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Förkortningar och förklaringar 
 

ABL   Aktiebolagslag (2005:551) 

Aktiemarknadsbolag Publikt aktiebolag som har givit ut aktier som 

är upptagna till handel på en reglerad marknad 

AMN Aktiemarknadsnämnden och/eller uttalanden 

från Aktiemarknadsnämnden 

Börsbolag Bolag vars aktie är noterat på en reglerad 

marknad. Sverige har två börser; NASDAQ 

OMX Stockholm och Nordic Growth Market 

(NGM) 

CA 1981   Companies Act 1981 of Bermuda 

FFFS 2007:17 Finansinspektionens föreskrifter om verksam-

het på marknadsplatser 

Koden Svensk kod för bolagsstyrning 

LHF Lagen (1991:980) om handel med finansiella 

instrument 

LUA Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbju-

danden på aktiemarknaden 

MTF Multilateralt handelssystem (Multilateral Tra-

ding Facility) 

Målbolag Det bolag som blir föremål för uppköpserbju-

dande 

Prop.   Proposition 

Regelverket   Se Stockholmsbörsens regelverk 

Stockholmsbörsen  NASDAQ OMX Stockholm 

Stockholmsbörsens regelverk NASDAQ OMX Stockholms regelverk för 

emittenter   

SOU   Statens offentliga utredningar  

SvJT   Svensk Juristtidning 

Takeover-reglerna NASDAQ OMX Stockholms regler rörande 

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden 
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Takeover Code  City Code on Takeovers and Mergers 

VpmL   Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemställning 
Före årsskiftet år 2013 debatterades och riktades kritik över reglerna på den finansiella 

marknaden rörande offentliga uppköpserbjudanden.1 Kritiken kom från svenska minori-

tetsaktieägare och dess representanter som uttryckte stort missnöje och upprördhet.2 

Åtskilliga artiklar har publicerats som gett uttryck för denna missbelåtenhet. Bland an-

nat har det yttrats att förtroendet för marknaden blivit skadat och att det svenska minori-

tetsskyddet kringgåtts på ett orättvist sätt.3 Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiespara-

res Riksförbund, uttryckte det så illa som att ”förtroendet var en skör tråd som brast 

även om förslaget skulle dras tillbaka”.4 

 Det som utlöste debatten i media var att Alliance Oil Company Ltd, ett ryskt olje- 

och gasbolag, med hemvist på Bermuda men vars aktier var upptagna till handel på 

NASDAQ OMX Stockholm, köptes upp genom en sammanläggning. Drivande i affären 

var bolagets storägare, Alliance Group5, som avsåg att köpa ut bolaget från Stock-

holmsbörsen utan att behöva lägga ett formellt bud som regleras genom svenska upp-

köpsregler. Affären skedde i stället genom ett fusionsliknande förfarande, kallad amal-

gamation, i enlighet med Bermudas aktiebolagslag. Transaktionen innebar att en anslut-

ningsgrad på endast 75 procent av de angivna rösterna behövde biträda beslutet för att 

genomföra amalgamationen. Därutöver krävdes att minst två personer, som tillsammans 

företräder minst en tredjedel av samtliga utestående aktier i bolaget, deltog i bolags-

stämman.6 Skulle aktiebolagslagen (ABL) tillämpats, som vid fusion enligt 23 kap. 17 § 

st. 3 ABL kräver 90 procent av de angivna rösterna, hade beslut att genomföra amalga-

mationen aldrig drivits igenom. I beslutsfattandet fick även storägarna vara med och 

                                                
1 Synonymt med offentligt uppköpserbjudande kommer benämningen takeover även att användas.  
2 Representanter för minoritetsaktieägare var bl.a. Swedbank Robur, Tredje AP-fonden och Sveriges Aktiesparares 

Riksförbund.  
3  Billing, M., Det här skadar förtroendet, Cit. efter Nils-Olov Ollevik, Svenska Dagbladet, 23 nov 2013, 

http://www.svd.se; Wesshagen, Å., Massivt motstånd på Alliance Oils stämma, Aktiespararna, 2 dec 2013, 

http://www.aktiespararna.se  
4 Aktiespararna, cit. efter Åsa Wesshagen, Alliance Oil köps ut från börsen, Aktiespararna, 2 december 2013, 

http://www.aktiepsararna.se  
5 Majoritetsägarna bestod i bolagen Lambros Overseas S.A. och OJSC Alliance Group. Hädanefter: Alliance Group. 
6 Companies Act 1981 of Bermuda, Part VII, Section 106, Rule (4)(a).  
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rösta igenom fusionsplanen, helt i enlighet med reglerna i Bermuda.7 Förfarandet skiljer 

sig på så sätt från svenska regler även i detta avseende, då aktier som innehas av ett 

övertagande bolag enligt ABL inte tillåts vara med i omröstningen vid beslutande av en 

fusion i överlåtande bolaget, se 23 kap. 17 § st. 4 ABL.  

 Alliance Oil-affären fångades inte upp av svensk lag då bolagets legala hemvist 

var Bermuda och transaktionen sågs som en amalgamation. Förfarandet föll vid den 

aktuella tidpunkten även utanför de svenska takeover-reglerna. Före transaktionen ägde 

dessutom Alliance Group 45 procent av depåbevisen, som representerade stamaktierna, 

och 7 procent av depåbevisen, som representerade preferensaktierna.8 Det ansågs därför 

redan förutbestämt hur utgången av bolagsstämman skulle sluta, eftersom storägarna 

fick vara med vid omröstningen. Minoritetsaktieägarna hade också rekommenderats av 

styrelsen att rösta igenom förslaget.9  

 Den extra bolagsstämman hölls i Stockholm den 2 december 2013, där aktieägar-

na röstade igenom amalgamationen.10 Då förfarandet vid tidpunkten för stämman inte 

stred mot svensk lagstiftning, kunde beslutet inte klandras av minoritetsaktieägarna. 

Utgången hade kunnat bli en annan om svenska regler varit tillämpliga på fusionslik-

nande förfaranden. Konsekvensen med denna typ av förfarande blev att aktieägare stod 

utan det minoritetsskydd som svensk reglering erbjuder. Ytterligare en konsekvens blev 

att förtroendet för den finansiella marknaden drabbades negativt.   

 Debatten om Alliance Oil-affären har cirkulerat kring fusionsliknande förfaranden 

och regleringen för offentliga uppköpserbjudanden. Frågor har väckts om reglerna har 

ett tillräckligt bra och ändamålsenligt skydd för minoritetsaktieägare i utländska bolag 

som är noterade på Stockholmsbörsen. Värdepappersmarknaden fyller en central funkt-

ion i samhället och det ligger i samhällets intresse att denna marknad fungerar så effek-

tivt och bra som möjligt.11 Transaktionsförfarandet i Alliance Oil-affären ledde därför 

till att NASDAQ OMX Stockholm bad Kollegiet för svensk bolagsstyrning att arbeta 

fram en komplettering av takeover-reglerna för att stärka skyddet för minoritetsaktieä-

                                                
7 Companies Act 1981 of Bermuda, Part VII, Section 106, Rule (3). 
8 Pressmeddelande från Alliance Oil Company Ltd, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat 

kontanterbjudande avseende Alliance Oil Company, s. 1, http://www.allianceoilco.com 
9 Pressmeddelande från Alliance Oil Company Ltd, 31 oktober, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat kon-

tanterbjudande avseende Alliance Oil Company, s. 1 f., http://www.allianceoilco.com 
10 Protokoll från extra bolagsstämma i Alliance Oil Company Ltd, 2 december 2013, http://www.allianceoilco.com  
11 Kågerman, P., Värdepappersmarknadens regelsystem. Lagreglering, självreglering och etik, s. 86.   
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garna. Reglerna trädde i kraft 1 juli 2014 och fångar idag upp fusionsliknande förfaran-

den, oavsett var bolag har sin legala hemvist. En revidering av dessa regler ansågs vara 

en viktig åtgärd för att upprätthålla förtroendet för den svenska aktiemarknaden.  

1.2  Syfte 
Ambitionen med denna uppsats är huvudsakligen att utreda vilka krav som kan ställas 

på utländska bolag som har aktier upptagna till handel på den svenska börsen. Huvud-

ämnet för uppsatsen är Alliance Oil-affären och dess effekter på takeover-regleringen. 

Mot bakgrund av problembeskrivningen i föregående kapitel krävs att flera frågor bes-

varas för att kunna utreda och diskutera Alliance Oil-affären samt vilka krav man bör 

kunna ställa på utländska bolag i framtiden.  

 Det råder delade meningar om hur Alliance Oil-affären ska klassificeras. Debatten 

cirkulerar kring besvikelse över att transaktionen sågs som ett fusionsliknande förfa-

rande och inte som ett offentligt uppköpserbjudande där minoriteten hade kunna skyd-

dats.12 En uppgift blir därför att analysera affären i syfte att se om den hade kunnat ses 

som ett erbjudande i stället för en fusion.  

 Ändamålet med uppsatsen är därutöver att analysera och utvärdera de nya takeo-

ver-reglerna som trädde i kraft den 1 juli 2014. Intresset ligger i att se om reglerna i 

framtiden kan hindra liknande konsekvenser som uppstod i samband med Alliance Oil-

affären, samt om de är tillräckligt effektiva och uppfyller aktiemarknadsrättens ändamål.  

1.3 Disposition 
Eftersom en stor del av uppsatsen syftar till att undersöka om Alliance Oil-affären hade 

kunnat definieras som ett offentligt uppköpserbjudande samt att analysera de nya reg-

lerna, är det av vikt att läsaren är införstådd i gällande rätt på området för takeovers. 

Närmast efter introduktionskapitlet kommer därför i kapitel två redogöras för lagstift-

ning och självreglering gällande offentliga uppköpserbjudanden.  

 Det finns flera övergripande ändamål med aktiemarknadsrätten och även en del 

underliggande. Alla har dock stor betydelse för denna uppsats och kommer att behand-

las i tredje kapitlet. Detta för att visa vad regleringen om offentliga uppköpserbjudanden 
                                                
12 För fusionsliknande förfarande talar AMN 2013:35 och Rolf Skog, se Avanza, cit. från Skog, R., Inget bud på 

Alliance Oil, 1 november 2013, http://www.avanza.se. För bud talar Billing, M., cit. från Ollevik, N-O., Det här 

skadar förtroendet, Svenska Dagbladet, 23 november 2013, http://www.svd.se och Stattin, D., cit. återges av Aktie-

spararna, Börsnotiser fredagen den 29 november, 29 nov, http://www.aktiespararana.se.  
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ska tillgodose samt djupare kunna analysera om de reviderade reglerna för offentliga 

uppköpserbjudanden uppfyller dessa ändamål.  

 I kapitel fyra behandlas den omtalade Alliance Oil-affären. Här diskuteras och 

analyseras förfarandet som gav upphov till debatt gällande bristande minoritetsskydd på 

den finansiella marknaden. Denna analys och diskussion fungerar därefter som ett av-

stamp för följande kapitel.  

 De reviderade takeover-reglerna kom till på grund av Alliance Oil-affären. I kapi-

tel fem redogörs för dessa regler, som i framtiden ska inkludera fusionsliknande förfa-

randen i takeover-reglerna. Därefter analyseras de för att bedöma dels om de är ända-

målsenliga, dels vilka konsekvenser de kan komma att leda till. I samband med detta 

kommer för- och nackdelar med de nya reglerna att belysas.  

 Uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser i kapitel sex.  

1.4 Avgränsningar 
Privata företagsförvärv faller utanför ramen av denna uppsats. I stället behandlas endast 

offentliga uppköpserbjudanden, innebärande publika företagsförvärv där bolaget har 

aktier upptagna till handel på en reglerad marknad, så kallade aktiemarknadsbolag. 

Detta eftersom det är rörande den reglerade marknaden det uppstått debatt och lett till 

reviderade regler på grund av Alliance Oil-affären.  

 NGM:s regler, som är likalydande NASDAQ OMX Stockholms regler, kommer 

inte att diskuteras. Utanför diskussionen lämnas också individuell reglering som sker i 

bolagsordningen samt Kollegiets för svensk bolagsstyrnings regler för vissa handels-

plattformar. 

 Visst utländskt material används i upprättandet av denna uppsats. Dock är uppsat-

sen inte tänkt att vara en komparativ studie. Diskussioner om hur regelverken bör vara 

utformade för att upprätthålla förtroendet på den svenska aktiemarknaden samt övriga 

ändamål sker därför huvudsakligen mot bakgrund av svensk rätt.  

1.5 Metod och material  
Denna uppsats är ämnad att utreda frågor inom aktiemarknadsrätt och börsrätt. Dock är 

rättsområdet av dynamisk natur och en metod kommer att krävas därefter. Aktiemark-

nadsrätten kan sägas ha sin grund i aktiebolagsrätten, vilket innebär att associationsrät-

tens allmänna principer kan få genomslagskraft även inom regleringen för offentliga 
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uppköpserbjudanden.13 Även börsrätten har beståndsdelar som härstammar från närings-

rätten där offentlig rätt samt rörelserätten kan ha inflytande på området.14 Offentliga 

uppköpserbjudanden är också ett område som skiljer sig från anda rättsliga områden 

genom att det omfattas och präglas av en ingående självreglering, varvid Svensk kod för 

bolagsstyrning och regler uppsatta av marknadsplatserna blir väsentliga.  

 Vid skrivandet av denna uppsats har främst en traditionell juridisk metod använts. 

Detta innebär att ingående studie av primärkällor som lagtext och sekundärkällor som 

förarbeten, praxis och juridisk litteratur har använts. Tyvärr är domstolspraxis på områ-

det knapphändig men Aktiemarknadsnämndens avgöranden används och behandlas i 

praktiken som domstolspraxis.15 Även en aktiemarknadsrättslig metod har använts. 

Detta innebär att Stattins tolkningsmodell, där aktiemarknadsrättens över- och undergri-

pande ändamål tillämpas, i sökandet på lösningar på aktiemarknadsrättsliga problem.16  

 Uppsatsen bygger främst på svensk lagstiftning och utarbetad självreglering men 

en del tolkningar och förklaringar har varit tvungna att sökas i utländsk rätt. Den äldsta 

och mycket betydande regleringen av offentliga uppköpserbjudanden går att finna i den 

brittiska City Code on Takeovers and Mergers (Takeover Code). Denna Takeover Code 

har varit en förebild åt den svenska regleringen rörande de reglerade marknadsplatserna 

varav denna i vissa delar kommer att beröras.17 Då uppsatsen kretsar kring Alliance Oil 

Company Ltd, med hemvist i Bermuda, kommer det av naturliga skäl även att klarläg-

gas vad som stadgas i Companies Act 1981 of Bermuda.   

  

                                                
13 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 39 f; Kristiansson, 

B., Aktiemarknadsnämndens praxis under tio år, s. 33.   
14 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 35 ff.  
15 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 378; Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköps-

erbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 106.  
16 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 47 ff. 
17 SOU 2005:58, s. 54.  
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2 Reglering för offentliga uppköps-

erbjudanden  

2.1 Inledning 
Rättskällorna för offentliga uppköpserbjudanden utgörs av lagstiftning, självreglering, 

direktiv och praxis samt föreskrifter och allmänna råd. Dessutom tillämpas reglerna av 

privaträttsliga aktörer som till exempel Aktiemarknadsnämnden. Syftet med detta kapi-

tel är att behandla den legala ramen för offentliga uppköpserbjudanden för att ge en full-

ständig bild av hur reglerna samverkar och tillämpas. Detta syftar till att ge en bättre 

förståelse för kommande diskussioner om Alliance Oil-affären hade kunnat karaktärise-

ras som ett bud.  

 Kapitlet inleds med en kort redogörelse för tillämpliga regelverk, rättskällor samt 

några definitioner. Därefter redogörs för takeover-direktivet och hur det gett upphov till 

Lagen om offentliga uppköpserbjudanden (LUA) samt vad denna lag stadgar. Därefter 

redogörs för självregleringen på området där även dess ställning i svensk rätt kommer 

att belysas.  

2.2 Tillämpliga regelverk, rättskällor och definitioner 
När det talas om ett takeover-erbjudande på den svenska aktiemarknaden talar man, 

enligt definitionen i 1 kap. 2 § st. 1 p. 1 LUA, om ett ”offentligt erbjudande till inneha-

vare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samt-

liga eller en del av dessa aktier”. Definitionen bygger på lydelsen i takeover-direktivet.18 

Det aktiebolag som blir föremål för själva uppköpserbjudandet kallas för målbolag.19  

 Lagen om värdepappersmarknaden (VpmL) stadgar i 13 kap. 8 § att en börs ska 

reglera offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier upptagna till handel på en re-

glerad marknad och som drivs av börsen. Detta har resulterat i NASDAQ OMX Stock-

holms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (Takeover-

reglerna), samt NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter (Stockholms-

börsens regelverk). 13 kap. 8 § andra meningen VpmL anger att dessa regler ska upp-

                                                
18 Dir. 2004/25/EG av den 21 april 2004, Art 2.1 p. (a). För en djupare analys av definitionen av ett offentligt upp-

köpserbjudande se kapitel 2.4 samt 4.4. 
19 Dir. 2004/25/EG av den 21 april 2004, Art. 2 p. (b). 
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fylla kraven som sälls i takeover-direktivet. Den som lämnar ett offentligt uppköpser-

bjudande måste i sin tur, enligt 2 kap. 1 § LUA, åta sig att följa börsens takeover-regler. 

Denna regel har till följd att börsen får möjlighet att, på kontraktuell grund, vidta sankt-

ioner i de fall där en budgivare inte följer reglerna om offentliga uppköpserbjudanden. 

Sanktionsreglerna återfinns i kapitel sex takeover-reglerna, och innebär att börsens di-

sciplinnämnd får ålägga bolag att betala en särskild avgift på upp till 100 miljoner kro-

nor. Denna summa borde vara tillräckligt kännbar för att hindra aktörer att bryta mot 

reglerna för egen ekonomisk vinning. Målbolagen är också kontraktuellt bundna att 

följa takeover-reglerna då dessa regler ingår i Stockholmsbörsens regelverk.20  

2.3 Takeover-direktivet 
I litteraturen har man gett uttryck för att de viktigaste rättskällorna för offentliga upp-

köpserbjudanden är takeover-direktivet och LUA.21 Storbritannien har tveklöst varit den 

stat med högst aktivitet av takeovers inom EU.22 Därför är det inte så konstigt att takeo-

ver-direktivet i betydande omfattning har sin materiella förebild i den brittiska regle-

ringen på området för offentliga uppköpserbjudanden, närmare bestämt i Takeover 

Code.23 Detta regelverk utfärdades av det brittiska näringslivsorganet The Panel on 

Takeovers and Mergers (The Panel). Takeover Code tillkom mot bakgrund av flertalet 

stora och uppmärksammade uppköp av företag på den brittiska aktiemarknaden redan 

på 1950- och 60-talet. Syftet var att stärka ställningen för aktieägarna i målbolagen.24 

Takeover Code har ständigt varit föremål för revidering men den första versionen utkom 

i Storbritannien så tidigt som år 1968.25 När takeover-direktivet skulle genomföras i 

Sverige förespråkade takeover-utredningen samma regleringsmodell som Storbritan-

nien, det vill säga självreglering.26  

Takeover-direktivet omfattar, enligt artikel 1, uppköpserbjudanden avseende bolag som 

har aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i en eller flera medlemsländer. 

