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1 Inledning 

1.1 Den amerikanska värdepapperslagstiftningens 

extraterritoriella effekt 

Den 24 juni 2010 avgjorde Förenta staternas högsta domstol, Supreme Court, ett mål 

som fick ett betydligt inflytande på den amerikanska värdepapperslagstiftningen och 

den internationella värdepappersmarknaden i stort. I avgörandet Morrison v. National 

Australia Bank1 (Morrison) hade domstolen att ta ställning till huruvida den ameri-

kanska värdepapperslagstiftningen kunde tillämpas extraterritoriellt. Avgörandet 

behandlade frågan om en utländsk investerare, som hade köpt aktier i ett utländskt aktie-

bolag2 vilket hade aktier noterade på en utländsk börs, kunde väcka talan i Förenta sta-

terna gentemot utländska och amerikanska svarande på grund av påstådda överträdelser 

av Section 10(b) 1934 Act3.4 Supreme Court ansåg att Section 10(b) 1934 Acts räckvidd 

sträcker sig till att skydda transaktioner av värdepapper som är noterade på en ameri-

kansk börs samt transaktioner av värdepapper som utförs inom Förenta staterna.5 

 Att Morrison har fått en stor påverkan på möjligheten att väcka talan för påstådda 

överträdelser av Section 10(b) 1934 Act får anses vara obestridligt. Avgörandet för-

ändrade en nästan 50-årig praxis.6 Detta är något som även påverkar aktörer på den 

svenska aktiemarknaden. För det första påverkar det de svenska aktiebolag som söker 

sig till den amerikanska kapitalmarknaden. De aktiebolag som önskar få tillgång till den 

amerikanska kapitalmarknaden utsatte sig tidigare för en potentiell risk att bli stämda 

inför amerikansk domstol av aktörer från hela världen.7 Risken att utsättas för ersätt-

ningsanspråk har efter Morrison minskat avsevärt.8 

                                                 
1 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010). 
2 Med utländskt aktiebolag eller bolag menas i uppsatsen, om inget annat framgår, en ”foreign private 

issuer”. En ”foreign private issuer” definieras i 17 C.F.R. § 240.3b-4 som: ” any foreign issuer other than 

a foreign government except for an issuer meeting the following conditions as of the last business day of 

its most recently completed second fiscal quarter: 1) More than 50 percent of the issuer's outstanding 

voting securities are directly or indirectly held of record by residents of the United States; and 2) Any of 

the following: i) The majority of the executive officers or directors are United States citizens or residents; 

ii) More than 50 percent of the assets of the issuer are located in the United States; or iii) The business of 

the issuer is administered principally in the United States. 
3 15 U.S.C. § 78j(2). 
4 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2875. 
5 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2888. 
6 Beyea, G., Morrison v. National Australia Bank and the Future of Extraterritorial Application of the 

U.S. Securities Laws. 
7 Coffee Jr., J.C., Securities Policeman to the World? The Cost Of Global Class Actions, s. 5, col. 1. 
8 Kirby, R.W., Access to United States Courts by Purchasers of Foreign Listed Securities in the Aftermath 

of Morrison v. National Australia Bank Ltd., s. 224. 
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 För det andra påverkar det även de amerikanska investerare som äger aktier i svenska 

aktiebolag som är noterade på en svensk börs. Det amerikanska ägandet på NASDAQ 

OMX Stockholm är betydande.9 Transaktioner där den amerikanska lagstiftningen kan 

komma i fråga är exempelvis emissioner eller offentliga uppköpserbjudanden. De 

amerikanska ägarna har tidigare kunnat tillgodogöra sig skyddet som ges av Section 

10(b) 1934 Act i samband med transaktioner utförda på en utländsk börs.10  

 För det tredje kan även aktiebolag, vilka endast bedriver verksamhet i Förenta stater-

na, riskera att utsättas för processer för överträdelser av värdepapperslagstiftningen.11 

Ett tydligt exempel på denna risk är Morrison. 

 Det har under en lång period antagits att fler regler än Section 10(b) 1934 och dess 

tillämpningsföreskrifter kan tillämpas extraterritoriellt. Som exempel kan nämnas 

Section 14(d) och 14(e) 1934 Act12, vilka reglerar tender offers.13 Dessa regler kan 

aktualiseras i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. Om en icke-amerikansk 

budgivare lämnar ett offentligt uppköpserbjudande på ett svensknoterat bolag med 

amerikanska aktieägare riskerar budgivaren att tvingas följa både svensk och ameri-

kansk lag. Välutbildad praxis bland budgivare är därför att försöka utesluta amerikanska 

aktieägare från erbjudandet genom att införa en jurisdiktionell begränsning i er-

bjudandet.14 Syftet med denna är att hindra att amerikansk lagstiftning blir tillämplig. 

Frågan är om användandet av jurisdiktionella begränsningar riktade mot amerikanska 

aktieägare fortfarande är nödvändiga efter Morrison.15 

Under de senaste decennierna har världen blivit alltmer globaliserad. Värdepappers-

marknaden är ett område där detta har varit särskilt tydligt. På värdepappersmarknaden 

har globaliseringen letts av möjligheten att förflytta kapital över gränserna.16 Vidare har 

                                                 
9 Enligt samanställningen Aktieägarstatistik, Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, som 

gjorts av Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån uppgick det utländska ägandet i Sverige till 40 

% i juni 2014. Av denna andel är 39,7 % (0,9925*40) hänförligt till det utländska ägandet på NASDAQ 

OMX Stockholm. Endast 0,75 % av ägandet hittas i på andra marknadsplatser, därför väljer jag att bortse 

från detta i min beräkning. Den amerikanska andelen av det totala utländska ägandet uppgick till 31,2 %. 

Således uppgick det totala värdet av det amerikanska ägandet till 12,4 %.  
10 Kirby, R.W., Access to United States Courts by Purchasers of Foreign Listed Securities in the 

Aftermath of Morrison v. National Australia Bank Ltd., s. 224. 
11 Kaal, W.A., Painter, R.W., Extraterritorial Application of US Securities Law: Will the US Become the 

Default Jurisdiction for European Securities Litigation?, s. 94. 
12 U.S.C. § 78n(4) respektive U.S.C. § 78n(5). 
13 Plessey Co. PLC v. General Elec. Co. PLC, 628 F. Supp. 477 (D. Del. 1986); Consolidated Gold Fields 

PLC v. Minorco, S.A., 871 F. 2d 252 (2nd Circuit 1989); SEC Release No. 127, Concept Release on 

Multinational Tender and Exchange Offers, 1990. 
14 Finansinspektionens databas för erbjudandehandlingar, http://www.fi.se/register/prospek-

tregistret/prospektregistret. 
15 Det kan fortfarande finnas anledning att undanta andra jurisdiktioner.  
16 Brummer, C., How International Financial Law Works (and How it Doesn't), s. 265 f. 
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även den finansiella innovationen spelat en stor roll för uppkomsten av en internationell 

värdepappersmarknad.17 Med minskade hinder och en oöverskådlig innovationsförmåga 

har investerare en stor valfrihet att välja var de vill investera sitt kapital. Att fritt kunna 

placera sitt kapital ger investerare möjlighet att kunna kontrollera sin riskprofil. Häri-

genom får investerare tillfälle att diversifiera sina investeringsportföljer, vilket anses 

vara positivt.18 Genom diversifiering kan en investerare undvika att utsätta sig för vissa 

risker, som till exempel bolagsspecifika risker.19 

 Värdepappersmarknadens globalisering märktes tydligt i samband med finans-

krisen.20 Vidare har globaliseringen särskilt märkts i Förenta staterna, där det under de 

senaste åren startats ett stort antal processer gentemot utländska aktiebolag.21 Processer-

na omfattar stora belopp. Två av de största utbetalningarna har inträffat efter att ut-

ländska aktiebolag blivit stämda. Nortel Networks utbetalade över två miljarder dollar 

och Royal Ahold över en miljard dollar.22 Risken att bli ansvarig under amerikansk lag-

stiftning är en av huvudfarhågorna för utländska aktiebolag när de funderar på att vända 

sig till den amerikanska kapitalmarknaden.23 Måhända att sannolikheten för detta är 

låg,24 men risken föreligger och den bör inte underskattas.25 Om jag skall uttrycka mig 

något raljant – vem vill att FBI knackar på dörren. Även användandet av jurisdiktionella 

begränsningar visar att budgivare inte vill riskera stämningar i Förenta staterna.26  

 Attraktionskraften i att lyckas väcka en talan i amerikansk domstol beror både på 

processuella fördelar och materiella fördelar.27 Det kan exempelvis nämnas att ombud 

kan arbeta mot en ”contingency fee”, vilket innebär att ombuden står för sina egna 

kostnader om klaganden förlorar. Om klaganden istället lyckas vinna erhåller ombuden 

                                                 
17 Brummer, C., How International Financial Law Works (and How it Doesn't), s. 266. 
18 Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F., Principles of corporate finance, s. 168 ff. 
19 Fox, M.B., Securities Class Actions Against Foreign Issuers, s. 1196. 
20 Heminway, J.M., The Extraterritorial Application of U.S. Securities Fraud Prohibitions in an 

Increasingly Global Transactional World, s. 3. 
21 År 2013 startades 166 grupptalanprocesser rörande värdepappersrelaterade ersättningskrav. Av dessa 

berörde 18 % eller 30 stycken utländska bolag, se Securities Class Action Filings – 2013 Year in Review, 

s. 18. 
22 Securities Class Action Litigation: The Problem, Its Impact, and the Path to Reform, U.S. Chamber 

Institute for Legal Reform, s. 8 not 21. 
23 Jackson, H.E., Pan, E.J., Regulatory Competition in International Securities Markets: Evidence from 

Europe, s. 272. 
24 Stattin, D., Gränsöverskridande takeover-erbjudanden. Om begränsningar i erbjudandets räckvidd, s. 

95. 
25 Gande, A., Miller, D.P., Why do U.S. securities laws matter to non-U.S. firms? Evidence from private 

class-action lawsuits, s. 1 ff.  
26 Basnage, J.M., Curtin, W.J. III., Rubin, J.W., Cross-Border Tender Offers and Other Business 

Combination Transactions and the U.S. Federal Securities Laws: An Overview, s. 1120. 
27 Ventoruzzo, M., Like Moths to a Flame? International Securities Litigation After Morrison: Correcting 

the Supreme Court's "Transactional Test", s. 411. 
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ofta en stor del av den utbetalda summan.28 Till detta kan tillägas att förloraren inte 

betalar motpartens kostnader.29 Ett ytterligare fördelaktigt förhållande är varianten av 

grupptalan som är tillgänglig i Förenta staterna.30 

 Stämningsrisken är inte det enda problemet som aktiebolag eller en budgivare för-

söker undvika. Att den amerikanska lagstiftningen överhuvudtaget blir tillämplig är 

önskvärt att undvika. Ett aktiebolag eller en budgivare har redan en lagstiftning att följa, 

vilken inte sällan är den stat där aktiebolaget är registrerat.31 Vidare kan även ett aktie-

bolags säte avgöra tillämplig lagstiftning.32  En budgivare har ofta dessutom att följa 

den lagstiftning där målbolaget är noterat.33 När den amerikanska lagstiftningen kan 

utsträckas extraterritoriellt riskerar en budgivare eller aktiebolag att betungas med extra 

kostnader, i form av compliance- och transaktionskostnader.34 Följaktligen önskar man 

att undvika att underställas flera jurisdiktioners lagstiftning samtidigt.  

 Det föreligger möjligtvis även en risk för att fientligt inställda aktieägare eller styrel-

ser kan försöka använda risken att underställas flera jurisdiktioner som utpress-

ningsmedel i samband med offentliga uppköpserbjudanden.35 Härigenom kan 

exempelvis aktieägarna försöka pressa upp budpremien. Förmodligen mer praktiskt 

genomförbart är om en fientligt inställd styrelse eller aktieägare använder risken för 

tillämpning av flera länders jurisdiktioner i syfte att förhala ett bud. En budgivare har 

sannolikt föga intresse av att ett bud drar ut på tiden, något som bland annat medför 

stora kostnader. Resultatet av en förhalning under längre tid skulle kunna leda till ett 

tillbakadragande av ett uppköpserbjudande. 

 Under drygt 50 år utvecklade domstolarna en vidlyftig praxis gällande den extraterri-

toriella tillämpningen av värdepapperslagstiftningen. Det första avgörandet från 

Supreme Court gällande frågan om extraterritoriell tillämpning av värdepappers-

                                                 
28 Stanton Hill, J., Towards Global Convenience, Fairness, and Judicial Economy: An Argument in 

Support of Conditional Forum Non Conveniens Dismissals Before Determining Jurisdiction in United 

States Federal District Courts, s. 1179. 
29 Ventoruzzo, M., Like Moths to a Flame? International Securities Litigation After Morrison: Correcting 

the Supreme Court's "Transactional Test", s. 412. 
30 A.a., s. 411 f. 
31 Jfr Bogdan, M., Svensk internationell privat- och processrätt, s. 161. 
32 Jfr a.st. 
33 2 kap. 1 § LUA. 
34 Wagner, H., Legal Uncertainty – Is Harmonization of Law the Right Answer? A Short Overview, s. 4. 
35 I Sverige begränsas visserligen en styrelses möjlighet att vidta åtgärder i samband med ett offentligt 

uppköpserbjudande bland annat av förbudet mot försvarsåtgärder i 5 kap. 1 § LUA samt av 

styrelseneutralitetsregeln i II.17 NASDAQ OMX Stockholms Regler rörande offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Vidare begränsas en aktieägares möjlighet att vidta åtgärder, 

bland annat eftersom aktieägare kan bli ersättningsskyldiga gentemot bolaget eller andra aktieägare enligt 

29 kap. 3 § ABL. På grund av kraven som uppställs i 29 kap. 3 § ABL bör det anses tveksamt att nå 

framgång med en skadeståndstalan baserad på bestämmelsen. 
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lagstiftningen var Morrison. Innan dess utvecklades praxisen i de lägre domstolarna 

utan påverkan av kongressens lagstiftningsmakt. Efter Morrison förändrades läget radi-

kalt, vilket gjorde att kongressen reagerade hastigt.36 Genom Dodd-Frank Act37 ändrade 

kongressen ett par bestämmelser i 1934 Act och försökte samtidigt motverka effekterna 

av Morrison.38 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida Morrison och Dodd-Frank Act påverkat 

möjligheten att amerikansk värdepapperslagstiftning ges extraterritoriell effekt. Särskild 

vikt läggs vid att utreda om Section 10(b), 14(d) och 14(e) och deras tillämpnings-

föreskrifter har extraterritoriell verkan i samband med offentliga uppköpserbjudanden 

på den svenska aktiemarknaden. Valet av ämne kan förklaras med att det amerikanska 

ägandet på NASDAQ OMX Stockholm är betydande. Dessutom finns möjligheten att 

dubbelnotera ett aktiebolag.39 Vidare handlas svenska aktiebolags ADR på marknads-

platser i Förenta staterna.40 Dessa anknytningar till Förenta staterna innebär således att 

amerikansk värdepapperslagstiftning kan aktualiseras i olika situationer. På grund av 

detta bör aktiemarknadens aktörer ha vetskap om när och i vilken grad den amerikanska 

lagstiftningen kan få extraterritoriell effekt.  

Målet med denna uppsats är alltså att undersöka i vilka situationer den svenska aktie-

marknadens aktörer kan komma att påverkas av amerikansk värdepapperslagstiftning.   

 

 

1.3 Metod 

För att uppnå uppsatsens syfte undersöks amerikanska rättskällor. Eftersom jag vill 

undvika onödiga upprepningar hänvisas läsaren till avsnittet nedan för en beskrivning 

av de rättskällor som används i framställningen.41 Förutom de nedan beskrivna 

rättskällorna används även doktrin. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte kommer 

                                                 
36 Dodd-Frank infördes drygt en månad efter Morrison den 21 juli. 
37 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act § 111, Pub. Law 111-203, H.R. 4173. 
38 Kaal, W.A., Painter, R.W., The Aftermath of Morrison v. National Australia Bank and Elliott 

Associates v. Porsche, s. 92 ff. 
39 För närvarande förekommer inget dubbelnoterat svensk aktiebolag på NYSE eller NASDAQ. 
40 Enligt BNY Mellon DR Directory är 57 stycken svenska aktiebolags ADR föremål för handel i Förenta 

staterna. 
41 Se vidare kapitel 2. 
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följaktligen fokus rikas mot den amerikanska lagstiftningen. Härmed är inte avsikten att 

utföra en komparativ studie mellan svensk och amerikansk rätt. Jämförelser görs i den 

mån dessa kan förstärka argumentationen eller belysa intressanta synpunkter som kan 

tillföra diskussionen något av intresse. Avsikten är således att utreda vad som kan anses 

utgöra gällande amerikansk rätt. Målet är att uppnå en så trogen tolkning av det 

amerikanska rättsläget som en bevandrad amerikansk värdepappersjurist eller domstol 

skulle kunna uppnå. 

 

 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats avser att behandla den amerikanska värdepapperslagstiftningens 

extraterritoriella effekt vid offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktie-

marknaden. För att möjliggöra en ingående analys av rättsläget beträffande den 

extraterritoriella verkan av amerikansk värdepapperslagstiftning i en uppköpssituation 

på den svenska aktiemarknaden riktas fokus mot tillämpningen av 1934 Act i grän-

söverskridande situationer. Särskild vikt läggs vid bestämmelser som reglerar sekundär-

marknadstransaktioner. Det finns även ett flertal regler, vilka aktualiseras vid 

primärmarknadstransaktioner och vid kombinerade erbjudanden. Dessa regler behandlas 

inte närmare i uppsatsen. Delstatlig reglering av uppköpserbjudanden behandlas inte 

heller i framställningen.  

Större delen av utredningen nedan kan med fördel användas för att analysera andra 

lagar i den amerikanska värdepapperslagstiftningen. Utredningen kan dessutom delvis 

nyttjas för allmänna frågeställningar gällande extraterritoriell tillämpning av amerikansk 

lagstiftning. Den breda behandlingen kan förklaras med att rättsområdet kräver en god 

förståelse av den historiska utvecklingen. Vidare är frågan om den extraterritoriella 

räckvidden av amerikansk lagstiftning en frågeställning som berör flertalet problem-

ställningar utbredda över flertalet rättsområden. Utan en ingående analys av eventuella 

problem förefaller det vara svårt att uppnå en god förståelse. 

 

 

1.5 Disposition  

Nästkommande kapitel (2) ger en allmän överblick av den amerikanska värdepappers-

lagstiftningen. Efterföljande kapitel (3) beskriver utvecklingen av den extraterritoriella 
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tillämpningen av värdepapperslagstiftningen fram till Morrison. Sedan (4) behandlas 

Morrison och efterföljande lagstiftning från kongressen. Därefter (5) görs en analys av 

huruvida reglerna i Section 10(b), 14(d) och 14(e) kan ges extraterritoriell effekt i sam-

band med ett offentligt uppköpserbjudande. Slutligen (6) ges en avslutande kommentar.  
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2 Förenta Staternas värdepapperslagstiftning 

2.1 Inledning 

Den amerikanska värdepapperslagstiftningen är ett komplicerat rättsområde.42 Den stora 

mängden regler och deras detaljrikedom kan förklara komplexiteten. Detta leder till att 

även praxis blir komplicerad.43 Något som ytterligare komplicerar rättsområdet är att 

transaktionerna ofta består av komplicerade upplägg. Vidare hittas lagstiftningen i ett 

flertal olika källor. 

 Nyssnämnda svårigheter tycks egentligen inte skiljas särskilt mycket från den 

svenska regleringen. Det som gör rättsområdet mer svårgenomträngt är det faktum att 

jag, som svensk jurist, inte kommit i kontakt med reglerna tidigare. Vid behandlandet av 

en utländsk, tillika förhållandevis obekant, rättsordning kan den trygghet som bekant-

skapen med den svenska rättsordningen ger inte sällan vara frånvarande. När en jurist 

studerar en utländsk rättsordning ställs särskilda krav på valet av metod och en god för-

ståelse för rättskällorna på det rättsområde som studeras.44 Saknas förståelsen för 

rättskällorna ökar risken för felaktigheter. Närmast nedan kommer därför de ameri-

kanska rättskällorna på området beskrivas. Härigenom beskrivs de rättskällor jag avser 

undersöka i framställningen som nämnts ovan i metodavsnittet. Skälen för detta upplägg 

är dels att försöka undvika upprepningar, dels att rättskällorna och metoden hänger 

samman. Utöver dessa skäl kan en tidig beskrivning av rättskällorna underlätta för läsa-

ren. 

 

 

2.2 Rättskällor 

Förenta Staternas rättsordning brukar räknas till ett av common law-länderna.45 Denna 

typ av rättsordning skiljer sig åt från svensk rätt på flera sätt. Sverige brukar räknas till 

civil law-länderna, men med vissa drag från common law.46 Som exempel kan nämnas 

svenska domstolars prejudikatbundenhet jämfört med andra civil law-länder.47 Ännu ett 

exempel som skiljer Sverige från vissa civil law-länder är att Sverige saknar en civilkod. 

                                                 
42 Hazen, T.L., Treatise on the Law of Securities Regulation, § 1.0. 
43 A.st. 
44 Jfr Strömholm, S., Användning av utländskt material i juridiska monografier Några anteckningar och 

förslag, s. 256 ff. 
45 Zweigert, K., Kötz, H., An Introduction to Comparative Law, s. 239.  
46 A.a., s. 277 ff. 
47 Jfr Bergholtz, G., Peczenik, A., Precedent in Sweden, s. 298 f. 
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Svensk rätt har historiskt sätt påverkats mer av romersk rätt medan amerikansk rätt har 

påverkats av den engelska rätten.48 Det finns även de som menar att Sverige inte hör 

hemma i något av de klassiska rättssystemen utan att Sverige bildar ett eget rätts-

system.49 Exakt till vilket system Sveriges rättsordning bör räknas faller utanför upp-

satsens syfte och avsikten är inte att utreda det närmare här, men att ha skillnaderna i 

åtanke kan vara bra för den fortsatta läsningen. 

 Ett lands särskilda särart bör även beaktas vid en undersökning av dess rättsord-

ning.50 Med detta menas bland annat att hänsyn bör tas till landets kulturella och sam-

hällets traditioner. Redan av det ovannämnda skulle sålunda svårigheter kunna uppstå, 

bland annat på grund av att man vanligtvis inte kommit i kontakt med common law i 

vidare utsträckning som svensk jurist.  

Den amerikanska lagstiftningen på värdepappersområdet är likväl ett av de rätts-

områden där vissa likheter med den svenska lagstiftningen på området tycks finnas.51 

För det första hämtas inspiration till lagstiftningen på värdepappersmarknadsområdet 

från common law länder som England och Förenta staterna. För det andra påverkar 

samarbetet inom EU värdepapperslagstiftningen. Dessutom påverkas likheten mellan 

Förenta staterna och Sverige av EU:s federala och delstatliga nivå. Slutligen finns det 

mycket nedskrivna rättskällor i den amerikanska värdepapperslagstiftningen, vilket 

känns bekant för den svenske juristen. Dessa likheter bör kunna leda till att det kan upp-

levas som enklare att uppnå förståelse för den amerikanska värdepapperslagstiftningen. 

