a 

whole since the question is one of entire fairness.” Se även In re John Q. Hammons Hotels Inc. S’holder 

Litig., 2009 WL 3165613, s. *13 (Del. Ch. Oct. 2, 2009): ”These prongs are not independent, and the Court 

does not focus on each of them individually. Rather, the Court determines entire fairness based on all 

aspects of the entire transaction.” 
415 Se Valent Pharmaceuticals International v. Jerney, 921 A.2d 732, s. 746 (Del. Ch. 2007) där domstolen 

resonerar att: ”/…/ the fair dealing prong informs the court as to the fairness of the price obtained through 

that process.” Se även Reis v. Hazelett Strip-Casting Corp., 28 A.3d 442, s. 467 (Del. Ch. 2011): ”A strong 

record of fair dealing can influence the fair price inquiry, reinforcing the unitary nature of the entire fairness 

test. The converse is equally true: process can infect price.” 
416 Se Weinberger v. UOP, Inc., 467 A.2d 701, s. 711 (Del. 1983) där domstolen skriver att fair dealing tar 

hänsyn till: ”/…/ when the transaction was timed, how it was initiated, structured, negotiated, disclosed to 

the directors, and how the approvals of the directors and the stockholders were obtained.” Se även In re 

Dole Food Co., Inc. S’holder Litig., 2015 WL 5052214, s. *26 (Del. Ch. Aug. 27, 2015).  
417 Se Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242, s. 248 (Del. 2001) där domstolen i samband 

med att avgöra substantiell rättvisa (fair price) tar hänsyn till timingen: ”So, for example, if the merger was 
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upp till transaktionen och om en kontrollerande part planerat att genomföra transaktionen 

vid, en för den, fördelaktig tidpunkt.418 Generellt gäller att om en kontrollerande 

aktieägare initierar en transaktion som åsamkar finansiell skada för minoritetsägarna 

samtidigt som denna kontrollerande aktieägare på timingen tjänade det minoritetsägarna 

förlorade så underkänns transaktionen under entire fairness.419 Transaktionens struktur 

prövas framförallt utifrån hur dess merger agreement var strukturerat.420 Om det är 

restriktivt och förebygger bud från tredje part är strukturen inte rättvis.421 Generellt bör 

förhandling ske genom en specialkommitté som är väl fungerande och gör sitt yttersta för 

att nå ett rättvist pris. Specialkommittén skall inte påverkas av en kontrollerande 

aktieägare eller annan part, och skall besitta makt att förhandla på en armlängds 

avstånd.422 Sådan förhandling utgör ett starkt indicium för att priset är rättvist. Men 

avsaknad av en sådan kommitté innebär inte att förhandling var orättvis per definition. 

Istället måste avsaknaden utgöra en del av hela bedömningen, men spelar då en större 

roll.423  

 

                                                 
timed to take advantage of a depressed market, or a low point in the company’s cyclical earnings, or to 

precede an anticipated positive development, the appraised value may be adjusted to account for those 

factors.” Se även In re John Q. Hammons Hotels Inc. S’holder Litig., 2009 WL 3165613, s. *14 (Del. Ch. 

Oct. 2, 2009) och Sealy Mattress Co. of New Jersey, Inc. v. Sealy, Inc., 532 A.2d 1324, s. 1336 (Del. 1987) 

där en majoritetsägare agerat med: ”/…/ calculated effort to depress the price of Sealy until the minority 

stockholders were eliminated by merger or some other form of acquisition.” 
418 Så var fallet i In re Dole Food Co., Inc. S’holder Litig., 2015 WL 5052214, s. *26 f. (Del. Ch. Aug. 27, 

2015) där bolagets majoritetsägare och dennes högra hand drivit ned aktiens pris i cirka 18 månader.  
419 Jedwab v. MGM Grand Hotels, Inc., 509 A.2d 584, s. 599 (Del. Ch. 1986): ”/…/ (1) that the minority 

was financially injured by the timing (i.e., from their point of view it was an especially poor time to be 

required to liquidate their investment) and (2) that the controlling shareholder gained from the timing of 

the transaction what the minority lost.” Se även In re Dole Food Co., Inc. S’holder Litig., 2015 WL 

5052214, s. *27 (Del. Ch. Oct. 2, 2009). 
420 Även andra aspekter kan invalidera transaktionens struktur under entire fairness. Se därom In re 