Vad som har angetts som ett av direktivets huvudsyften är att aktieägarna i målbolag ska 
                                                
20 Se regel 2.2.18 NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter.  
21 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s 377.  
22 Forstinger, C.M., Takeover Law in the EU and the USA. A comparative Analysis, s. 118.   
23 The City Code on Takeovers and Mergers, 1991. Hädanefter: Takeover Code. 
24 Skog, R., JT 1993/94, Erbjudandeplikt?, s. 77, s. 78; Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 421.  
25 Prop. 2005/06:140, s. 34.  
26 SOU 2005:58, s. 71 ff.  
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garanteras en rättvis och rimlig behandling.27 Vad som här åsyftas borde vara det i di-

rektivets preambel punkt 2 stadgade syftet att ”skydda värdepappersinnehavarnas intres-

sen” i bolag som är föremål för ett uppköpserbjudande. Därutöver har direktivet ett syfte 

att samtidigt bidra med flexibilitet och att möjliggöra nödvändiga och förnuftiga om-

struktureringar i näringslivet, se preambeln punkt 6. I takeover-direktivets preambel 

punkt 9 kommer dessutom minoritetsskyddet till uttryck med formuleringen att ”med-

lemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att skydda värdepappersinnehavarna, 

särskilt dem med minoritetsinnehav, när kontroll över bolaget har förvärvats”. Direkti-

vets preambeln är dock inte att jämföra med regler. Preambeln har till syfte att peka ut 

vilka intressen medlemsländerna måste anse vara skyddsvärda, vilket är viktigt som 

vägledning. Tyvärr ger preambeln ingen ledning i hur olika intressen ska avvägas om 

två intressen skulle ställas mot varandra.28  

 Gällande påföljder framgår i artikel 17 takeover-direktivet att medlemsstaterna 

ska fastställa vilka påföljder överträdelse av nationell lagstiftning, som antagits enligt 

direktivet, kan leda till. Sanktionssystemet ska fungera effektivt, proportionellt och av-

skräckande.  

 För att en korrekt implementering av direktivet skulle kunna ske, kunde inte end-

ast självreglering vara förekommande på takeover-området. Direktivet tillåter självre-

glering, men kräver att denna är förankrad i den offentliga regleringen i respektive med-

lemsstat. Direktivets artikel 4 stadgar att ett privaträttsligt organ inte ska överlämna re-

gelkompetens utan att detta har stöd i lag eller förordning. I Sverige löstes detta genom 

att LUA ger legitimitet till den utarbetade självregleringen. Valet att implementera ge-

nom lag har sin motivering i att takeover-reglerna måste inordnas i en offentlig struktur. 

Denna struktur framkommer i grundlagen i enlighet med 8 kap. 2 § p. 2 regeringsfor-

men, som stadgar att reglering av rättsförhållanden mellan enskilda ska ske genom lag.29 

Takeover-direktivet är ett så kallat minimidirektiv. Detta innebär att medlemsstaterna 

tillåts ha mera långtgående regler än vad som följer av direktivet.30 Direktivet innehåller 

en minsta gemensamma nivå av regler som medlemsstaterna tvingas genomföra. Utöver 

detta kan medlemsstaterna införa ytterligare villkor och lägga till rent nationella krav, 

                                                
27 Prop. 2005/06:140, s. 34 f.  
28 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 68.  
29 Jfr Prop. 2005/06:140, s. 43.  
30 Jfr Dir. 2004/25/EG av den 21 april 2004, Art. 3 p. 2 samt Art. 5 p. 6 
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strängare än direktivet, så länge den effekt som åsyftas med direktivet får genomslags-

kraft.31	  

 För att kunna genomföra direktivet måste medlemsstaterna säkerställa att vissa 

principer följs.32 En som är av särskilt intresse är likabehandlingsprincipen i artikel 3.1 

(a), som innebär att ”[a]lla innehavare av värdepapper av samma slag i ett målbolag ska 

behandlas lika”. Likabehandling av aktieägare har setts som en väsentlig regel och in-

förts i de svenska takeover-reglerna.33 Den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprin-

cipen får inte blandas ihop med den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen. Den senare 

framkommer i 4 kap. 1 § ABL och stadgar att ”alla aktier har lika rätt i bolaget”. Vad 

likabehandlingsprincipen innebär inom aktiemarknadsrättens område samt varför den är 

av stor betydelse, behandlas vidare i kapitel 3.5.  

 Takeover-direktivet och LUA har liknande definitioner av ett offentligt uppköps-

erbjudande. I kommande kapitel jämförs dessa definitioner för att se vad som skiljer 

dem åt. 

2.4 Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden 
Som framgått ovan bygger offentliga uppköpserbjudanden till stor del på europeisk rätt. 

LUA tillkom i juli år 2006 som ett resultat av implementeringen av takeover-direktivet 

och är således ett direktiv som ska tolkas fördragskonformt genom den i praxis fram-

vuxna von Colson-principen. Detta innebär att nationella lagregler måste tolkas i ljuset 

av direktivets ordalydelse och ändamål.34  

Vid tiden då regeringen skulle implementera direktivet var offentliga uppköpserbjudan-

den sedan en längre tid tillbaka vanlig på den svenska aktiemarknaden. Det betänkande 

som lämnades i samband med LUA:s ikraftträdande gav statistik på att 358 erbjudanden 

avseende svenska bolag med aktier noterade på NASDAQ OMX Stockholm, NGM eller 

Aktietorget totalt genomfördes under en period på 15 år. Av dessa var 341 erbjudanden 

som avsåg bolag med aktier noterade på Stockholmsbörsen och närmare 293 av dessa 

ledde till förvärv av målbolaget. Detta innebar att närmare 20 bolag årligen förvärvades 
                                                
31 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt, Art. 288.   
32 Se Dir. 2004/25/EG av den 21 april 2004, Art. 3 p. 1 a) – f).  
33 Se inledningen p. a) samt regel II.10, NASDAQ OMX Stockholms regler för offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden.  
34 Se mål 14/83 von Colson och Kaman mot Land Nordrhein-Westfalen, ECR 1981.  
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genom ett offentligt uppköpserbjudande på Stockholmsbörsen under de 15 år som sta-

tistiken bygger på.35 Det fanns således ett stort behov av lagreglering på området.  

  Idag är LUA grunden för reglering av offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. 

Lagens portalparagraf stadgar dess tillämpningsområde, som anger att lagen ska tilläm-

pas på offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Vad som föreskrivs om aktier 

ska även tillämpas på aktieägares rätt gentemot den som förvarar aktier för någons räk-

ning (depåbevis), se 1 kap. 1 § st. 1 och 3 LUA. Det senare stycket är värt att nämna 

eftersom det i Alliance Oil-affären talas om depåbevisinnehavare.36  

 LUA innehåller bland annat regler om hur budgivare ska agera vid en takeover 

samt vad målbolaget måste iaktta. Innan LUA tillkom, fanns i Sverige endas självregle-

ring på området. Detta ledde till att inga regler var tvingande för marknadens aktörer. Så 

är fallet inte idag, eftersom 2 kap. 1 § p. 1 LUA stadgar att budgivare måste följa regler 

som börsen har fastställt för offentliga uppköpserbjudanden. De ska dessutom, enligt 

andra punkten samma lagrum, underkasta sig de sanktioner som börsen får besluta om 

vid eventuell överträdelse av dessa regler.  

 Då Alliance Oil-affären inte betraktades som ett offentligt uppköpserbjudande, 

utan som en amalgamation enligt bermudisk lagstiftning, är det för vidare diskussion av 

intresse att klargöra skillnaderna i definitionen av ett offentligt uppköpserbjudande mel-

lan LUA och takeover-direktivet.  

 Som det har nämnts ovan definieras offentligt uppköpserbjudande i 1 kap. 2 § p. 1 

LUA som ett ”offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett 

svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier.”  Be-

stämmelsen ska läsas i ljuset av artikel 2.1 (a) takeover-direktivet som har en mer utför-

lig definition. Direktivet omfattar dels ”uppköpserbjudande”, dels ”erbjudande” och 

lyder enligt följande som  

 
”ett offentligt erbjudande (från någon annan än målbolaget självt) till innehavare av värde-

papper i ett bolag om att förvärva alla eller en del av dessa värdepapper, obligatoriskt eller 

frivilligt, som följer på eller syftar till förvärv av kontrollen över målbolaget i enlighet med 

landets lagstiftning.”  

 

                                                
35 Prop. 2005/06:140, s. 36.  
36 Pressmeddelande från Alliance Oil Company Ltd, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat 

kontanterbjudande avseende Alliance Oil Company, http://www.allianceoilco.com 
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Med värdepapper menas, enligt artikel 2.1 (e), ”överlåtbara värdepapper som medför 

rösträtt i ett bolag”. Som framgår ovan är definitionerna av ett offentligt uppköpserbju-

dande i det närmsta lika om man ser till LUA och takeover-direktivet. Vad som skiljer 

definitionerna åt är att LUA har en något vidare innebörd genom att lagen också träffar 

erbjudanden som inte har till syfte att på något sätt uppnå kontroll över målbolaget.37 

För att kortfattat precisera ett offentligt uppköpserbjudande utifrån LUA och takeover-

direktivet är det lämpligt att summera rekvisiten som Stattin tidigare gjort. Rekvisiten 

går då att sammanfatta som 1) offentligt 2) erbjudande till 3) aktieägare att 4) överlåta 

samtliga eller delar av sina 5) aktier.38 I uppsatsens kapitel om Alliance Oil-affären 

ställs dessa rekvisit i relation till transaktionen. Rekvisiten analyseras för att se om affä-

ren hade kunnat klassificeras som ett offentligt uppköpserbjudande.39  

2.5 Självreglering 
Definitionen av självreglering kan formuleras olika, men i slutändan åsyftas samma sak. 

En definition som används är ”åtgärd som i systematiserad form vidtas av ett företag, en 

bransch eller hela näringslivet och som syftar till att förebygga eller lösa problem i för-

hållande till konsumenter eller andra”.40 Oftast härstammar självregleringen ur beslut 

som fattats i olika intresse- eller branschorganisationer. Den största delen av självregle-

ringen kommer från Näringslivets Börskommitté (som idag är nedlagt och vars uppgif-

ter är införlivade i Kollegiet för svensk bolagsstyrning), Svenska fondhandlarförening-

en, Stockholmsbörsen samt Aktiemarknadsnämnden.41 Självregleringen på den svenska 

värdepappersmarknaden har internationellt sett fått ett större inslag jämfört med till ex-

empel ledande marknader som England och USA, som med tiden getts en starkare of-

fentligrättslig reglering.42 

 Det som binder aktörerna till självregleringen är att de ensidigt gentemot börsen 

förbinder sig att följa takeover-reglerna och underkasta sig sanktioner som börsen får 

besluta om enligt 2 kap. 1 § LUA. Självregleringen påverkar alltså marknaden genom 

                                                
37 Prop. 2005/06:140, s. 47 och 97.  
38 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 304.  
39 Se kapitel 4.5.   
40 Munck, J., JT 2006/07, Självreglering på värdepappersmarknaden, s. 553.  
41 Kågerman, P., Värdepappersmarknadens regelsystem. Lagreglering, självreglering och etik, s. 93.  
42 Afrell, L. & Jansson, P-O., Regelstrukturen på värdepappersmarknaden i Sevenius, R. & Örtengren, T. (red), 

Börsrätt, s. 94.  
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att aktörerna civilrättsligt, på avtalsrättslig grund, förpliktat sig att följa reglerna enligt 

LUA.43 Även i 2.2.18 Stockholmsbörsens regelverk framkommer att emittenter måste 

underteckna ett avtal om att följa börsens regler innan den första handelsdagen. Självre-

gleringen fyller således en väsentlig funktion då de har en stor påverkan på aktörernas 

agerande. Kågerman har listat ett antal olika skäl till hur det kommer sig att självregle-

ringen påverkar marknadens aktörer till att följa regleringen. Han menar att reglerna får 

sin auktoritativa ställning och legitimitet genom att de faktiskt förbättrar marknadens 

funktionssätt. Att reglerna påverkar aktörerna på grund av att de är förnuftiga, väl av-

vägda och ändamålsenliga lyfter han också fram. Kågerman tar också upp att reglerna 

anger vilka handlingssätt som är förenliga med portalbestämmelserna samt att de gynnar 

det kollektiva intresset på aktiemarknaden.44  

 Då självreglering följs på kontraktsrättslig grund uppstår i litteraturen diskussion 

om självregleringen ska ses som avtalsinnehåll eller om reglerna ska pekas ut som till-

lämpliga genom avtalet. Vilket av dessa man kommer fram till kan ha stor betydelse för 

tolkningen. Väljer man att se reglerna som avtalsinnehåll kan det tala för att använda 

avtalsrättsliga tolkningsprinciper. Väljer man det andra alternativet, att se reglerna som 

tillämpliga genom avtalet, kan frågan uppkomma ifall reglerna ska tolkas som lagregler. 

Skillnaden är stor eftersom det inom avtalsrätten finns utrymme för en subjektiv tolk-

ning. Avgörande för rättshandlingars innehåll och rättsverkningar ska enligt den subjek-

tiva tolkningen vara vad viljeförklaringens avgivare avsett.45 En parts egna subjektiva 

uppfattning om en lydelses innebörd skulle alltså spela en central roll om man väljer att 

se reglerna som avtalsinnehåll. Det finns dock en del problematik med den avtalsrätts-

liga tolkningen på området för offentliga uppköpserbjudanden. Ett av dessa är proble-

met med att finna den gemensamma partsviljan. En budgivare lägger ett offentligt upp-

köpserbjudande till aktieägare i ett målbolag. Budet kan därefter accepteras av vissa 

aktieägare, som hamnar i en avtalsbunden relation till budgivaren genom att acceptera 

ett överlåtande av aktier på vissa villkor.46 Det kan vara problematiskt att bestämma 

kretsen av dessa aktieägare då de kan vara väldigt många. Dessutom ligger det på Akti-

emarknadsnämnden att tolka takeover-reglerna i enlighet med regeln i I.2 takeover-

reglerna. Det är alltså inte parternas subjektiva uppfattning av tolkningen som ska spela 
                                                
43 Stattin, D., Takeover, Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 105.  
44 Kågerman, P., Värdepappersmarknadens regelsystem. Lagreglering, självreglering och etik, s. 94.  
45 Adlercreutz, A. & Gorton, L., Avtalsrätt II, s. 40.  
46 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 42 och 106. 
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roll enligt takeover-reglerna, utan Aktiemarknadsnämndens objektiva tolkning. Med 

anledning av denna problematik har det i litteraturen dragits den slutsatsen att reglerna 

inte ska tolkas som avtalsinnehåll, utan ska uppfattas som i avtal vald reglering.47 Detta 

stämmer väl med NJA 1985 s. 343 där frågan i målet var hur Stockholmsbörsens regel-

verk skulle tolkas. Högsta domstolen fann att regelverket var reglerat genom avtal mel-

lan parterna men att reglerna dessutom hade karaktär av semioffentlig normgivning. Vid 

tiden för målet var Stockholmsbörsens regelverk innefattat i inregistreringskontraktet. 

Litteraturen ger uttryck för att domens slutsats går att applicera på nutida självreglering. 

Det anses att målet ger stöd för att takeover-reglerna ska uppfattas som i avtal vald re-

glering och att en objektiv tolkning ska användas, samtidigt som ändamålen med regler-

na ska vägas in vid tolkningen.48    

 Det finns en rad fördelar med självreglering. En av de främsta borde vara att den 

bildas av professionella och branschkunniga experter som står marknaden nära. Regler-

na blir därför direkt funktionella då de får en stark förankring i näringslivet på grund av 

att dessa personer känner marknadens och investerarnas behov och önskemål.49 Självre-

glering har också en förmåga att bidra med tolkning av reglerna på ett positivt sätt då 

möjlighet finns för aktörer att vända sig till Aktiemarknadsnämnden för att i förväg er-

hålla besked om hur reglerna ska tolkas. Skulle endast lagreglering finnas på området 

skulle aktörerna vid en tvist vara tvungna att vända sig till en domstol för tolkning, där 

det kan råda brist på erfarenhet och kunskap om näringslivet och aktiemarknaden. Att 

prövning kan ske i Aktiemarknadsnämnden har också sina processekonomiska fördelar 

eftersom ett domstolsförfarande sannolikt skulle medföra betydligt längre handlägg-

ningstid.50  

 Fördelen med lagreglering, till skillnad från självreglering, är den rättssäkerhet 

som följer med denna. Lag stiftas efter omfattande utredningsarbeten och med en objek-

tiv utgångspunkt. Hänsyn tas inte till någons särintressen och regeltillämpningen kan 

överprövas efter överklagande om man inte delar regeltillämparens tolkning.51 Nackde-
                                                
47 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 106.  
48 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 105. Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköps-

erbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 109.  
49 Se SOU 2005:58, s. 72; Kågerman, P., Värdepappersmarknadens regelsystem. Lagreglering, självreglering och 

etik, s. 97 ff.; Afrell, L. & Jansson, P-O., Regelstrukturen på värdepappersmarknaden i Sevenius, R. & Örtengren, T., 

(red.), Börsrätt, s. 95.  
50 SOU 2005:58 s. 72.  
51 Kågerman, P., Värdepappersmarknadens regelsystem. Lagreglering, självreglering och etik, s. 97.  
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len med lagreglering är dock att processen kan bli utdragen och det kan vara trögt att få 

till förändringar. I detta avseende ses självregleringen som något positivt. Självreglering 

är flexibelt och kan snabbt få genomslagskraft. Bevis för detta är Alliance Oil-affären 

som redan gett upphov till nya regler, drygt ett halvår efter affären. Detta hade inte varit 

möjligt med lagreglering. Kritik har likväl riktats mot självregleringen då denna snabb-

het inte har utnyttjats tillräckligt. Kritiken ligger i att åtgärder vidtagits först i efterhand 

som en reaktion på händelser och det hävdas att självregleringen borde kunna fungera 

mer förebyggande.52 Till försvar mot detta påstående framhålls att de självreglerande 

organen, lika lite som lagstiftaren, kan förutse händelser och beteenden på marknaden.53    

 År 2002 tillsatte regeringen en utredning som kom att kallas för ”Förtroende-

kommissionen”. Tillsammans med ett antal organisationer i näringslivet bildade kom-

missionen en arbetsgrupp, den så kallade ”Kodgruppen”.54 Denna grupp arbetade fram 

ett förslag till en kod för bolagsstyrning vilket, efter en remissbehandling, i sin tur ledde 

till att Sverige fick Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) år 2005.55 Kodgruppens av-

sikt med framtagande av Koden var att den skulle utgöra en del av den svenska självre-

gleringen inom näringslivet, vilket den gör än idag. Anledningen till att regeringen till-

satte Förtroendekommissionen var på grund av att Sverige drabbades av en del företags-

skandaler som fick stor uppmärksamhet i media och som påverkade det svenska nä-

ringslivet. Två av dessa är företagsskandalerna i aktiebolagen Prosolvia och Skandia.56 I 

dag är det Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) som ansvarar för Koden. Kol-

legiet är ett av fyra sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden som 

syftar till att skapa struktur inom självregleringen inom området för bolagsstyrning.57 

Kollegiet saknar kompetens att övervaka eller döma hur aktiemarknadsbolagen följer 

Koden. Rollen att uttala sig om hur Koden ska tolkas i vissa situationer faller på Aktie-

                                                
52 Jfr SvJT 2001, Lagstiftning eller självreglering – vad tycker lagstiftaren?, s. 263; Afrell, L. & Jansson, P-O., Re-

gelstrukturen på värdepappersmarknaden, i Sevenius, R., & Örtengren, T., (red), Börsrätt, s. 99; Eklund, K. & Statt-

in, D., Aktiemarknadsrätt och bolagsrätt, s. 39.  
53 Afrell, L. & Jansson, P-O., Regelstrukturen på värdepappersmarknaden, i Sevenius, R., & Örtengren, T., (red), 

Börsrätt, s. 99.  
54 Förslag från kodgruppen presenterades i SOU 2004:46. 
55 Se SOU 2004:130.  
56 Svernlöv, C., Svensk kod för bolagsstyrning i Sevenius, R., & Örtengren, T. (red), Börsrätt, s. 312; Se om Prosol-

via-målet i hovrättens dom i mål T 4207 samt om Skandia-målet i mål nr B 5291-06. 
57 De övriga sakorganen är Aktiemarknadsnämnden, Rådet för finansiell rapportering samt deras tekniska bered-

ningsgrupp Expertpanelen för finansiell rapportering.  