Att det finns mycket nedskrivna regler, något som inte är det typiska för common 

law-rättsordningar, kan förmodligen förklaras med att lagstiftningen tidigt försökte 

skydda investerare.52 Finansiella kriser och skandaler kan dessutom vara en förklaring 

till den nedskrivna detaljerade regleringen.53 I samband med finansiella kriser och skan-

daler kan lagstiftaren ta tillfället i akt för att agera opportunistiskt. Lagstiftaren får 

härigenom möjligheten att genomdriva förslag som inte hade varit möjliga annars. På 

detta vis uppvisar lagstiftaren handlingskraft. Som exempel på detta kan nämnas Dodd-

                                                 
48 Zweigert, K., Kötz, H., An Introduction to Comparative Law, s. 277 ff. 
49 Hansen, J.L., Nordic Financial Market Law: The Regulation of the Financial Services in Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden, s. 26.  
50 Legrand, P., Against a European Civil Code, s. 45. 
51 Härkönen, E., Aktiemarknadsbolagets informationsgivning – särskilt om amerikansk och svensk 

reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper, s. 42 ff. 
52 Efter börskraschen 1929 ansåg kongressen att det krävdes en reglering av värdepappersmarknaden för 

att skydda investerare därför infördes 1933 Act och 1934 Act, jfr 15 U.S.C. § 78b (Section 2(b)). 
53 Stattin, D., Skandaldriven och problemdriven reglering, s. 174 ff. 
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Frank Act.54 Ytterligare en förklaring till en nedskriven reglering hittas sannolikt i att 

det anses bra för marknadens aktörer att det finns en enhetlig och tydlig reglering.55 Det 

underlättar troligen möjligheten till en enhetlig reglering på området i en stat som För-

enta staterna med många delstater med egen lagstiftningskompetens. 

Även om de amerikanska reglerna ofta är ytterst detaljerade ges fortfarande ett stort 

utrymme för tolkning av domstolarna och SEC. Här kan exempelvis domstolspraxisen 

angående Section 10(b) 1934 Act och Rule 10(b) – 5 nämnas.56 Detta innebär att det går 

att tala om en common law även här, vilket innebär att gällande rätt till stor del har ut-

formats genom rättspraxis.57 Det krävs dock fortfarande att det går att hänföra rättig-

heter eller förpliktelser till den nedskrivna lagen.58 Medan domstolspraxis har stor på-

verkan på var man finner gällande rätt inom vissa delar av lagstiftningen, så har den inte 

lika stor påverkan på exempelvis registreringsreglerna i 1933 Act. Här hittas gällande 

rätt bland annat genom att studera lagstiftningen, SEC tillämpningsföreskrifter, uttalan-

den och formulär.59 

Det faktum att lagstiftningen i stor utsträckning är federal har påverkat utformningen 

av värdepapperslagstiftningen. Från början var det något som reglerades på delstats-

nivå.60 Utvecklingen har gått mot mer federal lagstiftning. Numer har en stor del av 

regleringen flyttats till federal nivå.61 Vidare kan domstolarna med ”preemption”-

doktrinen förklara delstatlig lagstiftning icke tillämpbar till fördel för federal lagstift-

ning.62 

Den amerikanska värdepapperslagstiftningen består som sagt av ett stort antal regler. 

Dessa regler hittas i ett stort antal rättskällor. Några av de viktigaste är kongressens 

antagna lagar:  

 

 Securities Act of 193363 

 Securities Exchange Act of 193464 

                                                 
54 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act § 111, Pub. Law 111-203, H.R. 4173. 
55 Dombalagian, O.H., Choice of Law and Capital Markets Regulation, s. 1905. 
56 Se vidare avsnitt 3.3. 
57 Matson, G.K., Restricting the Jurisdiction of American Courts over Transnational Securities Fraud, s. 

141. 
58 Hazen, T.L., Treatise on the Law of Securities Regulation, § 1.0[2][A][1]; Dombalagian, O.H., Choice 

of Law and Capital Markets Regulation,  s. 1904. 
59 Hazen, T.L., Treatise on the Law of Securities Regulation, § 1.0[2][A][2]. 
60 A.a., § 1.0. 
61 A.a., § 1.2[3]. 
62 A.a., § 1.2[3][E]. 
63 15 U.S.C. §§ 77a ff. 
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 Public Utility Holding Act of 193565 

 Trust Indenture Act of 193966 

 Investment Company and Investment Advisers Act of 194067 

 Securities Investor Protection Act of 197068 

 Sarbanes-Oaxley Act of 200269 

 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 201070 

 

Av ovannämnda rättskällor är 1933 Act, 1934 Act, Sarbanes-Oaxley Act och Dodd-

Frank Act några av de viktigaste. Rent allmänt kan sägas att 1933 Act påverkar primär-

marknaden och 1934 Act påverkar sekundärmarknaden.71 Dessa två regleringar har det 

gemensamt att de lägger vikt vid informationslämnande i sig, och inte vid det materiella 

innehållet.72 Det kan sägas att det görs skillnad mellan det formella och det materiella. 

Som huvudregel kan sägas att detta stämmer, men det finns även krav på det materiella.  

För uppsatsens vidhavande kommer huvudsakligen 1934 Act att behandlas. Detta på 

grund av att uppsatsen huvudsakligen behandlar ett förfarande som berör sekundär-

marknaden, det vill säga offentliga uppköpserbjudanden.  När det gäller Dodd-Frank 

Act kommer blott ett fåtal av dess bestämmelser beröras. Regleringen uppmärksammas 

i princip endast på grund av dess påverkan på 1934 Act och den extraterritoriella effek-

ten av denna. 

 Utöver nyssnämnda rättskällor finns dessutom en rikhaltig domstolspraxis att ta 

hänsyn till. Denna praxis kommer att beröras var eftersom den aktualiseras. Vidare finns 

det även en omfattande administrativ reglering. Denna har en betydande påverkan på 

vad som kan anses utgöra gällande rätt. Närmast kommer därför en beskrivning av den 

administrativa regleringens struktur. 

Den administrativa regleringen kan i princip delas upp i två delar.73 En del bestående 

av regler och andra uttalanden med generell tillämplighet, vilka SEC har utfärdat. Och 

en annan del som består i beslut tagna av SEC i enskilda fall. Den förra delen kan i sin 

                                                                                                                                               
64 15 U.S.C. §§ 78a ff. 
65 15 U.S.C. §§ 79a ff. 
66 15 U.S.C. §§ 77aaa ff. 
67 15 U.S.C. §§ 80a ff. 
68 15 U.S.C. §§ 78 aaa ff. 
69 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. Law 107–204. 
70 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act § 111, Pub. Law 111-203, H.R. 4173. 
71 Hazen, T.L., Treatise on the Law of Securities Regulation, § 1.1[4]. 
72 A.a., § 1.2[3][A]; 1.2[3][B]. 
73 A.a., § 1.0[2][A][2]. 
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tur delas upp i minst tre huvudkategorier.74 Dessa är: (i) regler om SEC organisation och 

procedurregler, (ii) regler som grundas på delegering från kongressen och (iii) regler 

som definierar och förtydligar kongressens antagna regler. Organisations- och procedur-

reglerna kommer inte behandlas närmare nedan. Framställningen behandlar 

huvudsakligen SEC regler i kategori (ii) och (iii). 

Närliggande SEC regler är deras formulär, som aktörer måste fylla i och skicka in till 

SEC. Formulären har samma status som reglerna.75 Därav följer att dessa också på-

verkar det gällande rättsläget. 

SEC regelgivning består även av en informell del. Regelgivningen är informell på det 

sätt att den inte kan räknas till de legala krav som ställs på olika aktörer.76 Det rör sig 

istället om SEC synsätt gällande vissa frågor. Det kan exempelvis vara en samman-

fattning av SEC ställningstaganden i olika situationer eller ett uttryck för SEC allmänna 

policys. Sättet vilket dessa informella regler uttrycks brukar vara genom SEC Releases. 

Dessa används dessutom för att föreslå och anta regler eller för att uppnå krav på kun-

görelse.77 Det torde således vara tydligt att SEC Releases är av stor vikt för att kunna 

uppnå en god uppfattning av det amerikanska rättsläget. Självklart bör mer vikt ges till 

SEC Releases som utgör formella antaganden av regler, men även de informella ut-

talandena bör tillmätas stor vikt. Anledningen till detta är att marknadens aktörer kan 

vara någorlunda säkra på att SEC ofta kommer följa sina uttalanden. Av detta följer att 

sannolikheten för att komma i konflikt med SEC minskar dramatiskt. Relevanta SEC 

Releases kommer att behandlas på flera platser i uppsatsen. 

Till den informella regelgivningen kan även vissa av SEC beslut i enskilda fall räk-

nas.78 Aktörer kan kontakta SEC för att underställa ett visst förfarande för beslut innan 

förfarandet vidtas. Dessa beslut brukar benämnas ”no-action letters”. Namnet kommer 

från att besluten brukar stadga att ”the staff will recommend no action to the Commiss-

ion” under förutsättning att ifrågavarande förfarande utförs på specificerat tillvägagång-

sätt. Viktigt att notera är att ”no-action letters” endast gäller för den specifika 

situationen, vilket innebär att de inte är bindande för SEC utanför den speciella 

situationen. Vidare krävs att man följer det förfarande som godkänts i ”no-action letter”. 

Viss försiktighet är följaktligen påkallad vid studerandet av ”no-action letters”. Detta på 

                                                 
74 Hazen, T.L., Treatise on the Law of Securities Regulation, § 1.0[2][A][2]. 
75 A.st. 
76 A.a., § 1.4[3]. 
77 A.a., § 1.4[3]. 
78 A.a., § 1.4[4]. 
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grund av att dessa inte är officiellt bindande beslut och att dessa endast gäller i de 

situationer som utpekas.79 ”No-action letters” bör ändå tillmätas viss vikt av den anled-

ningen att de innehåller yttranden av ståndpunkter, vilka ofta sannolikt kan anses upp-

rätthållas av SEC.80 Även om SEC anses vara en respekterad myndighet kan 

domstolarna i slutändan ge uttryck för en annan åsikt. 

  

                                                 
79 Hazen, T.L., Treatise on the Law of Securities Regulation, § 1.4[4]. 
80 A.a., § 1.4[4]. 
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3 Allmänt om extraterritoriell tillämpning av 

amerikansk värdepapperslagstiftning 

3.1 Inledning 

Den extraterritoriella tillämpningen har som tidigare påpekats utvecklats i praxis under 

cirka 50 års tid. Huvuddelen av denna praxis rör tillämpningen av Section 10(b) 1934 

Act och Rule 10(b) – 5. Genom denna praxis utvecklades två test för att kunna tillämpa 

amerikansk värdepapperslagstiftning på situationer innehållande utländska element.81 

Testen har kommit att kallas ”effect”- och ”conduct”-testen.82 Dessa är inte specifika för 

värdepapperslagstiftningen.83 Testen har utvecklats från en allmän princip, vilken inne-

bär att ett lands lag kan tillämpas när det finns vissa särskilt erkända beröringspunkter 

med landet.84 Som exempel kan nämnas särskilda beteenden, effekter eller ett rätts-

subjekts nationalitet.85 

 Båda testen krävde att man i varje enskilt fall undersökte huruvida det förelåg till-

räckliga omständigheter för att kunna tillämpa amerikansk lagstiftning i enlighet med 

ovannämnda princip.86 På grund av att det förelåg specifika omständigheter i varje sär-

skilt fall kom praxis att leda till dels oförutsebara resultat, dels extensiv utsträckning av 

amerikansk värdepapperslagstiftning.87 

 Detta avsnitt behandlar först utformningen av Section 10(b) och hur bestämmelsen 

kan tolkas. Därefter görs en genomgång av utvald praxis gällande den extraterritoriella 

tillämpningen av Section 10(b). 

 

 

3.2 Section 10(b) 1934 Act 

Efter den stora depressionen antog kongressen 1934 Act för att reglera handeln på 

sekundärmarknaden.88 Kongressen ansåg att en sådan reglering var nödvändig för att 

                                                 
81 Buxbaum, H.L., Remedies for Foreign Investors under U.S. Federal Securities Law, s. 161. 
82 SEC v. Berger, 322 F.3d 187 (2nd Circuit, 2003), s. 192 f. 
83 Buxbaum, H.L., Multinational Class Actions Under Federal Securities Law: Managing Jurisdictional 

Conflict, s. 20 särskilt not 11. 
84 Buxbaum, H.L., Remedies for Foreign Investors under U.S. Federal Securities Law, s. 161. 
85 Restatement of the Law Third, The Foreign Relations Law of the United States, The American Law 

Institute, § 402. 
86 Buxbaum, H.L., Remedies for Foreign Investors under U.S. Federal Securities Law, s. 161. 
87 A.a., s. 162. 
88 Kirby, R.W., Access to United States Courts by Purchasers of Foreign Listed Securities in the 

Aftermath of Morrison v. National Australia Bank Ltd., .s. 223. 
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skydda handeln mellan delstaterna och för att upprätthålla rättvisa och ärliga mark-

nader.89 Syftet var att skydda allmänheten från felaktig information och andra 

bedrägliga beteenden i samband med handel av noterade värdepapper.90 Genom 1934 

Act ges investerare möjligheten att erhålla ersättning i samband med bland annat fel-

aktig informationsgivning. Lagen syftar till att möjliggöra för investerare att kunna 

kräva ersättning.91 För att lagen skall uppnå detta syfte ställs krav på en omfattande och 

tvingande informationsgivning av marknadsaktörerna gällande deras värdepapper i 

samband med transaktioner.92 Vidare skall lagen upprätthålla marknadens integritet ge-

nom att skydda investerare från ”fraud” samt verka för ärlighet och en rättvis handel 

mellan marknadens aktörer, framförallt genom att införa möjligheten att utkräva ersätt-

ning.93 

 1934 Act förbjuder vissa typer av beteenden på värdepappersmarknaderna.94 Den 

viktigaste bestämmelsen i 1934 Act är Section 10(b) och dess tillämpningsbestämmelse 

Rule 10b-5.95 Under rubriken Regulation of the Use of Manipulative and Deceptive 

Devices i 1934 Act hittas Section 10. I Section 10(b) stadgas följande: 

 

“It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use 

of any means or instrumentality of interstate commerce or of the 

mails, or of any facility of any national securities exchange— 

(b) To use or employ, in connection with the purchase or sale of any 

security registered on a national securities exchange or any security 

not so registered, or any securities-based swap agreement any 

manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of 

such rules and regulations as the Commission may prescribe as 

necessary or appropriate in the public interest or for the protection of 

investors.” 

 

                                                 
89 15 U.S.C. § 78b (Section 2(b)).  
90 Murray, B.P., Pesso, M., The Accident of Efficiency: Foreign Exchanges, American Depository 

Receipts, and Space Arbitrage, s. 383. 
91 Tcherepnin v. Knight, 389 U.S. 332 (1967), s. 336. 
92 Calhoun, M.J., Tension on the High Seas of Transnational Securities Fraud: Broadening the Scope of 

United States Jurisdiction, s. 683. 
93 Ernst & Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185 (1976), s. 195. 
94 Chang, K.Y., Multinational Enforcement of U.S. Securities Laws: The Need for the Clear and 

Restrained Scope of Extraterritorial Subject-Matter Jurisdiction, s. 93. 
95 A.st. 



21 

 

Denna bestämmelse ger SEC möjligheten att föra talan på grund av överträdelser.96 SEC 

ges i bestämmelsen även mandat att införa tillämpningsföreskrifter för att precisera till-

lämpningen. Även DOJ kan föra en straffrättslig talan för överträdelse av bestäm-

melsen.97 Dessutom kan privata rättssubjekt föra talan för överträdelser. Detta kan göras 

antingen som enskild talan eller som grupptalan.98 Att ett privat rättssubjekt kan föra 

talan är inget som framgår direkt av bestämmelsen eller av någon annan bestämmelse i 

1934 Act.99 Supreme Court har trots det vid ett flertal tillfällen ansett att Section 10(b) 

ger privata rättssubjekt möjligheten att föra talan.100 Domstolen har ansett att möjlig-

heten för privata rättssubjekt att föra talan är ett nödvändigt komplement till SEC.101 

Möjligheten för privata rättssubjekt att föra talan är dessutom något som ansetts upp-

rätthålla förtroendet för de amerikanska marknaderna.102   

Tillsammans med Rule 10b – 5 utgör Section 10(b) grunden för större delen stäm-

ningarna för ”fraud” på värdepappersmarknaden, där huvuddelen består av 

grupptalan.103 Att huvuddelen av praxis är hänförlig till processer rörande Section 10(b) 

beror sannolikt på att ordalydelsen är vitt och vagt utformad.104  

Fortsättningsvis berörs inte Rule 10b – 5 i uppsatsen, därför att denna bestämmelse 

sträcker sig enbart så långt som Section 10(b) gör.105 En bestämmelse som SEC infört 

begränsas sålunda av språket i den bestämmelse där SEC bemyndigas att införa 

tillämpningsföreskrifter. Annorlunda uttryckt – SEC kan inte skapa ny lag.106 Myndig-

heten har endast som uppgift att införa regler vilka uppfyller kongressens syfte med 

bestämmelsen, som det kommer till uttryck i lagtexten.107 SEC måste således hålla sig 

inom de ramar som uppställts av kongressen i en lag när den inför tillämpnings-

föreskrifter. Med tanke på uppsatsens syfte finns följaktligen inte skäl att närmare be-

röra Rule 10b – 5. 

                                                 
96 15 U.S.C. § 78aa (Section 27). 
97 15 U.S.C. § 78aa (Section 27). 
98 För grupptalan se vidare Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23; 28 U.S.C. § 1332(d). 
99 Kantor, D., The Limits of Federal Jurisdiction and the F-Cubed Case: Adjudicating Transnational 

Securities Disputes in Federal Courts, s. 858 f. 
100 Exempelvis Stoneridge Investment Partners, LLC v. Scientific-Atlanta, Inc., 552 U.S. 148 (2008). 
101 Bateman Eichler, Hill Richards Inc. v. Berner, 472 U.S. 299 (1985), s. 310. 
102 Rochelle v. Marine Midland Grace Trust Co of New York, 535 F. 2d 523 (9th Circuit 1976), s. 532 f. 
103 Rose, A.M., Reforming Securities Litigation Reform: Restructuring the Relationship Between Public 

and Private Enforcement of Rule 10B-5, s. 1302. 
104 Heminway, J.M., The Extraterritorial Application of U.S. Securities Fraud Prohibitions in an 

Increasingly Global Transactional World, s. 3. 
105 Santa Fe Industries, Inc. v. Green, 430 U.S. 462 (1977), s. 472 f.; Schroeder, J.L., Envy and Outsider 

Trading: The Case of Martha Stewart s. 2046. 
106 Santa Fe Industries, Inc. v. Green, 430 U.S. 462 (1977), s. 473. 
107 A.st. 
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 Section 10(b) har som synes ett synnerligen vidlyftigt språk, vilket innebär att 

bestämmelsen träffar många olika beteenden.108 Som exempel kan nämnas lämnande av 

felaktig eller utlämnad företagsinformation,109 insidertrading, 110 eller medveten mani-

pulation.111 Section 10(b) kan sägas fungera som en ”catch-all” bestämmelse.112  

Viktigt att notera är att Section 10(b) inte endast träffar värdepapper som är 

registrerade enligt Section 12 1934 Act. Den träffar även värdepapper som inte faller 

under Section 12. Vissa bestämmelser i 1934 Act stadgar att registrering under Section 

12 är nödvändig. Här kan exempelvis nämnas Section 14(d).113 Således träffar Section 

10(b) fler transaktioner än andra bestämmelser i 1934 Act. Detta kan även jämföras med 

vissa bestämmelser gällande ”fraud” i 1933 Act, vilka innehåller tydliga begräns-

ningar.114 Det kan exempelvis krävas att ett en handling blivit registrerad hos SEC,115 

eller att en överträdelse sker i samband med en prospektutgivning.116 

För att en talan enligt Section 10(b) skall kunna bifallas krävs att klaganden visar att 

(1) svaranden lämnat felaktig företagsinformation eller utelämnat information som skall 

lämnas, (2) ”scienter”117 föreligger, (3) det finns ett samband mellan svarandens hand-

lande och klagandens köp eller försäljning av värdepapper, (4) klaganden har satt tillit 

till felaktigheterna, (5) det föreligger en ekonomisk förlust och (6) förlusten direkt beror 

på svarandens felaktiga handlande.118 Det bör observeras att dessa rekvisit tillämpas 

något annorlunda beroende på om det är ett privat rättssubjekt eller om det är SEC som 

för talan.119 

Lagtexten ger ingen uttrycklig ledning huruvida bestämmelsen kan ges extraterri-

toriell effekt.120 Detta kan jämföras med Section 30, där extraterritorialliteten nämns 

                                                 
108 White, K.M., Is Extraterritorial Jurisdiction Still Alive? Determining the Scope of U.S. Extraterritorial 

Jurisdiction in Securities Cases in the Aftermath of Morrison v. National Australia Bank, s. 1192. 
109 Matrixx Initiatives, Inc. v. Siracusano, 131 S. Ct. 1309 (2011), s. 1317 ff. 
110 United States v. O'Hagan, 521 U.S. 642 (1997), s. 651 f. 
111 Ernst & Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185 (1976), s. 214. 
112 A.a., s. 202. 
113 Se vidare avsnitt 5.3. 
114 Buxbaum, H.L., Multinational Class Actions Under Federal Securities Law: Managing Jurisdictional 

Conflict, s. 19. 
115 Section § 11 1934 Act. 
116 Section § 12(a)(2) 1934 Act. 
117 ”Scienter” kan förklaras som någon form av medvetenhet eller vårdslös likgiltighet om möjligheten att 

ett handlande eller beteende påverkar ett värdepapper eller investerare se Heminway, J.M., The 

Extraterritorial Application of U.S. Securities Fraud Prohibitions in an Increasingly Global Transactional 

World, s. 6. 
118 Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Broudo, 544 U. S. 336 (2005), s. 341 f.  
119 Cosenza, E., Paradise Lost: § 10(b) after Morrison v National Australia Bank, s. 367. 
120 Buxbaum, H.L., Multinational Class Actions Under Federal Securities Law: Managing Jurisdictional 

Conflict, s. 18. 
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explicit. Utformningen av Section 10(b) öppnar upp för en extensiv tolkning, vilket 

följer av lokutionen ”by the use of any means or instrumentality of interstate commerce 

or of the mails, or of any facility of any national securities exchange – To use or em-

ploy, in connection with the purchase or sale of any security registered on a national 

securities exchange or any security not so registered”. Här under faller i princip varje 

situation som har någon form av kontakt med Förenta staterna.121 Det är särskilt definit-

ionen av ”interstate commerce” som hittas i Section 3(a)(17) som möjliggör en 

extraterritoriell tillämpning av lagen.122 Lagtexten lyder: ”The term ‘‘interstate 

commerce’’ means trade, commerce, transportation, or communication among the sev-

eral States, or between any foreign country and any State, or between any State and any 

place or ship outside thereof. The term also includes intrastate use of (A) any facility of 

a national securities exchange or of a telephone or other interstate means of communi-

cation, or (B) any other interstate instrumentality.”123  

Uttrycket ” or any security not so registered” inbjuder också till en vidsträckt tolk-

ning. Denna skrivning synes emellertid tagit sikte på regleringen av inhemska OTC-

marknader.124 Stödet för nämnda tolkningar beror på vad man kan anse att kongressens 

syfte med regleringen är. För att avgöra räckvidden krävs därför en tolkningsoperation. 