Emerging Communications, Inc. S’holders Litig., 2004 WL 1305745, s. *32 (Del. Ch. May 3, 2004) där 

transaktionens struktur utgjorde unfair dealing då minoritetsägarnas finansiella rådgivare gick över till 

majoritetsägarens sida: ”/…/ the transaction was also unfairly structured, in that Prudential and Cahill, the 

firms that had been retained as advisors to ECM [minoritetsägare] in the initially Proposed (but later 

abandoned) Merger, were co-opted by Prosser [majoritetsägare] to server as his advisors.” 
421 Se In re Dole Food Co., Inc. S’holder Litig., 2015 WL 5052214, s. *32 n. 22 (Del. Ch. Oct. 2, 2009). 
422 Jfr In re Emerging Communications, Inc. S’holders Litig., 2004 WL 1305745 (Del. Ch. May 3, 2004) 

där domstolen fann att specialkommittén inte var tillräckligt oberoende.  
423 Se Jedwab v. MGM Grand Hotels, Inc., 509 A.2d 584, s. 599 f. (Del. 1986). Domstolen konstaterar att 

utnämnandet av en specialkommitté tillsammans med en ratificering av en majoritet av oberoende 

aktieägare är ett starkt indicium för en rättvis transaktion, men: ”/…/ their absence, however, does not itself 

establish any breach of duty. Where the test of the intrinsic fairness of a self-interested transaction is 

employed, the ultimate question is whether the terms of the transaction itself are entirely or intrinsically 

fair.” 
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5.4.2.3 Substantiell rättvisa 

Den substantiella rättvisan utgår från en bedömning av huruvida priset var rättvist. 

Domstolen undersöker alla aspekter som påverkar ett bolags intrinsiska värde.424 Den 

ekonomiska bedömningen av huruvida priset är rättvist eller inte grundar sig på samma 

metodik som appliceras i värderingsmål.425 Testet inom entire fairness är dock inte lika 

noggrant kalkylerande.426 Det rör sig inte om en specifik bedömning från domstolens sida 

där domstolen skall konstatera ett specifikt pris som rättvist, det är istället frågan om att 

priset skall vara inom spannet för ett rättvist pris.427 Bedömningen avser inte heller utreda 

om det var det absolut högsta priset som kunde erhållas.428 När domstolen undersöker om 

priset var rättvist utgår de från vad en säljer skulle anse vara ett resonligt pris.429  

 

5.4.2.4 Balansen mellan rättvisebegreppen 

Uppenbarligen är det primära syftet för en tvistande aktieägare att erhålla mer betalt för 

sina aktier.430 Den processuella rättvisan kan till synes vara mindre betydande. Men som 

redan konstaterats så påverkar processen priset. Frågan som då uppstår är hur ett fall som 

är processuellt orättvist men substantiellt rättvist skall bedömas, och i förlängningen: hur 

                                                 
424 Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, s. 711 (Del. 1983): ”The latter aspect of fairness [substantiell 

rättvisa] relates to the economic and financial considerations of the proposed merger, including all relevant 

factors: assets, market value, earnings, future prospects, and any other elements that affect the intrinsic or 

inherent value of a company's stock.” Se även In re Southern Peru Copper Corp. S’holder Derivative Litig., 

52 A.3d 761, s. 787 f. (Del. Ch. 2011). 
425 Se In re Orchard Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 30 n. 11 (Del. Ch. 2014) för en samling 

av rättsfall som funnit att så är fallet. Metodiken för värdering (appraisal) i Delaware ändras i samband 

med gängse förfarande i näringslivet och inkorporerar ofta nya värderingsmetoder.  
426 Se Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, s. 713 f. (Del. 1983) och In re Orchard Enterprises, Inc. 

S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 30 (Del. Ch. 2014): ”A price may fall within the range of fairness for purposes 

of the entire fairness test even though the point calculation demanded by the appraisal statute yields an 

award in excess of the merger price.” Se även Owen v. Cannon, 2015 WL 3819204, s. *31 (Del. Ch. June 

17, 2015): ”The fair price inquiry in a fiduciary duty claim is largely equivalent to the fair value 

determination in an appraisal proceeding, although the remedies may be different.” Se särskilt In re 

Appraisal of Dell Inc., 2016 WL 3186538, s. *27 n. 19 (Del. Ch. May 31, 2016). 
427 Se In re Orchard Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 30 (Del. Ch. 2014): ”/…/ the value of a 

corporation is not a point on a line, but a range of reasonable values.” 
428 Se Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1134, s. 1143 (Del. Ch. 1994)(”A fair price does not 

mean the highest price financeable or the highest price that the fiduciary could afford to pay.”), aff’d, 663 