 21 

marknadsnämnden, som har i uppgift att verka för god sed på aktiemarknaden. Den börs 

där aktiemarknadsbolagens aktier är upptagna till handel har uppgiften att övervaka att 

bolagen tillämpar Koden på ett tillfredställande sätt. Därutöver är det aktörerna på kapi-

talmarknaden som avgör om bolagens sätt att följa eller avvika från Koden inger ett 

förtroende från ett investerarperspektiv.58  

 Målgruppen är enligt I.2 Koden svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till 

handel på en reglerad marknad i Sverige. Huvudsyftet med Koden är att styrning av 

bolag ska förbättras och detta i sin tur har till syfte att främja samhällets förtroende för 

näringslivets funktion.59 Vad Kodgruppen därutöver framhåller som ett viktigt syfte är 

att höja förtroendet för svensk bolagsstyrning bland utländska aktörer. Därigenom kan 

det svenska näringslivet främjas genom att locka utländskt riskkapital.60 I I.3 Koden 

nämns bland de principiella utgångspunkterna att Koden syftar till att värna om att ak-

tiebolagens likabehandlingsprincip tillämpas i praktisk handling och att Koden ska 

skapa så stor öppenhet som möjligt gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i 

övrigt. Även utländska bolag som har aktier eller depåbevis upptagna till handel på en 

reglerad marknad i Sverige ska tillämpa antingen Koden eller den bolagsstyrningsmo-

dell som gäller i bolagets registrerade säte eller där bolagets aktier är primärnoterade. 

Väljer bolagen att inte tillämpa Koden ska de lämna en förklaring över i vilka avseen-

den deras handlande avviker från Koden.61  

 Koden är inte tvingande utan omfattas av en princip kallad ”följ eller förklara”. 

Principen introducerades av en kommitté i Storbritannien år 1992 och är internationellt 

den ledande principen för kodtillämpning. Att vi i Sverige valt att tillämpa denna prin-

cip kan också ha påverkats av att EU-kommissionen uttryckt sig positivt gällande an-

vändandet av denna typ av modell.62 I Koden förklaras principen som att bolagen inte 

behöver följa alla Kodens regler, utan alternativet finns att välja andra lösningar vid 

behov. Kravet är att bolaget öppet redovisar för allmänheten vilka avvikelser som avses, 

och att den lösning bolaget valt framgår samt skälen till detta. I och med detta kan Ko-

den till stor del anses utgöra god sed för bolagsstyrning.63 Då Koden omfattar alla akti-

                                                
58 Punkt I.4 Svensk kod för bolagsstyrning.  
59 Jfr punkt I.1 Svensk kod för bolagsstyrning.   
60 SOU 2004:46, s. 8.  
61 Tillämpningsanvisning, 2-2010, Svensk kod för bolagsstyrning.   
62 SOU 2004:130, s. 5.  
63 Punkt I.5 Svensk kod för bolagsstyrning.  
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emarknadsbolag noterade på Stockholmsbörsen anses det vara i förenlighet med god sed 

på den svenska aktiemarknaden att tillämpa denna.64 

 Nedan följer en redogörelse för de regler som följt som ett resultat av modellen att 

använda självreglering på området för offentliga uppköpserbjudanden.  

2.5.1 Takeover-reglerna  

År 1971 utfärdades den första rekommendationen gällande för offentliga uppköpserbju-

danden av Näringslivets Börskommitté. Kommittén bildades år 1966 och hade till upp-

gift att verka för god sed på den svenska aktiemarknaden genom att ge ut rekommendat-

ioner. Dessa regler var således inte av offentligrättslig natur utan hörde till näringslivets 

självreglering. Som förebild för rekommendationen år 1971 använde sig Näringslivets 

Börskommitté av den brittiska regleringen och har efter år 1971 varit föremål för revi-

dering vid ett flertal tillfällen. År 2003 övergav man benämningen ”rekommendationer” 

och hädanefter har de haft status som regler.65 Enligt Stattin har denna ändring betydelse 

mentalt då ”regler” framför ”rekommendationer” signalerar marknadsaktörernas syn på 

handlingens status. 66  Rent materiellt har reglerna överensstämt med takeover-

direktivet.67 Efter en genomsyn av takeover-reglerna år 2009 reviderades reglerna ytter-

ligare och efter en remissbehandling antog Stockholmsbörsen reglerna, som idag är en 

del av börsernas noteringsavtal.68 Varje regel har med varierande grad av utförlighet 

efterföljande kommentarer. Dessa kommentarer har inte status som regler, men har ge-

nom Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2004:21 ansetts utgöra en integrerad 

del av reglerna. Kommentarerna har således väldigt stor betydelse.  

 Takeover-reglernas tillämpningsområde nämns i I.1 och stadgar att reglerna ska 

tillämpas då budgivare lämnar ett offentligt uppköpserbjudande som avses i LUA. I 

kommentaren till denna regel uttalas att reglernas tillämplighet inte är beroende av en 

budgivares nationella hemvist. Det uppmärksammas också i kommentaren att ökningen 

av utländskt ägande i svenska bolag medför en del problem. Det framhålls att det blir 

svårt för budgivaren att iaktta regler från olika länder samtidigt. Dels ska svenska regler 

följas, dels reglerna i det land budgivaren har sin hemvist. Därutöver kan det också 

                                                
64 Svernlöv, C., Svensk kod för bolagsstyrning i Sevenius, R., & Örtengren, T. (red), Börsrätt, s. 313. 
65 SOU 2005:58, s. 53 f.  
66 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 102.  
67 Prop. 2005/06:140, s. 37 ff.    
68 SOU 2005:58, s. 53 f.  
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hända att eventuella andra länders regler också ska iakttas. Att utforma ett bud så att det 

uppfyller krav i alla berörda länder är dyrt och tidskrävande. Detta är anledningen till att 

budgivaren, med stöd av I.2 takeover-reglerna, kan begära uttalande av Aktiemarknads-

nämnden. Även dispens kan erhållas från att tillämpa de svenska reglerna fullt ut.69 Om 

man ser tillbaka på Alliance-Oil affären så följde Alliance Group takeover-reglerna i 

detta avseende. De var osäkra på hur reglerna skulle tolkas och vände sig till Aktie-

marknadsnämnden för ett uttalande av tolkning av reglerna vid samgående mellan två 

utländska bolag genom amalgamation.70  

 Likabehandlingsprincipen nämns i inledningen till takeover-reglerna som en av de 

principer som ska fungera som vägledning i situationer där reglerna inte ger några di-

rektiv eller inte visar sig vara lämpliga i det enskilda fallet. Takeover-reglernas princi-

per härstammar från takeover-direktivet och i punkt a) takeover-reglernas inledning 

framgår att ”alla innehavare av värdepapper av samma slag i ett målbolag ska behandlas 

lika, och om en person förvärvar kontrollen över ett bolag ska övriga värdepappersinne-

havare skyddas.” Värt att lyfta fram är också att det i inledningen till takeover-reglerna 

lyfts fram hur viktigt det är att upprätthålla förtroendet på aktiemarknaden. I inledning-

en uttalas 

 
”Reglerna ska följas av budgivare och målbolag. Det är för förtroendet för aktiemarknaden 

och näringslivet av största vikt att reglerna också respekteras av dem som i olika egenskaper 

ger råd eller på annat sätt biträder budgivare, målbolag eller andra aktörer vid offentliga er-

bjudanden.”71 

 
Detta kan tolkas som att ett fungerande förtroende är en förutsättning för att aktiemark-

naden som sådan ska kunna fungera och att marknaden inte klarar sig om förtroendet 

undergrävs. Likabehandling sägs vara en grundläggande tanke för att någon inte ska 

gynnas på någon annans bekostnad. Likabehandlingsprincipen har också uppfattats som 

en del av principen att upprätthålla förtroende på aktiemarknaden och dessa två princi-

per anses gå hand i hand. Förekommer avsaknad av likabehandling på marknaden är det 

mest troligt att förtroendet kommer att skadas.72 

                                                
69 Kommentaren till regel I.1, NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktie-

marknaden, s. 7.  
70 AMN 2013:35; Se mer om uttalandet från Aktiemarknadsnämnden under kapitel 4.5.  
71 Inledningen, NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 5.  
72 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 104.  
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2.5.2 Stockholmsbörsens regelverk 

Enligt 15 kap. 1 § VpmL ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för uppta-

gande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad. Stockholmsbörsens 

regelverk fungerar som en garanti för att emittenter informerar börsen och marknaden 

om sin verksamhet. Emittenten ska även offentliggöra information och uppgifter om sin 

verksamhet som kan påverka kursvärdet på dess värdepapper.73 I 2.2.18 stockholms-

börsens regelverk stadgas att bolaget måste underteckna förbindelse om att följa börsens 

regler före den första handelsdagen av bolagets värdepapper.   

 Inom ramen för denna uppsats och för kommande diskussioner är det främst reg-

lerna för informationsgivning i kapitel tre regelverket som är av intresse.  Generalklau-

sulen i 3.1.1 regelverket stadgas att beslut, händelser och omständigheter som är av kur-

spåverkande natur ska offentliggöras av bolaget så snart som möjligt. Vad som menas 

med kurspåverkande anses enligt regeln vara ”information som i enlighet med nationell 

lagstiftning rimligen kan förväntas påverka priset på bolagets värdepapper”. Enligt 3.1.2 

regelverket måste all information vara korrekt, relevant och tydlig. Detta för att inform-

ationen inte får vara vilseledande för marknadens aktörer. Vid köp och försäljning av 

bolag ställs det krav, enligt 3.3.7 regelverket, på att informationen måste vara fullstän-

dig.  

 Det är inte endast takeover-reglerna som reviderats den 1 juli 2014. Det har även 

skett revidering inom Stockholmsbörsens regelverk som ska komplettera takeover-

reglerna. Denna ändring omfattar informationsgivning och specifikt behandlar de vad 

bolagen via deras hemsidor måste informera marknaden om. Ordalydelser och vad dessa 

regler innebär kommer vidare att klargöras och diskuteras under kapitel fem. 

2.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har det redogjorts för de lagar och regler som sätter ramen för offentliga 

uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden. Det har framkommit att takeover-

direktivet och LUA är de viktigaste rättskällorna på området. Dock har det också fram-

kommit att självregleringen har många fördelar samt spelar en central roll för takeovers 

och den tas på stort allvar av aktiemarknadens aktörer. Det har i detta kapitel också lyfts 

fram att likabehandling samt förtroende på aktiemarknaden är de två grundläggande och 

                                                
73 Inledningen samt kap. 3, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter.  
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mest betydelsefulla principerna som ska eftersträvas och uppnås med reglerna för of-

fentliga uppköpserbjudanden.    
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3 Aktiemarknadsrättens ändamål 

3.1 Inledning 
Värdepappersmarknaden spelar en oerhört viktig roll då den fyller en central roll i sam-

hället. Marknaden är en av samhällets ekonomiska hörnstenar, varför det är av största 

vikt att den fungerar så bra och effektivt som möjligt.74 Aktiemarknaden är en del av 

värdepappersmarknaden och detta kapitel tar upp vilka ändamål aktiemarknadsrätten 

strävar efter. Som har nämnts i introduktionen till denna uppsats kan grunden för aktie-

marknadsrätten sökas i aktiebolagsrätten, vilket innebär att associationsrättens allmänna 

principer kan få genomslagskraft även på aktiemarknadsrättens område. Syftet med ka-

pitlet är att lyfta fram vilka intressen reglerna syftar till och vad Aktiemarknadsnämnden 

och andra institut bör ha i åtanke i sin tolkning och tillämpning av dessa regler. Syftet 

med kapitlet är också att ge underlag till analysen i kapitel fem, gällande de nya revide-

rade reglerna som Stockholmsbörsen infört gällande fusioner och fusionsliknande förfa-

randen.  

 Kapitlet inleds med att beskriva ändamålet att möjliggöra kapitaltillväxt och 

finansiering av näringsverksamhet för att sedan ta upp varför effektiv handel med aktier 

är viktigt. Därefter redogörs för betydelsen av att det finns ett förtroende för aktiemark-

naden. Slutligen behandlas ändamål som innebär skydd för investerare.  

3.2 Kapitaltillväxt och finansiering av näringsverksamhet 
Många bolag växer och därmed ökar behov av finansiering. En del av detta behov kan 

behöva tillgodoses genom att emittera aktier som de därefter kan sälja till investerare 

som är benägna att ta risker. Handel med värdepapper är dock inte en helt riskfri förete-

else och främst är det investerarna som hamnar i den mest riskfyllda positionen. Risken 

ligger främst i det omöjliga att förutspå hur värdet på värdepapper kommer att utveck-

las. Dels beror detta på vad företaget har för framtidsutsikter, dels på samhällets all-

männa ekonomiska utveckling. Aktien representerar ett ägande i ett bolag och dess av-

kastning beror på bolagets framtida vinst. De investerare som väljer att spara i aktier tar 

                                                
74 Jfr SOU 2006:50, s. 151; Kågerman, P., Värdepappersmarknadens regelsystem. Lagreglering, självreglering och 

etik, s. 86; Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 28  
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på detta sätt en stor risk, eftersom bolagets vinst inte går att utläsa i förtid. Desto högre 

risk investeraren är beredd att ta, desto större avkastning kan investeringen generera.75  

 Värdepappersmarknaden har som funktion att fördela dessa risker.76 Aktiemark-

naden måste därför ha tydliga och effektiva regler för att kunna locka riskkapital till 

börsbolagen. För att investerare ska vara beredda att ta risker är det en fördel att det 

finns en organiserad aktiemarknad med regler som gäller för alla.77  

 Då investerare tillför kapitaltillskott till aktiemarknadsbolag kan finansiering ge-

nomföras som annars inte skulle vara möjlig. Vissa projekt är helt enkelt omöjliga att 

finansiera med endast enskilda näringsidkares investeringar. Aktiebolagsformen kan då 

möjliggöra riskspridning mellan flera investerare och personers affärsidéer kan då möj-

liggöras med begränsad egen insats.78 Vad som i litteraturen framhålls som det yttersta 

exemplet för detta är den industriella revolutionens byggen av landets järnvägar. Utöver 

detta kan projekt som är nyttiga för samhället genomföras, även om projekt riskerar att 

gå med förlust.79    

3.3 Effektiv handel med aktier 
Grundtanken med alla marknadsplatser generellt, är att de på bästa sätt ska kunna föra 

samman köpare och säljare i ett gemensamt forum. Tillvägagångssättet för att föra 

samman dessa aktörer måste vara lätt och smidigt. Det är ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv en fördel med marknadsplatser, då dessa håller nere transaktionskostnaderna 

som kan kopplas till den relevanta marknaden.  

 Inom marknadsplatsen för finansiella instrument finns flera samverkande kompo-

nenter. Det finns endast ett handelssystem, men flera olika samlingar regelverk där både 

lag och självreglering formar området. Därutöver finns dels avtal mellan operatören och 

de som handlar på marknaden, dels avtal mellan operatören och de bolag som emitterar 

värdepapper som är föremål för handel.80  

 I dag fungerar aktiemarknaden som en katalysator för bolag och privatpersoners 

möjlighet till finansiering och marknaden kan fördela riskerna med en investering mel-

                                                
75 SOU 2006:50, s. 135.  
76 Prop. 1990/91:142, s. 78.  
77 SOU 2006:50, s. 93 f. 
78 SOU 2006:50, s. 138 f.  
79 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 62. 
80 Kågerman, P., Lohmander, C. och De Ridder, A., Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden, s. 185.  
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lan flera olika personer. Aktiemarknadsbolag kan välja att vända sig till aktiemark-

naden, i Sverige eller utomlands, för att tillfredsställa deras behov av kapital. Alternati-

vet är annars att, till exempel, vända sig till en bank och ansöka om banklån. Privatper-

soner å sin sida kan använda sig av aktiemarknaden genom att placera sitt sparande i 

värdepapper.81 Enligt Aktiefrämjandet har aktiesparandet den senare delen av 1900-talet 

gått mot en utveckling från att vara en exklusiv sparform, som endast lockar ett fåtal 

personer, till att omfatta i stort sett alla yrkesverksamma i Sverige. Mellan år 1984 och 

2003 steg antalet aktieägare med 55 procentenheter. År 2003 hade 84 procent av Sveri-

ges befolkning aktier direkt eller via fondbolag.82  

 En aktiv aktiemarknad kräver ett stabilt regelverk för att skydda alla marknadens 

aktörer. I 8 kap. 1 § VpmL stadgas den så kallade ”sundhetsbestämmelsen”, där värde-

pappersinstitut måste ta till vara kundernas intressen vid tillhandahållande av investe-

ring- eller sidotjänster till dessa. Dessutom stadgas att instituten måste handla hederligt, 

rättvist och professionellt samt handla på ett sätt där allmänhetens förtroende kan upp-

rätthållas. De lagfästa reglerna ställer höga krav på marknadens alla aktörer och detta 

gynnar ett fungerande investerarskydd, samtidigt som det ger den reglerade marknaden 

en kvalitetsstämpel.83 Detta är viktigt för att locka till sig även utländska investerare till 

den svenska aktiemarknaden, trots fungerande marknadsplatser i deras hemländer. Ett 

stabilt regelverk är främst viktigt för investerarna, som tar den största risken av alla ak-

törer på marknaden. Då reglerna för aktiebolag begränsar ansvar för aktieägarna möjlig-

gör detta att ett stort antal investerare kan tänka sig att köpa in sig i aktiemarknadsbo-

lag.84 Dessa ägare har inget behov av att behöva förlita sig på varandra, vilket kan vara 

en fördel jämfört med hur det till exempel ser ut i handelsbolag och enkla bolag, där 

bolagsmännen har ett obegränsat ansvar enligt lagen om handelsbolag och enkla bo-

lag.85  

 Aktiemarknadens ändamål att möjliggöra effektiv handel med aktier samt locka 

riskkapital gynnar på detta sätt bolag med kapitalbehov som i sin tur möjliggör närings-

verksamhet som ökar välfärden i samhället.  