Tolkningen beror således till stor del på vad man anser att kongressen hade för syfte 

med Section 10(b) och 1934 Act.125  

När en bestämmelse inte ger ledning om dess territoriella räckvidd tillämpas en pre-

sumtion mot extraterritoriallitet.126 Kongressen anses ha möjlighet att stifta lag som 

sträcker sig utanför Förenta staternas territorium.127 För att det skall anses vara fallet 

krävs att det framkommer på ett tydligt och konkret sätt.128 Skälet för detta är bland an-

nat att uppvisa respekt för andra länders territorium.129 Vidare tas även hänsyn till andra 

                                                 
121 Buxbaum, H.L., Multinational Class Actions Under Federal Securities Law: Managing Jurisdictional 

Conflict, s. 19. 
122 Heminway, J.M., The Extraterritorial Application of U.S. Securities Fraud Prohibitions in an 

Increasingly Global Transactional World, s. 3. 
123 Egen kursivering. 
124 Reed, A., But I’m an American! A Text-Based Rationale for Dismissing F-Squared Securities Fraud 

Claims After Morrison v. National Australia Bank, s. 536. 
125 Buxbaum, H.L., Multinational Class Actions Under Federal Securities Law: Managing Jurisdictional 

Conflict, s. 21. 
126 Equal Employment Opportunity Commission v. Arabian American Oil Co, 499 U.S. 244 (1991), s. 

248. 
127 Foley Bros. v. Filardo, 336 U.S. 281 (1949), s. 284 f. 
128 Smith v. U.S., 507 U.S. 197 (1993), s. 204; Equal Employment Opportunity Commission v. Arabian 

American Oil Co, 499 U.S. 244 (1991), s. 248; Foley Bros. v. Filardo, 336 U.S. 281 (1949), s. 285. 
129 New York Central R. Co. v. Chisolm, 268 U.S. 29 (1925), s. 31 f.; Equal Employment Opportunity 

Commission v. Arabian American Oil Co, 499 U.S. 244 (1991), s. 248. 
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länders önskan om att reglera vissa frågor.130 Det kan sålunda sägas att domstolarna ut-

går från att kongressen i första hand intresserar sig för inhemska förhållanden.131 

Om inte presumtionen mot extraterritoriallitet är tillämplig i ett enskilt fall tillhanda-

håller amerikansk praxis ytterligare ett verktyg för att behandla extraterritoriallitet.132 

Enligt ”Charming Betsy”-regeln skall en lag aldrig tolkas så att den kommer i konflikt 

med andra länders rättsordningar.133  Finns det en annan möjlig tolkning av lagen skall 

den ges företräde.134 När en lag är oklar måste oklarheten lösas för att undvika ett obe-

rättigat intrång i andra länders suveränitet.135 På samma sätt som presumtionen mot 

extraterritoriallitet kräver att kongressen uttryckt att en bestämmelse tillämpas 

extraterritoriellt, kräver även ”Charming Betsy”-regeln att kongressen uttryckt 

extraterritoriallitet.136 Både presumtionen mot extraterritoriallitet och ”Charming 

Betsy”-regeln leder följaktligen till att en bestämmelse måste kunna tolkas som att 

kongressen gett den extraterritoriell effekt. 

Under årens lopp har två skilda tolkningar utvecklats gällande Section 10(b) räck-

vidd, dels en extensiv tolkning, dels en restriktiv tolkning.137 Den restriktiva tolkningen 

innebär att Section 10(b) inte har extraterritoriell verkan, medan bestämmelsen ges 

extraterritoriell verkan med den extensiva tolkningen. Som visas nedan var det en vari-

ant av den extensiva tolkningen domstolarna tillämpade.138  

Den första skillnaden mellan tolkningarna beror på hur man väljer att tolka lagtexten 

i Section 10(b). Som redan nämnts ger definitionen av ”interstate commerce” en möj-

lighet att tolka Section 10(b) extensivt, vilket de som förespråkar en extraterritoriell 

tillämpning av bestämmelsen gjort.139 De som föredrar en restriktivare tolkning menar 

att endast en hänvisning till ”interstate commerce” inte är tillräckligt för att tillämpa 

Section 10(b) extraterritoriellt.140 

                                                 
130 New York Central R. Co. v. Chisolm, 268 U.S. 29 (1925), s. 31 f. 
131 Foley Bros. v. Filardo, 336 U.S. 281 (1949), s. 285. 
132 Cosenza, E., Paradise Lost: § 10(b) after Morrison v National Australia Bank, s. 351. 
133 Murray v. Schooner Charming Betsy, 6 U.S., 2 Cranch, 64 (1804), s. 118. 
134 A.st. 
135 F. Hoffmann-LaRoche Ltd v. Empagran SA, 542 U.S. 155 (2004), s. 164. 
136 McCulloch v. Sociedad Nacional de Marineros de Honduras, 372 U.S. 10 (1963), s. 21 ff. 
137 Cosenza, E., Paradise Lost: § 10(b) after Morrison v National Australia Bank, s. 352. 
138 Se vidare avsnitt 3.3. 
139 Cosenza, E., Paradise Lost: § 10(b) after Morrison v National Australia Bank, s. 388; jfr Buxbaum, 

H.L., Multinational Class Actions Under Federal Securities Law: Managing Jurisdictional Conflict, s. 21. 
140 Equal Employment Opportunity Commission v. Arabian American Oil Co, 499 U.S. 244 (1991), s. 

250 f. 



25 

 

Nästa argument för eller emot en extraterritoriell tillämpning av Section 10(b) har att 

göra med kongressens tystnad om den extraterritoriella verkan.141 Om kongressen kan 

anses ha varit tyst i frågan blir utfallet av tystnaden beroende av hur lagstiftnings-

historiken tolkas och ifall kongressen kan anses ha varit medveten om värdepappers-

marknadens internationella aspekter.142 Slutligen har Section 30 1934 Act använts för 

att berättiga både den extensiva och restriktiva tolkningen.143 

Domstolarna antog tidigare att kongressen varit tyst angående frågan om extraterri-

toriell tillämpning av värdepapperslagstiftningen.144 Därför skapade domstolarna de två 

testen för att överkomma presumtionen.145 Huruvida kongressen verkligen har varit tyst 

gällande den extraterritoriella tillämpningen av värdepapperslagstiftningen synes osä-

kert.146 

 

 

3.3 Vägen fram till Morrison 

3.3.1 Inledning 

Detta avsnitt har inte för avsikt att uttömmande behandla praxis före Morrison. Tanken 

är att erbjuda en bakgrund, vilken kan göra det lättare för läsaren att förstå implikation-

erna av Morrison. Även det faktum att kongressen nu sannolikt återinfört testen för 

talan förd av staten innebär att det finns anledning att behandla dem.147 Redan här finns 

det anledning att uppmärksamma läsaren på att praxis innan Morrison behandlade 

extraterritoriell tillämpning av Section 10(b) utifrån ”subject matter jurisdiction”. Det 

framgår nedan vid granskningen av Morrison att Supreme Court inte ansåg att 

extraterritoriell tillämpning av Section 10(b) är en fråga om ”subject matter juris-

diction”, utan att extraterritorialliteten skall bedömas som en fråga om ”merits”. Denna 

                                                 
141 Ventoruzzo, M., Like Moths to a Flame? International Securities Litigation After Morrison: 

Correcting the Supreme Court's "Transactional Test", s. 416. 
142 Sachs, M.V., The International Reach of Rule 10b-5: The Myth of Congressional Silence, s. 680 f. 
143 Ventoruzzo, M., Like Moths to a Flame? International Securities Litigation After Morrison: 

Correcting the Supreme Court's "Transactional Test", s. 416. 
144 Itoba Ltd. v. Lep Group PLC, 54 F. 3d 118 (2nd Circuit 1995), s. 121. 
145 Spender, P., Tarlowski, M., Adventures on the Barbary Coast: Morrison and Enforcement in a 

Globalised Securities Market, s. 298; Bersch v Drexel Firestone Inc., 519 F. 2d 974 (2nd Circuit 1975), s. 

993. 
146 Jfr Spender, P., Tarlowski, M., Adventures on the Barbary Coast: Morrison and Enforcement in a 

Globalised Securities Market, s. 300 f.; se allmänt om detta Sachs, M.V., The International Reach of Rule 

10b-5: The Myth of Congressional Silence, s. 677 som anser att det endast föreligger nationell räckvidd; 

Cosenza, E., Paradise Lost: § 10(b) after Morrison v National Australia Bank, s. 388 som anser att på 

grund av ”interstate commerce”-definitionen Section 10(b) går att tillämpa extraterritoriellt. 
147 Se vidare avsnitt 4.3.3. 
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distinktion kan vara värdefull för läsaren att hålla i minnet under läsningen av reste-

rande del av det nuvarande kapitlet, innan en närmare analys av problematiken utförs 

nedan.148 

De två testen kan generellt sägas syfta till att försöka balansera de inhemska och ut-

ländska elementen i ett enskilt fall för att kunna avgöra huruvida Section 10(b) skall ges 

extraterritoriell verkan.149 

 

 

3.3.2 ”Effect”-testet 

Före år 1967 upprätthöll de federala district courts presumtionen mot extraterritoriallitet 

när det gällde påstådda överträdelser av Section 10(b).150 Genom det banbrytande av-

görandet Schoenbaum v. Firstbrook151 undanröjde den federala appellationsdomstolen 

Second Circuit ett avgörande som avfattats utav District Court of Southern New York. 

Överklagandeinstansen ansåg tvärtemot District Court of Southern New York att 

Section 10(b) kunde ges extraterritoriell effekt. 

 Fallet gällde ett kanadensiskt bolag som var noterat både i Kanada och Förenta 

staterna. En serie aktier, ”treasury shares”, var endast noterade i Kanada. Klaganden 

menade att de svarande hade försökt bedra bolaget genom att bolaget skulle sälja sina 

”treasury shares” till marknadsvärde, medan de svarande innehade insiderinformation 

som skulle komma att öka priset på aktierna. Transaktionen av ”treasury shares” skedde 

i Kanada.  

 Domstolen ansåg att, fastän transaktionen skedde i Kanada, Section 10(b) var till-

lämplig. Detta på grund av att handeln med aktierna i Kanada påverkade prissättningen 

av aktierna i Förenta staterna.152 Domstolen grundade sitt beslut på att kongressen hade 

avsett att Section 10(b) skulle ha extraterritoriell effekt, eftersom avsikten var att skydda 

amerikanska investerare om dessa köpt utländska aktier på amerikanska börser.153 Dom-

stolen uttalade även att 1934 Act allmänt skulle anses vara extraterritoriellt tillämpbar 

på utländska transaktioner om dessa inte var undantagna.154 Vidare var syftet att skydda 

                                                 
148 Se vidare avsnitt 4.2.2.2; 4.3.3. 
149 Sachs, M.V., The International Reach of Rule 10b-5: The Myth of Congressional Silence, s. 678; 
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150 Morrison, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2878. 
151 Schoenbaum v. Firstbrook, 405 F. 2d 200 (2nd Circuit 1968). 
152 A.a., s. 208. 
153 A.a., s. 206. 
154 A.a., s. 208. 
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de inhemska värdepappersmarknaderna från olämpliga utländska transaktioner i ameri-

kanska värdepapper enligt domstolen.155 Dessutom ansåg domstolen att varken presumt-

ionen mot extraterritoriallitet eller utformningen av Section 30(b) 1934 Act med 

tillräcklig styrka visade att kongressen inte hade för avsikt att Section 10(b) skulle 

tillämpas extraterritoriellt för att skydda amerikanska investerare, när aktier som hand-

lades i Förenta staterna var inblandade i transaktioner utomlands.156 Schoenbaum v. 

Firstbrook innebar följaktligen att en amerikansk domstol kunde hävda jurisdiktion med 

hänsyn till vilken effekt en transaktion fått på de amerikanska kapitalmarknaderna.157 

En viktig iakttagelse är emellertid att domstolen i avgörandet inte ansåg att det ensamt 

räckte med en effekt på amerikanska investerare. Istället tycks domstolen menat att en 

notering på en amerikansk börs var ett nödvändigt moment för att uppnå tillräcklig 

effekt.158 Avgörandet synes ändå lagt grunden för en extensiv tillämpning av ameri-

kansk värdepapperslagstiftning.159 

 Det var denna metod som senare kom att kallas ”effect”-testet, på grund av att 

metoden fokuserade på huruvida det fanns en betydande effekt i Förenta staterna eller 

på en amerikansk medborgare.160 Testet fick några år senare sällskap av ”conduct”-

testet och samtidigt blev testet avgränsat. Det krävdes mer än allmänna negativa effekter 

på den amerikanska ekonomin eller på amerikanska värdepapper för att uppfylla 

testet.161 För att uppnå tillräcklig effekt förefaller det krävas att särskilda intressen i För-

enta staterna blivit skadade.162 Exempelvis kan nämnas när amerikanska investerare lidit 

specifik skada, som ett resultat utav utländskt handlande. I de flesta fall har det ansetts 

föreligga tillräcklig effekt när amerikanska investerare varit inblandade.163 
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3.3.3 ”Conduct”-testet 

Några år efter Schoenbaum v. Firstbrook fortsatte utvecklingen av praxis genom utveck-

landet av ytterligare ett test. Detta innebar att situationer med i huvudsak utländska 

element samt ett visst mått av ”conduct” inom Förenta staterna kunde leda till att ameri-

kansk värdepapperslagstiftning blev tillämplig. Redan här bör noteras att testet i viss 

mån faller utanför en klassisk definition av extraterritoriallitet.164 Detta på grund av att 

det förekommer tillräckliga beröringspunkter med Förenta staterna genom att det vidtas 

någon form av handlande inom landets gränser. Samtidigt har dock testet tillämpats 

även när omständigheterna innefattat ett utländskt noterat aktiebolag, som endast hand-

lats på en utländsk börs, och där den klagande varit utländsk.165 

 Det första avgörandet där ”conduct”-testet behandlades var Leasco Data Processing 

Equip. Corp. v. Maxwell.166 Fallet gällde felaktiga påståenden inom Förenta staterna, 

vilka lett till att amerikanska investerare köpt aktier i ett bolag noterat i London och 

endast handlades där. Avgörandet skiljer sig från Schoenbaum v. Firstbrook, eftersom 

bolaget inte var noterat eller föremål för handel i Förenta staterna. Enligt domstolen 

innebar detta att ”effect”-testet inte kunde tillämpas på situationen.167 Domstolen ansåg 

att handlandet inom landets gränser räckte för att tillämpa amerikansk lag. Utgångs-

punkten var enligt domstolen att kongressen stiftat 1934 Act för att skydda amerikanska 

investerare.168 Vidare menade domstolen att kongressen måste önskat att 1934 Act 

skulle erbjuda amerikanska investerare skydd, när en utländsk aktör kommer till Förenta 

staterna för att försöka bedra en amerikansk investerare till att investera i utländska bo-

lag.169 Att sätta amerikanska investerares skydd i första rummet överensstämde med 

Schoenbaum v. Firstbrooks huvudsyfte – att skydda amerikanska investerare. Om testet 

hade fortsatt tillämpas på detta sätt skulle det fortfarande innebära ett någorlunda snävt 

tillämpningsområde.170 Med ett snävare tillämpningsområde hade testet gått att moti-

vera på grund av att man skyddar amerikanska investerare, något som även stämmer 

överens med 1934 Act syften. Förhållandevis snart efter avgörandet förändrades situat-

ionen. 
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 Tre år efter Leasco Data Processing Equip. Corp. v. Maxwell avgjorde Second Cir-

cuit ännu ett fall gällande den extraterritoriella tillämpningen av Section 10(b). En av 

omständigheterna som var speciell var att det rörde väldigt få amerikanska 

investerare.171 Klaganden var en Luxemburgbaserad fond som påstod att den utländska 

svaranden handlat bedrägligt i samband med ett flertal transaktioner. Dessa hade till viss 

del inträffat i Förenta staterna. Domstolen ansåg att amerikanska investerare inte hade 

känt tillräckliga effekter och därför kunde inte ”effect”-testet tillämpas.172 Domstolen 

ansåg däremot att ”conduct”-testet kunde tillämpas. För att kunna tillämpa testet kon-

struerade domstolen ett annat ändamålsargument än det som tidigare använts.173 Istället 

för att hänvisa till skyddet för amerikanska investerare, hänvisade domstolen till att 

kongressen inte kan ha tänkt att Förenta staterna skall bli en form av ”launching pad” 

för bedrägliga förfaranden som sedan kan exporteras till utländska investerare utan åt-

gärd.174 Härigenom kan sägas att amerikanska investerare även får en form av indirekt 

skydd. Detta på grund av reciprocitet mellan andra länder, vilket innebär att andra län-

der skulle stoppa förfaranden för att komma till Förenta staterna.175 Ytterligare positiva 

effekter hittas i att denna typ av test kan förbättra standarden i samband med 

värdepapperstransaktioner inom Förenta staterna.176 Problemet med en sådan expansiv 

version av testet är att det kan tillämpas på fall där varken det finansiella intresset hos 

amerikanska investerare föreligger, eller de amerikanska marknadsförutsättningarna 

påverkas.177 Annorlunda uttryckt – testet kan i princip alltid uppfyllas. Konsekvensen av 

detta är att testet kommit att bli komplicerat och oförutsebart. Detta kan sannolikt för-

klaras med att domstolarna underlåtit att tillämpa etablerade principer för att nå önskade 

resultat i särskilda fall.178  

Något som ytterligare komplicerar tillämpningen är att nyss nämnda ändamåls-

argument inte går att finna direkt i 1934 Act.179 Även domstolarna har konstaterat 

                                                 
171 Den Luxemburg baserade fonden som var klagande part hade endast 0,2 % amerikanska ägare IIT v. 
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detta.180 Av denna anledning har domstolarna försökt utröna vad kongressen velat 

åstadkomma. Beroende på tolkningen av Section 10(b), 1934 Act och lagstiftnings-

historiken kan man komma till olika slutsatser.181 Svårigheten ligger helt enkelt i att 

försöka utröna vad kongressen sannolikt tänkt gällande en fråga som inte berörs, men 

om frågan kan anses ha berörts blir läget ett annat. 

 

 

3.3.4 Kombination och olika varianter av testen 

Under åren har domstolarna utvecklat olika varianter eller kombinationer av testen för 

att kunna tillämpa amerikansk värdepapperslagstiftning extraterritoriellt. 

 Genom avgörandet Bersch v. Drexel Firestone Inc. begränsades ”conduct”-testet till 

att tillämpas relativt snävt.182 Domstolen ansåg att amerikansk lagstiftning skall till-

lämpas när (1) förluster uppkommer till följd av försäljning av värdepapper till ameri-

kanska investerare som har sin vistelseort inom landet vare sig handlandet uppkommit i 

Förenta staterna eller inte, (2) förluster till följd av försäljning av värdepapper till ameri-

kanska medborgare med vistelseort utomlands under förutsättning att ett materiellt 

betydelsefullt handlande i Förenta staterna haft en signifikant påverkan på förlusten.183 

Domstolen ansåg samtidigt att lagstiftningen inte skall tillämpas på (3) förluster till 

följd av försäljning av värdepapper till utländska investerare utanför Förenta staterna 

under förutsättning att inte ett visst handlande inom landet direkt orsakat förlusten.184 

Således innebär detta att endast förberedande handlingar inte är tillräckliga för att 

aktualisera lagstiftningen om det gäller utländska investerare utomlands, men de kan 

vara tillräckliga om förlusten träffar amerikanska investerare inom landet.185 

 Andra circuit courts har tillämpat en mer extensiv variant av ”conduct”- testet. Third 

Circuit Court har tillämpat testet så länge det funnits något handlande som kan leda till 

ett bedrägligt handlande inom landet.186 Eight Circuit Court har också tillämpat testet 

vidare genom att uttala att det är tillräckligt om svaranden på något sätt gynnat hand-

                                                 
180 Bersch v. Drexel Firestone Inc., 519 F. 2d 974 (2nd Circuit 1975), s. 993. 
181 Se avsnitt 3.2. 
182 Choi, S.J., Guzman, A.T., The Dangerous Extraterritoriality of American Securities Law, s. 217. 
183 Bersch v. Drexel Firestone Inc., 519 F. 2d 974 (2nd Circuit 1975), s. 993. 
184 A.st. 
185 A.a., s. 992. 
186 SEC v. Kasser, 548 F. 2d 109 (3rd Circuit 1977), s. 114. 
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landet och att det var av vikt.187 Ninth Circuit Court har tillämpat den åttondes vari-

ant.188 Med dessa extensivare tolkningar kan handlande som exempelvis inledande 

telefonsamtal eller uppsökande av amerikanska investerare utlösa en tillämpning av 

lagen.189 Sammanfattningsvis kan man säga att den extensivare tolkningen innebär att 

den utländske svarandens handlande i Förenta staterna endast måste haft en vägande 

påverkan på handlandet som orsakade förlusten. Skillnaden mot Bersch v. Drexel 

Firestone Inc. är att detta avgörande kräver direkt påverkan.  

 Avgörandet Bersch v. Drexel Firestone Inc. har även följts av andra domstolar. Här 

kan exempelvis nämnas Kauthar SDN BHD v. Sternberg190 och Robinson v. TCI/US 

West Cable Communications, Inc.191 Testet har även tillämpats restriktivare av Circuit 

Court of D.C. Denna domstol ansåg att testet var uppfyllt när alla omständigheter, som 

krävdes för att tillämpa Section 10(b), hade inträffat i Förenta staterna.192 

 När det gäller ”effect”-testet har, som tidigare sagts, det krävts en betydande effekt 

på antingen amerikanska investerare eller den amerikanska marknaden.193 Hade inte 

testet begränsats på detta viss, kunde i princip vilken effekt som helst ha varit till-

räcklig för att aktualisera amerikansk lag. Ett senare avgörande från District Court of 

Southern New York visar att även ”effect”-testet inte tillämpats enhetligt. I In re 

Parmalat Securities Litigation194 hade falska uttalanden gjorts utanför Förenta staterna 

gällande ett utländskt bolags erbjudande av aktier. Enligt domstolen räckte det att 

bolagets representanter vetat om att amerikanska investerare skulle sätta tillit till 

informationen, vilket var tillräckligt för att möta ”effect”-testets krav.195  

Samma domstol kom till motsatt slutsats i In re European Aeronautic Defence & 

Space Co. Securities Litigation.196 Amerikanska investerare hade köpt osponsrade ADR 

i ett utländskt bolag, vilka handlades på en utländsk OTC-marknad. Dessa värdepapper 

hade erbjudits i Europa. Domstolen menade att det inte fanns tillräcklig koppling till 

                                                 
187 Continental Grain (Australia) Pty. Ltd. v. Pacific Oilseeds, Inc., 592 F. 2d 409 (8th Circuit 1978), s. 

420. 
188 Grunenthal GmbH v. Hotz, 712 F. 2d 421 (9th Circuit 1983), s. 424 f. 
189 Choi, S.J., Guzman, A.T., The Dangerous Extraterritoriality of American Securities Law, s. 217. 
190 Kauthar SDN BHD v. Sternberg, 149 F. 3d 659 (7th Circuit 1998), s. 666. 
191 Robinson v. TCI/US West Cable Communications, Inc., 117 F. 3d 900 (5th Circuit 1997), s. 906. 
192 Zoelsch v. Arthur Andersen & Co., 824 F. 2d 27 (D.C. Circuit 1987). 
193 Se s. 27. 
194 In re Parmalat Securities Litigation, 376 F. Supp. 2d 472, S.D.N.Y., 2005; Consolidated Gold Fields 

PLC v. Minorco, S.A., 871 F. 2d 252 (2nd Circuit 1989). 
195 A.a., s 512. 
196 In re European Aeronautic Defence & Space Co. Securities Litigation, 703 F. Supp. 2d 348 (S.D.N.Y. 