A.2d 1156, s. 1179 (Del. 1995): ”A finding of perfection is not a sine qua non in an entire fairness analysis.” 
429 Se Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1134, s. 1143 (Del. Ch. 1994). Domstolen beskriver 

det som: ”/…/ a price that is one that a reasonable seller, under all of the circumstances, would regard as 

within a range of fair value; one that such a seller could reasonable accept.” Terminologin reasonable 

förekommer i enhanced scrutiny standarderna, och det rör sig enligt mig om en skälighetsbedömning. Till 

detta skall ju dock den processuella rättvisan tillägas, varför entire fairness i sig inte generellt kan anses 

vara en skälighetsbedömning. Se även In re Orchard Enterprises, Inc. S’holder Litig., 88 A.3d 1, s. 30 (Del. 

Ch. 2014). 
430 Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, s. 711 (Del. 1983): ”However, in a non-fraudulent transaction 

we recognize that price may be the preponderant consideration outweighing other features of the merger.”  
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processuell orättvisa kvantifieras?431 Eventuellt genom att den kärande parten får ett 

”rättvisare” pris.432 Det har sedan tidigare hållits att om priset befann sig i den lägre delen 

av spannet som utgjorde rättvist pris kombinerat med en orättvis process så underkänns 

directors agerande enligt entire fairness.433 Det har nu även klargjorts att en orättvis 

process underkänner ett rättvist pris under entire fairness.434  

 

5.4.3 Individuell bedömning av directors och 8 Del. C. § 102(b)(7) 

Det praktiska syftet med entire fairness är att undersöka om directors följt de fiduciary 

duties som dem åligger.435 När en transaktion inte klarar en entire fairness prövning skall 

directors bedömas individuellt för att undersöka om de bröt mot duty of care eller duty of 

loyalty.436 Detta får en väsentlig betydelse för directors om bolaget har en 

exculperingsklausul i sitt inkorporeringscertifikat enligt 8 Del. C. § 102(b)(7). Om det 

vid en individuell bedömning visar sig att en director endast brustit i sin duty of care blir 

denna director inte skadeståndsskyldig eller annars pekuniärt ansvarig om bolaget hade 

en friskrivningsklausul i inkorporeringscertifikatet.437  

 

                                                 
431 Denna fråga utgjorde kärnan i In re Nine Systems Corp. S’holders Litig., 2014 WL 4383127, s. *1 n. 1 

(Del. Ch. Sept. 4, 2014). Vicekansler Allen formulerade frågan: ”Suppose the price is entirely fair, but the 

process is faulty. To what else are shareholders entitled beyond a fair price? /…/ A more challenging 

question thus arises: what damages may stockholder plaintiffs receive where the transaction at issue was 

approved and implemented at fair price?” 
432 Se Reis v. Hazelett Strip-Casting Corp., 28 A.3d 442, s. 467 (Del. Ch. 2011). Som svar på frågan skriver 

domstolen: ”Depending on the facts and the nature of the loyalty breach, the answer can be a fairer price.” 
433 Så var fallet i HMG/Courtland Properties, Inc. v. Gray, 749 A.2d 94 (Del. Ch. 1999). 
434 Se In re Nine Systems Corp. S’holders Litig., 2014 WL 4383127, s. *47 (Del. Ch. Sept. 4, 2014). 

Vicekansler Allen resonerar att: ”/…/ it must hold true that a grossly unfair process can render an otherwise 

fair price, even when a company’s common stock has no value, not entirely fair.” Han konstaterar sedan 

att transaktionen inte var ”entirely fair”.  
435 Reis v. Hazelett Strip-Casting Corp., 28 A.3d 442, s. 465 (Del. Ch. 2011): ”The entire fairness test seeks 

to determine whether directors complied with their fiduciary duties.” 
436 Se Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 1156, s. 1165 (Del. 1995): ”The Court of Chancery 

must identify the breach or breaches of fiduciary duty upon which that liability will be predicated in the 

ratio decidendi of its determination that entire fairness has not been established.” Se även Emerald Partners 

v. Berlin, 787 A.2d 85, s. 94 (Del. 2001); In re Emerging Communications, Inc. S’holders Litig., 2004 WL 

1305745, s. *38 (Del. Ch. May 3, 2004) och In re Nine Systems Corp. S’holders Litig., 2014 WL 4383127, 

s. *50 (Del. Ch. Sept. 4, 2014). 
437 Se Emerald Partners v. Berlin, 787 A.2d 85, s. 93 f. (Del. 2001). Se även In re Nine Systems Corp. 