                                                
81 SOU 2006:50, s. 138.  
82 Temo/Aktiefrämjandet, Aktieägandet i Sverige 2003, s. 5.  
83 Kågerman, P., Lohmander, C. och De Ridder, A., Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden, s. 186.  
84 Jfr 8 kap. 4 § och 8 kap. 29 § ABL.  
85 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 62.  
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3.4 Förtroende för värdepappersmarknaden 
Förtroendet för den finansiella marknaden lyfts fram som syftet med värdepappers-

marknadens lagstiftning, se 1 kap. 2 § LHF. Lagregeln stadgar att handel med finansi-

ella instrument ska bedrivas på sådant sätt att allmänhetens förtroende för värdepap-

persmarknaden upprätthålls och att enskilda kapitalinsatser inte får äventyras på ett 

otillbörligt sätt. Förtroende för den finansiella marknaden uttrycks som ett ändamål för 

hela aktiemarknadsrättens reglering.86 Även den i föregående kapitel nämnda ”sund-

hetsbestämmelsen”, i 8 kap. 1 § VpmL, stadgar att institut på värdepappersmarknaden 

ska handla på ett sätt som upprätthåller allmänhetens förtroende för marknaden. Utan 

aktörernas förtroende för vårt finansiella system skulle färre vilja investera på aktie-

marknaden. När förtroendet finns på marknaden kan transaktionskostnader mellan aktö-

rer hållas nere. Fördelningen mellan kapital och risk kan fungera mer effektivt ju lägre 

transaktionskostnaderna är. Om förtroendet för marknaden skadas leder detta till en ök-

ning av transaktionskostnaderna, som i sin tur leder till att marknadens effektivitet 

minskar. Detta leder till slutsatsen att ett starkt förtroende har stor betydelse för vårt 

lands välstånd.87 Att förtroende finns för den finansiella marknaden är alltså inte bara av 

vikt för investerarna, utan för hela vårt samhälle i stort. Dock ska inte de övriga ända-

målen med aktiemarknadsrätten motverkas av att förtroende för aktiemarknaden utsägs 

vara det övergripande ändamålet. Det har i litteraturen framhävts som relativt omöjligt 

att med hjälp av reglering skapa förtroende. Mer sannolik är att reglering kan verka fö-

rebyggande mot ett bristande förtroende.88 Konkreta beräkningar saknas gällande vilket 

ekonomiskt värde allmänhetens förtroende har. Däremot har ökade transaktionskostna-

der till följd av bristen på allmänhetens förtroende bedömts kunna uppgå till tiotals pro-

cent av bruttonationalprodukten.89 Denna bedömning gjordes för tio år sedan, varför det 

hade varit intressant att finna en mer nutida undersökning.  

 Det är naturligt att allmänhetens förtroende för marknaden kommer att påverkas 

om ett bolag beter sig klandervärt på ett sätt som allmänheten inte kan tolerera. Enligt 

Kågerman urholkas förtroendet ju mer klandervärt ett beteende är. Kågerman anser där-

                                                
86 Eklund, K., & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt, s 39. 
87 SOU 2004:47, s. 13 f. och 97; Ds 2013:16, s. 34 ff.; Kågerman, P., Värdepappersmarknadens regelsystem. Lagre-

glering, självreglering och etik, s. 112; Kågerman, P., Lohmander, C., De Ridder, A., Etik, regler och värdering på 

kapitalmarknaden, s. 185; Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 39.  
88 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 39.  
89 SOU 2004:47, s. 14.  



 30 

emot att ju mer allmänheten anser att ett beteende är klandervärt, desto mer sannolikt är 

det att beteendet inte är tillåtet. Han framhåller dock att när det gäller allmänhetens för-

troende för värdepappersmarknaden, spelar det ingen större roll om ett beteende är otill-

låtet eller inte. Kågerman hävdar ytterligare att även om ett klandervärt beteende är tillå-

tet, skulle allmänheten troligtvis ändå inte se det som en förmildrande omständighet.90 

Kågermans synpunkter får stöd i fallet med Alliance Oil där uttryck gavs för att förtro-

endet skadades, trots att Aktiemarknadsnämnden bedömde förfarandet som tillåtet.  

 Det är emellertid inte enbart väl utformade regelverk som är nyckeln till att främja 

förtroendet för värdepappersmarknaden. Som ett steg att öka förtroendet krävs också att 

den aktör som bryter mot reglerna drabbas av påtagliga sanktioner.91 För att tilliten ska 

kunna bevaras är det också av väsentligt stor vikt att det finns ett fungerande minoritets-

skydd. Detta skydd behandlas i kommande kapitel.  

3.5 Aktieägar- och minoritetsskydd 
Begreppet ”investerare” innefattar flertalet aktörer på marknaden. Dels kan det vara 

investerare som vill kontrollera bolag eller institutionella investerare, dels kan det vara 

småsparare. Inom begreppet investerare räknas också de som endast är på planerarsta-

diet och funderar på att investera i värdepapper.92  

 Minoritetsskyddet är ett institut som är väl etablerat i både svensk aktiebolagsrätt 

och aktiemarknadsrätt. Inom aktiebolagsrätten talar man om minoritetsskydd och aktie-

ägarskydd som underliggande ändamål.93 Att det finns ett fungerande skydd är viktigt 

för att minoriteten inte ska falla helt i händerna på majoriteten. De skyddas mot över-

grepp från majoriteten dels genom det formella minoritetsskyddet som framgår i kap. 7 

ABL, dels det materiella minoritetsskyddet. Det senare skapar skydd mot att bolagsor-

gan företar rättshandlingar i syfte att gynna vissa aktieägare framför andra ägare eller 

inte likabehandlar bolagets aktieägare.94  

 Det förekommer vid vissa fall att aktieägarna i ett bolag kan bli av med samtliga 

aktier de äger. I litteraturen kallas detta för ”utkramning” och beskrivs som ett minori-

                                                
90 Kågerman, P., Värdepappersmarknadens regelsystem. Lagreglering, självreglering och etik, s. 112. 
91 SOU 2004:47, s. 18.  
92 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 49. 
93 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 48.  
94 Eklund, K., & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s 185.  
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tetsförtryck.95 Ett sådant scenario, där ett fullständigt övertagande av minoritetens aktie-

innehav sker, är tillåtet endast vid specifika förhållanden. Rent rättsligt kan ett sådant 

övertagande endast ske om procentsregeln i 22 kap. 1 § ABL är uppfyllt. Denna regel 

tillåter majoritetsaktieägaren att lösa in bolagets resterande aktier om denne innehar mer 

än nittio procent av aktierna i bolaget.   

 En betydande princip inom minoritetsskyddet är likabehandlingsprincipen. När 

det talas om likabehandlingsprincipen inom området för offentliga uppköpserbjudanden 

talas det inte om likhetsprincipen som kommer till uttryck i den associationsrättsliga 

regleringen. Den senare tar endast sikte på likabehandling av aktieägare inom bolaget 

enligt 4 kap. 1 § ABL. Att man ska skilja på dessa principer framkommer både i förar-

beten och i litteraturen.96 Den bolagsrättsliga principen handlar om att ägare av aktier 

till samma slag ska likabehandlas och om relationen mellan å ena sidan bolaget och de 

organ som verkar inom bolaget och å andra sidan aktieägarna i bolaget.97 På det aktie-

marknadsrättsliga området brukar det talas om flera likabehandlingsprinciper. En av 

dessa påstås motsvara den ovan nämnda bolagsrättsliga principen. Inom aktiemarknads-

rättens område är dock principen utvecklad och omfattar inte bara aktieägare, utan in-

kluderar samtliga investerare.98 Den är således till för att skydda alla investerare på 

marknaden, befintliga som framtida. Ytterligare en likabehandlingsprincip som tilläm-

pas inom aktiemarknadsrättsliga området är att samtliga aktörer på marknaden ska er-

hålla samma information samtidigt.99 

 Likabehandlingsprincipen inom takeover-området har tidigare nämnts komma till 

uttryck i artikel 3.1 (a) takeover-direktivet, som lyder att innehavare av värdepapper av 

samma slag i ett målbolag ska behandlas lika och att värdepappersinnehavare ska skyd-

das om en person förvärvar kontroll över bolaget. Denna regel är också ett sätt att upp-

rätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden.100 I media har Alliance Oil Company 

                                                
95 Milberg, L., Minoritetsskydd på aktiemarknaden i Sevenius, R., & Örtengren, T. (red), Börsrätt, s. 332.  
96 Se SOU 1997:22, s. 297; Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk 

rätt, s 420; Skog, R., JT 1993/94, Erbjudandeplikt?, 108 f; Keisu, J., Aktiemarknadsbolagens informationsgivning. 

Om hantering av kurspåverkande information, informationsläckor, ryckten och educated guesses, s., 13.   
97 SOU 1997:22, s. 297.  
98 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 49; Keisu, J., Aktie-

marknadsbolagens informationsgivning. Om hantering av kurspåverkande information, informationsläckor, ryckten 

och educated guesses, s., 13.   
99 17 kap. 2-3 §§ och regel 3.1.5 stockholmsbörsens regelverk.  
100 SOU 1997:22, s. 297.  
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Ltd:s handlande ansetts strida mot likabehandlingen av aktieägarna. För de svenska mi-

noritetsaktieägarna i Alliance Oil Company Ltd skedde ett förfarande där villkor inte 

var öppna till förhandling. Det rådde därför ojämna förhållanden mellan minoritet och 

majoritet i förhandlingsläget, vilket talar för att det inte skedde en likabehandling. Dock 

ska man inte se det faktum att aktierna byter ägare som ett ensamt skäl till att likabe-

handlingsprincipen ska tillämpas.101 Om därför ägarbytet är det enda som lett till olika-

behandling, är det svårt att hävda likabehandling till stöd för minoriteten i Alliance Oil 

Company Ltd.   

3.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har aktiemarknadsrättens ändamål lyfts fram. Aktiemarknaden har bland 

annat som funktion att möjliggöra kapitaltillskott för att främja möjligheten till närings-

verksamhet. För att aktiemarknaden ska fungera krävs att aktörer på marknaden och 

samhället i övrigt har ett starkt förtroende för marknaden. Detta i sin tur leder till att 

samhället kan få ökade möjligheter till en bra välfärd. Att utländska bolag uppfyller 

lagar och regler uppsatta för att skydda dessa ändamål borde vara det minsta att begära 

av exempelvis Aktiemarknadsnämnden och andra institut som har att övervaka regle-

ringen och tolkningen för offentliga uppköpserbjudanden. 

 Minoritetsskyddet har, som tidigare nämnts, framkommit som grundläggande 

princip för takeover-reglering och var även uppkomsten till den brittiska Takeover Code 

som framkom i syfte att skydda aktieägarna.102 Dessa regler är sådana som skulle kun-

nat ha åberopats till skydd för aktieägarminoriteten i Alliance Oil-affären, om de 

svenska reglerna för offentliga uppköpserbjudanden varit tillämpliga.  

  

                                                
101 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 421. 
102 Se kapitel 2.3.  
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4 Alliance Oil-affären  

4.1 Inledning 
Det som skapade sådan debatt kring Alliance Oil-affären var att Alliance Group inte 

behövde lägga ett formellt bud som är brukligt enligt svenska regler på grund av att för-

farandet lydde under bermudisk lag. På detta sätt kunde bolaget kringgå det svenska 

minoritetsskyddet trots att Alliance Oil Company Ltd var noterat på NASDAQ OMX 

Stockholm och således ensidigt, genom noteringsavtal, åtagit sig att följa börsens reg-

ler.103 Även om Aktiemarknadsnämnden i AMN 2013:35 inte fann att Alliance Group 

stred mot god sed genom amalgamationsförfarandet, är det av intresse att analysera af-

fären och undersöka dess karaktär och särdrag. Detta på grund av att det råder delade 

meningar om affärens ska definieras som ett erbjudande eller inte. Analysen leder till en 

bedömning om förfarandet hade kunnat ses som ett bud, och därför borde ha omfattats 

av svenska regler rörande offentliga uppköpserbjudanden. 

 Alliance Oil Company Ltd utförde gränsöverskridande verksamhet. Kapitlet in-

leds därför med att kort redogöra för vilka principer som tillämpas i Sverige gällande 

verksamheter som bedrivs över olika länders gränser. Därefter behandlas aktieägarnas 

intressen, för att tydliggöra vad som ansågs negativt ur aktieägarnas synpunkt i Alliance 

Oil-affären. Därpå följer kärnan i detta kapitel, där affären analyseras och bud samt fus-

ion diskuteras.  

4.2 Gränsöverskridande verksamhet 
Inkorporationsteorin104 innebär att juridiska personer som kräver registrering för dess 

tillkomst, som huvudregel ska ses som rättssubjekt i det land där det har registrerats. Ett 

alternativ till denna teori är att tillmäta den juridiska personens säte avgörande betydelse 

för lagvalet.105 I Sverige tillämpas den förstnämnda teorin. Alla europeiska medlemssta-

ter som tillämpar inkorporationsteorin accepterar alla bolag som enligt lag bildats i den 

egna hemstaten. Det godtas därmed att bolag bedriver verksamhet och har huvudkontor 

i ett annat land än där det föreskrivna sätet är beläget. Konsekvensen för bolagen, eller 

                                                
103 Jfr kapitel 2.5 samt LUA 2 kap. 1 § p. 1 och 2.  
104 Också kallad ”inregistreringsprincipen” eller ”bildandeprincipen”, Se Severinsson, D., JT 2003/04, EG:s etable-

ringsrätt för bolag, s. 70; Bogdan, M., Svensk internationell privat- och processrätt, s. 143.     
105 Bogdan, M., Svensk Internationell privat- och processrätt, s. 143.   
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fördelen om man så ser det, är att de lyder under den lag som tillämpas i hemstaten, 

även om dess verkliga säte finns i en annan stat. En fördel som lyfts fram med denna 

princip är att den är tydlig och enkel att tillämpa. Den verkar också främjande för den 

inom EU stadgade principen om fri rörlighet för bolag. En nackdel med inkorporations-

teorin är dock att informationskostnaderna kan öka för marknadens olika aktörer när de 

behöver sätta sig in i hur utländska rättssystem tillämpas.106  

 Det är alltså på grund av inkorporationsteorin som Alliance Oil Company Ltd 

kunde bedriva verksamhet i Sverige, trots att de hade sitt juridiska säte i Bermuda.  

4.3 Aktieägarnas intresse 
Vid offentliga uppköpserbjudanden är det olika intressen som värderas högst beroende 

på vilken aktörs perspektiv man ser till. Bolagsledningen kan fokusera på att göra kar-

riär, de anställda vill behålla sina anställningar och borgenärerna vill säkerligen ha av-

kastning på sina krediter.107 För aktieägarna kan intressena vara flera. De kan ha intresse 

av att undanröja annan verksamhet eller utöva kontroll över ett bolag och dess resur-

ser.108 För majoriteten av aktieägare bör ändå det primära intresset vara att erhålla max-

imal vinstutdelning. De investerar kapital, vilket är en riskfylld handling, och vill därför 

erhålla högsta möjliga avkastning. Om aktieägare misstänker att potentiellt satsat kapital 

inte leder till avkastning, kommer investering sannolikt inte att äga rum. Vinstintresset 

är också ett av de övergripande ändamålen med aktiebolagsrätten och framkommer i 3 

kap. 3 § ABL. Vill bolaget ha ett annat syfte än att gå med vinst måste således detta 

framgå i dess bolagsordning.  

 Den hypotetiska aktieägaren investerar mest troligt utifrån ett långsiktigt perspek-

tiv för att erhålla så stor vinstutdelning som möjligt. Det kan därför finnas en viss för-

ståelse för att minoritetsaktieägarna i Alliance Oil Company Ltd uttryckte ett stort miss-

nöje när de blev abrupt utsatta för ett amalgamationsförfarande, och inte fick den av-

kastning de sannolikt hade räknat med. Bolaget har kunnat lyfta ekonomiskt på grund av 

aktieägarnas investeringar och självklart har de då viljan, och ett syfte, att få utdelning 

efter att bolaget ökat i omsättning och vinst. Trots att de oberoende styrelseledamöter-

                                                
106 Severinsson, D., JT 2003/04, EG:s etableringsrätt för bolag, s. 69, s. 72.  
107 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 61 f.  
108 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 63.  
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na109 i Alliance Oil Company Ltd hade rekommenderat aktieägarna att genomföra 

amalgamationen, hävdade minoritetsaktieägare att de fick för dåligt betalt i transaktion-

en.110  

 Några av de väsentliga villkoren för transaktionens genomförande var att ägare till 

stamaktier, representerade genom depåbevis, skulle erhålla 60 kronor kontant per stam-

aktie. Ägare av preferensaktier, representerade genom depåbevis, skulle erhålla 313 

kronor kontant för varje preferensaktie. Därutöver skulle ägare till preferensaktier er-

hålla ytterligare 7 kronor och 50 öre för varje preferensaktie multiplicerat med en viss 

procent avseende perioden mellan den senaste och den återföljande avstämningsdagen 

för utdelning, som inträffade vid registreringen av amalgamationen.111 Som ersättning 

för depåbevisen skulle kontant ersättning erbjudas. Erbjudandet innebar att samtliga 

depåbevisinnehavare för respektive aktieslag skulle ges ett likvärdigt vederlag beroende 

på aktieslag, samt att en premie skulle erläggas för depåbevisen jämfört med aktuella 

slutkurser för respektive depåbevisslag.112  

 Gällande offentliga uppköpserbjudanden resulterar de sällan med att budgivaren 

erhåller hundra procent av aktierna. Dock kan budgivaren, om de erhåller 90 procent av 

aktierna, lösa in de övriga aktieägarnas återstående aktier, se 22 kap. 1 § ABL, så kallad 

tvångsinlösen. Enligt 22 kap. 2 § st. 4 ABL ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna 

vederlaget vid fall där yrkande av inlösen framförs efter ett offentligt uppköpserbju-

dande och budgivaren därmed förvärvat minst 90 procent. Endast särskilda skäl kan 

motivera ett annat inlösenbelopp. Ett förfarande med ett offentligt uppköpserbjudande 

med efterföljande tvångsinlösen kunde således eventuellt ha gett minoritetsaktieägarna i 

Allaiance Oil Company Ltd en högre premie än vad de erhöll genom amalgamationsför-

farandet. Priset på 60 kronor som erbjöds för stamaktierna utgjorde nämligen vid amal-

gamationen endast en premie på 4 procent över värdet på stängningskursen dagen in-

                                                
109 Styrelsen bestod av de oberoende styrelseledamöterna Eric Forss (ordförande), Raymond Liefooghe, Fred Boling, 

Claes Levin och Fernando Martinez-Fresneda. Två ytterligare ledamöter, Arsen Idrisov (ägare av aktier i Alliance 

Group) och Isa Bazhaev (VD för ett dotterbolag i Alliance Group), avstod från att delta i handläggningen av amalga-

mationen.  
110 Åsa Wesshagen, 2 december 2013, Massivt motstånd på Alliance Oils stämma, http://www.aktiespararna.se 
111 Pressmeddelande, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande avseende 

Alliance Oil Company, s. 1, http://www.allianceoilco.com 
112 Jfr Pressmeddelande, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande avse-

ende Alliance Oil Company, s. 2, http://www.allianceoilco.com 
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nan.113 Om svenska regler om offentliga uppköpserbjudanden varit tillämpbara, hade 

enligt ovan, en hög premie behövts för att locka 90 procent av rösterna. Det har därför i 

media hävdats att en premie på endast 4 procent troligtvis inte hade godtagits om trans-

aktionen varit ett uppköpserbjudande. Eftersom majoritetsaktieägarna köpte upp reste-

rande aktier i bolaget har det också getts uttryck för misstankar om att en inkommande 

framtida ekonomisk vinst, som storägarna inte gärna vill dela med sig av.114  

 Alliance Oil Company Ltd och Alliance Group har en annan syn på premiens 

värde som bör belysas i sammanhanget. Vad som framhölls i pressmeddelandet var att 

premien i själva verket var högre än 4 procent, sett till värdet ur ett mer långsiktigt per-

spektiv. Faktum som belystes i pressmeddelandet var att stamaktien nämligen hade sti-

git med 17 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade stängningskursen tre 

månader innan transaktionen, då rykten om en affär uppdagades. De angav dessutom att 

värdet på stamaktien stigit med 25 procent sett till sex månader innan transaktionen, och 

ända upp till 48 procent jämfört med stängningskursen i juli 2013. Detta datum var den 

senaste dagen före rykten började florera i media om ett möjligt tredjemans-förvärv av 

en stor del av bolaget. Sedan rykten började florera hade alltså kursen stigit med flera 

procentenheter, vilket man i Alliance Oil Company Ltd:s pressmeddelande lyfte fram.115 

 På den extra bolagsstämman röstade 87 procent för amalgamationen, relativt nära 

de 90 procent som krävs enligt svenska regler gällande fusion.116 Tre procentenheter 

kan tyckas lite, mot bakgrund av den hetsiga debatten som väcktes till liv efter affären. 