2010). 
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Förenta staterna förr att tillämpa ”effect”-testet.197 I fallet finns inte samma klara 

beröringspunkter som i In re Parmalat Securities Litigation, men på samma sätt som i 

detta fall synes de amerikanska investerarna satt tillit till informationen. Avgörande 

förefaller vara att värdepapperna erbjöds exklusivt utanför Förenta staterna i det senare 

fallet. 

De två testen har även tillämpats gemensamt.198 Med detta menas att en samman-

blandning sker för att använda argument från båda testen för att uppnå tillräcklig an-

knytning till Förenta staterna, som annars inte hade varit möjlig vid en uppdelad 

tillämpning.199 På detta sätt kan räckvidden av amerikansk lagstiftning utvidgas. En 

version av testen där de sammanblandas skulle även kunna användas för en restriktivare 

tillämpning.200 Detta genom att tillämpa testen kumulativt. 

Domstolarna har även anfört andra argument utöver testen för att få vågskålen att 

tippa över till fördel för amerikansk jurisdiktion.201 Argumenten tyder på en viss osäker-

het från domstolarnas sida när de skall tillämpa amerikansk lag när det finns en stark 

koppling till andra jurisdiktioner.202 

Praxis visar på ett tydligt sätt hur problematiskt det kan vara att tillämpa testen i 

praktiken. Komplexiteten och oförutsebarheten vid tillämpningen har medfört vissa 

problem. För det första uppstår problem vid klassificeringen av olika klasser av investe-

rare i samband med en grupptalan.203 I en grupptalan kan ett visst handlande eller en 

viss effekt påverka både utländska och inhemska investerare. På grund av att testen är 

beroende av bland annat plats och medborgarskap blir vissa investerare skyddade me-

dan andra inte kan tillgodogöra sig skyddet. Beroende på hur testen tillämpas uppnår 

sålunda vissa investerare kraven för att falla inom en taleberättigad klass medan andra 

inte gör detsamma. Med anledning av att testen bland annat är beroende av plats och 

medborgarskap kan klassificeringen av klasser därför upplevas som något godtycklig. 

                                                 
197 In re European Aeronautic Defence & Space Co. Securities Litigation, 703 F. Supp. 2d 348 (S.D.N.Y. 

2010), s. 359. 
198 Itoba Ltd. v. Lep Group PLC, 54 F. 3d 118, (2nd Circuit 1995), s. 122. 
199 Buxbaum, H.L., Multinational Class Actions Under Federal Securities Law: Managing Jurisdictional 

Conflict, s. 25. 
200 A.st. 
201 Interbrew S.A. v. Edperbrascan Corp., 23 F. Supp. 2d 425 (S.D.N.Y. 1998), s. 432; Europe & 

Overseas Commodity Traders, S.A. v. Banque Paribas London, 147 F. 3d 118 (2nd Circuit 1998), s. 129 

f.; AVC Nederland B.V. v. Atrium Inv. P'ship, 740 F. 2d 148 (2nd Circuit 1984), s. 154 f.; Fidenas AG v. 

Compagnie Internationale Pour L'Informatique CII Honeywell Bull S.A., 606 F. 2 d 5 (2nd Circuit 1979), 

s. 9 f. 
202 Buxbaum, H.L., Multinational Class Actions Under Federal Securities Law: Managing Jurisdictional 

Conflict, s. 26. 
203 A.a., s. 28 ff. 
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Detta eftersom alla investerare i en viss situation blivit utsatta för samma ”fraud”, men 

endast vissa investerare blir skyddade av olika anledningar i olika fall. 

För det andra kan investerare uppleva testen som osäkra på grund av att det är svårt 

att avgöra när kriterierna för dessa kan anses uppnådda, eftersom tillämpningen är kom-

plicerad och oförutsebar.204 Osäkerheten innebär alltså att investerarna inte vet när den 

amerikanska värdepapperslagstiftningen aktualiseras.205 Detta kan leda till ökade kost-

nader för investerare genom extra utredningar. Vidare kan det innebära att investerare 

undviker den amerikanska värdepappersmarknaden för att undvika risken att hamna i 

domstol. Här kan också ökade kostnader påläggas investerare, eftersom de till varje pris 

försöker undvika den amerikanska lagstiftningen.206 

Ytterligare ett problem är att en osäker rättstillämpning kan medföra ett inbjudande 

processklimat.207 Ju osäkrare rättsläget är desto större sannolikhet föreligger förmod-

ligen för att investerare försöker pröva gränserna för rättstillämpningen. Inte heller För-

enta staternas processvänliga regler, gällande exempelvis grupptalan eller att förloraren 

av ett mål inte behöver betala vinnarens ombudskostnader, minskar villigheten att pro-

cessa. 

Slutligen kan det möjligen uppstå konflikter mellan olika länder när amerikansk lag-

stiftning tillämpas på fall där utländska intressen gör sig starkt talande.208 Detta 

eftersom andra länder själva har valt vilken reglering de eftersträvar och vilken nivå 

denna skall ha.209 Som exempel kan ett visst land önska att upprätthålla ett starkt 

investerarskydd, medan ett annat vill ha en lägre nivå på skyddet. Om ländernas lag-

stiftning ges extraterritoriell verkan undermineras respektive lands val av reglering.210 

 

 

                                                 
204 Choi, S.J., Silberman, L.J., Transnational Litigation and Global Securities Class-Action Lawsuits, s. 

492.  
205 Kaal, W.A., Painter, R.W., Extraterritorial Application of US Securities Law: Will the US Become the 

Default Jurisdiction for European Securities Litigation?, s. 94. 
206 Allmänt om olika transaktionskostnader på grund av oförutsebarhet Wagner, H., Legal Uncertainty – 

Is Harmonization of Law the Right Answer? A Short Overview, s. 4. 
207 Heminway, J.M., The Extraterritorial Application of U.S. Securities Fraud Prohibitions in an 

Increasingly Global Transactional World, s. 7. 
208 Brief of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as Amicus Curiae in Support of 

Respondents’, in Morrison v National Australia Bank Ltd, No 08-1191, s. 22 f.; Cosenza Paradise Lost: § 

10(b) after Morrison v National Australia Bank, s. 390.  
209 Se vidare avsnitt 4.2.2.6. 
210 Jfr Cosenza Paradise Lost: § 10(b) after Morrison v National Australia Bank, s. 390. 
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3.4 Avslutning 

Det sätt på vilket Section 10(b) är utformad möjliggör olika tolkningar gällande dess 

extraterritoriella räckvidd. Möjligheten finns att tolka bestämmelsen antingen extensivt 

eller restriktivt. De federala domstolarna valde att ge Section 10(b) extraterritoriell ver-

kan under särskilda omständigheter. För att avgöra bestämmelsens räckvidd utvecklade 

domstolarna två test som kom att benämnas ”conduct”- och ”effect”-testen. 

Under ”effect”-testet krävdes enligt domstolarna att amerikanska investerare eller 

marknader påverkats på ett särskilt tydligt vis för att Section 10(b) skulle bli tillämplig. 

Praxis visar att det i de flesta fall varit tillräckligt att amerikanska investerare varit in-

blandade för att ”effect”-testets krav skall anses uppfyllda, så länge effekterna varit till-

räckligt tydliga. Samtidigt har testet även tillämpats i situationer när effekterna inte varit 

särskilt tydliga. 

Den mest använda varianten av ”conduct”-testet synes vara att det krävs ett hand-

lande i Förenta staterna som direkt orsakade klaganden förlusten och att detta handlande 

var mer än endast förberedande för att företa ett bedrägligt handlande någon annan-

stans.211 

Av praxis framgår att båda testen inte getts en enhetlig tillämpning genom åren. Till-

lämpningen av testen ledde till en oförutsebar och komplicerad tillämpning för att 

avgöra huruvida Section 10(b) kunde ges extraterritoriell verkan. Komplexiteten och 

oförutsebarheten innebar ett flertal problem för värdepappersmarknadens aktörer. Av 

bland annat denna anledning valde Supreme Court att meddela prövningstillstånd i 

Morrison. 

  

                                                 
211 Itoba Ltd. v. Lep Grp. PLC, 54 F.3d 118 (2nd Circuit 1995), s. 122; In re Vivendi Universal, S.A. 

Securities Litigation, No. 02 Civ. 5571, 2004 WL 2375830 (S.D.N.Y. 2004), s. 3. 
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4 Morrison och Dodd-Frank Act 

4.1 Inledning 

I detta avsnitt behandlas Morrison och den efterföljande lagstiftningen i Dodd-Frank 

Act samt efterföljande praxis. Först granskas Morrison, därefter analyseras innebörden 

av domen. Sedan diskuteras Dodd-Frank och dess innebörd. Slutligen analyseras efter-

följande praxis. Både Morrison och Dodd-Frank ger upphov till många problem och 

frågeställningar. Nedan har jag försökt rikta in mig på de problem och frågeställningar 

som kan anses vara av värde för uppsatsen. Samtidigt har vissa problem valts bort, me-

dan andra endast behandlas kortfattat. 

 

 

4.2 Morrison 

4.2.1 Bakgrund 

National Australia Bank (NAB) är en av de största finansiella institutionerna i Austra-

lien. NAB har aktier, ”common stock”, noterade på ett flertal börser, bland annat i 

Australien, Nya Zealand och London. Dessutom har de ADR noterade på NYSE, vilka 

representerar NAB ”common stock”. 

 Upprinnelsen till avgörandet var att NAB år 1998 förvärvade HomeSide Lending, ett 

amerikanskt bolag baserat i Florida, verksamt inom bolånemarknaden. År 2001 med-

delade NAB att de var tvungna att utföra stora nedskrivningar om sammanlagt 2, 2 mil-

jarder dollar hänförligt till sitt innehav av HomeSide Lending. Detta på grund av att 

bolaget tillämpat olämpliga redovisningsmetoder, som lett till en övervärdering av till-

gångarna. Till följd av nedskrivningarna föll kursen för både bolagets aktier och ADR. 

 De klagande parterna bestod av dels utländska investerare som önskade föra en 

grupptalan där de representerade utländska investerare som köpt NABs ”common 

stock”, dels en amerikansk investerare som önskade föra en grupptalan för de som köpt 

amerikanska ADR. Ledningen och NAB påstods enligt klaganden haft vetskap om 

HomeSide Lendings olämpliga redovisningsmetoder. Men dessa hade fortsatt vidhållit 

HomeSide Lendings lönsamhet i diverse kontexter, exempelvis i ”SEC-filings” och års-

redovisningen. Klagande parterna menade även att HomeSide Lendings ledning hade 

uttalat sig positivt om bolagets lönsamhet och framtidsutsikter i olika pressmeddelan-
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den. Talan väcktes i District Court of the Southern District of New York för över-

trädelser av Section 10(b) och Rule 10b-5. 

 Domstolen tillämpade ”conduct”- och ”effect”- testen, vilket ledde till avslag. Detta 

eftersom testen inte ansågs uppfyllda. Därför avslogs talan med hänvisning till av att det 

saknades ”subject-matter jurisdiction” för de utländska klaganden.212 Det blev även av-

slag för den inhemska klaganden, eftersom denne inte kunde visa någon grund för sin 

talan.213 Endast de utländska klaganden överklagade avgörandet till Second Circuit. 

 De överklagande parterna fick även avslag av Second Circuit. Domstolen ansåg var-

ken ”effect”- eller ”conduct”- testen vara tillämpliga i fallet.214 Härmed fastslog dom-

stolen att det inte förelåg ”subject-matter jurisdiction”. Domstolen fann att även om det 

ursprungliga handlandet lett till att felaktiga uppgifter kommit från HomeSide Lending i 

Förenta staterna, bar NAB i Australien ansvaret för att de lämnade uppgifterna var kor-

rekta.215 Dessutom menade domstolen att den missledande informationen inte hade 

någon effekt på amerikanska investerare eller på den amerikanska kapitalmarknaden.216 

Slutligen konstaterade domstolen att kausalkedjan, från HomeSide Lendings lämnande 

av felaktiga uppgifter fram till NAB mottagande, var för utsträckt och kunde upptäckts 

tidigare. Den utsträckta kausalkedjan hade fått till följd att investerarna inte hade lidit 

förlust.217 Avgörandet överklagades och Supreme Court gav prövningstillstånd.  

 

 

4.2.2 Supreme Courts avgörande 

4.2.2.1 Frågan om utländska investerare kan vända sig till amerikanska domstolar 

Som nyligen framgått startade processen kring Morrison med flera olika klasser av 

klaganden. Endast de utländska investerarna gick vidare med processen till Supreme 

Court. Dessa hade utfört en transaktion på en utländsk börs i ett utländskt noterat bolag. 

Den här varianten av talan brukar kallas ”F-Cubed”.218 Således var frågan huruvida den 

                                                 
212 In re National Australia Bank Securities Litigation, No. 03 Civ. 6537, 2006 WL 3844465 (S.D.N.Y. 

2006), s. 4 f. 
213 A.a., s 9. 
214 Morrison v. National Australia Bank Ltd., 547 F.3 d 167 (2nd Circuit 2008), s. 177. 
215 A.a., s. 176. 
216 A.st. 
217 A.a., s. 177. 
218 Buxbaum, H.L., Multinational Class Actions Under Federal Securities Law: Managing Jurisdictional 

Conflict, s. 17 med hänvisningar. 
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här typen av talan kunde föras i amerikanska domstolar, men som diskuteras nedan har 

Morrison även påverkat möjligheten att föra talan i så kallade ”F-Squared”- mål.219 

 

 

4.2.2.2 En fråga om ”subject-matter jurisdiction” eller ”merits”  

Supreme Court inledde med att behandla huruvida Section 10(b) extraterritoriella effekt 

var en fråga om ”subject-matter jurisdiction” eller en fråga om ”merits”.220 Skillnaden 

däremellan kan förklaras med att det förra gäller om en domstol har möjligheten att 

pröva en talan, medan det senare rör huruvida det finns någon grund för bifall av ta-

lan.221 Med andra ord kan därför en fråga om ”merits” sägas avse en bestämmelses 

materiella räckvidd och ” subject-matter jurisdiction” sägas gälla domstolens formella 

möjlighet att pröva en talan.  

Enligt Supreme Court är det kongressens uppgift att avgöra en bestämmelses juris-

diktionella räckvidd.222 Vidare anser domstolen att jurisdiktion föreligger oavsett ett 

måls ”merits” samt att en domstol inte kan vägra att höra en talan baserat på att dom-

stolen inte anser att grund för talan föreligger.223 Supreme Court ansåg i Morrison att 

kongressen gett domstolarna möjligheten att pröva en talan angående grunden för en 

talan baserat på en överträdelse av 1934 Act.224 Detta eftersom Section 27(a) 1934 Act 

ger de federala domstolarna exklusiv jurisdiktion rörande frågor som uppkommer under 

1934 Act. Följaktligen skall inte värdepapperslagstiftningens extraterritoriella effekt 

behandlas som en fråga om ”subject-matter jurisdiction” utan som en fråga om ”merits”.  

 Skälet till att Supreme Court behandlade denna fråga var att lägre instanser tidigare 

bedömt extraterritoriallitet med utgångspunkt i ”subject-matter jurisdiction”.225 Även 

Second Circuit i Morrison hade bedömt problemet utifrån ”subject-matter juris-

                                                 
219 Olika ”F-Squared”-situationer som kan uppkomma är: (1) utländska investerare som för talan om 

”fraud” mot utländska bolag på grund av en transaktion i Förenta staterna, (2) amerikanska investerare för 

talan mot utländska bolag för ”fraud” i samband med en utländsk transaktion och (3) utländska 

investerare för talan mot amerikanska bolag för ”fraud” i samband med en utländsk transaktion se 

Boehm, J.L., Private Securities Fraud Litigation after Morrison v. National Australia Bank: 

Reconsidering a Reliance-Based Approach to Extraterritoriality, s. 537; se vidare avsnitt 4.2.3. 
220 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2876 f. 
221 A.a., s. 2877. 
222 Union Pacific Railroad Co. v. Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen General 

Committee of Adjustment, 558 U.S. 67 (2009), s. 71. 
223 A.a., s. 81 f. 
224 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2877. 
225 Exempelvis Schoenbaum v. Firstbrook, 405 F. 2d 200 (2nd Circuit 1968), s. 208; In re CP Ships Ltd. 

Securities Litigation, 578 F. 3d, 1306 (11th Circuit 2009), s. 1313. 
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diction”.226 Supreme Court önskade reda ut förvirringen som rått under årens lopp ge-

nom att tydliggöra att Section 10(b) gällde ”merits”.227 Härigenom fogades Section 

10(b) och 1934 Act samman med Supreme Courts övriga praxis gällande ”subject-

matter jurisdiction”.228 Skillnaden mellan ”subject-matter jurisdiction” och ”merits” är 

intressant, på grund av att kongressen genom Dodd-Frank Act försökt åsidosätta Morri-

son med ett språkbruk hänförligt till ”subject-matter jurisdiction”.229 

 

 

4.2.2.3 Presumtionen mot extraterritoriallitet och ”effect”- och ”conduct”- testen 

Efter att domstolen avhandlat den processuella frågan om ”subject-matter jurisdiction” 

övergick den till huvudfrågan i målet – om en utländsk investerare som utfört en trans-

aktion på en utländsk börs i ett utländskt noterat bolag kan åberopa Section 10(b) och 

Rule 10b-5. 

 För att svara på huvudfrågan började domstolen med att diskutera presumtionen mot 

extraterritoriallitet. Domstolen citerade tidigare Supreme Court avgöranden och ansåg 

att kongressens lagstiftning endast är avsedd att tillämpas inom Förenta staternas territo-

rium under förutsättning att det inte framkommer en motsatt avsikt.230 Kongressen är 

vanligtvis intresserad av inhemska spörsmål, därför kan endast en klar avsikt över-

komma presumtionen mot extraterritoriallitet enligt domstolen.231 Om en bestämmelse 

inte ger en klar indikation för en extraterritoriell tillämpning har den ingen ansåg dom-

stolen.232 

 Domstolen fortsatte med att kritisera underrätterna för deras inställning till kongress-

ens tystnad gällande extraterritoriell tillämpning av 1934 Act.233 Supreme Court ansåg 

att domstolarna hade använt tystnaden som en ursäkt för att konstruera lagstiftarens av-

sikt. Härigenom hade således de lägre instanserna åsidosatt presumtionen. Detta hade 

enligt domstolen lett till utvecklandet av ”conduct”- och ”effect”- testen för att utröna 

kongressens avsikt.234 Domstolen menade att Second Circuit aldrig ens gett något text-

                                                 
226 Morrison v. National Australia Bank Ltd., 547 F.3 d 167 (2nd Circuit 2008), s. 172 f. 
227 Cosenza, E., Paradise Lost: § 10(b) after Morrison v National Australia Bank, s. 382. 
228 Painter, R.W., The Dodd-Frank Extraterritorial Jurisdiction Provision: Was it Effective, Needed or 

Sufficient?, s. 197 f. 
229 Se vidare 4.3.3. 
230 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2877. 
231 A.a., s. 2877 f. 
232 A.a., s. 2878. 
233 A.st. 
234 A.st. 
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uellt stöd för tillämpningen av testen.235 För denna slutsats hämtade Supreme Court stöd 

från Second Circuits egen praxis. Där Second Circuit retoriskt ställt sig frågan – om 

någon önskar att domstolen skall svara på frågan var i bestämmelsen vi hittat stöd för 

testen, då kommer vi inte kunna ge något svar.236 

Testen ansågs av domstolen vara komplicerat utformade och oförutsebara vid till-

lämpningen.237 Domstolen utpekade bland annat brister vid tillämpningen av ”conduct”-

testet, eftersom graden av ”conduct” var beroende av investerarnas nationalitet och att 

det ibland krävdes ytterligare omständigheter för att tillämpa testet.238 Vidare ansåg 

domstolen att tillämpningen av testen var mer baserad på omständigheterna än på 

reglerna.239 Dessutom ansågs testens otydliga räckvidd lett till olika tillämpningar av 

testens gränser och skillnader i tillämpning mellan olika circuit courts.240 

Domstolen hänvisade även till doktrin som hade kritiserat den oförutsebara och in-

konsekventa tillämpningen av Section 10(b) i transnationella mål.241 Kritiken i doktrin 

ansågs av domstolen vara berättigad.242 Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen i 

denna del av avgörandet tydliggjorde vikten av presumtionen mot extraterritoriallitet 

och vikten av lagstiftarens avsikt gällande extraterritoriell tillämpning av lagstiftning. 

Detta eftersom domstolen uttryckte att resultatet av ”judicial-speculation-made-law” 

som försöker gissa vad kongressen skulle ha önskat om den hade tänkt på den situation 

som är inför domstolen visar på fördelen med presumtionen.243 Tillämpas presumtionen 

konsekvent i alla fall, istället för att domstolarna gissar i varje nytt fall, upprätthålls en 

stabil bakgrund mot vilken kongressen kan lagstifta med förutsebara effekter.244 

 

 

4.2.2.4 Försök att bryta presumtionen 

I nästa del av domen diskuterade domstolen om det förelåg några omständigheter som 

kunde bryta presumtionen i fallet. Domstolen framhöll att Rule 10b-5, vilken var den 

bestämmelse klaganden baserat sin talan på, endast täcker förfaranden som faller under 

                                                 
235 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2879. 
236 A.st. med hänvisning till Bersch v. Drexel Firestone Inc., 519 F. 2d 974 (2nd Circuit 1975), s. 993. 
237 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2878. 
238 A.a., s. 2879. 
239 A.st. 
240 A.a., s. 2880. 
241 A.a., s. 2880 f. 
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den bestämmelse vilken den är promulgerad under.245 Således kan inte Rule 10b-5 ha 

extraterritoriell verkan om inte också Section 10(b) har det. Domstolen ansåg att 

section10(b) inte innehåller något som prima facie talar för en extraterritoriell till-

lämpning.246 

Därefter behandlades tre argument för att tillämpa Section 10(b) och 1934 Act 

extraterritoriellt. Det första argumentet rörde definitionen av ”interstate commerce”. 

Avseende detta hänvisade Supreme Court till tidigare praxis där domstolen fastslagit att 

det inte är tillräckligt med en brett avfattad bestämmelse för att denna skall kunna till-

lämpas extraterritoriellt.247 Även om bestämmelsen hänvisar till definitioner av ”com-

merce” som i sin tur uttryckligen hänvisar till ”foreign commerce”.248 Av detta följer 

sålunda att det krävs mer än en allmän hänvisning till ”interstate commerce” för att 

bryta presumtionen. 

Det andra argumentet var hänförligt till ett av syftena med 1934 Act uttryckt i 

Section 2(b) 1934 Act.249 Argumentet byggde på ett citat från Section 2(b) som lyder: 

”prices established and offered in such transactions are generally disseminated and 

quoted throughout the United States and foreign countries”.  Med hänvisning till att 

prissättning av inhemska aktier och spridning av denna sker utomlands menade klagan-

den att presumtionen kunde brytas.250 Domstolen ansåg dock inte att hänvisningen var 

tillräcklig, eftersom lokutionen ”such transactions” var kopplad till första meningen i 

Section 2 1934 Act. Där står att: ”transactions in securities as commonly conducted 

upon securities exchanges and over-the-counter markets are affected with a national 

public interest”. Domstolen slog fast att inget tyder på att ”national public interest” skall 

anses innefatta transaktioner utförda utomlands.251 En allmän hänvisning till prissätt-

ningen utomlands kunde följaktligen inte åsidosätta presumtionen. 