S’holders Litig., 2014 WL 4383127, s. *47 (Del. Ch. Sept. 4, 2014): ”Directors whose unfair conduct 

implicates solely the duty of care may be exculpated from liability for monetary damages if the 

corporation's certificate of incorporation includes an exculpatory provision pursuant to 8 Del. C. § 

102(b)(7).” 



 94 

5.4.4 Kontrollerande aktieägare  

En transaktion där en kontrollerande aktieägare438 står på båda sidorna av transaktionen, 

som i relationen mellan ett moder- och dotterbolag, prövas i regel under entire fairness.439 

Prövning sker då enligt den ovan beskrivna metodiken. En sådan kontrollerande 

aktieägare kan däremot skifta bördan på så sätt att business judgment rule istället 

appliceras som utgångspunkt. Detta sker i ett pre-trial förfarande, alltså innan den 

huvudsakliga rättegången sker. I ett sådant förfarande avgörs vissa processrättsliga frågor 

så som vilken standard of review som skall appliceras. För att åstadkomma detta skiftande 

av bevisbördan måste förhandling ske och samtycke erhållas från en specialkommitté och 

en majoritet av minoritetsägarna.440 Detta kallas för M&F Worldwide-ramverket efter 

M&F-fallen som stipulerade denna möjlighet att skifta bördan.441 Specifikt kräver 

ramverket att: (i) den kontrollerande aktieägaren villkorar transaktionen på en 

specialkommittés och en majoritet av minoritetsägarnas samtycke, (ii) specialkommittén 

är independent, (iii) specialkommittén kan fritt välja sina rådgivare och har makten att 

definitivt säga nej till transaktionen, (iv) specialkommittén agerar enligt duty of care när 

den förhandlar fram ett rättvist pris, (v) minoritetsägarna är adekvat informerade vid 

transaktions omröstning, och (vi) minoriteten inte manipuleras eller tvingas rösta på ett 

särskilt sätt.442 Alla krav måste uppfyllas för att bördan skall skiftas.443 

 

                                                 
438 Angående definitionen av en kontrollerande aktieägare se kapitel 3.4.2. 
439 Kahn v. Lynch Communication Systems, Inc., 638 A.2d 1110, s. 1115 (Del. 1994): ”A controlling or 

dominating shareholder standing on both sides of a transaction, as in a parent-subsidiary context, bears the 

burden of proving its entire fairness.” 
440 In re MFW S’holders Litig., 67 A.3d 496, s. 502 (Del. Ch. 2013): ”/…/ when a controlling stockholder 

merger has, from the time of the controller's first overture, been subject to (i) negotiation and approval by 

a special committee of independent directors fully empowered to say no, and (ii) approval by an uncoerced, 

fully informed vote of a majority of the minority investors, the business judgment rule standard of review 

applies.” 
441 Det rör sig alltså om fallet In re MFW S’holders Litig., 67 A.3d 496 (Del. Ch. 2013) som senare 

behandlades i Delawares Supreme Court i Kahn v. M & F Worldwide Corp., 88 A.3d 635 (Del. 2014). 

Innan fallet var det oklart när och hur skiftande av bördan i denna kontext skulle ske. Se därom In re 

Southern Peru Copper Corp. S’holder Derivative Litig., 52 A.3d 761, s. 789 ff. (Del. Ch. 2011) där Chief 

Justice Strine (dåvarande Vicekansler) diskuterar problematiken som de två olika doktrinerna i Kahn v. 

Tremont Corp., 694 A.2d 422 (Del. 1997) och Kahn v. Lynch Communication Systems, Inc., 638 A.2d 1110 

(Del. 1994) poserade. Se även In re Books-A-Million, Inc. S’holders Litig., 2016 WL 5874974, s. *15 (Del. 

Ch. Oct. 10, 2016) som innehåller en diskussion kring ramverket.  
442 Kahn v. M & F Worldwide, Corp., 88 A.3d 635, s. 645 (Del. 2014): ”/…/ if and only if (i) the controller 

conditions the procession of the transaction on the approval of both a Special Committee and a majority of 

the minority stockholders; (ii) the Special Committee is independent; (iii) the Special Committee is 

empowered to freely select its own advisors and to say no definitively; (iv) the Special Committee meets 

its duty of care in negotiating a fair price; (v) the vote of the minority is informed; and (vi) there is no 

coercion of the minority.” 
443 Kahn v. M & F Worldwide, Corp., 88 A.3d 635, s. 645 (Del. 2014). 
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5.5 Sammanfattning 