Till faktum hör dock att Alliance Group redan kontrollerade 45 procent. Därutöver hade 

styrelsen i Repsol Exploration S.A, ägare till 3 procent av rösterna i bolaget och således 

en av de största innehavarna, samt de oberoende styrelseledamöterna, ägare till 0,2 pro-

cent, uttalat att de stod bakom amalgamationen.117 Dessa bolag och personer hade alltså 

makten att rösta för 48,2 procent av det totala antalet röster. Detta motsvarar en stor del 

röster, fördelat på få personer. Till bakgrunden hör att tusentals personer var svenska 

                                                
113 Pressmeddelande, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande avseende 

Alliance Oil Company, s. 2, http://www.allianceoilco.com 
114 Pia Gripenberg, 2 december 2013, Svenska sparare försvinner i Bermudatriangeln, http://www.blogg.dn.se; Per 

Ericsson, 13 december 2013, Så ska du agera i Alliance Oil, http://www.avanza.se  
115 Pressmeddelande, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande avseende 

Alliance Oil Company, s. 2, http://www.allianceoilco.com 
116 Se kapitel 4.4 om majoritetskrav vid fusioner enligt svensk rätt. 
117 Pressmeddelande, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande avseende 

Alliance Oil Company, s. 3 f., http://www.allianceoilco.com 
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småsparare. Ändå fick deras röstetal relativt liten betydelse vid omröstningen i Alliance 

Oil-affären. Det ska dock tilläggas att det i praktiken är sällsynt att 100 procent av alla 

aktieägare i större börsbolag deltar i en bolagsstämma. Vad de icke närvarande minori-

tetsaktieägarna med fördel hade kunnat göra, om de motsatte sig amalgamationen, var 

att ge fullmakt till närvarande ombud att rösta i deras ställe. På så vis hade de kunnat 

påverka stämmans beslut, även om de rent fysiskt inte kunde närvara. Detta följer såväl 

av ABL som av Companies Act 1981 of Bermuda.118  

4.4 Transaktionens karaktär som en fusion 
Fusionsinstitutet, som tidigare varit sparsamt använt, har som ett alternativ till offentligt 

uppköpserbjudande med efterföljande inlösen vuxit det senaste decenniet.119 Fusioner 

av aktiebolag i enlighet med svensk lag regleras i 23 kap. ABL. Fusion definieras enligt 

23 kap. 1 § ABL som två eller flera bolag som går samman genom att ”samtliga till-

gångar och skulder i ett eller flera bolag övertas av ett annat aktiebolag mot vederlag till 

aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen”. Fusionen kan ske genom absorption, 

innebärande att det övertagande bolaget på ena sidan fusioneras med ett eller flera över-

låtande bolag på den andra sidan, se 23 kap. 1 § p. 1 ABL. Fusion kan också ske genom 

kombination innebärande att två eller flera bolag fusioneras genom att de bildar ett nytt, 

övertagande bolag, se 23 kap. 1 § p. 2 ABL. Det är det förra som hände med Alliance 

Oil Company Ltd, som slogs ihop med Alford Financial Ltd. Denna verksamhet var 

också ett bermudiskt bolag, dotterbolag till Alliance Group, och bildades i syfte att 

kunna genomföra amalgamationen med Alliance Oil Company Ltd.120  

 I Sverige finns särskilda majoritetskrav som måste vara uppfyllda för att en fus-

ionsplan ska kunna genomföras, detta framgår av 23 kap. 17 § ABL. Stycke tre stadgar 

att om det överlåtande bolaget är publikt och det övertagande bolaget är privat kan en 

fusionsplan endast göras giltigt om bolagsstämmobeslutet biträds av samtliga aktieägare 

som är närvarande på stämman och dessa måste tillsammans motsvara minst nio tionde-

lar av samtliga aktier i bolaget. Godkännande av en fusionsplan kräver således kvalifi-

cerad majoritet. Syftet med denna bestämmelse är att hindra kringgående av 26 kap. 6 § 

ABL, innebärande att beslut om övergång från publikt till privat aktiebolag kräver att 
                                                
118 Companies Act 1981 of Bermuda, Part VI, Section 77, Rule (3) och 7 kap. 3 § ABL.  
119 Jfr AMN 2004:23; AMN 2007:5.  
120 Se pressmeddelande, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande avse-

ende Alliance Oil Company, s. 13, http://www.allianceoilco.com 
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nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget röstar för bytet.121 Förarbetena hävdar att en 

ytterligare avsikt med majoritetskravet är att den som inte har ett tillräckligt aktieinne-

hav för att kunna begära tvångsinlösen inte heller ska kunna utnyttja ett fusionsförfa-

rande för att tvinga aktieägarminoriteten att sälja. Majoritetskravet ska således fungera 

som ett minoritetsskydd.122  

 Enligt 23 kap 17 § st. 4 ABL stadgas att röster av det övertagande bolaget inte ska 

beaktas vid beslutandet av en fusion. Det råder delade intressen bland inblandade aktö-

rer och det är därför av vikt att skydda minoriteten. Det övertagande bolaget har ett in-

tresse att genomföra en fusion till ett så pressat pris som möjligt, medan det överlåtande 

bolagets övriga aktieägare i regel vill erhålla största möjliga vederlag för sina aktier. Det 

övertagande bolagets intressen står enligt förarbetena inte i förenlighet med den grund-

läggande aktiebolagsrättsliga principen om att aktieägare ska beredas så stor vinst som 

möjligt. För att skydda minoritetsaktieägare måste man därför bortse från det överta-

gande bolagets eventuella röster vid beslutande om fusion.123 Detta förfaringssätt har 

också jämförts med den huvudsakliga ordningen för offentliga uppköpserbjudanden. I 

förarbetena har det uttalats att regeln liknar samma tillvägagångssätt som då ett erbju-

dande är riktat till ägarna i ett målbolag som ska garanteras rätten att fatta ett välgrundat 

beslut om erbjudanden och där budgivaren inte per definition är delaktig i beslutsfattan-

det.124 Mot bakgrund av detta kan kritiken från minoritetsaktieägare mot Alliance Oil-

affären förstås då förfarandet, om det gällt svenska bolag, anses strida mot dels minori-

tetsskyddet, dels principen att aktieägare ska beredas största möjliga vederlag.   

4.4.1 Fusionsliknande förfaranden 

Amalgamationsförfarande var Alliance Groups förstahandsalternativ för att kunna ta 

över Alliance Oil Company Ltd. Bolaget vände sig till Aktiemarknadsnämnden för att 

begära tolkning av takeover-reglerna i samband med ett sådant förfarande. Som det re-

dan har framgått krävs att 75 procent av de angivna rösterna röstar för amalgamationen 

samt att minst två personer som representerar mer än en tredjedel av samtliga utestående 

aktier är närvarande. Enligt bermudisk lag, till skillnad från svensk lag, har förvärvare 

som äger aktier i målbolaget rätt att delta i omröstningen enligt part VII, sec. 106 (3) 

                                                
121 Prop. 1993/94:196, s. 187 f. 
122 Prop. 2007/08:155, s. 15 och 19.   
123 Prop. 2007/08:155, s. 17.  
124 Prop. 2007/08:155, s. 18. 
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CA 1981. Detta kan vara den avgörande anledningen till att Alliance Group hävdade att 

bermudisk lag skulle tillämpas och därför ville undvika den svenska regleringen. Ef-

tersom majoritetsaktieägarna i bolaget, som också satt med i styrelsen, kontrollerade 45 

procent av rösterna, kan det ses som en självklar förmån som bolaget utnyttjade för att 

uppfylla syftet att ta över Alliance Oil Company Ltd.  

 Även i Companies Act 1981 of Bermuda finns det uppsatta minoritetsskyddsreg-

ler. De aktieägare som inte röstar för en amalgamation och som inte anser sig erbjudits 

ett verkligt värde för sina aktier kan begära att bermudisk domstol ska bedöma det verk-

liga värdet på dessa aktier. Överklagan måste ske inom en månad från utfärdandet av 

kallelsen till den extra bolagsstämman enligt part VII, sec. 106 (6) CA 1981. Om dom-

stolen bedömer att beloppet inte är skäligt och att ett annat verkligt värde ligger för han-

den ska förvärvaren, enligt part VII, sec. 106 (6A) - (6B) CA 1981, inom loppet av en 

månad betala aktieägarna det belopp domstolen fastställer. Ett alternativ till betalning är 

att avsluta amalgamationen. Bolaget kan också, enligt ovan angivna lagrum, bli skyldiga 

att betala mellanskillnaden motsvarande det belopp bolaget redan betalat och det belopp 

domstolen ansett vara det verkliga värdet.  

 Vad gäller ovan nämnda minoritetsskyddsregler var det inte reglerna i sig som var 

det största problemet för minoritetsaktieägarna i Alliance Oil Company Ltd. Det största 

problemet låg i den tidsaspekt som reglerna stadgar. Kallelse till den extra bolagsstäm-

man offentliggjordes den 4 november 2013.125 Detta innebar att de aktieägare som inte 

ansågs sig erbjudits ett verkligt värde för sina aktier hade till den 4 december på sig att 

klaga till domstolen i Bermuda. Stämman, där beslutet röstades igenom, hölls den 2 

december 2013. Även om aktieägarna i realiteten hade en månad på sig att vända sig till 

bermudisk domstol och starta en juridisk process återstod ytterligare ett problem. På 

stämman kunde Bo Lindqvist, ordförande på stämman, inte lova att protokollet från den 

extra bolagsstämman skulle vara färdigt innan den 4 december 2013, eftersom de bara 

hade två dagar på sig. En av aktieägarna i Alliance Oil Company Ltd uttryckte med an-

ledning av ordförandes uttalande: ”Det här visar ju bara vilken parodi det här är”.126  

 Konsekvensen av att amalgamationsförfarandet genomfördes var att minoritets-

skyddsreglerna enligt Companies Act 1981 of Bermuda i praktiken blev verkningslösa. 

                                                
125 Kallelse finns som bilaga i protokoll från extra bolagsstämma i Alliance Oil Comapny Ltd, 2 december 2013, 

http://www.allianceoilco 
126 Åsa Wesshagen, 2 december 2013, Massivt motstånd på Alliance Oils stämma, http://www.aktiespararna.se 
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Detta på grund av att det är oerhört svårt för små aktieägare att initiera en process i 

bermudisk domstol. Dels var det en snäv tidsram, dels hade det kunnat bli kostsamt med 

legala rådgivare. Inte heller kunde de söka skydd i de svenska minoritetsskyddsreglerna. 

Möjligheten fanns likväl enligt bermudisk rätt och inledandet av en process hade i teorin 

kanske kunnat samordnas, till exempel av Aktiespararnas organisation eller någon större 

aktieägare som inte heller önskade att amalgamationen skulle genomföras.  

 Court-approved scheme of arrangement är en annan typ av fusionsliknande förfa-

rande som övervägdes som ett alternativ till amalgamationen i Alliance Oil Company 

Ltd. Detta förfarande är brukligt enligt bermudisk lag och som man också till Aktie-

marknadsnämnden begärde tolkning av takeover-reglerna för.127 Enligt bermudisk lag 

krävs, likt amalgamation, enligt part VII, sec. 99(2) CA 1981, att 75 procent av aktieä-

garna är representerade av de angivna rösterna samt av de aktier som är företrädda på 

stämman röstar för Court-approved scheme of arrangement. Även här ges förvärvaren 

rätt att rösta på stämman. Enligt bestämmelsen ska ett eventuellt godkännande från 

stämman därefter hänskjutas till domstol för verkställande. Domstolen gör en skälig-

hetsbedömning angående beslutet att genomföra ett scheme of arrangement. Vid be-

dömningen väger domstolen in dels om sammansättningen av de godkännande aktieä-

garna skäligen är representativ för övriga aktieägare i bolaget, dels om det mellan de 

olika aktieslagen finns ett gemensamt intresse. Klargörs det att olika intressen föreligger 

mellan de olika aktieslagen kan innehaven behandlas som olika aktieslag vid beslutets 

omröstning. Domstolen har också en möjlighet att inte verkställa beslutet om mer än tio 

procent av representerade aktieägare röstar mot ett scheme of arrangement.128 Detta 

förfarande tycks mer komplicerat och svårt att få igenom då domstolen måste verkställa 

beslutet. Därför kan man förstå Alliance Groups val att som första alternativ genomföra 

en amalgamation framför Court-approved scheme of arrangement. 

4.5 Transaktionens karaktär som ett erbjudande 
I kapitel 2.4 har det konstaterats vad som ingår i definitionen av ett offentligt uppköps-

erbjudande samt vilka rekvisit man bör se till. Dessa gick att sammanfatta till 1) offent-

ligt 2) erbjudande till 3) aktieägare att 4) överlåta samtliga eller delar av sina 5) aktier.  

                                                
127 AMN 2013:35, s. 1.  
128 AMN 2013:35, s. 3.  
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Med säkerhet kan det konstateras att det första rekvisitet 1) offentligt är uppfyllt. In-

formation angående transaktionen offentliggjordes genom att bolaget gav ut ett press-

meddelande den 31 oktober 2013.129 Samma datum kallades aktieägarna till en extra 

bolagsstämma och all denna information gjordes tillgänglig på bolagets hemsida. Då 

hemsidan är tillgänglig för offentligheten är det otvistigt att rekvisitet offentligt är upp-

fyllt, då både media och marknaden kunde ta del av informationen.  

 Det andra rekvisitet 2) erbjudande är det som skapat störst diskussion, och som är 

själva kärnan i uppståndelsen kring Alliance Oil-affären. Rubriken i det första press-

meddelandet som släpptes till media och marknaden den 31 oktober 2013 lyder ”Alli-

ance Oil offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande avseende Alliance Oil 

Company”. Pressmeddelandets första stycke låter utveckla rubrikens mening enligt. 

 
”Styrelserna i Lambros Overseas S.A. och OJSC Alliance Group (tillsammans, "Alliance 

Group") och Alliance Oil Company Ltd. ("AOC" eller ”Bolaget”) meddelar idag ett re-

kommenderat kontanterbjudande, enligt vilket Alliance Group genom dess gemensamt ägda 

dotterbolag Alford Financial Limited ("Alford") avser att förvärva samtliga stamaktier i 

AOC ("Stamaktierna"), representerade genom svenska depåbevis ("Depåbevis") och 

samtliga preferensaktier i AOC ("Preferensaktierna"), representerade genom Depåbevis, 

vilka innehas av andra parter än Alliance Group och dess närstående bolag ("Transaktion-

en").”130 

 

Definitionen av ett offentligt uppköpserbjudande har tidigare klargjorts.131 Där framgick 

att LUA ska läsas i ljuset av artikel 2.1 (a) takeover-direktivet. Direktivet har en mer 

utförlig definition som omfattar ”ett offentligt erbjudande […] om att förvärva alla eller 

delar av dessa värdepapper […] som följer på eller syftar till förvärv av kontrollen över 

bolaget […].” Genomgående i pressmeddelandet används ordet ”kontanterbjudande”. 

Formuleringarna ”rekommenderat kontanterbjudande” samt ”avser att förvärva samtliga 

stamaktier i AOC”, måste anses uppfylla definitionen i takeover-direktivet. Av denna 

anledning borde rekvisitet erbjudande anses vara uppfyllt. Trots att definitionen i 

pressmeddelandet i sig kan tala för att rekvisiten för offentligt uppköpserbjudande är 

                                                
129 Alliance Oil Company Ltd, pressmeddelande, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat 

kontakterbjudande avseende Alliance Oil Company Ltd, http://www.allianceoilco.com 
130 Alliance Oil Company Ltd, Pressmeddelande, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat 

kontakterbjudande avseende Alliance Oil Company Ltd, s. 1, http://www.allianceoilco.com 
131 Se kapitel 2.4.  
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uppfyllt, kan även marknadens uppfattning av meddelandet ha betydelse. Den praxis 

som finns gällande detta behandlas nedan.  

 I pressmeddelandet framgår tydligt att transaktionen riktar sig till ”innehavare av 

svenska depåbevis”, samt till alla ägare av stam- och preferensaktier i bolaget. I och 

med detta anses rekvisitet 3) aktieägare uppfyllt.  

 Som nämndes ovan kunde man utläsa att meddelandet riktade sig till ”alla ägare”, 

vilket fastställer att rekvisitet 4) överlåta samtliga eller delar av aktierna är uppfyllt.  

 Vad gäller det sista rekvisitet förklarar pressmeddelandet att det är samtliga stam-

aktier och preferensaktier som man ämnar överta, varav det sista rekvisitet 5) aktier 

anses uppfyllt.  

 Som framgår ovan uppfyller rubriken och första stycket i Alliance Oil Company 

Ltd:s pressmeddelande rekvisiten för ett offentligt uppköpserbjudande. Längre ner i 

pressmeddelandet görs emellertid mottagarna av meddelandet uppmärksammade på att 

transaktionen ska genomföras som ett amalgamationsförfarande. Detta förklarar den 

förvirring som uppstod kring pressmeddelandet, som har uppfattats som inte helt enty-

digt. 

 Med facit i hand fick bolaget genomföra transaktionen som ett amalgamationsför-

farande. Dock finns det röster som hävdar att pressmeddelandet kan ha setts som ett 

erbjudande. En av dessa är bland annat Stockholmsbörsens chef, Magnus Billing, som 

dessutom riktade kritik mot Aktiemarknadsnämnden och Finansinspektionen.132 Många 

andra av marknadens aktörer upplevde och tolkade också meddelandet som ett erbju-

dande, eller bud. Detta kan bevisas genom att media skrev om det offentliggjorda budet, 

trots att man i pressmeddelandet angav att transaktionen föreslogs genomföras genom 

en amalgamation enligt bermudisk lag.133 Detta ledde inte helt osannolikt aktieägarna in 

på tankar om att det handlade om ett erbjudande i enlighet med de svenska takeover-

reglerna och inte en amalgamation som ska följa lagen i Bermuda.  

 Att pressmeddelandet kunde tolkas som ett erbjudande finner stöd i att Alliance 

Oil Company Ltd, knappt tio timmar efter det första pressmeddelandet, var tvungna att 

publicera ett nytt meddelande där de skrev att 

 
”Styrelserna i Lambros Overseas S.A. och OJSC Alliance Group (tillsammans, "Alliance Group") och 

Alliance Oil Company Ltd. ("AOC") vill härmed klargöra att det pressmeddelande som offentliggjordes 

                                                
132 Billing, M., 23 november 2013, Det här skadar förtroendet, http://www.svd.se 
133 Se http://www.aktiespararna.se; http://www.svd.se; http://affarsvarlden.se 
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idag den 31 oktober 2013 kl. 09.45 avseende Alliance Groups potentiella förvärv av AOC (”pressmed-

delandet”) inte är ett kontanterbjudande enligt NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden.”134 

 
Pressmeddelandet är ett klargörande och förtydligande om att det inte rör sig om ett 

offentligt uppköpserbjudande, vilket tyder på att det första meddelandet uppfattades 

som ett erbjudande framför en amalgamation. 