Slutligen prövade domstolen argumentet att Section 30(a) och (b) hade extraterri-

toriell effekt och att dessa även skulle kunna ge Section 10(b) och 1934 Act extraterri-

toriell effekt. Kortfattat kan sägas att domstolen ansåg att bestämmelserna vore över-

flödiga om resten av 1934 Act kunde tillämpas på utländska transaktioner.252 Avvisan-
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247 A.a., s. 2882. 
248 A.st. 
249 15 U.S.C. § 78b(2). 
250 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2882. 
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det av de tre argumenten ledde domstolen till slutsatsen att det inte finns något tydligt 

stöd i 1934 Act för att tillämpa Section 10(b) extraterritoriellt.253 

 

 

4.2.2.5 Transaktionen i fokus 

Nästa fråga för domstolen att bedöma var under vilka omständigheter en tillämpning av 

Section 10(b) förutsatte. Anledningen till att frågan aktualiserades var att klaganden 

argumenterade för att det fanns tillräcklig koppling till Förenta staterna, eftersom det 

missledande handlandet hade sitt ursprung i landet.254 Den klagande parten ansåg att det 

fanns tillräckliga beröringspunkter med Förenta staterna oavsett presumtionen mot 

extraterritoriallitet. Domstolen kom fram till att det, även om presumtionen hindrar en 

tillämpning av en bestämmelse, oftast föreligger beröringspunkter med Förenta staterna 

i ett enskilt fall. Supreme Court fann vidare att presumtionen vore en ”craven watchdog 

indeed if it retreated to its kennel whenever some domestic activity is involved in the 

case”.255 Således hade domstolen att ta ställning till när Section 10(b) skall tillämpas. 

 Domstolen inledde analysen av Section 10(b) genom att studera ordalydelsen. Enligt 

domstolen var 1934 Acts fokus inte på platsen där det ursprungliga missledandet här-

stammar från. 1934 Acts fokus ansågs vara på köp och försäljning av värdepapper i 

Förenta staterna.256 Gällande Section 10(b) uttalades att bestämmelsen inte förbjuder 

missledande handlingar per se. Det krävs att dessa sker i samband med ett köp eller för-

säljning av värdepapper på en inhemsk börs eller av oregistrerade värdepapper.257 Det är 

alltså dessa transaktioner och dess inblandade samt möjliga parter som Section 10(b) är 

avsedd att reglera. Slutsatsen enligt domstolen var att endast transaktioner i inhemskt 

noterade värdepapper och inhemska transaktioner av andra värdepapper träffas av 

Section 10(b).258 

 Förutom tolkningen av ordalydelsen hittade Supreme Court även stöd i syftet med 

1934 Act. Enligt domstolen är det inhemska börser som skall regleras och skyddas av 

1934 Act.259 Att överhuvudtaget reglera utländska börser var något domstolen menade 
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att ingen någonsin påstått.260 Inte heller hade någon, enligt domstolen, trott det var möj-

ligt för kongressen att reglera en utländsk börs under folkrättsliga principer. Även det 

faktum att 1934 Acts registreringskrav endast skall tillämpas på värdepapper noterade 

på en inhemsk börs talade för att fokus ligger på inhemska transaktioner.261 Samma 

slutsats kom domstolen fram till när det gällde icke-noterade värdepapper. Här hän-

visade domstolen även till sin tidigare diskussion angående Section 30(a) och (b). Den 

menade att dessa bestämmelser också fokuserade på transaktionen.262 Ytterligare stöd 

för sin tolkning hämtade domstolen från 1933 Act, där domstolen ansåg att samma fo-

kus ligger på den inhemska transaktionen.263 Detta på grund av att det var samma kon-

gress som antog både 1933 Act och 1934 Act och att dessa regelverk var del i en helhet 

för att reglera värdepappersmarknaden.264 Vidare menade domstolen att Section 5(a)(1) 

1933 Act265 kräver registrering för att kunna sälja värdepapper och eftersom SEC tolkat 

bestämmelsen266 på det sätt att den inte träffar försäljningar utanför Förenta staterna, 

tydde även detta på att transaktioner inom Förenta staterna är lagstiftningens fokus.267 

 Supreme Court tog även ställning till ett förslag på ett test framlagt av Solicitor Ge-

neral. Testet tog sikte på att Section 10(b) skulle tillämpas när det förelåg ”significant 

conduct in the United States that is material to the fraud’s success”.268 Domstolen av-

färdade detta förslag med hänvisning till ett flertal anledningar. Exempelvis kan nämnas 

att det inte fanns något textuellt stöd för denna tolkning.269 Solicitor General argument-

erade även för att ett sådant test skulle uppnå ett antal ändamål, vilka bland annat skulle 

innefatta att Förenta staterna kunde undvika att bli en ”Barbary Coast” för personer som 

vill begå ”fraud” i andra länder.270 Även gällande ändamålen ansåg domstolen att det 

fattades stöd i lagen. För domstolen gäller att den skall ge en regel den effekt som texten 

innefattar, även om effekten inte är stor. Målet är inte att utvidga en regel till ändamål 

som inte faller under regeln, fastän dessa kan vara beundransvärda, enligt Supreme 
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Court.271 Domstolen ansåg inte att det fanns anledning att tro att Förenta staterna skulle 

bli en ”Barbary Coast”, istället påpekade den att Förenta staterna möjligen blivit ett 

”Shangri-La” för processhungriga ombud.272 

 Solicitor General påstod även att dennes förslagna test stämde överens med SEC 

tolkning av Section 10(b). Detta innebar enligt Solicitor General att domstolen skulle ta 

hänsyn till SEC tolkning. Domstolen ansåg emellertid att det inte fanns anledning att ta 

hänsyn till SEC tolkning, eftersom deras tolkning byggde på domstolspraxis och inte på 

en egen tolkning av bestämmelsen.273 

 

 

4.2.2.6 Internationella hänsyn 

Supreme Court diskuterade även huruvida en tillämpning av 1934 Act kunde leda till 

konflikter mellan olika länders rättsordningar.274 Enligt domstolen reglerar andra länder 

sina marknadsplatser och transaktioner inom deras jurisdiktion.275 Regleringen i andra 

länder skiljer sig även ofta åt från den amerikanska enligt domstolen.276 Som exempel 

på skillnader nämner domstolen bland annat när ”fraud” kan anses föreligga, olika in-

formationskrav och vilka skador som ersätts.277 

Domstolen ansåg att ”conduct” i Förenta staterna med påverkan på utländska 

marknadsplatser eller transaktioner inte skall skyddas av 1934 Act, med anledning av att 

hänsyn bör tas till internationella förhållanden.278  Diskussionen om internationella hän-

syn i Morrison tycks vara ett utflöde av ”Charming Betsy-regeln”. Så synes vara fallet 

eftersom Supreme Court menade att det är uppenbart att en tillämpning av 1934 Act 

skulle leda till konflikter med andra rättsordningar.279 Vidare uttalade domstolen att på 

grund av den uppenbara konflikten, så skulle kongressen berört frågan om meningen var 

att 1934 Act kunde ges extraterritoriell effekt.280 
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Angående internationell hänsyn hänvisade domstolen till ett flertal ”Amicus 

briefs”.281 I dessa hade olika länder och internationella organisationer klagat på hur en 

extraterritoriell tillämpning av Section 10(b) skulle komma att påverka utländsk 

värdepappersreglering.282 Länderna och organisationerna efterlyste dessutom ett tydligt 

test för hur Section 10(b) tillämpas, vilket Supreme Court ansåg att de levererat genom 

transaktionstestet.283 

 

 

4.2.3 Innebörden av Morrison 

En första fråga av intresse är huruvida Morrison kan tillämpas utanför sin kontext. När 

det gäller presumtionen mot extraterritoriallitet får den anses vara tillämpbar på all 

amerikansk lagstiftning, så länge inte lagen uttryckligen berör den extraterritoriella 

räckvidden.284 Presumtionen kan ses som ett tolkningsverktyg, vilket skall användas när 

man tolkar en bestämmelse. Ett problem med Supreme Courts formulering av presumt-

ionen mot extraterritoriallitet är att den kan uppfattas som en ”clear statement rule”.285 

Med denna uppfattning krävs det med största säkerhet att inget tyder på en extraterri-

toriell effekt i en bestämmelse.286 Supreme Court menar dock att man även kan ta hän-

syn till kontexten.287 Problemet med detta uttalande är att domstolen inte närmare 

diskuterar vad kontexten kan tänkas vara.288 Domstolen undviker härigenom en viktig 

fråga – vilket ”conduct” eller ”effect” krävs för att överkomma presumtionen.289 Dom-

stolen valde istället att diskutera Section 10(b) fokus.290 Supreme Court ansåg att 1934 

Act och Section 10(b) fokus inte är – var ett ”conduct” härrör från – utan fokus ligger på 

var transaktionen utförts.291 Gällande lagens fokus kan möjligen domstolens analys 

kritiseras, eftersom domstolen tycks glömt bort presumtionen.292 Vidare synes Supreme 
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Court lagt mer vikt vid andra källor än lagtexten.293 En intressant frågeställning infinner 

sig här. Å ena sidan kan Section 10(b) tolkas på det sätt som Supreme Court gör, att 

fokus ligger på var transaktionen sker. Å andra sidan kan bestämmelsen även tolkas 

utifrån att dess fokus är att förhindra ”fraud” i samband med en värdepappers-

transaktion.294 En möjlig förklaring till domstolens fokus på transaktionens placering 

hittas sannolikt i att domstolen till varje pris ville förkasta de tidigare ”conduct”- och 

”effect”-testen.295 

 Ännu en fråga sammanhängande med i vilken kontext Morrison kan tillämpas är om 

avgörandet även träffar andra sammansättningar av omständigheter. Träffar avgörandet 

endast ”F-Cubed” situationer eller träffar det även ”F-Squared” situationer? Vad gäller 

presumtionen mot extraterritoriallitet kan som ovan konstateras att denna tillämpas på 

alla bestämmelser. Läget är sannolikt annorlunda beträffande Morrisons transaktions-

test. Transaktionstestet består av två led och fastslår att Section 10(b) endast träffar 

”fraud” i samband med:  

 

(1) Köp eller försäljning av värdepapper noterade på en amerikansk 

börs, eller 

(2) Köp eller försäljning av andra värdepapper inom Förenta staterna.296  

 

Det kan antas att transaktionstestet kommer att tillämpas på de bestämmelser i 

värdepapperslagstiftningen där köp och försäljning förekommer som rekvisit.297 Här 

kan problem uppstå när ett köp eller försäljning kan anses fullbordat.298 Vidare ger tro-

ligen inte transaktionstestet någon ledning för bestämmelser som tar sikte på ”offer” 

eller ”solicitation”.299 Detta är något jag återkommer till nedan.300 

 I Morrison diskuterade domstolen som sagt Section 10(b) fokus. En bestämmelses 

fokus var det avgörande för att bestämma dess räckvidd. Diskussionen om fokus var 

dock inte begränsad till Section 10(b). Supreme Court berörde även vilket fokus 1934 

Act har. Utöver detta nämndes även 1933 Acts fokus. Sammanfattningsvis kan sägas att 
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1934 Acts fokus inte är att reglera utländska värdepapperstransaktioner.301 Således tyder 

domstolens behandling av fokus på en möjlig tillämpning på andra bestämmelser.302 

 En annan öppen fråga efter Morrison är när en transaktion kan anses inträffa i För-

enta staterna.303 Transaktionstestet kan tyckas innebära en klar regel med fokus på var 

transaktionen sker.304 Det finns likväl ett flertal problem med hur testet är utformat. Det 

kan konstateras att testet läst isolerat kan innebära att det är tillräckligt att ett värde-

papper är noterat i Förenta staterna för att bli tillämpbart.305 En sådan läsning vore 

sannolikt att tolka Supreme Courts avgörande något ohederligt. Först ger Morrison som 

helhet ett annat intryck. Detta eftersom domstolen fokuserar på platsen för transaktion-

en, men även det faktum att domstolen anser att Section 10(b) inte har extraterritoriell 

verkan talar emot en sådan tolkning.306 Skulle det räcka med en notering för att Section 

10(b) blev tillämplig vore domstolens åsikt om att bestämmelsen inte har extraterri-

toriell verkan inte mycket värd. Även den omständigheten att Morrison hade noterade 

ADR i New York, vilket domstolen visste, tyder på att en notering inte är tillräcklig.307 

Dessutom kan domstolens internationella hänsyn tala mot att en notering räcker, efter-

som tillämpning av Section 10(b) skulle påverka andra länders regleringar.308 

 En frågeställning av yttersta vikt för uppsatsen är huruvida Morrison påverkar ”F-

Squared”-situationer. Problemet har redan berörts ovan, men en huvudfråga är om 

amerikanska investerare som köper aktier på en utländsk marknadsplats i ett utländskt 

bolag noterat på marknadsplatsen fortfarande är skyddade av Section 10(b) och övrig 

amerikansk värdepapperslagstiftning, i synnerhet 1934 Act. Morrison påverkade både 

privata och statliga processer.309 Det kan emellertid konstateras att amerikanska investe-

rare sannolikt fått tillbaka visst skydd genom Dodd-Frank Act beträffande SEC och 

DOJ möjlighet att föra talan.310 Läget är sannolikt ett annat gällande privata rätts-

subjekts möjlighet att processa. Ett exempel får belysa transaktionstestets effekter.  
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Aktiebolag X AB har aktier noterade både i Förenta staterna och Sve-

rige. Investerare A väljer att investera i bolag X AB och kontaktar sin 

mäklare. Denne utför transaktionen i Förenta staterna. Investerare B 

väljer också att investera i bolag X AB och kontaktar sin mäklare. 

Denne utför transaktionen i Sverige. En påstådd överträdelse av 

Section 10(b) sker.  

 

I exemplet kommer endast investerare A erhålla skydd under amerikansk lagstiftning. 

Investerare B faller utanför transaktionstestet i Morrison. Oberoende om investerare A 

är amerikansk eller utländsk ges denne skydd. Vidare påverkar inte heller nationaliteten 

utfallet för investerare B, eftersom transaktionen sker i Sverige. Enligt tidigare praxis 

kunde domstolarna göra en mer flexibel bedömning med hjälp av ”conduct”- och 

”effect”-testen. Ytterligare ett exempel får belysa effekten av Morrisons transaktions-

test.   

 

Aktiebolag X AB har aktier noterade endast i Sverige. Investerare A, 

som är amerikan, väljer att köpa aktier i bolag X AB. Investerare B, 

som är icke-amerikan, väljer också att köpa aktier i bolag X AB. En 

påstådd överträdelse av Section 10(b) sker.  

 

I exemplet är ingen av investerarna skyddade av amerikansk lagstiftning, eftersom 

transaktionen sker utomlands. Situationen i exemplet kunde tidigare ge skydd för inve-

sterare A om det förelåg tillräcklig effekt i Förenta staterna, vilket ofta ansågs vara fallet 

när en amerikansk investerare köpt värdepapper utomlands. Även ”conduct”-testet 

kunde innebära att investerare A fick skydd under Section 10(b). Samma skydd kunde 

även träffa en utländsk investerare om tillräckligt med ”conduct” kunde konstateras 

inom Förenta staterna. Som exemplen visar förefaller det sannolikt att ”F-Squared”-

situationer träffas av Morrison.311 

 Ett av skälen Supreme Court anförde för att avvisa tidigare praxis var att den ansågs 

för oförutsebar och komplicerad. Det nya testet kan i vart fall sägas vara mer förut-

sebart, men frågan är om det är så lämpligt. Som exemplen visar erhåller inte ameri-

kanska investerare skydd där de tidigare kunde få det. Den amerikanska värdepappers-
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lagstiftnigens målsättning att skydda amerikanska investerare kan svårligen anses upp-

fylld i några av situationerna ovan. Förvisso kan det invändas att en investerare som 

väljer att investera på en utländsk marknad inte kan anses lika skyddsvärd, eftersom 

denna valt att placera sitt kapital utomlands.312 Alla investerare är dock inte medvetna 

om var en transaktion utförs, vilket skulle kunna vara problematiskt. Därutöver är för-

modligen landet där marknadsplatsen är belägen bäst lämpat att reglera bolagen som är 

noterade där.313 Olika nationer gör skilda bedömningar av vad de anser vara rätt nivå på 

investerarskyddet. Om Dodd-Frank Act ger staten möjlighet att processa beträffande 

överträdelser kan man möjligen anse att amerikanska investerare ges tillräckligt skydd. 

Avvägningen mellan om staten och privata rättssubjekt eller endast staten skall kunna 

föra processer mot ”fraud” tycks synnerligen komplicerad.314 

Skillnaden mellan praxis innan Morrison, där särskild vikt lades vid att skydda 

amerikanska investerare och marknader, och domstolens inställning i Morrison, där 

fokus ligger på transaktionen, får anses vara väsensskild. Genom Morrison kan 

Supreme Court sägas ha satt inhemska effekter i första rummet.315 Det är transaktionen i 

sig som anses ge tillräcklig koppling till förenta staterna.316  

 Utformningen av transaktionstestet i Morrison förefaller vara en tydlig regel att utgå 

från. Innan Morrison var särskilt tydlighet i gränsöverskridande tvister efterfrågat.317  

Visserligen föreligger vissa problem och öppna frågor, men flera av dem har berörts i 

efterföljande praxis med blandande resultat. Nackdelen med testet är att den tidigare 

flexibiliteten försvinner.318 Tvister angående värdepapperstransaktioner är komplicerade 

med många omständigheter som måste beaktas. Det nya transaktionstestet erbjuder 

istället en högre förutsebarhet på bekostnad av flexibiliteten, vilket marknadens aktörer 

bör uppskatta. Läget kompliceras emellertid av att kongressen i Dodd-Frank Act sanno-

likt försökte motverka presumtionen mot extraterritoriallitet och samtidigt troligtvis 

försökte införa tidigare praxis eller en variant av densamma.   

 

                                                 
312 Jfr Fox, M.B., Securities Class Actions Against Foreign Issuers, s. 1215. 
313 Jfr a.a., s. 1208. 
314 Allmänt om detta Rose, A.M., Reforming Securities Litigation Reform: Restructuring the Relationship 

Between Public and Private Enforcement of Rule 10B-5. 
315 Dodge, W.S., Morrison’s Effects Test, s. 687. 
316 A.a., s. 696. 
317 Choi, S.J., Silberman, L.J., Transnational Litigation and Global Securities Class-Action Lawsuits, s. 

467 f.; Chang, K.Y., Multinational Enforcement of U.S. Securities Laws: The Need for the Clear and 

Restrained Scope of Extraterritorial Subject-Matter Jurisdiction, s. 107 f. 
318 Buxbaum, H.L., Remedies for Foreign Investors Under U.S. Federal Securities Law, s. 163. 
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4.3 Dodd-Frank Act 

4.3.1 Inledning 

Dodd-Frank Act antogs den 21 juli, mindre än en månad efter att Morrison avgjordes. 

Regleringen kan sägas vara en reaktion på finanskrisen.319 Syftet med lagen är att upp-

rätthålla den finansiella stabiliteten i Förenta staterna genom att förbättra ansvarsut-

krävandet och transparensen inom det finansiella systemet.320 Syftet är även att skydda 

amerikanska skattebetalare från kostsamma räddningsaktioner, undvika ”too big to fail”, 

skydda konsumenter och uppnå övriga ändamål.321 

Dodd-Frank är en överväldigande lagstiftningsakt bestående av över 2300 sidor.322 

Lagen reglerar mängder av olika företeelser, som exempel kan nämnas reglering av 

kreditvärderingsinstitut,323 olika typer av blankning,324 och derivathandel.325 För upp-

satsens vidkommande läggs fokus på Section 929P och 929Y Dodd-Frank Act. 

 

 

4.3.2 Section 929P och 929Y Dodd-Frank Act 

Bestämmelserna av intresse för uppsatsens syfte är som sagt Section 929P och 929Y 

Dodd-Frank Act. Dessa bestämmelser kan uppfattas vara en reaktion från kongressen 

för att återställa möjligheten för SEC och DOJ att åberopa ”conduct”- och ”effect”-

testen för överträdelser av Section 10(b) och övriga ”fraud”-bestämmelser.326 Huruvida 

detta är fallet återkommer jag till nedan.327  

 Section 929P har rubriken ”Strengthening Enforcement by the Commission”. Denna 

regel är ett tillägg och en förändring av Section 27 1934 Act. Den förändrar även ett 

flertal andra bestämmelser rörande ”fraud” i den amerikanska värdepappers-

lagstiftningen. Dessa hittas i Section 929P(b) under rubriken ”Extraterritorial 

                                                 
319 Elgadeh, M., Morrison v. National Australia Bank: Life After Dodd-Frank, s. 589 ff. 
320 Ingressen Dodd Frank Act. 
321 A.st. 
322 Davidoff Salomon, S., Finding a Good Financial Bill in 2,300 Pages. 
323 § 933. 
324 § 929X. 
325 § 723(a)(3). 
326 Painter, R.W., Dunham, D., Quackenbos, E., When Courts and Congress Don’t Say What They Mean: 

Initial Reactions to Morrison v. National Australia Bank and to the Extraterritorial Jurisdiction Provisions 

of the Dodd-Frank Act, s. 14 ff. 
327 Se vidare avsnitt 4.3.3 och 4.4.4. 



50 

 

Jurisdiction of the Antifraud Provisions of the Federal Securities Law”. Avseende 1934 

Act är det Section 929P(b)(2) som är av intresse. Bestämmelsen lyder:  

 

“EXTRATERRITORIAL JURISDICTION.—The district courts of 

the United States and the United States courts of any Territory shall 

have jurisdiction of an action or proceeding brought or instituted by 

the Commission or the United States alleging a violation of the 

antifraud provisions of this title involving—  

(1) conduct within the United States that constitutes significant steps 

in furtherance of the violation, even if the securities transaction occurs 

outside the United States and involves only foreign investors; or  

(2) conduct occurring outside the United States that has a foreseeable 

substantial effect within the United States.” 

 

Utöver Section 929P(2)(b) föreskriver även Dodd-Frank Act att SEC skall utföra en 

studie om samma eller liknande möjligheter skall finnas för privata rättssubjekt enligt 

Section 929Y. Studien skall därefter överlämnas till kongressen med rekommendationer 

för framtida reglering av extraterritoriell tillämpning av värdepapperslagstiftningen. 

Studien har överlämnats till kongressen, men ännu har ingen åtgärd vidtagits.328 

 

 

4.3.3 Innebörden av Dodd-Frank Act 

Utformningen av Section 929P(b)(2) är problematisk, bland annat eftersom det stadgas 

att ”district courts[…]shall have jurisdiction” när det är fråga om en talan av SEC eller 

DOJ angående ”fraud”. Det bör noteras att bestämmelsen rör talan av staten och inte 

möjligheten för privata rättssubjekt att föra talan. För privata rättssubjekt synes Morri-

son fortfarande gälla fullt ut.329  

Anledningen att formuleringen ”shall have jurisdiction” är problematisk hänger 

samman med att Supreme Court i Morrison uttalade att extraterritoriallitet är en fråga 

om ”merits” och inte jurisdiktion.330 Följden av detta blir att bestämmelsens ordalydelse 

                                                 
328 Study by the Staff of the U.S. Securities and Exchange Commission, Study on the Cross-Border Scope 

of the Private Right of Action Under Section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934. 
329 Se avsnitt 4.2.3; se vidare avsnitt 4.4. 
330 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2877. 
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endast ger domstolarna jurisdiktion, något de redan har enligt Morrison.331 Kongressen 

har således vid en strikt tolkning av bestämmelsen egentligen endast gett jurisdiktion 

där det redan föreligger jurisdiktion. En strikt tolkning skulle dessutom möjligtvis 

kunna innebära att staten endast kan åberopa jurisdiktion om kraven i Section 929P är 

uppfyllda, medan det enligt Morrison endast krävs att talan gäller 1934 Act för att juris-

diktion skall anses föreligga.332 Följaktligen skulle inte SEC eller DOJ komma förbi det 

första steget att konstatera jurisdiktion om inte kraven i Section 929P(2)(b) är uppfyllda. 