Vilken standard of review som appliceras och under vilka omständigheter är inte alltid 

en lätt fråga att besvara. Sammanfattningen i Chen v. Howard-Anderson gör detta på ett 

utmärkt sätt dock.444 Detta är dock en, som nu påvisats, väldigt simplifierad bild av de 

olika doktrinerna. Utgångspunkten vid bedömning är business judgment rule. Under 

särskilda, lätt identifierbara, omständigheter appliceras enhanced scrutiny. Det rör sig då 

om Unocal-doktrinen som består av Revlon-doktrinen och Blasius-doktrinen. Till sist 

appliceras entire fairness doktrinen, den mest strikta prövningsstandarden av de tre 

primära standarderna.  

 

  

                                                 
444 Chen v. Howard-Anderson, 87 A.3d 648 (Del. Ch. 2014). 
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6 Rättsutvecklingen 

6.1 Introduktion 

De senaste åren har några domar förkunnats vilket lett till att allt färre M&A-transaktioner 

leder till tvister. Som visades i inledningen har antalet omtvistade transaktioner drastiskt 

minskat. Första halvan av år 2016 i USA resulterade 64 % av alla M&A-transaktioner 

värderade till över 100 miljoner USD och som involverade publika bolag i att en eller 

flera aktieägare stämde styrelsen vilket skall jämföras med år 2014 då samma siffra var 

hela 93 %.445 Syftet med detta kapitel är att diskutera dessa två domar och den 

rättsutveckling de lett till.  

 

6.2 Disclosure only settlements 

6.2.1 Bakgrund 

Så kallade disclosure only settlements har nu avskaffats genom fallet In re Trulia, Inc. 

S’holder Litig.446 År 2012 utmynnade 73 % av alla omtvistade transaktioner i enbart 

förlikningar, och av dessa förlikningar ledde hela 79 % till att endast ytterligare 

information utgavs till aktieägarna innan transaktionens omröstning på bolagsstämma.447 

Sådana förlikningar som endast utmynnar i ytterligare information kallas för disclosure 

only settlements. Då 93 % av M&A-transaktioner ledde till tvister år 2012 innebär det att 

ungefär 54 % av alla tvister utmynnade i disclosure only settlements det året.448  

 

6.2.2 Förlikningens grund 

Delawares Court of Chancery är enligt Ct. Ch. R. 23(e) medlare i förlikningar. De skall 

bland annat avgöra om förlikningen är resonlig och rättvis och de skall även avgöra 

ersättningen till kärandes legala ombud.449 Att domstolen utgör medlare kombinerat med 

de nedan beskrivna komponenterna möjliggjorde disclosure only settlements.  

 Den förhärskande principen för kostnadsfördelning vid civilrättsliga tvister i 

USA är att vardera parten bär sina egna rättegångskostnader, något som kallas the 

                                                 
445 Cornerstone Research, Shareholder Litigation Involving Acqusitions of Public Companies: Review of 

2015 and 1H 2016 M&A Litigation, s. 1 f. 
446 129 A.3d 884 (Del. Ch. 2016). Hädanefter benämns fallet Trulia i den löpande texten. 
447 Cornerstone Research, Shareholder Litigation Involving Public Companies: Review of 2014 M&A 

Litigation, s. 4 f.  
448 A.a.s. 1.  
449 Se In re Sauer-Danfoss Inc. S’holders Litig., 65 A.3d 1116, s. 1135 (Del. Ch. 2011): ”The amount of an 

attorneys’ fee award is within the discretion of the court.” 
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American Rule och som appliceras i Delaware.450 Utgångspunkten är därmed att även den 

framgångsrika parten i en tvist skall stå för sina egna kostnader. Men en regel är inte en 

regel om det inte finns undantag. Två viktiga undantag är när lag eller avtal föreskriver 

en annan fördelning av rättegångskostnaderna.451  

Det var under en kort period även möjligt att införa en kostnadsskiftande bylaw (fee-shifting 

bylaw) som innebar att vid interna rättstvister (normal sett mellan aktieägare och bolaget och 

dess directors) så stod den kärande parten för båda parters rättegångskostnader såvida inte 

denna vann alla anspråk.452 Syftet var att motarbeta de många tvisterna genom att avskräcka 

stämningsansökningar som vilade på svag grund. Möjligheten att skifta betalningsansvaret 

på detta sätt har sedermera försvunnit genom ny lag, då även möjligheten för val av 

jurisdiktion i bylaws (forum selection bylaw) för interna rättstvister infördes.453 Det är inte 

heller möjligt att införa en begränsad fee-shifting bylaw som endast träder ikraft då en intern 

rättstvist väcks i annan delstat som bryter mot bolagets forum selection bylaw.454  

Ett annat undantag till denna grundregel är the common corporate benefit doctrine. 