 Att marknadens uppfattning spelar en väsentlig roll för hur meddelandet ska ka-

raktäriseras framkommer genom fallet år 2007 med Borse Dubai Ltd. Detta fall är av 

särskilt intresse, då man analyserade marknadens uppfattning av pressmeddelandet. År 

2007 kom ärendet in till Finansinspektionen där uppgiften bestod i att utreda om ett 

pressmeddelande från bolaget Borse Dubai Ltd var att anse som ett offentligt uppköps-

erbjudande avseende aktierna i OMX Aktiebolag. Borse Dubai Ltd hävdade dock att det 

handlade om en bookbuilding-process135 i det offentliggjorda pressmeddelandet med 

lydelsen att bolaget avsåg att 

 
”/…/inleda en så kallad bookbuilding-process med vissa utvalda investerare i syfte att ge-

nomföra förvärv av aktier i OMX Aktiebolag till ett pris om 230 kronor samt att ingå opt-

ionsavtal avseende aktier i OMX Aktiebolag till ett lösenpris om 230 kronor”.136  

 
Aktierna i OMX AB var noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm AB, vilket är 

en svensk börs. Som har utretts ovan innebär definitionen i 1 kap. 2 § p. 1 LUA inte att 

begränsa offentliga uppköpserbjudanden till att endast avse erbjudanden som syftar till 

att förvärva kontroll över målbolaget, något som Finansinspektionen också lägger vikt 

vid.137 Finansinspektionen tar därutöver upp det faktum att Borse Dubai Ltd i sitt med-

delande gav information som inte var entydigt. Dels skrev de ”[e]ventuella erbjudanden 

som framgår härav”, dels att ”[d]etta offentliggörande är inte och utgör inte något erbju-

dande om”.138 Dessutom angav Borse Dubai Ltd, som framgår ovan, att de avsåg inleda 

en bookbuilding-process för att förvärva aktierna i OMX Aktiebolag. Finansinspektion-

                                                
134 Alliance Oil Company Ltd, pressmeddelande, 31 oktober 2013, Klargörande information avseende Alliance 

Groups potentiella förvärv av Alliance Oil Company genom amalgamation, s. 1, http://www.allianceoilco.com 
135 En bookbuilding-process är ett förfarande med anbud där investerare anger hur många aktier de är villiga att köpa 

samt till vilket pris. 
136 Pressmeddelandet finns som en bilaga i beslut från Finansinspektionen, FI Dnr 07-7095. 
137 FI Dnr 07-7095, s. 3.  
138 Se bilaga FI Dnr 07-7095, s. 6.  
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en menade att detta ledde till förvirring huruvida pressmeddelandet skulle uppfattas och 

att det var oklart om det skulle uppfattas som en bookbuilding-process eller som ett of-

fentligt uppköpserbjudande. Finansinspektionen konstaterade alltså att pressmeddelan-

det gav otydlig information.  

 Borse Dubai Ltd gav Finansinspektionen information om att syftet från bolagets 

sida var att förvärva en större post aktier från en på förhand utvald krets av investerare. 

Dock framkom uppgifter om att även två icke på förhand utvalda aktieägare på eget 

initiativ kontaktade bolaget i syfte att delta i bookbuilding-processen. Mot bakgrund av 

detta såg Finansinspektionen motiv till att tolka det som ett ofullständigt uppköpserbju-

dande. Ytterligare ett motiv till denna tolkning var att det redan pågick en köpprocess, 

eftersom Nasdaq Stock Market Inc redan innan lämnat ett offentligt uppköpserbjudande. 

Finansinspektionen angav att pressmeddelandet skulle ”ses i ljuset av de rådande om-

ständigheterna på marknaden”. Finansinspektionen drog slutsatsen att det offentliga 

pressmeddelandet i realiteten hade uppfattats som ett erbjudande. Finansinspektionen 

bedömde därför att formuleringarna i pressmeddelandet var att uppfatta som ett offent-

ligt uppköpserbjudande.139 Här finns en stor liknelse med pressmeddelandet från Alli-

ance Oil Company Ltd, som redan i rubriken angav att de ”meddelar ett rekommenderat 

kontanterbjudande” för att därefter informera om att affären skulle ske genom en amal-

gamation.140 Detta är inte helt entydigt. Att Alliance Oil Company Ltd, redan några 

timmar efter det första pressmeddelandet, släppte ett nytt meddelande som tydliggör att 

det handlar om en amalgamation och inte om ett uppköpserbjudande, understryker ar-

gumentet att meddelandet den 31 oktober var vilseledande och kunde tolkas som ett 

uppköpserbjudande. 

 Ärendet med Borse Dubai Ltd resulterade i att Finansinspektionen ansåg att bola-

get hade brutit mot reglerna i LUA då de inte hade åtagit sig att följa reglerna som bör-

sen ställer upp för ett offentligt uppköpserbjudande och således heller inte underkastat 

sig de sanktioner som följer utav dessa. Finansinspektionen bortsåg från vad syftet med 

meddelandet var utifrån Borse Dubai Ltd:s synpunkt. Ändå undgick bolaget sanktion på 

grund av att de åtog sig att följa börsens regler och underkasta sig sanktionerna och där-

efter offentliggjorde ett pressmeddelande som avsåg att uppfattas som ett offentligt 

                                                
139 FI Dnr 07-7095, s. 4. 
140 Se Alliance Oil Company Ltd, pressmeddelande, 31 oktober 2013, Alliance Group offentliggör ett rekommenderat 

kontakterbjudande avseende Alliance Oil Company Ltd, http://www.allianceoilco.com 



 45 

uppköpserbjudande. Överträdelsen rättades alltså till och Finansinspektionen valde där-

för att skriva av ärendet.141 

 Hjälpargumenten som Finansinspektionen använde i fallet med Borse Dubai, ge-

nom att se till marknadens uppfattning om pressmeddelandet, går inte finna i lagen. 

Varken LUA, takeover-reglerna eller takeover-direktivet ger för handen att marknadens 

reaktion ska beaktas. Finansinspektionen har i sitt beslut således gjort en bedömning 

mot bakgrund av ändamålen med reglerna.142 Prövningen är helt i enlighet med takeo-

ver-reglerna, som anger att ändamålen med reglerna är av betydande vikt och att det inte 

endast är ordalydelsen i bestämmelserna som ska respekteras.143 Finansinspektionen såg 

heller inte till bolagets subjektiva mening med meddelandet, vilket också är i enlighet 

med aktiemarknadsrättens reglering.144  

 Även Aktiemarknadsnämnden har, i avgörandet AMN 2007:30, uttalat sig i Borse 

Dubai-fallet rörande god sed. I framställningen till nämnden ställdes frågan om press-

meddelandet i fråga, och agerandet från bolaget i anslutning därtill, bröt mot börsens 

regler eller god sed på aktiemarknaden. Det är Aktiemarknadsnämndes uppgift att tolka 

dessa regler och verka för god sed på aktiemarknaden. Nämnden ansåg det ostridigt att 

meddelandet inte följde vad som föreskrivs angående budgivarens skyldighet att offent-

liggöra erbjudandet i II.3 takeover-reglerna. Nämnden ansåg att om meddelandet skulle 

betraktas som ett erbjudande, i enlighet med Finansinspektionens bedömning, var det 

inte förenligt med god sed på aktiemarknaden. Angående själva informationsgivningen 

framhöll nämnden det som väldigt positivt att Borse Dubai Ltd gav ett pressmeddelande 

inför eller i samband med en bookbuilding-process. Detta gav nämligen investerare och 

hela marknaden information samtidigt. Dock ansåg nämnden att informationen måste 

vara klar och tydlig. Meddelanden måste på ett ”korrekt sätt återspegla informationsgi-

varens avsikter”.145 Aktiemarknadsnämnden ansåg att detta inte var uppfyllt och därför 

stred pressmeddelandet mot god sed på den svenska aktiemarknaden.  

 I avgörandet AMN 2013:35 uttalade sig Aktiemarknadsnämnden om transaktion-

en i Alliance Oil Company Ltd. Framställning kom från huvudägarna Alliance Group 

den 1 september 2013 angående tolkning av takeover-reglerna och god sed på den 

                                                
141 FI Dnr 07-7095, s. 4 f. 
142 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 306.  
143 Inledningen, NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 5.  
144 Se kapitel 2.5. 
145 AMN 2007:30, s. 12.  
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svenska aktiemarknaden. I framställningen anfördes att huvudägarna var intresserade av 

att förvärva övriga depåbevis i bolaget genom en amalgamation enligt bermudisk rätt. 

De ville därför veta hur en sådan sammanläggning var förenlig med takeover-reglerna. 

Alliance Group framhöll att det fanns ett ”flertal exempel där bermudiska bolag med 

värdepapper noterade på världsledande börser förvärvats genom en amalgamation”. De 

tog upp ett par amalgamationsförfaranden på Oslobörsen som accepterats, och som har 

lett till att bolagsstämmans verkställda beslut resulterat i en efterföljande avnotering.146 

Det kan uppfattas som att Alliance Group gav sig på ett försök att på något sätt ”norma-

lisera” amalgamationsförfaranden enligt bermudisk lag. Vad som saknas, och som hade 

gett mer tyngd i argumentationen att framhålla transaktionsförfarandet som tillåtet även 

på svenska börsen, hade varit en jämförelse mellan de svenska och norska takeover-

reglerna. Om reglerna i Sverige och Norge liknat varandra hade bolaget med fördel 

kunnat argumentera för att amalgamationsförfarandet inte hindras av den svenska regle-

ringen. I Alliance Groups inlaga till Aktiemarknadsnämnden ges dock ingen förklaring 

till varför man väljer att ta upp just förfarandena på Oslobörsen, mer än att de visar på 

exempel där amalgamationer genomförts utanför Sverige. Argumentet förefaller på så 

vis framstå som relativt svagt. Kanske är det därför Aktiemarknadsnämnden väljer att 

inte använda denna argumentation i sitt övervägande.  

 Aktiemarknadsnämndens övervägande i AMN 2013:35 är väldigt kortfattat. In-

ledningsvis anges att utländska, liksom svenska bolag som utgivit aktier noterade i Sve-

rige, kan bli föremål för nämndens bedömning. Därefter lyfter de fram det faktum att 

huvudägarna, som äger nästan hälften av aktierna och innehar nästan hälften av rösterna 

i bolaget, vill få igenom ett fusionsförfarande som är tillåtet enligt bermudisk lag. Akti-

emarknadsnämnden nämner ingenting om att detta förfarande skulle kräva 90 procent 

av rösterna om det hade gällt fusion i ett svenskt bolag, enligt 23 kap. 17 § st. 3 ABL. I 

stället uttalar nämnden  

 
”I överrensstämmelse med vad Aktiemarknadsnämnden tidigare har anfört i tidigare ej of-

fentliga uttalanden, senast AMN 2012:04, anser sig nämnden inte, från synpunkten av god 

sed på aktiemarknaden, kunna ställa några krav på ett sådant beslut utöver vad som följer av 

den lagen.”147 

                                                
146 De amalgamationsförfaranden som Oslobörsen hänvisade till var Floatel International Ltd som amalgerades med 

Aqua Pallentesque Ltd samt Seajacks International Ltd som amalgerades av ett bolag kontrollerat av Riverstone LLC.  
147 AMN 2013:35, s. 5 f.  



 47 

Det föreligger framförallt två brister i denna formulering. För det första hänvisar de till 

ett uttalande som inte är offentliggjort. Bristen i detta ligger i att allmänheten inte kan 

använda uttalandet som ledning inför framtida tolkningar gällande fusionsliknande för-

faranden och dess förenlighet med god sed. För det andra nämner de att de inte kan 

ställa några krav på fusionsbeslutet, från synpunkt av god sed, utöver vad som följer av 

lagen i Bermuda. Argumentet brister i detta hänseende då Aktiemarknadsnämnden med 

fördel hade kunnat förklara vad som gäller rent privat- och processrättsligt för att på så 

sätt ge förklaring till varför det kan vara förenligt med god sed på aktiemarknaden. 

Nämnden hade med fördel kunnat nämna inkorporationsteorin, som redogjorts för i ka-

pitel 4.2, för att ytterligare lägga vikt vid deras beslut om att lagen i Bermuda ska följas.  

 Jämför man Aktiemarknadsnämndens uttalanden i fallet med Borse Dubai Ltd 

respektive Alliance Oil Company Ltd, kan man i det förra uttolka att marknadens reakt-

ioner spelade en avgörande roll. Nämnden underströk i uttalandet om Borse Dubai-fallet 

vikten av att information i ett pressmeddelande är klar och tydlig, samt att den måste 

återspegla informationsgivarens avsikter på ett korrekt och tydligt sätt. I uttalanden rö-

rande Alliance Oil Company Ltd understryker Aktiemarknadsnämnden också vikten av 

att informationsgivningen om den planerade amalgamationen på ett så nära sätt som 

möjligt ansluter till hur informationen skulle ha lämnats om det gällde ett svensk aktie-

marknadsbolag. Nämnden anger att informationsgivningen är väsentlig ur synpunkt av 

god sed på den svenska aktiemarknaden.148 Blickar man tillbaka och ser dels till hur 

informationen presenterades i pressmeddelandet från Alliance Oil Company Ltd samt 

hur marknaden kom att uppfatta detta, dels till Borse Dubai-fallet samt Aktiemarknads-

nämndens och Finansinspektionens beslut i det ärendet, kan det inte uteslutas att Alli-

ance Oil-affären stred mot god sed. 

 Ytterligare frågor om informationsgivning och dess tolkning som ett offentligt 

uppköpserbjudande har diskuterats i flera fall. Ett avgörande som kan vara av intresse 

för diskussionen om Alliance Oil-förfarandet hade kunnat ses som ett offentligt uppköp-

serbjudande är AMN 2001:17. I ett pressmeddelande angavs att Traction AB avsåg att 

erbjuda ett alternativ till målbolaget Matteus AB:s majoritetsaktieägare, om att förvärva 

deras aktier. Till minoritetsaktieägarna gav Traction AB information om att de kunde 

välja att stanna kvar eller sälja.149 Aktiemarknadsnämnden uttalade att, då pressmed-

                                                
148 AMN 2013:35, s. 6.  
149 Pressmeddelandet återges i avgörande AMN 2001:17.  
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delandet angav att Traction AB ämnade köpa Matteus AB:s storägares aktier till visst 

angivet pris, det utan tvekan utgjorde ett offentligt uppköpserbjudande av den typ som 

omfattas av rekommendationen. Nämnden hävdade vidare att informationen i med-

delandet uppfattats som ett offentligt förvärvserbjudande av aktörerna på aktiemark-

naden. Även i detta avgörande tog nämnden inte hänsyn till vad Tractions AB:s subjek-

tiva avsikt var med meddelandet. Avgörandet pekar i riktningen att marknadens upp-

fattning gällande information i ett meddelande har stor betydelse. Avgörandet fastställer 

också att det erbjudande bolagets subjektiva avsikt saknar betydelse för bedömningen.  

 Att informationsgivningen i ett pressmeddelande till marknaden måste vara klar 

och tydlig framgår, förutom i ovan nämnda praxis, även i AMN 2008:39. I detta avgö-

rande hade Bolaget Peab AB offentliggjort ett meddelande med rubriken att de ”avser 

kalla till extra bolagsstämma för beslut om att lämna offentligt erbjudande till aktieä-

garna i Peab Industri AB”.150 I meddelandet talades inte om ett offentligt uppköpserbju-

dande utan endast om ett erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Peab 

Industri AB, att överlåta samtliga aktier och konvertibler till Peab AB. Aktiemarknads-

nämnden ansåg att meddelandet hade påtagliga likheter med ett pressmeddelande som 

budgivare enligt II.3 takeover-reglerna är skyldiga att offentliggöra vid lämnande av 

offentliga uppköpserbjudanden. Även här belyses också det faktum att aktiemarknaden 

tycks ha uppfattat informationen som ett sådant meddelande varför Aktiemarknads-

nämnden begärde mera klarhet i informationen.151  

 Några slutsatser som går att belysa av de ovan nämnda avgörandena från Finans-

inspektionen samt Aktiemarknadsnämnden är  

 
1. marknadens tolkning och uppfattning av ett pressmeddelande har en avgörande 

betydelse om man ser till ändamålen med takeover-reglerna,  

2. det har ingen betydelse hur det informationsgivande bolaget avser att med-

delandet ska tolkas och  

 3. information i ett pressmeddelande måste vara klar och tydlig.  

 
Att NASDAQ OMX Stockholm krävde en revidering av takeover-reglerna ger stöd för 

att Alliance Oil-affären genomfördes på ett sätt som skadade allmänhetens förtroende 

                                                
150 Pressmeddelandet återges i avgörande AMN 2008:39. 
151 AMN 2008:39, s. 3.  
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och visade på behovet att införa adekvata minoritetsskyddsregler även vid fusioner och 

fusionsliknande förfaranden enligt utländska rättsordningar.  

4.6 Sammanfattning 
Om det överlåtande bolaget är publikt och det övertagande bolaget är privat krävs enligt 

svensk lag kvalificerad majoritet, för att en fusion ska bli giltig. Syftet är att hindra 

kringgående av 26 kap. 6 § ABL som stadgar att beslut om övergång från publikt till 

privat aktiebolag kräver att nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget röstar för bytet. 

Förarbetena hävdar också att en bakomliggande tanke till majoritetskravet är att den 

som inte har ett tillräckligt aktieinnehav för att kunna begära tvångsinlösen inte heller 

ska kunna utnyttja ett fusionsförfarande för att tvinga aktieägarminoriteten att sälja och 

majoritetskravet ska fungera som ett minoritetsskydd.  

 Aktiemarknadsnämnden hävdade att på grund av att bolaget hade hemvist i 

Bermuda, kan krav inte ställas på ett beslut om amalgamation utöver vad som följer av 

Companies Act 1981 of Bermuda. Ser man dock till definitionen och rekvisiten i LUA 

och takeover-reglerna om ett offentligt uppköpserbjudande, kan slutsatsen dras att 

pressmeddelandet från Alliance Oil Company Ltd hade kunnat tolkas som ett bud enligt 

de svenska uppköpsreglerna. Stöd för denna slutsats går att finna i presenterad praxis på 

området, innebärande att marknadens tolkning och uppfattning ska ha betydelse för hur 

pressmeddelandet ska uppfattas. Informationen i Alliance Oil-affären var inte klar och 

tydlig och marknaden tolkade informationen som ett bud. Vad som var Alliance Oil 

Company Ltd:s och Alliance Groups subjektiva avsikt med informationen i pressmed-

delandet saknar betydelse.  
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5 Reviderade takeover-regler 

5.1 Inledning 
Som det framgått ur tidigare kapitel har Alliance Oil-affären varit en utlösande faktor 

till att NASDAQ OMX Stockholm uppmärksammade behovet av ett stärkt minoritets-

skydd på den svenska aktiemarknaden. Begäran om att revidera reglerna lämnades till 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som därefter har arbetat fram kompletterande reg-

ler för fusioner och fusionsliknande förfaranden. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2014. 

Detta kapitel syftar till att klargöra vad de nya reglerna innebär samt om de är tillräck-

ligt effektiva och uppfyller aktiemarknadsrättens ändamål som lyfts fram i tidigare kapi-

tel.  

 Inledningsvis kommer reglernas syfte och ändamål att belysas. Vidare följer en 

redogörelse av de nya reglerna som innebär att fusion och fusionsliknande förfaranden 

framöver ska inkluderas i takeover-reglerna. Därefter redogörs för reglerna som innebär 

nya informationskrav för utländska bolag som har värdepapper noterade på Stock-

holmsbörsen och som vill genomföra en fusion. För- och nackdelar, samt om de nya 

reglerna uppfyller ändamålen med aktiemarknadsrätten, kommer att belysas genomgå-

ende.  

5.2 Reglernas syfte och ändamål 
I inledningen till takeover-reglerna uttalas att bestämmelserna ska gälla för budgivare 

samt målbolag. Därefter betonas vikten av att även övriga aktörer på marknaden ska 

respektera reglerna, för att förtroendet på aktiemarknaden och näringslivet ska kunna 

upprätthållas. Reglerna ska alltså även respekteras av de som agerar som rådgivare eller 

på annat sätt biträder budgivare, målbolag eller annan aktör i samband med offentliga 

uppköpserbjudanden. Reglerna ska vidare tolkas mot bakgrund av dess syfte. Detta in-

nebär att ändamålen med reglerna ska respekteras och reglerna ska inte tolkas endast 

enligt dess ordalydelse.152  

 De reviderade takeover-reglerna har tillkommit för att stärka minoritetsskyddet. 