För att en bestämmelse skall kunna ges extraterritoriell effekt krävs enligt Morrison att 

bestämmelsens materiella innehåll tydligt ger det.333 

Trots det skall sägas att kongressen kan lagstifta om att extraterritoriallitet är en fråga 

om jurisdiktion och inte en fråga om ”merits”.334 Om Section 929P tolkas på detta sätt 

kan sägas att Morrison till viss del är överspelat.335 Denna tolkning skulle sålunda inne-

bära att tidigare praxis gäller när SEC och DOJ för talan.336 Stöd för en sådan tolkning 

kan även hittas i att Section 929P ändrar Section 27 1934 Act, vilken är en bestämmelse 

om jurisdiktion.337 Ett problem med tolkningen är att Supreme Court även innan Morri-

son ansett att frågan om extraterritorallitet skall behandlas som en fråga om ”merits”.338 

Domstolarna har emellertid i viss mån varit otydliga i sin behandling av frågan.339 

Otydligheten kan möjligen förklara kongressens behandling av frågan i termer av juris-

diktion.340 Utöver otydligheten kan sannolikt kongressens användande av jurisdiktion 

för att behandla extraterritoriallitet förklaras av att tidigare praxis gällande Section 10(b) 

behandlade extraterritoriallitet som en fråga om jurisdiktion.341 

Frågan är dock om det verkligen var kongressens syfte att endast ge jurisdiktion där 

det redan finns eller om tanken var att försöka ändra bestämmelsernas materiella räck-

vidd eller om meningen helt enkelt är att återgå till tidigare praxis. Vid en undersökning 

                                                 
331 Painter, R.W., Dunham, D., Quackenbos, E., When Courts and Congress Don’t Say What They Mean: 

Initial Reactions to Morrison v. National Australia Bank and to the Extraterritorial Jurisdiction Provisions 

of the Dodd-Frank Act, s. 4. 
332 Laby, A.B., Regulations of Global Financial Firms After Morrison v. National Australia Bank, s. 585. 
333 Elgadeh, M., Morrison v. National Australia Bank: Life After Dodd-Frank, s. 597. 
334 Arbaugh v. Y & H Corp., 546 U.S. 500 (2006), s. 514 f. 
335 Painter, R.W., The Dodd-Frank Extraterritorial Jurisdiction Provision: Was it Effective, Needed or 

Sufficient?, s. 203 f. 
336 A.a., s. 204. 
337 Jfr Arbaugh v. Y & H Corp., 546 U.S. 500 (2006). 
338 Exempelvis Union Pacific Railroad Co. v. Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen 

General Committee of Adjustment, 558 U.S. 67 (2009). 
339 Painter, R.W., The Dodd-Frank Extraterritorial Jurisdiction Provision: Was it Effective, Needed or 

Sufficient?, s. 204. 
340 Painter, R.W., The Dodd-Frank Extraterritorial Jurisdiction Provision: Was it Effective, Needed or 

Sufficient?, s. 204. 
341 A.a., s. 206. 
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av lagstiftningshistoriken framträder en splittrad bild av vad kongressen kan tänktas 

åsyftat.342 I de tidigare förslagen till det som sedan blev Dodd-Frank Act behandlades 

extraterritoriallitet som en fråga om jurisdiktion.343 Detta kan möjligen förklaras med att 

tidigare praxis på området behandlat extraterritoriallitet som en fråga om jurisdiktion.344 

Ett uttalande av kongressledamot Paul Kanjorski den 30 juni 2010 ger vid handen att 

kongressen syftade att ge SEC och DOJ möjligheten att föra talan gällande grän-

söverskridande situationer i samband med ”fraud”.345 Vidare uttalade kongress-

ledamoten att Section 929P var tänkt att undanröja Morrisons presumtion mot extra-

territoriallitet.346 Uttalandet tillsammans med andra uttalanden i lagstiftningsprocessen 

talar för att Section 929P syftar till att ändra Section 10(b), och andra ”fraud”-

bestämmelsers materiella räckvidd.347 Kongressens syfte förefaller sålunda vara att 

återinrätta ”conduct”- och ”effect”-testen för talan förd av SEC och DOJ.348 Dom-

stolarna har således möjlighet att tolka Section 929P på flera sätt. Hur dessa behandlat 

frågan återkommer jag till nedan.349 Redan här kan dock något sägas om hur dom-

stolarna skulle kunna tänkas behandla problemet. 

För det första kan domstolarna välja den tolkning som leder till att frågan om extra-

territoriallitet behandlas utifrån jurisdiktion. Att detta skulle ske synes mindre troligt, 

eftersom bland annat kongressen verkar syfta till att behandla bestämmelsen från ett 

materiellt perspektiv. Vidare kan även Supreme Courts behandling av extra-

territoriallitet som en materiell fråga hindra domstolarna från en sådan tolkning. Ytter-

ligare stöd för att en domstol inte skulle döma på ifrågavarande sätt är att bestämmelsen 

inte är tillräckligt tydlig. 

En andra tolkning kan sägas innebära att domstolarna behandlar Section 929P utifrån 

synsättet att den endast ger domstolarna jurisdiktion. Det som talar för denna tolkning är 

ordalydelsen. Bestämmelsens ordalydelse har av Supreme Court tillmäts stor vikt vid 

                                                 
342 Painter, R.W., The Dodd-Frank Extraterritorial Jurisdiction Provision: Was it Effective, Needed or 

Sufficient?, s. 205. 
343 Painter, R.W., Dunham, D., Quackenbos, E., When Courts and Congress Don’t Say What They Mean: 

Initial Reactions to Morrison v. National Australia Bank and to the Extraterritorial Jurisdiction Provisions 

of the Dodd-Frank Act, s. 15. 
344 Exempelvis Schoenbaum v. Firstbrook, 405 F. 2d 200 (2nd Circuit 1968), s. 206 ff.; Bersch v. Drexel 

Firestone Inc., 519 F. 2d 974 (2nd Circuit 1975), s. 684 ff.; SEC v. Kasser, 548 F. 2d 109 (3rd Circuit 

1977), s. 114. 
345 Congressional Record Volume 156, Number 100 s. H5223 ff. 
346 A.a., s. H5237. 
347 Kaal, W.A., Painter, R.W., The Aftermath of Morrison v. National Australia Bank and Elliott 

Associates v. Porsche, s. 95. 
348 Silberman, L.J., Morrison v. National Australia Bank: Implications for Global Securities Class 

Actions, s. 5. 
349 Se vidare avsnitt 4.4.4. 
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tolkning.350 Domstolen har uttalat att det är den mest texttrogna tolkningen som efter-

strävas.351 Domstolar skall eftersträva detta även om kongressen syftat till något annat. 

Det är enligt Supreme Court inte domstolarnas uppgift att rädda kongressen från miss-

lyckade lagtexter.352 Har en lagtext fått en annan utformning än tänkt från början är det 

upp till kongressen att rätta till texten.353 Detta sätt att se på kongressens och dom-

stolarnas uppgift kan sannolikt även påverka domstolarna att använda sig av 

kongressens syfte för att ge Section 929P materiell verkan. Samtidigt kan eventuellt 

domstolarna anse att Section 929P tillfört en viss extraterritoriell verkan, eftersom 

kongressen enligt Morrison kan ge en bestämmelse extraterritoriell räckvidd.354  

SEC inställning kan även vara av intresse i sammanhanget med tanke på att de 

sannolikt kommer att försöka processa utifrån sin ståndpunkt. Deras inställning är att 

Section 929P åsidosätter Morrison beträffande SEC och DOJ möjlighet att föra talan.355  

Det finns ytterligare ett problem med Section 929P som bör nämnas. Problemet 

gäller ”conduct”- och ”effect”-testen i bestämmelsen. Frågan är om dessa test är tänkta 

att ersätta de gamla, och i sådant fall hur de skall tolkas eller om testen är tänkta att åter-

insätta de tidigare testen.356 Denna frågeställning berörs inte närmare i uppsatsen, efter-

som den ligger något utanför uppsatsens fokus.  

En annan observation som bör tillmätas vikt är att Section 929P indirekt kan tänkas 

stödja Morrison. Anledning till det är att kongressen försökt åsidosätta presumtionen 

mot extraterritoriallitet med införandet av Section 929P. Bestämmelsen tar särskilt sikte 

på möjligheten att processa gällande ”fraud”. Enligt Morrison kan en bestämmelse ges 

extraterritoriell verkan om det tydligt framgår av bestämmelsen.357 Även om Section 

929P är mindre väl utformad sträcker sig sannolikt inte den extraterritoriella effekten 

utanför dess tillämpningsområde.358 Möjligen kan som diskuterats ovan SEC och DOJ 

anses ha återfått möjligheten att föra talan grundat på ”conduct”- och ”effect”-testen. 

Detta förefaller endast gälla inom bekämpandet av ”fraud” och inte beträffande 

                                                 
350 Lamie v. United States Trustee, 540 U.S. 526 (2004), s. 542; Harbison v. Bell, 556 U.S. 180 (2009), s. 

199. 
351 Harbison v. Bell, 556 U.S. 180 (2009), s. 199. 
352 A.st. 
353 A.st. 
354 Kaal, W.A., Painter, R.W., The Aftermath of Morrison v. National Australia Bank and Elliott 

Associates v. Porsche, s. 95. 
355 Study by the Staff of the U.S. Securities and Exchange Commission, Study on the Cross-Border Scope 

of the Private Right of Action Under Section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934, s. 6. 
356 Painter, R.W., The Dodd-Frank Extraterritorial Jurisdiction Provision: Was it Effective, Needed or 

Sufficient?, s. 208 ff. 
357 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2877. 
358 Laby, A.B., Regulations of Global Financial Firms After Morrison v. National Australia Bank, s. 585. 
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möjligheten för SEC att utfärda regler eller inom registreringsärenden.359 Skälen för 

detta är att ”fraud”-bestämmelserna anses sträcka sig längre än vid utfärdandet av regler 

och vid registrering.360 Motiven kan bland annat sägas vara att kongressen önskar att 

motverka ”fraud”, konflikter med utländska rättsordningar och att kongressen är tyd-

ligare i sin utformning av regler angående reglering och registrering, än vid utformning-

en av ”fraud”-bestämmelserna, där kongressen lämnat mer öppet för tolkning.361 Kon-

flikter med andra rättsordningar kan möjligen kräva en förklaring. Det brukar anses att 

länder mindre motvilligt kan acceptera att ”fraud” bekämpas extraterritoriellt än att 

andra regleringar tillämpas extraterritoriellt.362 Detta med anledning av att de flesta län-

der önskar motverka ”fraud” på värdepappersmarknaden.363  

Som visats är det osäkert hur en domstol kan tänkas bedöma rättsläget efter Dodd-

Frank vad gäller innebörden av Section 929P och problemet med den extraterritoriella 

räckvidden. Den mest rimliga tolkningen synes emellertid vara att SEC och DOJ återfått 

möjligheten att använda sig av ”conduct”- och ”effect”-testen i processer om ”fraud.364 

Avslutningsvis får ett exempel belysa det möjliga rättsläget efter Dodd-Frank Act. 

 

Aktiebolag X AB har aktier noterade både i Förenta staterna och Sve-

rige. Investerare A, som är amerikan, köper aktier i X AB på den 

amerikanska börsen. Investerare B, som också är amerikan, köper 

aktier i X AB på den svenska börsen. Investerare C, som är svensk, 

köper aktier i X AB på den amerikanska börsen. Investerare D, som 

också är svensk, köper aktier i X AB på den svenska börsen. En på-

stådd överträdelse av Section 10(b) inträffar. 

 

I investerare A:s fall kan SEC och DOJ väcka talan både enligt Morrison och Section 

929P. Dessutom kan investerare A själv väcka talan, eftersom aktien är noterad i För-

enta staterna och transaktionen utförs i landet. 

 Även investerare B kan förlita sig på SEC och DOJ förutsatt att det föreligger en 

tillräcklig effekt i Förenta staterna. Detta var oftast fallet tidigare när en amerikansk 

                                                 
359 Laby, A.B., Regulations of Global Financial Firms After Morrison v. National Australia Bank, s. 585 f. 
360 Consolidated Gold Fields PLC v. Minorco, S.A., 871 F. 2d 252 (2nd Circuit 1989), s. 262. 
361 E.ON AG v. Acciona, S.A., 468 F. Supp. 2d 569 (S.D.N.Y. 2007), s. 573 f. 
362 Born, G.B., A Reappraisal of the Extraterritorial Reach of U.S. Law, s. 47. 
363 Fox, M.B., Securities Class Actions Against Foreign Issuers, s. 1234. 
364 Kaal, W.A., Painter, R.W., Forum Competition and Choice of Law Competition in Securities Law 

after Morrison v. National Australia Bank, s. 151; Silberman, L.J., Morrison v. National Australia Bank: 

Implications for Global Securities Class Actions, s. 5; se vidare avsnitt 4.4.4. 
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investerare var inblandad. Investerare B kan dock inte föra en privat talan, därför att 

transaktionen ägde rum på en utländsk börs. 

 När det gäller investerare C har denne däremot möjlighet att föra talan. Anledningen 

är att transaktionen utförts på en amerikansk börs. Dessutom bör även SEC och DOJ 

kunna föra talan om tillräckligt ”conduct” eller ”effect” anses föreligga enligt Section 

929P. 

 Till sist kan sannolikt SEC och DOJ föra talan i investerare D:s fall förutsatt att 

”conduct”-testet i Section 929P uppfylls oavsett att transaktionen utförts på en svensk 

börs. Investerare D har däremot ingen möjlighet att föra en privat talan, eftersom trans-

aktionen utförts på en utländsk börs. Det fiktiva exemplet tycks visa på ett något god-

tyckligt resultat med införandet av Section 929P.  

 

 

4.4 Efterföljande praxis 

4.4.1 Köp eller försäljning av värdepapper noterade på en amerikansk 

börs 

Flera avgöranden efter Morrison har behandlat de ovan diskuterade problemen. Närmast 

behandlas praxis rörande den första delen av Morrisons transaktionstest.  

 Klaganden har efter Morrison argumenterat för att ett bolags notering på en ameri-

kansk börs är tillräcklig för att uppfylla det första ledet av transaktionstestet, även om 

transaktionen skett i bolagets utländskt noterade värdepapper.365 Domstolarna har be-

handlat argumentet kallsinnigt, eftersom de ansett att argumentet skulle urholka 

Morrisons fokus på inhemska marknadsplatser.366 Vidare har även domstolarna uttalat 

att det är platsen för transaktionen som är avgörande.367 Således kan domstolarna sägas 

lägga vikt vid marknadsplatsens placering när de avgör om en transaktion skett inom 

Förenta staterna.368 När ett bolags värdepapper är noterat både i Förenta staterna och 

utomlands bör det observeras att det finns möjlighet att föra en talan enligt Section 

                                                 
365 Exempelvis In re Royal Bank of Scotland Group PLC Securities Litigation, 765 F. Supp. 2d 327 

(S.D.N.Y. 2011), s. 335 f.; In re Alstom SA Securities Litigation, 741 F. Supp. 2d 469 (S.D.N.Y. 2010), s. 

471 f.; Sglambo v. McKenzie, 739 F. Supp. 2d 453 (S.D.N.Y. 2010), s. 487. 
366 Exempelvis In re Royal Bank of Scotland Group PLC Securities Litigation, 765 F. Supp. 2d 327 

(S.D.N.Y. 2011), s. 336; In re Vivendi Universal, S.A. Securities Litigation, 765 F. Supp. 2d 512 

(S.D.N.Y. 2011), s. 530 f.; In re UBS Securities Litigation, No. 07 Civ. 11225, 2011 WL 4059356 

(S.D.N.Y. 2011), s. 4 ff. 
367 In re Alstom SA Securities Litigation, 741 F. Supp. 2d 469 (S.D.N.Y. 2010), s. 472 f. 
368 Steinberg, M.I., Flanagan, K., Transnational Dealings – Morrison Continues to Make Waves, s. 853. 
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18(a) 1934 Act.369 Kraven för att uppfylla en talan under Section 18(a) ser emellertid 

annorlunda ut. Som exempel ställs det högre krav på att investerare skall satt tillit till 

uppgifterna.370  

 Transaktioner av värdepapper som skett på en amerikansk börs har av domstolarna 

ansetts uppfylla första ledet av Morrisons transaktionstest.371 Det har däremot rått en 

viss tvekan vad gäller värdepapperstransaktioner utförda på OTC-marknader. I In re 

Société Générale ansåg domstolen att bolagets ADR, som handlades utanför börsen, 

inte var noterade på en amerikansk börs.372 Följaktligen innebär detta att dessa 

situationer får hanteras under andra ledet av Morrisons transaktionstest. 

 Sammanfattningsvis kan det troligen påstås att en notering av värdepapper i Förenta 

staterna inte är tillräckligt för att åberopa Section 10(b) under transaktionstestets första 

led. Transaktionen måste ha vidtagits på en amerikansk börs för att första ledet skall 

anses uppfyllt oavsett investerarens nationalitet.373 

 

 

4.4.2 Köp eller försäljning av andra värdepapper inom Förenta 

staterna 

Det har gjorts många försök av klagande parter för att uppfylla andra ledet i Morrisons 

transaktionstest. Delavsnittet behandlar ett urval av dessa. Särskild vikt läggs vid av-

göranden som kan anses vara av värde för den fortsatta framställningen. 

 Ett åberopat skäl för att tillämpa andra ledet av transaktionstestet under Section 10(b) 

är omständigheten att investeraren är amerikan, vilket skulle innebära att transaktionen 

är inhemsk374 Domstolarna förefaller konsekvent ha avvisat denna grund för tillämpning 

av Section 10(b). Ingenting i Morrison tycks tyda på att platsen för transaktionen påver-

                                                 
369 15 U.S.C. § 78r(a). 
370 Kirby, R.W., Access to United States Courts by Purchasers of Foreign Listed Securities in the 

Aftermath of Morrison v. National Australia Bank Ltd, s. 262 f. 
371 Exempelvis In re Vivendi Universal, S.A. Securities Litigation, 765 F. Supp. 2d 512 (S.D.N.Y. 2011), 

s. 530 f.; Stackhouse v. Toyota Motor Co., No. CV 10-0922, 2010 WVL 3377409 (C.D. Cal. 2010), s. 1 f. 
372 In re Sociéte Générale Securites Litigation, No. 08 Civ. 2495, 2010 WL 3910286 (S.D.N.Y. 2010), s. 6 

f. 
373 Exempelvis Plumbers' Union Local No. 12 Pension Fund v. Swiss Reins. Co., 753 F. Supp. 2d 166 

(S.D.N.Y. 2010), s. 178. 
374 Exempelvis Plumbers' Union Local No. 12 Pension Fund v. Swiss Reins. Co., 753 F. Supp. 2d 166 

(S.D.N.Y. 2010), s. 178; In re UBS Securities Litigation, No. 07 Civ. 11225, 2011 WL 4059356 

(S.D.N.Y. 2011), s. 7; Cornwell v. Credit Suisse Group, 729 F. Supp. 2d 620 (S.D.N.Y. 2010), s. 625 f. 
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kas av en investerares nationalitet.375 Om en investerares nationalitet skulle påverka 

bedömningen av var en transaktion ägt rum återinförs huvuddelen av det förkastade 

”effect”-testet.376 En investerares nationalitet, även om den är amerikansk, bör alltså inte 

påverka tillämpningen av Section 10(b) transaktionstest.377 

 Platsen för skadans inträffande har också varit uppe för prövning. Domstolen i 

Plumbers' Union Local No. 12 Pension Fund v. Swiss Reins. Co. ansåg att det inte finns 

något textuellt eller logiskt stöd för att tillmäta platsen för skadans inträffande någon 

relevans.378 Utan någon inhemsk transaktion kan därför inte amerikanska investerare 

förlita sig på Section 10(b). Återigen kan, som i fallet med en investerares nationalitet, 

en annorlunda bedömning inneburit ett återinförande av ”effect”-testet. 

 Domstolarna har efter Morrison bedömt om platsen för ett visst ”conduct” kan vara 

relevant för bedömandet av var transaktionen inträffat.379 Inte heller detta kan uppfylla 

kraven på en inhemsk transaktion. Domstolen i Cornwell v. Credit Suisse Group ut-

talade att Supreme Court i Morrison undanröjde både “conduct”- och “effect”-testen 

oavsett om en investerare är amerikan eller inte.380 Det krävs sålunda ett otillåtet 

”conduct” i samband med en inhemsk transaktion.381 

 Frågan om ett investeringsbeslut taget i Förenta staterna kan anses uppfylla 

transaktionstestet har också prövats av domstolarna, men detta har inte ansetts kunna 

tillmätas någon betydelse för var transaktionen slutligen äger rum.382 Om endast ett tid-

igare beslut eller handlande resulterar i en transaktion utomlands kan anses tillräckligt 

för en tillämpning av Section 10(b), skulle det av Supreme Court ogillade ”conduct”-

testet återkomma.383 

 Platsen för köporderns lämnande är ytterligare ett argument som prövats under 

transaktionstestet. Även detta argument har domstolarna valt att inte acceptera. En dom-

stol motiverar slutsatsen med att 1934 Act inte är tänkt att reglera utländska marknads-

                                                 
375 Plumbers' Union Local No. 12 Pension Fund v. Swiss Reins. Co., 753 F. Supp. 2d 166 (S.D.N.Y. 

2010), s. 178. 
376 Cornwell v. Credit Suisse Group, 729 F. Supp. 2d 620 (S.D.N.Y. 2010), s. 624. 
377 A.a., s. 625 f. 
378 Plumbers' Union Local No. 12 Pension Fund v. Swiss Reins. Co., 753 F. Supp. 2d 166 (S.D.N.Y. 

2010), s. 179. 
379 Exempelvis Basis Yield Alpha Fund (Master) v. Goldman Sachs Group., Inc., 798 F. Supp. 2d 533 

(S.D.N.Y. 2011), s. 537; SEC v. Goldman Sachs & Co., 790 F. Supp. 2d 147 (S.D.N.Y. 2011), s. 158. 
380 Cornwell v. Credit Suisse Group, 729 F. Supp. 2d 620 (S.D.N.Y. 2010), s. 626. 
381 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2884 f. 
382 Plumbers' Union Local No. 12 Pension Fund v. Swiss Reins. Co., 753 F. Supp. 2d 166 (S.D.N.Y. 

2010), s. 178. 
383 Cornwell v. Credit Suisse Group, 729 F. Supp. 2d 620 (S.D.N.Y. 2010), s. 624. 
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platser, eftersom det skulle skapa konflikter med andra länders rättsordningar.384 Vidare 

uttalade samma domstol att amerikansk värdepapperslagstiftning skall ta hänsyn till 

lagen i det landet där transaktionen äger rum.385 

 Flera avgöranden har behandlat frågan om när en transaktion kan anses inträffat i 

Förenta staterna under andra ledet av transaktionstestet utifrån argument hänförliga till 

att värdepapper dels uttryckligen erbjudits inom Förenta staterna, dels att ”irrevocable 

liability” eller ”transfer of title” uppkommit i Förenta staterna.  