Doktrinen skiftar rättegångskostnaderna på så sätt att om en aktieägare väcker talan mot 

bolaget som emitterat aktierna så skall bolaget under vissa omständigheter stå för de 

kostnader aktieägaren åsamkats i form av legal representation.455 Så sker om en 

aktieägare i en identifierbar aktieägarklass lyckas skapa ett monetärt mervärde för de 

resterande ägarna i klassen. Domstolen har sagt i förhållande till common benefit 

doktrinen: 

”Under this doctrine, a litigant who confers a common monetary benefit upon an 

ascertainable stockholder class is entitled to an award of counsel fees and expenses for its 

efforts in creating the benefit.”456 

Bolaget står med andra ord för den kärande partens rättegångskostnader, i förekommande 

fall aktieägarnas advokatkostnader.  

                                                 
450 Se In re Dunkin’ Donuts S’holders Litig., 1990 WL 189120, s. *3 (Del. Ch. Nov. 27, 1990): ”Any 

discussion of an award of counsel fees and expenses in shareholder litigation starts with recognition of the 

so-called American Rule, under which a prevailing party is responsible for the payment of his own counsel 

fees in the absence of statutory authority or contractual undertaking to the contrary.” Se även Kaung v. Cole 

Nat. Corp., 884 A.2d 500, s. 506 (Del. 2005) och Mahani v. Edix Media Grp., Inc., 935 A.2d 242, s. 245 

(Del. 2007): ”Under the American Rule and Delaware law, litigants are normally responsible for paying 

their own litigation costs”.  
451 Se Tandycrafts, Inc. v. Initio Partners, 562 A.2d 1162, s. 1164 (Del. 1989).  
452 Se ATP Tour, Inc. v. Deutscher Tennis Bund, 91 A.3d 554, s. 555 (Del. 2014).  
453 80 Del. Laws, c. 40, §§ 1-6 (2015), numera 8 Del. C. §§ 109, 115. 
454 Se Solak v. Sarowitz, 153 A.3d 729 (Del. Ch. 2016). 
455 Doktrinen har länge utgjort common law i Delaware, se bland annat Chrysler Corp. v. Dann, 223 A.2d 

384, s. 386 (Del. 1966); Weinberger v. UOP, Inc., 517 A.2d 653, s. 656 (Del. Ch. 1986) och United 

Vanguard Fund, Inc. v. TakeCare, Inc., 727 A.2d 844, s. 850 (Del. Ch. 1998).  
456 United Vanguard Fund, Inc. v. TakeCare, Inc., 727 A.2d 844, s. 850 (Del. Ch. 1998). 
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 Disclosure only settlements krävde dock en klagandegrund för att ens talan 

skulle kunna väckas. Så fort de fusionerande bolagen tillkännagav fusionsplanerna så 

väckte en grupp aktieägare tillhörande målbolaget talan mot målbolagets directors och 

hävdade att de brutit mot deras fiduciary duties. Genom ett tvingande billighetsrättsligt 

remedium i form av en preliminary injunction sökte de i domstol förhindra transaktionen. 

Under förlikningsprocessen kompromissade de båda parterna så att käranden fick tillgång 

till ytterligare information rörande transaktion i form av supplemental disclosures till 

transaktionens proxy statement. Dessa supplemental disclosures ansågs tidigare utgöra 

material information. Med det avses information som är så viktig att det föreligger en 

substantiell sannolikhet att en resonlig aktieägare hade bedömt information som viktig 

vid transaktionens omröstning.457 Om informationen var materiell aktualiserades common 

benefit doktrinen varmed kärandes legala ombud erhöll ersättning. Konceptet 

missbrukades till slut så mycket så att Delawares Court of Chancery var tvungna att 

avskaffa dess förlikningar. Trulia-domen utgör således den största anledningen till att 

frekvensen av tvister rörande M&A-transaktioner nu substantiellt sjunker.   