Det framhålls att likartade skyddsintressen som nämns i de principer som lyfts fram i 

inledningen till takeover-reglerna, ska göra sig gällande oberoende av om ett överta-

                                                
152 Inledningen, NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 5.   
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gande av ett aktiemarknadsbolag genomförs som ett offentligt uppköpserbjudande, fus-

ion eller genom ett fusionsliknande förfarande.153 Mot bakgrund av detta har ett nytt 

kapitel om fusioner införts i takeover-reglerna, kapitel V. Detta kapitel stadgar att be-

stämmelserna i takeover-regleringen som huvudregel ska äga motsvarande tillämpning 

vid fusioner och fusionsliknande förfaranden. Dessutom ska några av bestämmelserna i 

ABL tillämpas. Främst ska lagregler i ABL om röstning vid bolagsstämma äga motsva-

rande tillämpning, oavsett om reglerna är direkt tillämpliga eller inte.154 Hans Dalborg, 

före detta ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning, betonar vikten av att det 

finns börsrättsliga regler som ger investerare ett säkert och bra skydd även vid fusions-

liknande förfaranden. Han påpekar också att detta är särskilt viktigt på grund av den 

ökning som pågår av antalet utländska bolag som vill notera sig på Stockholmsbör-

sen.155 

5.3 Fusion och fusionsliknande förfaranden 
Regel V.1 takeover-reglerna sätter ramen för reglernas tillämplighet på fusioner och 

fusionsliknande förfaranden. Enligt denna regel ska det nya reviderade kapitlet i takeo-

ver-reglerna tillämpas på målbolag som avses i 2 kap. 1 § st. 2 LUA och när dessa bo-

lag, genom fusion eller fusionsliknande förfarande, ska övertas eller gå upp i det överta-

gande bolaget eller ett företag i samma koncern som det övertagande bolaget. Som hu-

vudregel ska takeover-reglerna tillämpas på ett sätt som motsvarar vad som hade gällt 

vid offentliga uppköpserbjudanden avseende aktierna i målbolaget. Undantagen till 

denna regel stadgas i punkt V.3 takeover-reglerna, som anger vilka regler som inte kan 

aktualiseras vid fusioner. Enligt kommentaren till punkt V.1 takeover-reglerna är förfa-

randet enligt 23 kap. ABL, även i takeover-sammanhang, att betrakta som en fusion. 

Vad som klassificeras som fusionsliknande förfarande är förfaranden som liknar fusion 

eller framkallar samma skyddsintressen som en fusion eller ett offentligt uppköpserbju-

dande.  

 Regel V.2 i takeover-reglerna har syfte att säkerställa att det övertagande bolaget 

gentemot börsen åtar sig att följa de nytillkomna takeover-reglerna och att de underkas-

                                                
153 Kommentaren till regler I.2, NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktie-

marknaden.  
154 Inledningen, NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 6.  
155 Dalborg, H., Kollegiet vill stärka minoritetsskyddet vid fusioner och fusionsliknande förfaranden genom en kom-

plettering av takeover-reglerna, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 20 december 2013, http://mb.cision.com 



 52 

tar sig sanktioner som kan bli aktuella i fall då bolaget överträder dessa regler. Enligt 

kommentaren till denna punkt ska ett sådant åtagande göras innan fusionen eller det 

fusionsliknande förfarandet har offentliggjorts. Att även dessa bolag måste underkasta 

sig sanktionssystemet är av vikt då detta kan verka förebyggande mot att reglerna miss-

brukas. Därmed kan förtroendet på marknaden lättare upprätthållas. 

 I preambeln punkt 9 takeover-direktivet framkommer att minoriteten är ett 

skyddsintresse som ska värnas vid offentliga uppköpserbjudanden. Medlemsstater ska 

säkerställa minoritetsskyddet genom att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda värde-

pappersinnehavarna när kontroll förvärvats över bolaget. Särskilt uttrycks att de med 

minoritetsinnehav ska skyddas. De nya takeover-reglerna gällande fusioner syftar till att 

skydda minoritetsinnehavare och framkallar därmed samma skyddsintressen som vid 

offentliga uppköpserbjudanden. Därmed uppfyller reglerna aktiemarknadsrättens ända-

mål att verka minoritetsskyddande.    

 En konsekvens som kan uppstå inom tillämpningsområdet för fusioner och fus-

ionsliknande förfaranden är att takeover-reglerna kan komma i konflikt med associat-

ionsrättsliga föreskrifter i länder där berörda parter har sin hemvist, detta nämns i kom-

mentaren till I.2 takeover-reglerna. Kommentaren framhåller också att regler i vissa 

jurisdiktioner kan tillhandahålla minoritetsskyddsregler på annat sätt än vad som anges 

inom ramen för kapitel V takeover-reglerna. Detta problem ska då kunna lösas med att 

Aktiemarknadsnämnden medger dispens från reglerna eller uttalar sig om reglernas till-

lämpning. Faktum är att också nämnden redan har medgett dispens från de reviderade 

reglerna. Trots att reglerna endast varit gällande sedan 1 juli 2014.  

 Dispensansökan inkom till Aktiemarknadsnämnden den 18 juni 2014 från 

Transcom Worldwide S.A, AMN 2014:36. Bolaget var noterat på Stockholmsbörsen, 

medan deras hemvist var i Luxemburg. Enligt bolagsrättslig lag i Luxemburg har B-

aktier rätt att rösta vid viktigare beslut, som till exempel fusioner. Genom att Transcom 

Worldwide S.A fusionerades med ett svenskt helägt dotterbolag, skulle bolaget kunna 

genomföra ett domicilbyte. Det svenska dotterbolaget skulle vara det övertagande bola-

get men beslutet om att genomföra fusionen skulle fattas av bolagsstämman i Transcom 

Worldwide S.A, med hemvist i Luxemburg. Bolagets största ägare, börsbolaget Invest-

ment AB Kinnevik, hade ett ägande som efter fusionen endast skulle minskas något. 

Ägarstrukturen i Investment AB Kinnevik skulle således efter fusionsförfarandet inte 

ändras märkvärt. Därav ansökte Transcom Worldwide S.A om dispens från de revide-

rade takeover-reglerna om fusion och fusionsliknande förfaranden.  
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Frågan om dispens hade cirka en månad tidigare redan diskuterats i AMN 2014:34 på 

begäran av samma bolag, Transcom Worldwide S.A. Frågan fördes i samband med 

andra tolkningsfrågor från bolaget. Nämnden uttalade då att de nya takeover-reglerna 

syftar till att skydda det överlåtande bolagets aktieägare. Enligt nämndens uttalande gör 

sig detta skyddsintresse inte gällande i specifika fall, som till exempel när ägarstruk-

turen efter fusionen kommer vara huvudsakligen densamma. Dock hade reglerna inte 

hunnit träda i kraft vid tiden för avgörandet i AMN 2014:34. När frågan åter igen in-

kommer till Aktiemarknadsnämnden i avgörande AMN 2014:36 anser nämnden att reg-

lerna enligt dess ordalydelse omfattar den typ av fusion som Transcom Worldwide S.A 

ämnade genomföra. Därefter fastställer nämnden sin tidigare ståndpunkt, att minoritets-

skyddet inte gör sig gällande i fall som detta. Anledningen är att fusionen i sig inte 

skulle medföra någon ändring av ägarstrukturen i bolaget.   

 Aktiemarknaden har alltså, redan två veckor efter de reviderade takeover-

reglernas ikraftträdande, fastställt praxis på området för gränsöverskridande fusioner 

och fusionsliknande förfaranden. Denna praxis innebär att ett noterat moderbolag kan 

genomföra en gränsöverskridande fusion genom att absorberas i sitt helägda dotterbo-

lag, för att därmed genomföra ett domicilbyte avseende koncernens noterade moderbo-

lag. En förutsättning för att erhålla dispens från Aktiemarknadsrätten är dock att ägar-

strukturen är densamma före som efter fusionen. Så länge domicilbytet inte innebär nå-

got minoritetsförtryck eller övergrepp från majoritetsaktieägarna, måste dispens från de 

nya takeover-reglerna enligt denna praxis anses vara helt förenliga med ändamålen för 

aktiemarknadsrätten.  

 Alliance Oil-affären bevisade att de svenska reglernas minoritetsskydd var un-

dermåligt vid fusionsliknande förfaranden. Det nu gällande kapitel V i takeover-

reglerna är därför viktiga för att motverka att utländska bolag i framtiden väljer att no-

tera sig på den svenska aktiemarknaden, i syfte att utnyttja svaga minoritetsregler vid 

fusioner och fusionsliknande förfaranden. Detta är inte längre möjligt och tack vare ka-

pitel V takeover-reglerna, kan förtroendet på marknaden nu bibehållas vid denna typ av 

transaktioner.  

5.4 Förbättrad informationsgivning 
En stor del av förändringen av takeover-regleringen innebär nya regler om informat-

ionsgivning från aktiemarknadsbolagen till marknadens aktörer. Att det föreligger mer 

långtgående informationsskyldighet för aktiemarknadsbolag, jämfört med onoterade 
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aktiebolag, har enligt förarbeten sin förklaring i framförallt två avseenden. För det första 

är aktörernas möjlighet att erhålla information sammankopplad till att värdepappers-

marknadens prisbildning fungerar effektivt, och i och med detta en förutsättning för att 

riskkapital ska kunna allokeras effektivt. Informationsplikt syftar därför till att aktörer 

ska erhålla korrekt information på snabbast möjliga sätt. För det andra bidrar en god 

informationsgivning till värdepappersmarknadens förtroende och integritet, vilket anses 

vara en förutsättning för att aktiemarknaden ska kunna fungera.156 Det är därutöver vik-

tigt att de som ger informationen respekterar likabehandlingsprincipen innebärande att 

alla marknadens aktörer ska få tillgång till samma information samtidigt.157  

 En ändring som infördes i takeover-reglerna 1 juli 2014 innebär att det tydligare 

ska framgå vilka bolag på huvudlistan och First North som har utländsk hemvist. Enligt 

V.3 takeover-reglerna framgår vilka av de tidigare bestämmelserna som även ska gälla 

vid fusioner och fusionsliknande förfaranden. Vid sådana förfaranden ska II.3 takeover-

reglerna tillämpas, som gäller budgivares skyldighet att offentliggöra meddelanden. I 

kommentaren till II.3 takeover-reglerna uttalas att ett pressmeddelande ska informera 

om budgivarens identitet. Med de nya reglerna ska således övertagande bolag vid fus-

ionsförfaranden göra detsamma. Aktiemarknadsbolagens bolagsrättsliga hemvist ska 

således framgå av informationen i pressmeddelanden gällande fusionsövertaganden.   

 Förutom att bolagets hemvist ska framgå i pressmeddelandet vid övertagande av 

bolag vid fusioner och fusionsliknande förfaranden, finns ytterligare revideringar gäl-

lande informationsgivning. I Stockholmsbörsens regelverk för emittenter har regeln 

3.1.6 reviderats och gäller från och med 1 juli 2014. Tillägg i bestämmelsen stadgar att 

 
”Ett bolag med säte i ett land utanför EES ska på sin hemsida publicera en generell beskriv-

ning av de huvudsakliga skillnaderna rörande minoritetsaktieägares rättigheter i landet där 

bolaget har sitt säte och Sverige. En sådan beskrivning ska löpande uppdateras när det är 

nödvändigt.”  

 
I kommentaren till denna bestämmelse framgår vad som åsyftas med detta. Bolag med 

säte i ett land utanför EES området158 måste generellt beskriva vad som huvudsakligen 

skiljer det egna landets minoritetsskyddsregler mot de svenska. Denna beskrivning 

                                                
156 Ds 2006:6, s. 96 och prop. 2006/07:65, s. 103.  
157 17 kap. 2-3 §§ VpmL och regel 3.1.5 stockholmsbörsens regelverk.  
158 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) innefattar de 28 EU-staterna samt Norge, Island och Liech-

tenstein, http://tullverket.se 
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måste finnas publicerad på bolagets hemsida och syftar till att förbättra informationen 

om vilka rättigheter minoritetsaktieägarna har i förhållande till noterade bolag. Kom-

mentaren tar upp exempel på vilka rättigheter och skyldigheter som bör beskrivas. Till 

dessa hör bland annat skillnader i regler rörande bolagsstämma, offentliga uppköpser-

bjudanden och fusioner samt andra ”liknande” förfaranden.  

  En fördel med dessa reviderade regler är att de bidrar till ökade informationskrav 

från aktiemarknadsbolag till allmänheten. Informationsgivning skapar öppenhet och 

transparens. Att vara öppen med viktig information medverkar till ett stärkt förtroende. 

En strategi för att bibehålla detta förtroende är att ge information som är tydlig, klar och 

högst relevant för respektive målgrupps intresse i vederbörande verksamhet.159  

 Reglerna kräver endast att information tillgängliggörs gällande bolagens hemvist 

samt de huvudsakliga skillnaderna rörande minoritetsaktieägares rättigheter i landet där 

bolaget har sitt säte och Sverige. Reglerna leder därför inte till att bolagen tvingas uppge 

information som är hemlig, som till exempel affärsförhållanden och uppgifter om en-

skilda personer. Det är heller inte särskilt tidskrävande eller kostsamt för bolagen att 

publicera denna information på sina hemsidor. Mot bakgrund av detta är reglerna pro-

portionerliga, vilket är ytterligare en fördel.  

 Som det tidigare har berörts, ligger risken med handel av värdepapper i att det näst 

intill är omöjligt att förutspå hur värdet på värdepapper kommer att utvecklas. Det har 

nämnts att värdepappersmarknaden ska ha funktionen att fördela risker med hjälp av 

tydliga och effektiva regler för att kunna locka riskkapital. En av riskerna som nämndes 

angående framtida värde på värdepapper är huruvida företagets framtidsutsikter kan se 

ut.160 Genom de nya takeover-reglerna ökas informationsgivning gällande framtida fus-

ionsplaner. Befintliga aktieägare och potentiella investerare kan då själva aktivt avgöra 

hur de ska förhålla sig till informationen. Genom att öka informationskraven på takeo-

ver-området ökas därmed förtroendet för aktiemarknaden. Detta lockar i sin tur riskka-

pital som kan finansiera näringsverksamhet. Dessa effekter är helt i enlighet aktiemark-

nadsrättens ändamål.161 

 Som tidigare nämnts framkommer likabehandlingsprincipen i artikel 3.1 (a) take-

over-direktivet. Även i inledningen samt i punkt II.10 takeover-reglerna framkommer 

                                                
159 SOU 2004:47, s. 19.  
160 Se kapitel 3.2.  
161 Ändamålen med aktiemarknadsrätten har redogjorts för i kapitel 3.  
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likabehandlingsprincipen. Den information som enligt de reviderade reglerna ska publi-

ceras på aktiemarknadsbolagens hemsidor kommer nå ut till alla marknadens aktörer 

samtidigt, media som investerare. Därmed är likhetsprincipen, innebärande att alla ska 

få samma information samtidigt, uppfylld. Att investerare ska behandlas lika hör också 

till ett av ändamålen med aktiemarknadsrätten och med de nya reglerna måste denna 

omständighet också anses uppfyllt.   

 Ökad informationsgivning och transparens är, enligt ovan, gynnande för mark-

nadens förtroende. För att informationen ska fylla sitt syfte krävs emellertid att mark-

nadens aktörer som kan beröras av informationen, aktieägare och investerare, kan förstå 

och inse konsekvenserna med den information som publiceras. Information om skillna-

der rörande minoritetsskydd för aktieägare kan innebära en betydande risk att vara för 

komplicerad. Reglernas effektivitet kan därför ifrågasättas. Det bör därför ställas höga 

krav på informationens kvalitet, att den är klar och tydlig. Dock kan man inte ställa mer 

långtgående krav än att bolagen tillgängliggör den information som krävs för beslutsfat-

tande. Det är upp till var och en att tolka informationen för att därefter göra en själv-

ständig analys och riskbedömning. Även om effektiviteten kan ifrågasättas i detta hän-

seende, borde de reviderade reglerna anses vara tillräckliga.  

 I dagsläget saknas tecken på att även LUA kommer att införa lagreglering som 

tydliggör vad som gäller vid fusioner och fusionslikande förfaranden av utländska bo-

lag. Aktiemarknadsnämnden kommer gällande de reviderade reglerna ha fortsatt möj-

lighet att ge dispens.162 Så har också redan skett i Aktiemarknadsnämndens avgörande 

AMN 2014:36, knappt två veckor efter reglernas ikraftträdande. Reglernas effektivitet 

kan därav ifrågasättas mot bakgrund av de svårigheter som finns att få till en rättslig 

prövning av Aktiemarknadsnämndens beslut.163 Dock ställer bolag höga krav på att 

kunna få snabba besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas, och detta skulle inte 

vara möjligt om domstolarna tog över denna uppgift.   

 Den nya regeln i 3.1.6 Stockholmsbörsens regelverk för emittenter riktar sig end-

ast till bolag med säte utanför EES. Detta är ytterligare en aspekt som kan ifrågasätta 

reglernas effektivitet. Det går att ifrågasätta vad som talar för att bolag i dessa länder 

inte ska behöva beskriva de huvudsakliga skillnaderna rörande minoritetsskydd mellan 

Sverige och landet där bolaget har sitt säte. Framförallt mot bakgrund av att det kan råda 

                                                
162 Regel I.1 och I.2, NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.  
163 Möjligheten till rättslig prövning av Aktiemarknadsnämndens beslut diskuteras mer utförligt i kapitel 6.  
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stora skillnader rörande detta skydd om man jämför svenska regler med länder inom 

EES. Som regeln är utformad i dag kan den också skapa viss osäkerhet gällande vilka 

länder som omfattas och inte. Hade bestämmelsen därför riktat sig till samtliga bolag 

med annan hemvist än Sverige, skulle dess effektivitet öka och därmed skulle regeln 

anses vara mer tillräcklig. Den hade också motsvarat kravet i generalklausulen i 3.1.1 

regelverket som anger att omständigheter som är av kurspåverkande natur så snart som 

möjligt ska offentliggöras.  

 De reviderade reglernas inträde på aktiemarknaden visar på vilka fördelar det 

finns med ett självregleringssystem. Kollegiet för svensk bolagsstyrning kom med ett 

regelförslag bara en kort tid efter att NASDAQ OMX Stockholm begärde detta. Att 

dessa regler trädde i kraft den 1 juli 2014, bara sju månader efter Alliance Oil-affären, 

visar att självregleringen på aktiemarknaden uppfyller syftet att snabbt och flexibelt 

kunna anpassa och möta aktiemarknadens regleringsbehov.164  

5.5 Sammanfattning 
Alliance Oil-affären var en händelse som ledde till att takeover-reglerna reviderades. I 

dag omfattas fusioner och fusionsliknade förfaranden av regleringen, i syfte att stärka 

minoritetsskyddet. Reglerna ska som huvudregel tillämpas på ett sätt som motsvarar vad 

som hade gällt vid offentliga uppköpserbjudanden då skyddsintressena anses vara des-

amma. Den stora förändringen är att reglerna inkluderar även utländska bolag som är 

noterade på Stockholmsbörsen. 

 Bestämmelserna innebär att det tydligare ska framgå vilka bolag på huvudlistan 

och First North som har utländsk hemvist. Därutöver ska bolag med säte utanför EES 

förklara för marknaden vad som huvudsakligen skiljer det egna landets minoritets-

skyddsregler mot de svenska. All information ska publiceras på bolagets hemsida.  