 Gällande ett uttryckligt erbjudande har det rått delade meningar mellan domstolarna. 

I avgörandet Stackhouse v. Toyota Motor Co. ansåg domstolen att en transaktion var 

inhemsk när ett bolags aktier uttryckligen blivit erbjudna i Förenta staterna.386 Denna 

tolkning av transaktionstestet har senare först accepterats och därefter förkastats av 

Southern District Court of New York, vilket har lett till en något förvirrad bild av rätts-

läget.387 Ett än mer splittrat intryck kommer av att en annan district court inte har ansett 

att definitionen av en inhemsk transaktion i Stackhouse v. Toyota Motor Co. varit sär-

skilt övertygande.388 Denna domstol ansåg att Morrison inte tilldelar platsen för er-

bjudandet någon relevans för att avgöra en transaktions plats.389 Tolkningen domstolen 

gör tycks bäst överensstämma med Morrison. Detta på grund av att om platsen för er-

bjudandets lämnande beaktas för att avgöra Section 10(b) räckvidd delar av ”conduct”-

testet återinförs, vilket Morrison avsåg att förkasta.390 Det kan sannolikt sägas att dom-

stolarna förkastat platsen för erbjudandet när de skall avgöra huruvida en transaktion 

anses skett inom Förenta staterna enligt led två av transaktionstestet.391  

Domstolarna tycks istället valt att bedöma led två av transaktionstestet utifrån när det 

uppkommer ”irrevocable liability” eller ”transfer of title”. Denna bedömning utgår från 

tolkningen av när ett köp anses fullbordat under 1934 Act.392 Second Circuit ansåg i 

Absolute Activist Value Master Fund Ltd. v. Ficeto att en inhemsk transaktion föreligger 

                                                 
384 Stackhouse v. Toyota Motor Co., No. CV 10-0922, 2010 WVL 3377409 (C.D. Cal. 2010), s. 1. 
385 A.st. 
386 A.st. Det bör dock observeras att domstolen inte tog slutgiltig ställning i frågan, eftersom avgörandet 

endast gällde att utse ledande klagande i en grupptalan. 
387 Elliott Associates v. Porsche Automobil Holding SE, 759 F. Supp. 2d 469 (S.D.N.Y. 2010), s. 476; 

SEC v. Goldman Sachs & Co., 790 F. Supp. 2d 147 (S.D.N.Y. 2011), s. 158 ff. 
388 Cascade Fund, LLP v. Absolute Capital Mgmt. Holdings Ltd., No. 08-cv-01381-MSK-CBS, 2011 WL 

1211511 (D. Colo.  2011), s. 6. 
389 A.st. 
390 Steinberg, M.I., Flanagan, K., Transnational Dealings – Morrison Continues to Make Waves, s. 857. 
391 Jfr a.a., s. 861. 
392 Plumbers' Union Local No. 12 Pension Fund v. Swiss Reins. Co., 753 F. Supp. 2d 166 (S.D.N.Y. 

2010), s. 177 f. 
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när ”irrevocable liability” eller ”transfer of title” uppkommer i Förenta staterna.393 

Domstolen menade att denna tolkning stämmer bäst överens med hur ett köp eller en 

försäljning definieras i Section 3(a)(13)-(14) 1934 Act394.395 Definitionen av köp och 

försäljning träffar alla kontrakt där parterna förpliktas att utföra ett köp eller försälj-

ning.396 Domstolens åsikt var att om en slutgiltig kontraktuell förpliktelse uppkommer 

inom Förenta staterna med innebörd att köp eller försäljning av ett värdepapper skall 

ske kan transaktionen anses vara inhemsk.397 Vidare uttalade domstolen att om ett 

värdepappers ”transfer of title” sker i Förenta staterna kan transaktionen klassificeras 

som en inhemsk transaktion enligt andra ledet av Morrisons transaktionstest.398 För att 

avgöra när parterna kan anses vara bundna enligt domstolen kan bland annat beaktas 

utformningen av kontrakten, placering av köporder, överföring av äganderätt och utväx-

lingen av pengar.399 

Fördelen med ”irrevocable liability” jämfört med platsen för erbjudandets lämnande 

är att det förra överensstämmer med när ett köp eller försäljning kan anses utfört enligt 

1934 Act, medan det senare inte har detta stöd i lagstiftning eller praxis. En ytterligare 

fördel med ”irrevocable liability” är att inte omständigheter hänförliga till ”conduct”- 

och ”effect”-testen återinförs.400 Det förefaller således endast vara köpet eller försälj-

ningen av värdepapper som hamnar i fokus med ”irrevocable liability”. 

Det finns även ett par intressanta avgöranden där domstolarna möjligen gått för långt 

i sin tillämpning av Morrison. Ett av dessa avgörande är Elliott Associates v. Porsche 

Automobil Holding SE. 401 Prövningen i detta avgörande rörde ett swap-avtal ingånget i 

Förenta staterna som speglade kursutvecklingen i Volkswagen AG. Domstolen ställde 

frågan om det förelåg någon skillnad mellan en köporder lämnad i Förenta staterna på 

ett utländskt noterat värdepapper, vilket enligt domstolen rätteligen inte ansågs utgöra 

en inhemsk transaktion, och ingåendet av ett swap-avtal där referenstillgången var ett 

utländskt noterat värdepapper.402 Enligt domstolen var den ekonomiska realiteten av det 

ingångna swap-avtalet att det rörde utländska transaktioner som inte förtjänar skydd av 

                                                 
393 Absolute Activist Value Master Fund Ltd. v. Ficeto, 677 F. 3d 60 (2nd Circuit 2012), s. 68 f. 
394 15 U.S.C. § 78c(a)(13)-(14). 
395 Absolute Activist Value Master Fund Ltd. v. Ficeto, 677 F. 3d 60 (2nd Circuit 2012), s. 67. 
396 A.st. 
397 A.a., s. 67 f. 
398 A.a., s. 67. 
399 A.a., s. 70. 
400 Steinberg, M.I., Flanagan, K., Transnational Dealings – Morrison Continues to Make Waves, s. 861. 
401 Elliott Associates v. Porsche Automobil Holding SE, 759 F. Supp. 2d 469 (S.D.N.Y. 2010). 
402 A.a., s. 474 ff. 
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Section 10(b).403 Problemet med avgörandet är att transaktionen prima facie bör falla 

under andra ledet av transaktionstestet. Avgörandet överklagades till Second Circuit 

som nyligen avgjort frågan. Second Circuit avslog de klagande parternas talan.  

Domstolen ansåg att inget i Morrison tyder på att en föreliggande inhemsk trans-

aktion måste leda till en tillämpning av Section 10(b).404 Detta eftersom presumtionen 

mot extraterritoriallitet innebär att Section 10(b) inte skall ges extraterritoriell verkan.405 

Domstolen betonade även risken för konflikter mellan amerikansk och tysk lag-

stiftning.406 De uttalanden som var uppe för prövning hade gjorts i Tyskland och var 

föremål för reglering där. 

 Huvudfokus i Morrison enligt Second Circuit kan sägas vara att presumtionen skall 

upprätthållas och att Section 10(b) inte skall ges extraterritoriell verkan genom att för-

söka kringgå Morrison med särskilda upplägg. Det krävs enligt domstolen att man gör 

en utförlig analys i varje enskilt fall för att avgöra huruvida presumtionen mot extra-

territoriallitet skall få genomslag.407 Avgörandet i Parkcentral Global Hub Ltd. v. 

Porsche Auto. Holdings SE får sägas visa att presumtionen mot extraterritoriallitet har 

företräde även om det finns en inhemsk transaktion, eftersom 1934 Act inte är tänkt att 

tillämpas när det huvudsakligen är fråga om utländska förhållanden. Denna tolkning 

förefaller vara välavvägd, på grund av att den inbjuder till en mer nyanserad tillämpning 

än om man utan beaktande av omständigheterna nöjer sig med att konstatera en inhemsk 

transaktion.  

Ytterligare ett avgörande där utgången kan ifrågasättas är In re Sociéte Générale 

Securites Litigation.408 Avgörandet behandlade, som tidigare berörts, ADR som handla-

des på den amerikanska OTC-marknaden. Domstolen ansåg inte att en inhemsk 

transaktion förelåg.409 Skälen för domstolens slutsats var att handel med ADR kan anses 

vara en i huvudsak utländsk värdepapperstransaktion, eftersom det underliggande värde-

pappret är noterat utomlands.410  Vidare framhöll domstolen att ADR handlades på en 

mindre officiell marknad än en börs, vilket innebar mindre exponering för amerikanska 

                                                 
403 Elliott Associates v. Porsche Automobil Holding SE, 759 F. Supp. 2d 469 (S.D.N.Y. 2010), s. 476. 
404 Parkcentral Global Hub Ltd. v. Porsche Auto. Holdings SE, den 15 augusti 2014, unreported, (2nd 

Circuit 2014), WL 3973877, s. 14. 
405 A.a., s. 14 ff. 
406 A.a., s. 15. 
407 A.a., s. 17 ff. 
408 In re Sociéte Générale Securites Litigation, No. 08 Civ. 2495, 2010 WL 3910286 (S.D.N.Y. 2010). 
409 A.a., s. 6. 
410 A.a., s. 4. 
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investerare.411 Den argumentation domstolen för kan tyckas märklig med tanke på att 

Morrison ger vid handen att det är platsen för transaktionen som skall bedömas. Dom-

stolen förefaller lagt mest vikt vid Supreme Courts uttalande att 1934 Act inte skall re-

glera utländska värdepapperstransaktioner. Det faktum att antalet potentiella investerare 

kan avgöra huruvida en transaktion anses inhemsk innebär dessutom att det förkastade 

”effect”-testet återinförs.  

Trots att omständigheterna i In re Sociéte Générale Securites Litigation vid första 

anblick tyder på att Section 10(b) bör tillämpas är det inte säkert att så borde vara fallet. 

På samma sätt som i det ovannämnda avgörandet Parkcentral Global Hub Ltd. v. 

Porsche Auto. Holdings SE är det inget i Morrison som antyder att Section 10(b) måste 

tillämpas om det föreligger en inhemsk transaktion.412 Med anledning av att presumt-

ionen mot extraterritoriallitet skall hindra domstolar från att tillämpa amerikansk lag-

stiftning när det i huvudsak föreligger utländska beröringspunkter tycks domstolens 

slutsats i In re Sociéte Générale Securites Litigation vara riktig.413 Sen kan man möjligt-

vis ifrågasätta om en transaktion av en ADR i Förenta staterna verkligen är utländsk. 

Genom avgörandet upprätthålls en av Morrisons viktigaste slutsatser att Section 10(b) 

inte har någon extraterritoriell verkan.414 

 Sammanfattningsvis kan sägas domstolarna har prövat ett flertal argument för att 

avgöra när andra ledet av Morrisons transaktionstest kan anses uppfyllt. Den tolkning 

som tycks vunnit mest gehör av domstolarna är när det uppkommit ”irrevocable 

liability” eller ”transfer of title” i Förenta staterna. Vidare har domstolarna intagit en 

mer nyanserad bedömning vid avgörandet av om en inhemsk transaktion måste ge upp-

hov till en tillämpning av Section 10(b). 

 

 

4.4.3 ”Offer” 

En synnerligen intressant frågeställning för uppsatsen är huruvida ett ”offer” eller 

”tender offer” kan tänkas påverkas av Morrison. För närvarande tycks ingen domstol 

                                                 
411 In re Sociéte Générale Securites Litigation, No. 08 Civ. 2495, 2010 WL 3910286 (S.D.N.Y. 2010), s. 

6. 
412 Parkcentral Global Hub Ltd. v. Porsche Auto. Holdings SE, den 15 augusti 2014, unreported, (2nd 

Circuit 2014), WL 3973877, s. 14. 
413 Jfr a.a., s. 14 f. 
414 A.a., s. 14 f. 
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behandlat Morrison och ”tender offer”. Däremot finns det ett intressant avgörande gäl-

lande ”offer” enligt Section 17(a) 1933 Act.415  

 I SEC v. Goldman Sachs & Co. bedömde domstolen på vilket sätt Section 17(a) 1933 

Act påverkades av Morrison.416 Section 17(a) förbjuder användandet av ”interstate 

commerce” för bedrägliga syften i ”the offer or sale of any securities”.417 Domstolen 

delade upp bedömningen i en ”offer”-del och en ”sale”-del.418 Beträffande ”sale”-delen 

konstaterade domstolen att definitionen av ”sale” i Section 17(a) i princip är identisk 

med definitionen i Section 10(b).419 Eftersom försäljningarna skett utomlands var 

Section 17(a) inte tillämplig på grund av Morrisons transaktionstest.  

 Utfallet blev annorlunda beträffande ”offer”-delen. Domstolen ansåg att det var för-

hållandevis tydligt att kongressen önskat skapa en separat möjlighet som täcker er-

bjudanden, vilka inte resulterar i en försäljning.420 Med denna åtskillnad som grund 

fastslog domstolen att fokus ligger på budgivarens handlande och inte på mottagaren.421 

Denna slutsats grundade domstolen på definitionen av ”offer” i 1933 Act, som lyder 

”include every attempt or offer to dispose of, or solicitation of an offer to buy, a security 

or interest in a security, for value.”422 Det var således enligt domstolen ett inhemskt er-

bjudande, eftersom det kom från Förenta staterna oavsett mottagarens hemvist.423 

 SEC v. Goldman Sachs & Co. visar att även om presumtionen mot extraterritoriallitet 

gäller bestämmelser som inte tydligt nämner den extraterritoriella räckvidden, innebär 

detta inte att transaktionstestet kan överföras utan att reflektera över en bestämmelses 

fokus och hur presumtionen bör tillämpas i ett enskilt fall.424 Den här frågan åter-

kommer jag till nedan i analysen av Section 14(d) och 14(e). 

 

 

                                                 
415 15 U.S.C. § 77q(a). 
416 SEC v. Goldman Sachs & Co., 790 F. Supp. 2d 147 (S.D.N.Y. 2011), s. 164 ff. 
417 15 U.S.C. § 77q(a). 
418 SEC v. Goldman Sachs & Co., 790 F. Supp. 2d 147 (S.D.N.Y. 2011), s. 164. 
419 A.st. 
420 A.st. 
421 A.a., s. 165. 
422 15 U.S.C. 77b(a)(3). 
423 SEC v. Goldman Sachs & Co., 790 F. Supp. 2d 147 (S.D.N.Y. 2011), s. 164 f. 
424 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2884; Boehm, J.L., Private Securities 

Fraud Litigation after Morrison v. National Australia Bank: Reconsidering a Reliance-Based Approach to 

Extraterritoriality, s. 528. 
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4.4.4 Förändrar Section 929P Dodd-Frank Act SEC möjlighet att föra 

talan? 

Frågan i rubriken har ännu inte ställts på sin spets i praxis. Ett flertal domstolar har dis-

kuterat frågan obiter dictum och ansett att Section 929P återställer tidigare praxis med 

hänsyn till SEC och DOJ möjligheter att föra talan.425 En domstol har diskuterat frågan 

förhållandevis ingående, men domstolen behövde inte ta ställning i frågan. I avgörandet 

SEC v. Chicago Convention Center, LLC. belystes ett flertal argument för och emot en 

återgång till tidigare praxis.426 

 Först diskuterade domstolen Section 929Ps ordalydelse. Härvid kom den fram till att 

bestämmelsen tycks reglera jurisdiktionen och inte bestämmelsens materiella räck-

vidd.427 

 Därefter diskuterade domstolen om en tolkning innebärande att Section 929P endast 

var jurisdiktionell skulle leda till att bestämmelsen kan anses vara överflödig. Eftersom 

bestämmelsen är placerad i en jurisdiktionsbestämmelse, menade domstolen att en juris-

diktionell tolkning av bestämmelsen skulle kunna ses såsom överflödig i förhållande till 

Section 27(a) jurisdiktionella regel.428 

 Sedan fortsatte domstolen att analysera lagstiftningshistoriken. I detta avseende 

påtalade domstolen att historiken möjligen kan användas för att ge Section 929P materi-

ellt innehåll, men betonade att lagstiftningshistoriken även kunde uppfattas som otyd-

lig.429 

 Domstolen avhandlade slutligen frågan om en tolkning till förmån för en materiell 

räckvidd av Section 929P för att undvika absurda resultat.430 Domstolen behövde som 

sagt inte ta slutgiltig ställning i frågan, eftersom omständigheterna var sådana att 

transaktionstestet var uppfyllt.431 Dessutom kunde frågan undvikas på grund av att 

svaranden hade vitsordat en tillämpning av ”conduct”- och ”effect”-testen, men motsatt 

sig att de överhuvudtaget var tillämpliga.432 

                                                 
425 Exempelvis Cornwell v. Credit Suisse Group, 729 F. Supp. 2d 620 (S.D.N.Y. 2010), s. 627; S.E.C. v. 

Gruss, No. 11 Civ. 2420, 2012 WL 3306166 (S.D.N.Y. 2012), s. 3; S.E.C. v. Compania Internacional 

Financiera S.A., No. 11 Civ. 4904, 2011 WL 3251813 (S.D.N.Y. 2011), s. 6; In re Optimal U.S. 

Litigation, 865 F.Supp.2d 451 (S.D.N.Y. 2012), s. 456; S.E.C. v. Tourre, No. 10 Civ. 3229, 2013 WL 

2407172 (S.D.N.Y. 2013), s. 1. 
426 SEC v. Chicago Convention Center, LLC., 961 F. Supp. 2d 905 (N.D. Ill. 2013), s. 911 ff. 
427 A.a., s. 913. 
428 A.a., s. 913 f. 
429 A.a., s. 914 ff. 
430 SEC v. Chicago Convention Center, LLC., 961 F. Supp. 2d 905 (N.D. Ill. 2013), s. 916. 
431 A.a., s. 918. 
432 A.a., s. 917. 
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 SEC v. Chicago Convention Center, LLC. visar tydligt problematiken kring Section 

929P. Flertalet domstolar har visserligen ansett att Section 929P återinför tidigare rätts-

läge, men uttalandena har endast varit obiter dictum. Förvisso kan detta möjligtvis ge en 

indikation på framtida avgöranden. Samtidigt finns det skäl för kongressen att förtydliga 

rättsläget. Härigenom skulle sannolikt onödiga och kostsamma processer kunna und-

vikas. Ytterligare fördelar kan exempelvis vara att risken för en oförutsebar praxis 

minskar samt att rättsläget inte riskerar att bli alltför komplext. 

 

 

4.4.5 Presumtionen mot extraterritoriallitet 

Ovan behandlade avgöranden synes följt den tolkning Supreme Court förespråkar i 

Morrison angående presumtionen mot extraterritoriallitet. Supreme Court fick år 2013 

återigen tillfälle att utmönstra tillämpningen av presumtionen. Utan att ha för avsikt att 

ingående analysera avgörandet Kiobel v. Royal Dutch Petroleum CO. kan det vara in-

tressant att kort beröra avgörandet.433 Fallet gällde inte den amerikanska värdepappers-

lagstiftningen. Prövningen gällde Alien Tort Statue och om den kunde ges 

extraterritoriell effekt. Av intresse för den fortsatta framställningen är särskilt uttalan-

dena där motiveringarna från Morrison förstärks och utvecklas. 

 Återigen uttalade Supreme Court att om en bestämmelse inte ger klar ledning om 

dess territoriella räckvidd har den ingen extraterritoriell verkan.434 Skälet för att inte 

tillämpa en bestämmelse extraterritoriellt utan klar ledning av kongressen är enligt dom-

stolen att amerikansk lagstiftning reglerar inhemska förhållanden – inte att 

lagstiftningen skall reglera hela världen.435 

 Domstolen hänvisade ännu en gång till att presumtionen mot extraterritoriallitet 

hindrar amerikansk lagstiftning från oavsiktliga konflikter med andra rättsordningar.436 

Det uttrycktes särskilt att presumtionen hindrar domstolarna från att tolka lagstiftningen 

felaktigt och därmed undvika att lagar får konsekvenser utomlands, vilka kongressen 

inte uttryckligen önskar.437 

                                                 
433 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum CO., 133 S. Ct. 1659 (2013). 
434 A.a., s. 1664. 
435 A.st. 
436 A.st. 
437A.st. 
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 På samma sätt som i Morrison ansåg Supreme Court att det inte var tillräckligt med 

allmänt hållna uttryck för att överkomma presumtionen mot extraterritoriallitet.438 

Exempelvis nämndes av domstolen att uttrycken ”any” och ”every” inte är tillräckligt 

tydliga för att motverka presumtionen.439 

 Sammanfattningsvis kan sägas att presumtionen mot extraterritoriallitet alltjämt står 

stark efter avgörandet i Kiobel v. Royal Dutch Petroleum CO. Supreme Court tydliggör 

vidare presumtionens tillämpning och signalerar tydligt att presumtionen skall tillämpas 

vid tolkning av bestämmelser när dessa möjliggör en extraterritoriell tillämpning. Dess-

utom förefaller avgörandet öppna för en mer nyanserad bedömning av huruvida en be-

stämmelse skall ges extraterritoriell verkan i varje enskilt fall.440 

 

 

4.5 Avslutning  

Supreme Court upphävde genom Morrison en mångårig praxis som hade skapat ett 

komplicerat och oförutsebart rättsläge. Domstolen förkastade de tidigare använda 

”conduct”- och ”effect”-testen genom att tillämpa presumtionen mot extraterritoriell 

verkan av amerikansk lagstiftning. Enligt presumtionen krävs det att en bestämmelse 

tydligt ger uttryck för extraterritoriell verkan. För att avgöra huruvida en bestämmelse 

kan ges extraterritoriell effekt ansåg Supreme Court att man skall undersöka vilket fo-

kus en bestämmelse har. Gällande Section 10(b) fastslog Supreme Court att det är trans-

aktionen som är i fokus. Det krävs således att det föreligger ”fraud” i samband med en 

inhemsk transaktion. För att avgöra när en transaktion kan anses inhemsk ställde dom-

stolen upp ett test bestående av två led. 

 Morrison förefaller inte vara begränsat till att tillämpas på endast de specifika om-

ständigheter som var aktuella i fallet. För det första är presumtionen mot extraterritoriell 

verkan en allmän princip som tillämpas på all amerikansk lagstiftning. För det andra 

diskuterar Supreme Court flera bestämmelsers extraterritoriella verkan och fokus. Slut-

ligen ger domstolen uttryck för att hänsyn skall tas till potentiella konflikter med andra 

länders rättsordningar. 

                                                 
438 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum CO., 133 S. Ct. 1659 (2013), s. 1665 f. 
439 A.a., s. 1665. 
440 Jfr a.a., s. 1669; jfr även Parkcentral Global Hub Ltd. v. Porsche Auto. Holdings SE, den 15 augusti 

2014, unreported, (2nd Circuit 2014), WL 3973877, s. 18 ff. 
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 Kongressens antagande av Dodd-Frank Act komplicerade rättsläget efter Morrison. 

Genom införandet av Section 929P får enligt ordalydelsen domstolarna jurisdiktion att 

höra en talan av SEC och DOJ om det föreligger ”conduct” eller ”effect”. Detta är pro-

blematiskt eftersom Supreme Court redan fastslagit att domstolarna har jurisdiktion gäl-

lande frågor under 1934 Act. Som visats ovan förefaller dock bestämmelsen innebära att 

myndigheterna har återfått möjligheten att föra talan baserat på en variant av ”conduct”- 

och ”effect”- testen. 