 

6.3 Aktieägarnas ratifikation av transaktioner 

6.3.1 Bakgrund 

En dom har nyligen avkunnats vilket substantiellt ändrat betydelsen av aktieägares 

ratifikation av M&A-transaktioner. Fallet betydelse har även konfirmerats av Delawares 

Supreme Court. Fallet från Delawares Court of Chancery benämns In re KKR Financial 

Holdings LLC S’holder Litig. och heter i Delawares Supreme Court Corwin v. KKR 

Financial Holdings LLC.458 Fallet berörde två Limited Liability Companies, men då de 

båda parterna betraktade fallet utifrån 8 Del. C. applicerades samma lagar, regler och 

prejudikat som görs för publika bolag.459 I fallet yrkade kärande att svarande skulle anses 

vara en kontrollerande aktieägare, trots att svarande endast ägde aktier som 

representerade under 1 % av rösterna. Hade svarande ansetts vara en kontrollerande 

aktieägare hade svarande ansetts äga fiduciary duties gentemot resterande aktieägare. 

                                                 
457 Se In re Trulia, Inc. S’holder Litig., 129 A.3d 884, s. 899 (Del. Ch. 2016): ” Information is material if 

there is a substantial likelihood that a reasonable shareholder would consider it important in deciding how 

to vote. In other words, information is material if, from the perspective of a reasonable stockholder, there 

is a substantial likelihood that it significantly alters the total mix of information made available.” 
458 101 A.3d 980 (Del. Ch. 2014) respektive 125 A.3d 304 (Del. 2015). 
459 Se Corwin v. KKR Financial Holdings LLC, 125 A.3d 304, s. 306 n. 3 (Del. 2015). 
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Frågan som uppstod var om Revlon-doktrinen skulle appliceras i målet. Transaktionen 

hade då redan genomförts.   

 

6.3.2 Aktieägarnas ratificering och dess luttrande verkan 

Både Delawares Court of Chancery och Delawares Supreme Court ansåg att Revlon-

doktrinen inte skulle appliceras i fallet då transaktionen röstats igenom av en 

bolagsstämma där en majoritet av aktierna ägdes av fullt informerade och disinterested 

aktieägare som inte heller var tvingade att rösta på något sätt. Domstolen skrev att då 

sådana aktieägare har ratificerat transaktionen så skall inte change of control doktrinerna 

Unocal och Revlon appliceras, istället skall business judgment rule appliceras på 

fiduciaries. De formulerade det så här: 

”First, Unocal and Revlon are primarily designed to give stockholders and the Court of 

Chancery the tool of injunctive relief to address important M & A decisions in real time, 

before closing. They were not tools designed with post-closing money damages claims in 

mind, the standards they articulate do not match the gross negligence standard for director 

due care liability under Van Gorkom, and with the prevalence of exculpatory charter 

provisions, due care liability is rarely even available. Second and most important, the doctrine 

[business judgment rule] applies only to fully informed, uncoerced stockholder votes, and if 

troubling facts regarding director behavior were not disclosed that would have been material 

to a voting stockholder, then the business judgment rule is not invoked /…/ Finally, when a 

transaction is not subject to the entire fairness standard, the long-standing policy of our law 

has been to avoid the uncertainties and costs of judicial second-guessing when the 

disinterested stockholders have had the free and informed chance to decide on the economic 

merits of a transaction for themselves.”460 

Om aktieägare sanktionerar en transaktion och en majoritet av dessa aktieägare är fully-

informed, uncoerced och disinterested appliceras därmed inte Unocal och Revlon. Frågan 

som då uppstod var huruvida bevisbördan i business judgment rule åtminstone kan 

reverseras efter sådan ratificering? Tre fall kom därefter som bekräftade att bevisbördan 

i business judgment rule inte kunde reverseras efter sådan ratificering. I Larkin v. Shah 

ansåg käranden att målbolagets directors hade brutit mot sina fiduciary duties, domstolen 

höll inte med och applicerade business judgment rule i icke reverserbar form.461 I In re 

Om Group, Inc. S’holder Litig. var det än en gång målbolagets directors som var stämda 

                                                 
460 Corwin v. KKR Financial Holdings LLC, 125 A.3d 304, s. 312 f. (Del. 2015). 
461 Larkin v. Shah, 2016 WL 4485447, s. * 8 (Del. Ch. Aug. 25, 2016): ”/…/ when disinterested, fully 

informed, uncoerced stockholders approve a transaction absent a looming conflicted controller, the 

irrebuttable business judgment rule applies /…/ Under the circumstances, the business judgment rule, 

irrebuttable in this context, applies.” 
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men även i detta fall applicerades Corwin-doktrinen.462 I In re Volcano Corp. S’holder 

Litig. rörde det sig om ett tender-offer som hade accepterats av aktieägarna. Denna gång 

var målbolagets directors stämda då käranden ansåg att de brustit i utövandet av sina 

fiduciary duties när de rekommenderat fallet, men även en finansiell rådgivare var stämd 

för att ha varit medhjälpare till styrelsens försummelse av deras fiduciary duties. Än en 

applicerades Corwin-doktrinen, som fick en än extensivare betydelse.463 Det rörde ju sig 

om accepterandet av ett tender-offer i enlighet med 8 Del. C. § 251(h), inte om en 

omröstning på en bolagsstämma.  