 Fördelar med de nya reglerna är att informationsgivningen från börsnoterade bo-

lag ökar. Detta leder till öppenhet och transparens som är gynnande för allmänhetens 

förtroende för aktiemarknaden. Det har också visats att reglerna uppfyller övriga ända-

mål med aktiemarknadsrätten.  

 En nackdel som har lyfts fram är problemen att få till en rättslig prövning i de fall 

Aktiemarknadsnämnden lämnar avgöranden. Mot denna nackdel talar fördelen att 

självreglering ska bidra till att bolag ska kunna få snabba beslut. Reglernas effektivitet 

                                                
164 Jfr Munck, J., Självreglering på värdepappersmarknaden, s. 564.  
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har också förklarats som en av nackdelarna med de nya reglerna. Det kan vara svårt för 

enskild att ta till sig den information som publiceras gällande skillnader i länders mino-

ritetsskydd. Dock bör reglerna ändå anses tillräckliga som de är utformade i dag. Bola-

gen gör informationen tillgänglig, sen är upp till var och en att tolka denna.  
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6 Sammanfattade slutsatser 
Amalgamationen som Alliance Group genomförde för att överta Alliance Oil Company 

Ltd var ett fusionsliknande förfarande enligt bermudisk lag. Hade en fusion genomförts 

enligt svensk lag, där det övertagande bolaget är privat och det överlåtande bolaget är 

publikt, hade det krävts ett majoritetskrav på 90 procent av rösterna för att genomföra 

fusionen. Dessutom hade inte det övertagande bolagets röster beaktats vid ett beslutsfat-

tande.165 Enligt bermudisk rätt krävdes endast 75 procent av rösterna och dessutom fick 

det övertagande bolagets röster räknas vid bolagsstämmans omröstning.166  

 Som det har framgått i denna uppsats kan pressmeddelandet som Alliance Oil 

Company Ltd släppte den 31 oktober 2013 ses som ett offentligt uppköpserbjudande. I 

rubriken och i pressmeddelandets första stycke använde man sig av formuleringen ”kon-

tanterbjudande”. Pressmeddelandet talade också om att transaktionen skulle genomföras 

som en amalgamation enligt bermudisk rätt. Dock blev detta pressmeddelande inte en-

tydigt och många upplevde och tolkade meddelandet som ett offentligt uppköpserbju-

dande. Att det uppfattades på detta sätt finner stöd i att bolaget fick publicera ett nytt 

pressmeddelande som förtydligade att det inte rörde sig om ett bud. Det har i redogjord 

praxis visats att marknadens uppfattning av ett pressmeddelande har stor betydelse för 

hur ett pressmeddelande ska karaktäriseras. Därutöver har det också i redogjord praxis 

visats att det saknar betydelse hur det informationsgivande bolaget avser att meddelan-

den ska tolkas.167 Av denna anledning kan det därför inte uteslutas att förfarandet stred 

mot god sed på den svenska aktiemarknaden.  

 Alliance Oil-affären stod dock vid den aktuella tidpunkten för dess genomförande 

inte i strid med svensk lagstiftning då bolaget hade hemvist i Bermuda och amalgamat-

ionsförfarandet föll dessutom utanför den svenska självregleringen, enligt avgörandet i 

AMN 2013:35. Detta ledde till konsekvenser för minoritetsaktieägarna i Alliance Oil 

Company Ltd. Dessa stod utan det skydd som ändamålen med aktiemarknadsrätten äm-

nar uppfylla. Förtroendet för aktiemarknaden skadades. Om förtroendet undermineras 

klarar sig inte marknaden, vilket i sin tur kan leda till att välfärden i samhället skadas.  

 Marknadens aktörer var tvungna att agera snabbt. Tack vare ett system med 

självreglering inom aktiemarknaden kunde Kollegiet för svensk bolagsstyrning under 
                                                
165 23 kap. 17 § st. 3 och 4 ABL.  
166 Companies Act 1981 of Bermuda, Part VII, Section 106, rule (3) och (4)(a).  
167 FI Dnr 07-7095; AMN 2001:17; AMN 2007:30; AMN 2008:39.   
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mycket kort tid arbeta fram ett reviderat förslag av takeover-reglerna, som NASDAQ 

OMX Stockholm sedan antog. Detta var en viktig åtgärd för att inte samhällets förtro-

ende för marknaden skulle undergrävas ytterligare.  

 De nya reviderade takeover-reglerna innebär att fusioner och fusionsliknande för-

faranden från och med den 1 juli 2014 omfattas av de svenska takeover-reglerna. Reg-

lerna har tillkommit i syfte att skydda minoritetsaktieägarna vid denna typ av transakt-

ioner. De skyddsintressen som nämns i principer som likabehandling och att informat-

ionsgivning ska ske till samtliga samtidigt, ska göra sig gällande oberoende av om ett 

övertagande sker genom ett offentligt uppköpserbjudande, fusion eller ett fusionslik-

nande förfarande.  

 De reviderade reglerna innebär också att det inte längre är möjligt för utländska 

bolag att genomföra samma typ av transaktion som Alliance Group använde sig av. Fus-

ioner och fusionsliknande förfaranden fångas nu upp av kapitel V takeover-reglerna. 

Detta kapitel motverkar att bolag i framtiden vänder sig till den svenska aktiemarknaden 

i syfte att utnyttja de svaga minoritetsreglerna. Från och med reglernas ikraftträdande 

ska det tydligt framgå var bolagen har sin hemvist. Dessutom ska bolag med säte utan-

för EES offentliggöra information som beskriver de väsentliga skillnaderna rörande 

minoritetsaktieägares rättigheter i landet där bolaget har sitt säte och Sverige.168 Dessa 

ökade informationskrav skapar öppenhet och transparens gentemot marknadens aktörer 

vilket i sin tur leder till att förtroendet kan upprätthållas. Det bör dock ställas höga krav 

på informationens kvalitet, att den är klar och tydlig. Därefter är det upp till investerare 

att själva ta till sig informationen och fatta självständiga beslut.  

 De ändringar som skett genom den senaste revisionen av takeover-reglerna upp-

fyller ändamålen med aktiemarknadsrätten. Förtroendet för aktiemarknaden som skada-

des i samband med Alliance Oil-affären, bör i dagsläget anses som tämligen reparerat. 

Åtminstone kommer förfaranden av samma slag som i Alliance Oil Company Ltd inte 

kunna upprepas. Dock ökar antalet noteringar av utländska bolag på Stockholmsbörsen 

med säte i ett annat land och flera utländska investerare söker sig till den svenska akti-

emarknaden. Det bör därför ställas höga krav på att institutioner som Aktiemarknads-

nämnden och Finansinspektionen reagerar snabbt mot transnationella lösningar som inte 

är önskvärda och som kan skada förtroendet för aktiemarknaden.  

                                                
168 II.2 NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 3.1.6 

Stockholmsbörsens regelverk.  
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Syftet med effektiv tillsyn och kontroll är att säkerställa att uppställda regler följs samt 

att sanktioner vidtas mot de aktörer som inte följer dessa regler. Därutöver bör man 

även kunna kräva att tillsynsorgan följer utvecklingen på värdepappersmarknaden i 

syfte att, i samma takt som marknaden ändras, komma med förslag på revidering av 

reglerna. Regleringen på området måste kunna lämna utrymme för en tillsynsmyndighet 

att meddela föreskrifter i betydande omfattning. De ska också verka för möjligheten att 

kunna vidta åtgärder mot beteenden som påverkar aktiemarknaden negativt.169  

 Finansinspektionen förefaller inte ha någon särskild funktion i samband med of-

fentliga uppköpserbjudanden, utan denna roll ligger väsentligen på Aktiemarknads-

nämnden.170 Det är nämnden som enligt takeover-reglerna ger besked om hur reglerna 

ska tolkas och tillämpas, samt ger besked om dispens från reglerna enligt I.2 takeover-

reglerna. I kommentaren till denna regel anges ytterligare att nämnden, inom ramen för 

dess allmänna uppdrag, i övrigt kan uttala sig om vad som anses vara god sed på den 

svenska aktiemarknaden gällande frågor som förknippas med offentliga uppköpserbju-

danden. År 2103 gjorde AMN 50 uttalanden. Detta är en ökning som kan sägas ha sam-

band med den ökade aktivitet som sker på aktiemarknaden. Av dessa uttalanden be-

handlades i 43 uttalanden offentliga uppköpserbjudanden och cirka tre fjärdedelar avsåg 

målbolag på en reglerad marknad.171 Av detta kan man dra slutsatsen att Aktiemark-

nadsnämnden har en oerhörd central roll i samband med offentliga uppköpserbjudan-

den.  

 Att regeringen anser att Aktiemarknadsnämnden bör ha i uppgift att lämna tolk-

ningsbesked, gällande budpliktsreglerna i 3 kap. LUA, framför Finansinspektionen 

framgår i förarbetena. Att Finansinspektionen enligt lag skulle ha denna kompetens är 

det ingen tvekan om. Dock ansågs att kompetensen medförde ett behov av väsentlig 

resursförstärkning hos inspektionen. Även om resurserna skulle stärkas, skulle uppgif-

ten leda till väsentligt mycket längre handläggningstider. Detta i sin tur bedömdes vara 

väldigt besvärande för näringslivets aktörer. Enligt Finansinspektionen skulle handlägg-

ningstiden kunna bli åtskilliga veckor. Då Aktiemarknadsnämnden hanterar en stor del 

av dispensärenden inom loppet av ett fåtal dygn, ansågs det inte motiverande att lägga 

denna tolkningsuppgift på Finansinspektionen. Ytterligare en motivering till att Finans-

                                                
169 Prop. 1990/91:142, s. 81 f.  
170 SOU 2005:58, s. 60.  
171 Aktiemarknadsnämndens verksamhetsberättelse år 2013, http://www.aktiemarknadsnamnden.se 
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inspektionen skulle besparas denna tolkningsuppgift var att det skulle uppstå en splitt-

ring gällande prövningen om offentliga uppköpserbjudanden på två instanser.172  

 Alliance Group var enligt dagens regler hänvisade att vända sig till Aktiemark-

nadsnämnden för tolkningsbesked. Det som hände i Alliance Oil-affären har emellertid 

inte samband med tolkningen av budpliktsreglerna i 3 kap. LUA, utan om tolkningen av 

takeover-reglerna. De argument som regeringen anför gällande tolkning av budplikts-

reglerna bör ändå kunna anses hänförliga även gällande Aktiemarknadsnämndens kom-

petens att tolka takeover-reglerna. Aktiemarknadsnämnden är, till skillnad från Finans-

inspektionen, ett självreglerande organ. Takeover-direktivet anger inte uttryckligen att 

myndighet som utövar tillsyn får delegera beslutanderätt i frågor om dispens till ett 

självreglerande organ. Dock anges i artikel 4.5 takeover-direktivet att medlemsstaterna 

får föreskriva undantag från reglerna om tillsyn. Att nämnden utövar tillsyn är också 

förenligt med takeover-direktivets preambel punkt 7. Skulle Finansinspektionen ta över 

denna kompetens utan delegationsmöjlighet skulle handläggningstiden öka, vilket inte 

är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv för marknadens aktörer. En ordning att utesluta 

Aktiemarknadsnämnden som behörigt tolkningsorgan skulle också innebära att den 

kompetens nämnden besitter om aktiemarknaden skulle gå förlorad.   

 Minoritetsaktieägarna i Alliance Oil Company Ltd stod utan möjlighet att över-

pröva Aktiemarknadsnämndens avgörande i AMN 2013:35. Detta beror på att § 21 a i 

stadgarna för Föreningen för god sed på aktiemarknaden anger att endast beslut som 

nämnden fattar på delegation från Finansinspektionen går att överklaga.173 Hade det 

varit ett beslut från Finansinspektionen hade möjlighet funnits för minoritetsaktieägar-

ana att vända sig till förvaltningsdomstolen med en överklagan.174 Dock är det, som 

framgår ovan, mer fördelaktigt att behålla ordningen som den är i dagsläget. Att behålla 

kompetensfördelningen som den är får också stöd i en utvärdering som gjorts av Finans-

inspektionen rörande samarbetet mellan inspektionen och Aktiemarknadsnämnden.175 

En enkätundersökning som gjordes år 2008 visar att förtroendet för Aktiemarknads-

nämnden är högt bland marknadens aktörer.176 Dock bör det uppmärksammas att denna 

                                                
172 Prop. 2005/06:140, s. 82.  
173 Aktiemarknadsnämnden är ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på aktiemarknaden och följer stadgarna 

som utges av denna förening.  
174 Se 8 kap. 3 § LUA och 22 § förvaltningslagen (1986:223). 
175 FI Dnr, 08-8404.  
176 Enkätundersökningen tilldelades 100 mottagare som bestod av slumpmässigt utvalda bolag på reglerad marknad, 
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enkät gällde förtroendet för Aktiemarknadsnämnden i fråga om att tolka reglerna om 

budplikt och försvarsåtgärder i enlighet LUA. Det hade varit intressant att se en lik-

nande undersökning gällande Aktiemarknadsnämndens förtroende gällande tolkning av 

takeover-reglerna.  

 Trots vad som nämnts ovan, gällande svårigheter att överklaga Aktiemarknads-

nämndens beslut, finns en avtalsrättslig möjlighet att få till stånd en rättslig prövning av 

beslut rörande takeover-reglerna. Delegationen att besluta om tolkning av takeover-

reglerna kommer från de svenska börserna NASDAQ OMX Stockholm och NGM. På 

börsen gäller takeover-reglerna i och med att aktiemarknadsbolag tecknar avtal om att 

ensidigt, gentemot börsen, följa dessa regler. Takeover-reglerna kan av denna anledning 

ses som avtalsinnehåll mellan dessa två parter.177 Dock har börserna överlåtit på Aktie-

marknadsnämnden att tolka och tillämpa dessa regler innebärande att nämnden utövar 

en funktion som avtalsrättsligt faller på börserna. Kontentan av detta är att Aktiemark-

nadsnämnden fungerar som ett ombud för börserna att fatta beslut, inte på grund av 

egen kompetens. Detta innebär att part som vill överklaga ett av Aktiemarknadsnämn-

den fattat beslut om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna, kan föra talan mot 

respektive börs om avtalsbrott.178 

 Enligt kommentaren till I.2 takeover-reglerna anges att reglerna ska tolkas och 

tillämpas på ett sätt som överensstämmer med syftena för reglerna. Med detta menas att 

inte endast ordalydelsen ska beaktas, utan även deras ändamål ska respekteras.179 När 

aktiemarknadsnämnden gör en tolkning av takeover-reglerna görs detta också mot bak-

grund av nämndens egna uppsatta principer. Nämnden tolkar tvister utifrån en objektiv 

tolkning och inte utifrån vad parterna lägger fram för argument. Stattin menar att Akti-

emarknadsnämnden närmast gör en ändamålstolkning av självregleringen, som påmin-

ner om den författningstolkning som förekommer i domstolarna.180  

 Nämnden uttalade i AMN 2013:35 angående Alliance Oil-affären att det enligt 

praxis inte går ställa några krav på ett beslut utöver vad som följer av utländsk bolags-

                                                                                                                                          
institutionella ägare, fondbolag, banker samt advokatbyråer. Svarsfrekvensen låg på 83 procent inkomna enkätsvar, 

vilket bedöms som en hög svarsfrekvens, se FI Dnr, 08-8404, s. 6.  
177 Observera att detta gäller mellan parterna börsen och börsbolagen. Detta ska inte blandas ihop med att takeover-

reglerna mellan de övertagande och de överlåtande bolagen ska ses som i avtal vald reglering, se kapitel 2.5.  
178 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 90 f.  
179 Inledningen, NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 5.  
180 Stattin, D., Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 106.  
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rättslig lagstiftning gällande förfaranden. Det skulle vara orimligt om Aktiemarknads-

nämnden och andra institut kunde lägga sig i utländska jurisdiktioner och detta är heller 

inte en lämplig lösning. Dock borde Aktiemarknadsnämnden ha kunnat förutse på vilket 

sätt minoritetsaktieägarna i Alliance Oil Company Ltd skulle stå utan skydd vid ett 

amalgamationsförfarande. Nämnden borde också ha kunnat räkna med hur detta skulle 

skada förtroendet på aktiemarknaden. Nämnden uttalade att det inte var förenligt med 

god sed att ställa ytterligare krav utöver vad som följer enligt lagstiftningen i Bermuda. 

Det kan dock heller inte vara förenligt med god sed att utsätta minoritetsaktieägare för 

en situation där de saknar förhandlingsmöjlighet och står utan minoritetsskydd. Viktigt 

att lyfta fram är att dessa minoritetsaktieägare hade investerat på den svenska aktie-

marknaden. Därför borde Aktiemarknadsnämnden ha kunnat ställa något hårdare krav 

på ett utländskt bolag som Alliance Oil Company Ltd, då de var noterade på Stock-

holmsbörsen.  

 Att fusioner kan användas som substitut eller komplement till offentliga uppköps-

erbjudanden har uppmärksammats tidigare. År 2004 kom ett initiativuttalande från 

nämnden, AMN 2004:23. Där uttalar nämnden att det pågått en allmän debatt där upp-

märksamhet riktats mot möjligheten att, i stället för att lämna ett offentligt uppköpser-

bjudande med avslutande inlösenförfarande, använda fusionsförfarandet som ett kom-

plement. Nämnden uttalar 

 
”I den allmänna debatten har under senare tid uppmärksamheten riktats mot möjligheten att 

använda ett fusionsförfarande som ett substitut för eller komplement till ett offentligt upp-

köpserbjudande med avslutande inlösenförfarande. Farhågor har uttryckts för att minoritets-

aktieägare i målbolaget - i fusionsförfarandet det överlåtande bolaget - alltför lättvindigt kan 

berövas sina aktier och inte heller kommer i åtnjutande av det opartiska förfarande för fast-

ställande av vederlaget för deras aktier som ett inlösenförfarande erbjuder. Därvid har pekats 

på möjligheten för en budgivare att fullfölja erbjudandet redan vid en lägre kapital- och röst-

andel än nio tiondelar för att därefter genomdriva en fusion mellan budgivarbolaget och mål-

bolaget och i det sammanhanget, i kraft av sitt aktieinnehav, närmast ensidigt dikterar hur 

stort fusionsvederlag som skall utgå för aktierna i det överlåtande bolaget.”181 

 
Eventuella risker med fusionsförfaranden hade alltså redan uppmärksammats. Av denna 

anledning kan det därför tyckas märkligt att behovet regleringen kring fusioner och fus-

ionsliknande förfaranden inte har tillkommit tidigare. Nämnden uttalade vidare i ini-

                                                
181 AMN 2004:23.  
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tiativuttalandet att utgångspunkten är att nämnden ska verka för god sed samt vikten av 

att förvärv inte sker på ett sätt som rubbar förtroendet för aktiemarknaden. Det är inte 

Aktiemarknadsnämnden som kommer med nya regelförslag inom självregleringen. 

Nämnden belyser också problemet med att det praktiska tillvägagångssättet vid fusioner 

i mycket hög grad kan variera från fall till fall. Vid tiden för uttalandet i AMN 2004:23 

påstod dock nämnden att den skulle uppmärksamma dåvarande Näringslivets Börs-

kommitté på behovet av kompletterade regler. Med beaktande av vad som hände i sam-

band med Alliance Oil-affären är det olyckligt att de reviderade reglerna som trädde i 

kraft 1 juli 2014, inte tillkommit tidigare. Framförallt mot bakgrund av att problemet 

med fusion som substitut eller komplement till offentliga uppköpserbjudanden tidigare 

uppmärksammats av Aktiemarknadsnämnden.  
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