 Således har en stor inskränkning i directors skyldigheter företagits då 

aktieägarnas ratificering kan agera kurativt för att sanktionera en annars nedsvärtad 

transaktion. Som domstolen dock framhäver var Unocal och Revlon aldrig tänkta att 

användas som en prövningsstandard i fall som berörde en M&A-transaktion som redan 

konsumerats. I kontexten av just en stundande ägarförändring tjänar de fortsatt en viktig 

roll.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
462 In re Om Group, Inc. S’holder Litig., 2016 WL 5929951, s. *10 (Del. Ch. Oct. 12, 2016): ”If their 

approval was the product of a fully informed, uncoerced vote, then, under Corwin v. KKR Financial 

Holdings, LLC, the irrebuttable business judgment rule would apply and the OM Board's decision to 

approve the Merger would be insulated from all attacks other than on grounds of waste.” 
463 In re Volcano Corp. S’holder Litig., 143 A.3d 727, s. 747 (Del. Ch. 2016): ”I conclude that the 

acceptance of a first-step tender offer by fully informed, disinterested, uncoerced stockholders representing 

a majority of a corporation's outstanding shares in a two-step merger under Section 251(h) has the same 

cleansing effect under Corwin as a vote in favor of a merger by a fully informed, disinterested, uncoerced 

stockholder majority.” 
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7 Sammanfattning 

7.1 Styrelsens skyldigheter gentemot aktieägarna 

Directors har i Delaware extensiva skyldigheter mot bolagets aktieägare i samband med 

en M&A-transaktion. De har två övergripande fiduciary duties i form av duty of care och 

duty of loyalty. Under dessa kategoriseras andra plikter, så som duty to act in good faith, 

duty of disclosure och duty of oversight. Enligt 8 Del. C. § 102(b)(7) är det möjligt att 

införa en klausul i inkorporeringscertifikatet som exculperar directors vid brott mot duty 

of care, varför det är vanligare att directors brott mot duty of loyalty leder till faktiska 

rättsliga tvister. Directors agerande bedöms utifrån tre prövningsstandarder, vilka i sin tur 

för med sig skyldigheter. De tre är business judgment rule, enhanced scrutiny och entire 

fairness. Enhanced scrutiny består av Unocal-doktrinen som i sin tur består av Revlon-

doktrinen och Blasius-doktrinen. Då standarderna i första hand utgår från huruvida en 

director varit disinterested och independent är det de två kanske viktigaste egenskaperna 

en director som vill undvika rättstvister bör besitta. Vid transaktioner med interested 

directors bör en specialkommitté formas som kan förhandla med motparter och andra 

intressenter på en armlängds avstånd. Särskilda problem uppstår för directors som står på 

båda sidor av en transaktion. Så är exempelvis fallet när en director även är en 

kontrollerande aktieägare i bolaget. I sådana fall bör M&F Worldwide-ramverket nyttjas 

för att undvika tvister. Senare tids rättsutveckling har lett, och kommer fortsatt leda till, 

en minskad frekvens av tvistande kring M&A-transaktioner.  

 

7.2 Framtida forskning 

Att skriva ett arbete som jämför de skyldigheter som åligger directors i Delaware med de 

i Sverige är svårt. Skillnaderna mellan rätten i Delaware och den svenska rätten är 

djuplodad, det är de processuella skillnaderna som utgör det största hindret till att företa 

en fruktsam komparation. I svensk rätt finns det inte en associationsrättslig motsvarighet 

till nästan något billighetsrättsligt remedium. Att erhålla en preliminary injunction på 

blott någon dag som temporärt stoppar en M&A-transaktion är för främmande den 

svenska rätten för att jämförelse ens skall kunna göras. Det är då intressantare att 

genomföra en komparation mellan de remedium som är tillgängliga efter transaktionens 

genomförande. Det är tänkbart att en sådan jämförelse är mer givande. Ett lämpligt 

komparationsobjekt är då rescissory damages.  
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