 Flertalet av de problem och otydligheter Morrison och Dodd Frank Act ger upphov 

till har behandlats i efterföljande praxis. En transaktion utförd på en amerikansk börs 

uppnår enligt domstolarna kraven för att falla under Morrisons transaktionstest. Endast 

en notering i Förenta staterna är samtidigt inte tillräcklig för att uppfylla första ledet av 

transaktionstestet. 

 För att uppfylla det andra ledet av transaktionstestet, köp eller försäljning av andra 

värdepapper inom Förenta staterna, förefaller domstolarna använda sig av när det upp-

står ”irrevocable liability” eller ”transfer of title” för att avgöra när en inhemsk trans-

aktion föreligger. 

 Transaktionstestet bör inte oreflekterat överföras på andra bestämmelser om dessa 

inte reglerar köp eller försäljning av värdepapper. Det krävs att det utförs en ingående 

analys av vilket fokus en särskild bestämmelse har i varje enskilt fall, vilket diskussion-

en om ”offer” ovan visar. 

 Slutligen kan sägas att en bestämmelse inte måste tillämpas extraterritoriellt endast 

för att rekvisiten är uppfyllda. Domstolarna bör göra en nyanserad bedömning för att 

undvika att tillämpa en bestämmelse när beröringspunkterna med ett annat land är större 

än med Förenta staterna. Med en nyanserad bedömning synes huvudsyftet med Morri-

son upprätthållas – presumtionen mot extraterritoriell tillämpning skall få genomslag.  
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5 Extraterritoriell effekt av amerikansk 

värdepapperslagstiftning i samband med offentliga 

uppköpserbjudanden 

5.1 Inledning 

Närmast nedan utförs en analys av huruvida amerikansk värdepapperslagstiftning kan 

påverka ett offentligt uppköpserbjudande på den svenska aktiemarknaden. Särskild vikt 

läggs vid att undersöka Section 14(d) och 14(e) samt tillämpningsföreskrifterna antagna 

av SEC under Section 14(d) och 14(e). Avsikten är inte att diskutera alla tillämpnings-

föreskrifter. Endast ett urval väljs ut för att belysa problematiken. Emellertid utförs 

ingen ingående analys av tillämpningsföreskrifterna, eftersom deras räckvidd inte är 

vidare än grundbestämmelsen.441 Av Section 14(d) och 14(e) är det den sistnämnda som 

är av störst intresse beträffande extraterritoriell effekt. Även Section 10(b) behandlas 

utifrån ett uppköpsperspektiv. 

Redan här kan konstateras att Section 14(d) och 14(e) skiljer sig från Section 10(b) i 

en viktig bemärkelse. Skillnaden består i att de förra behandlar ”offer” och 

”solicitation”, medan den senare behandlar ”purchase” och ”sale”. Annorlunda uttryckt 

– Section 14(d) och 14(e) reglerar erbjudandet i sig, medan Section 10(b) tar sikte på 

köpet och försäljningen, eller om man så vill – transaktionen. 

 

 

5.2 Kort om definitionen av ”tender offer” 

Generellt innebär ett “tender offer” att en budgivare lämnar ett erbjudande om att för-

värva större delen av ett aktiebolags aktier under en begränsad tidsperiod.442 Det finns 

ingen definition av begreppet ”tender offer” i den amerikanska värdepappers-

lagstiftningen.443 Definitionen av ”tender offer” lämnades sannolikt öppen av kongress-

en för att undvika upplägg av erbjudanden som försöker undvika regleringen.444 SEC 

har däremot utvecklat ett test baserat på åtta kriterier för att avgöra när ett ”tender offer” 

                                                 
441 Se s. 21 och 39 f. 
442 Basnage, J.M., Curtin, W.J. III., Rubin, J.W., Cross-Border Tender Offers and Other Business 

Combination Transactions and the U.S. Federal Securities Laws: An Overview, s. 1078. 
443 A.st. 
444 Hazen, T.L., § 11.4. 
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kan anses föreligga.445 Testet antogs av domstolen i Wellman v. Dickinson.446 Kriterier-

na är de följande:  

 

1. the active and widespread solicitation of public shareholders for 

the shares of a company;  

2. a solicitation made for a substantial percentage of a company’s 

shares;  

3. an offer to purchase made at a premium over the prevailing market 

price; 

4.  the terms of the offer are firm rather than negotiable terms;  

5. the offer is contingent on the tender of a fixed number of shares, 

often  subject to a fixed maximum number to be purchased;  

6. the offer is open only for a limited period of time;  

7. the shareholders are subjected to pressure to sell their shares; and 

8. public announcements of a purchasing program precede or 

accompany rapid accumulation of large amounts of the target 

company’s securities. 

 

Begreppet “tender offer” tycks härmed i princip överensstämma med det euro-

peiska begreppet offentligt uppköpserbjudande.447 Testet är inte uttömmande 

eller exklusivt.448 Detta eftersom kongressen tycks lämnat frågan öppen till 

domstolarna samt att andra kriterier använts av domstolarna för att konstatera 

ett ”tender offer”.449 Förklaringen till begreppets öppenhet beror sannolikt på 

att kongressen inte ville begränsa tillämpningen av bestämmelserna. 

 

 

                                                 
445 SEC Release No. 33-6159, Proposed Amendments to Tender Offer Rules, 1979. 
446 Wellman v. Dickinson, 475 F. Supp. 783 (S.D.N.Y. 1979), s. 823 ff. 
447 Stattin, D., Gränsöverskridande takeover-erbjudanden. Om begränsningar i erbjudandets räckvidd, s. 

106. 
448 A.st. 
449 Rand v. Anaconda-Ericsson, Inc., 794 F. 2d 843 (2nd Circuit 1986), s. 848 f. 
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5.3 Section 14(d) 

Section 14(d) och dess tillämpningsföreskrifter, Regulation 14D,450 innehåller bland 

annat detaljerade informationskrav och förfarandekrav för ”tender offers”. Enligt Sec-

tion 14(d)(1) gäller att:  

 

“It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by use of 

the mails or by any means or instrumentality of interstate commerce 

or of any facility of a national securities exchange or otherwise, to 

make a tender offer for, or a request or invitation for tenders of, any 

class of any equity security which is registered pursuant to section 12 

of this title, or any equity security of an insurance company which 

would have been required to be so registered except for the exemption 

contained in section 12(g)(2)(G) of this title, or any equity security is-

sued by a closed-end investment company registered under the 

Investment Company Act of 1940, if, after consummation thereof, 

such person would, directly or indirectly, be the beneficial owner of 

more than 5 per centum of such class, unless at the time copies of the 

offer or request or invitation are first published or sent or given to sec-

urity holders such person has filed with the Commission a statement 

containing such of the information specified in section 13(d) of this 

title, and such additional information as the Commission may by rules 

and regulations prescribe as necessary or appropriate in the public 

interest or for the protection of investors. All requests or invitations 

for tenders or advertisements making a tender offer or requesting or 

inviting tenders, of such a security shall be filed as a part of such 

statement and shall contain such of the information contained in such 

statement as the Commission may by rules and regulations prescribe. 

Copies of any additional material soliciting or requesting such tender 

offers subsequent to the initial solicitation or request shall contain 

such information as the Commission may by rules and regulations 

prescribe as necessary or appropriate in the public interest or for the 

protection of investors, and shall be filed with the Commission not 

                                                 
450 17 C.F.R. §§ 240.14d-1 till och med 240.14d-103. 
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later than the time copies of such material are first published or sent or 

given to security holders. Copies of all statements, in the form in 

which such material is furnished to security holders and the Commiss-

ion, shall be sent to the issuer not later than the date such material is 

first published or sent or given to any security holders.” 

 

Första delen av bestämmelsen är snarlik Section 10(b), men den tar sikte på ”tender 

offer” och inte ”purchase or sale”. Ännu viktigare är emellertid kravet på registrering 

för att bestämmelsen skall anses tillämpbar. Även om SEC getts möjlighet att införa 

tillämpningsföreskrifter under Section 14(d), begränsas denna möjlighet av Section 

14(d) extraterritoriella räckvidd.451 Bestämmelsen ger inget tydligt uttryck för en extra-

territoriell tillämpning. Endast liknande svepande skrivningar som Morrison och Kiobel 

v. Royal Dutch Petroleum avvisat hittas i bestämmelsen.452   

Både Section 14(d) och 14(e) infogades i 1934 Act genom ett tillägg av Williams Act 

1968. Frågan är om något i lagstiftningshistoriken kan tänkas ge stöd för en extraterri-

toriell tillämpning. Inget i Willams Acts lagstiftningshistorik förefaller indikera att 

Section 14(d) och 14(e) var avsedda att ges extraterritoriell verkan.453 Kongressens syfte 

var att reglera ”tender offers” för att investerare inte skulle utsättas för skadliga er-

bjudanden.454 Följaktligen bör Section 14(d) och 14(e) kunna ge uttryck för samma 

fokus som 1934 Act i stort, vilket innebär att fokus riktas mot inhemska erbjudanden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Section 14(d) inte ger något tydligt uttryck för en 

extraterritoriell verkan med en tillämpning av Morrison. Läget blir dock ett annat om ett 

aktiebolag är registrerat i Förenta staterna. Då blir Section 14(d) direkt tillämpbar och 

ingen diskussion om extraterritoriell effekt blir nödvändig. Således kan inte ett privat 

rättssubjekt föra talan under Section 14(d) så till vida att ingen registrering föreligger, 

vilket innebär att svenska aktiebolag, registrerade endast utanför Förenta staterna, inte 

kan bli utsatta för en process på grund av påstådd överträdelse av Section 14(d). 

Ytterligare en fråga måste emellertid besvaras innan jag kan fortsätta analysen av 

reglernas extraterritoriella verkan. Frågan gäller huruvida Section 929P Dodd-Frank Act 

kan tänkas ge SEC och DOJ möjlighet att föra talan enligt Section 14(d). Först kan 

                                                 
451 Se s. 21 och 39. 
452 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2877; Kiobel v. Royal Dutch 

Petroleum CO., 133 S. Ct. 1659 (2013), s. 1665. 
453 Soshkina, V., Beyond Morrison: The Effect of the “Presumption Against Extraterritoriality” and the 

Transactional Test on Foreign Tender Offers, s. 281. 
454 Hazen, T.L., Treatise on the Law of Securities Regulation, § 11.1. 
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konstateras att Section 929P endast ger myndigheterna möjlighet att föra talan angående 

”fraud”-bestämmelser, vilket Section 14(d) inte kan anses vara.455 Sedan kan dessutom 

konstateras att registreringskravet i Section 14(d) uppställer ett tydligt hinder för en 

extraterritoriell tillämpning. Med en viss säkerhet bör det därför kunna sägas att Section 

14(d) inte kan ges extraterritoriell verkan. 

 

 

5.4 Section 14(e) 

Section 14(e) är en särskild ”fraud”-bestämmelse för ”tender offers”. Tillämpnings-

föreskrifterna, Regulation 14 E,456 antagna under bestämmelsen reglerar bland annat 

administrativa krav för att undvika ”fraud”,457 indirekta svekfulla aktiviteter458 och di-

rekt marknadsmanipulation genom felaktiga uttalanden eller för tidiga meddelanden om 

”tender offers”.459 Enligt Section 14(e) skall det vara:  

 

“unlawful for any person to make any untrue statement of a material 

fact or omit to state any material fact necessary in order to make the 

statements made, in the light of the circumstances under which they 

are made, not misleading, or to engage in any fraudulent, deceptive, or 

manipulative acts or practices, in connection with any tender offer or 

request or invitation for tenders, or any solicitation of security holders 

in opposition to or in favor of any such offer, request, or invitation. 

The Commission shall, for the purposes of this subsection, by rules 

and regulations define, and prescribe means reasonably designed to 

prevent, such acts and practices as are fraudulent, deceptive, or 

manipulative.” 

 

Till skillnad från Section 14(d) träffar enligt ordalydelsen Section 14(e) alla ”tender 

offers”. Som framgått ovan omfattar ”tender offer” en rad förfaranden, exempelvis 

anbudsförfaranden om att köpa värdepapper och direkta bud. Enligt Section 14(d) för-

bjuds vissa förfaranden i samband med ett ”tender offer”. Det framgår således tydligt att 

                                                 
455 Jfr Hazen, T.L., § 11.9[1]. 
456 17 C.F.R. §§ 240.14e till och med 240.14e-8. 
457 17 C.F.R. § 240.14e-1. 
458 17 C.F.R. §§ 240.14e-3 till och med 240.14e-5. 
459 17 C.F.R. 240.14e-8. 
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bestämmelsen är brett utformad. Trots detta är det tveksamt om bestämmelsen kan ges 

extraterritoriell räckvidd som tidigare var fallet. 

 I ljuset av presumtionen mot extraterritoriallitet måste en bestämmelse innehålla ett 

tydligt stöd för extraterritoriell tillämpning. Både Morrison och Kiobel v. Royal Dutch 

Petroleum avvisar skrivningar av typen ”any” i ” any tender offer”, eftersom dessa 

anses för svepande.460 Detsamma gäller för ”any request or invitation for tenders” och 

”any solicitation”. Det finns visserligen en möjlighet att hänsyn kan tas till en 

myndighets tolkning av en bestämmelse.461 Domstolen i Morrison ansåg inte att det 

fanns skäl att ta hänsyn till SEC tolkning av Section 10(b), eftersom den byggde på 

domstolspraxis. Detsamma tycks gälla för Section 14(e). Stöd för att den 

extraterritoriella tillämpningen av Section 14(d) inte grundas på SEC egna tolkning, 

utan på domstolspraxis, finns i en SEC release.462 Den praxis SEC hänvisar till bygger 

på Supreme Courts förkastade ”conduct”- och ”effect”-test. Följaktligen bör inte 

Section 14(e) kunna ges extraterritoriell verkan. 

 Frågan är dock om det finns något som tyder på att Section 14(e) kan anses ha ett 

annat fokus än Section 10(b) eller 1934 Act. Lagen reglerar inte transaktionen utan er-

bjudandet, vilket kräver en distinktion i enlighet med SEC v. Goldman Sachs & Co.463 

Domstolen kom i fallet fram till att tolkningen av ”offer” kräver en annorlunda tolkning. 

Oaktat detta menade domstolen att ”offer” hade kommit från Förenta staterna och därför 

bör träffas av Section 17(a) 1933 Act. Med en sådan tolkning inriktas tolkningen mot 

det inhemska fokus som Supreme Court eftersträvar i Morrison. På samma sätt bör ett 

”tender offer” sannolikt behandlas. Fokus i Section 14(e) får troligen anses stämma 

överens med 1934 Acts fokus i avsaknad av ett uttryckligt stöd i lagtexten. Vidare före-

faller inte heller lagstiftningshistoriken inbjuda till en extraterritoriell tillämpning av 

bestämmelsen. Således bör Section 14(e) fokusera på reglering av inhemska er-

bjudanden. 

 Även om man anser att Section 14(e) fokus kan innebära att bestämmelsen tillämpas 

extraterritoriellt måste hänsyn tas till ”Charming Betsy”-regeln. Eftersom en extraterri-

toriell tillämpning av ”tender offer”-reglerna utan tvekan kan påverka utländska 

rättsordningar bör den tolkning som innebär minsta möjliga intrång eftersträvas. En av 

                                                 
460 Se not 452. 
461 Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984), s. 843 f. 
462 SEC Release No. 127, Concept Release on Multinational Tender and Exchange Offers, 1990, s. 3 

särskilt fotnot 2. 
463 Se s. 61 f. 
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anledningarna till att SEC infört undantag från ”tender offer”-reglerna för utländska 

budgivare när det finns amerikanska ägare är bland annat just risken för konflikter mel-

lan rättsordningar.464 Vidare poängterade Supreme Court att internationella konflikter 

bör undvikas om inte kongressen tagit tydlig ställning.465  

 Om Section 14(e) fokus trots allt kan anses möjliggöra en extraterritoriell tillämpning 

kan en domstol även ta hänsyn till att inget i Morrison tyder på att en tillämpning är 

nödvändig.466 Skulle Section 14(e) fokus anses vara erbjudanden i sig, oavsett var de 

kommer ifrån, bör en domstol inte tillämpa Section 14(e) vid ett offentligt uppköps-

erbjudande i Sverige där målbolaget har en andel amerikanska aktieägare. Detta efter-

som erbjudandet inte har andra beröringspunkter med Förenta staterna än att säljarna är 

amerikanska.467 Härigenom får presumtionen största möjliga genomslag, vilket före-

faller vara Supreme Courts målsättning.468 

Sammanfattningsvis talar inte mycket för att ett privat rättssubjekt kan föra talan för 

överträdelser av Section 14(e). Härigenom förefaller amerikanska och utländska inve-

sterare mist möjligheten att processa inför amerikanska domstolar om erbjudandet inte 

kommer från Förenta staterna. 

Amerikanska investerare kan fortfarande förvänta sig ett visst skydd genom införan-

det av Section 929P Dodd-Frank Act. Som tidigare diskuterats innebär bestämmelsen 

förmodligen att de tidigare ”conduct”- och ”effect”-testen återinförts i någon form.469 

Eftersom Section 929P sannolikt ger SEC och DOJ möjligheten att föra talan mot över-

trädelser av 1934 Acts ”fraud”-bestämmelser i allmänhet blir innebörden att Section 

14(e) kan användas som grund för en överträdelse.  

 Trots att SEC och DOJ troligtvis kan använda sig av Section 14(e) för en extraterri-

toriell tillämpning kan det ha en begränsad verkan. Detta med anledning av att SEC 

infört undantag från bestämmelsen, vilket tyder på att SEC endast skulle intressera sig 

för särskilt tydliga överträdelser av Section 14(e).470 Vidare har SEC begränsade resur-

                                                 
464 SEC Release Nos. 33-8957; 34-58597, Revisions to the Cross-Border Tender Offer, Exchange Offer, 

and Business Combination Rules and Beneficial Ownership Reporting Rules for Certain Foreign 

Institutions, 2008. 
465 Morrison v. National Australia Bank, 130 S. Ct. 2869 (2010), s. 2885. 
466 Parkcentral Global Hub Ltd. v. Porsche Auto. Holdings SE, den 15 augusti 2014, unreported, (2nd 

Circuit 2014), WL 3973877, s. 14. 
467 Jfr a.a., s. 14 ff. 
468 Jfr a.a., s. 14 f. 
469 Se s. 54. 
470 Jfr Soshkina, V., Beyond Morrison: The Effect of the “Presumption Against Extraterritoriality” and 

the Transactional Test on Foreign Tender Offers, s. 295 f; Shnitser, N., A Free Pass for Foreign Firms? 

An Assessment of SEC and Private Enforcement Against Foreign Issuers, s. 1692 f. 
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ser och kommer därför antagligen rikta sin energi på situationer med stor påverkan på 

den inhemska marknaden.471 

 Avslutningsvis kan sägas att svenska aktiebolag med amerikanska aktieägare och 

andra aktörer vid ett offentligt uppköpserbjudande på den svenska aktiemarknaden för 

närvarande inte är utsatta för någon större risk att bli dragna inför amerikansk domstol. 

Detta förutsatt att erbjudandet lämnas utanför Förenta staterna och att inte SEC får upp 

ögonen för erbjudandet. Det krävs givetvis att en överträdelse föreligger för att SEC 

skall vissa intresse. 

 

 

5.5 Section 10(b) 

Efter ett fullbordat uppköpserbjudande kan Section 10(b) tillämpas vid överträdelser av 

bestämmelsen. Enligt lagtexten krävs en överträdelse i samband med ett köp eller en 

försäljning. Därför kan bestämmelsen aktualiseras i samband med ett uppköps-

erbjudande, när exempelvis missvisande uppgifter i erbjudandehandlingen lett till en 

transaktion.  

 Tidigare diskussion har visat att presumtionen mot extraterritoriallitet i Morrison lett 

till att Supreme Court anser att Section 10(b) fokus är platsen för transaktionen.472 För 

att undvika tillämpning av Section 10(b) vid ett offentligt uppköpserbjudande bör 

således transaktionen utföras utanför Förenta staterna. Viss försiktighet är ändå påkallad 

med anledning av att transaktionstestet kan anses uppfyllt om det föreligger 

”irrevocable liability” eller ”transfer of title” inom Förenta staterna. Det förefaller dock 

tveksamt att transaktionstestet skall anses uppfyllt enligt nyss nämnda kriterier. Detta 

eftersom definitionen av ”tender offer” svårligen kan anses uppfylla ”irrevocable 

liability”. Möjligen kan en budgivare självmant utforma erbjudandet så att ”irrevocable 

liability” uppkommer i Förenta staterna, men det förefaller ytterst osannolikt att det 

skulle hända. Detsamma får förmodligen antas gälla angående ”transfer of title”. Dess-

utom bör en äganderättsövergång anses ske i det land där en aktie är noterad under för-

utsättning att inget annat avtalats eller framkommer av omständigheterna i ett särskilt 

fall. 

                                                 
471 Jfr Buxbaum, H.L., Remedies for Foreign Investors Under U.S. Federal Securities Law, s. 186. 
472 Se s. 41. 
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 Som diskuterats ovan angående Section 14(e) finns det även en möjlighet för dom-

stolarna att inte tillämpa Section 10(b) även om det föreligger en inhemsk trans-

aktion.473  

 Dodd-Frank Act har som tidigare diskuterats påverkat möjligheten för SEC och DOJ 

att föra talan mot överträdelser av Section 10(b).474 Föreligger tillräckligt ”conduct”- 

eller ”effect” i Förenta staterna riskerar en budgivare att hamna inför amerikansk dom-

stol. Även här kan nämnas SEC villighet eller möjlighet att föra tala förmodligen enbart 

sträcker sig till särskilt flagranta överträdelser.475 

 

 

5.6 Avslutning 

I samband med ett offentligt uppköpserbjudande på den svenska aktiemarknaden före-

faller endast risken att utsättas för en statlig process i Förenta staterna fortfarande 

föreligga. Möjligheten att starta privata processer tycks med största sannolikhet inte 

vara möjligt längre. För att inte riskera att amerikansk lagstiftning aktualiseras bör ett 

offentligt uppköpserbjudande inte komma från Förenta staterna. Vidare bör man und-

vika att utföra transaktionen i Förenta staterna. Det synes dessutom finnas stöd för att 

inte tillämpa amerikansk värdepapperslagstiftning även om ett erbjudande härstammar 

från Förenta staterna eller om transaktionen utförs i Förenta staterna. Detta förutsätter 

att transaktionen eller erbjudandet kan ses som en i huvudsak utländsk angelägenhet.  

  

                                                 
473 Se s. 73. 
474 Se avsnitt 4.3.3. 
475 Se s. 73 f. 
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6 Avslutning 

Den ovan gjorda undersökningen visar att Morrison förändrade spelreglerna gällande 

möjligheten att tillämpa amerikansk värdepapperslagstiftning extraterritoriellt. Tidigare 

fanns det möjlighet för klagande parter att åberopa överträdelser av lagstiftningen även 

när det inte existerade något egentligt amerikanskt skyddsintresse. Morrison undanröjde 

en mångårig praxis och införde istället ett fokus på transaktionen beträffande över-

trädelser av Section 10(b). Supreme Courts avgörande byggde på presumtionen mot 

extraterritoriallitet. Denna princip innebär att en bestämmelse i den amerikanska lag-

stiftningen som utgångspunkt inte har extraterritoriell verkan om inte motsatsen tydligt 

framgår. Morrison gällde en påstådd överträdelse av Section 10(b), men som avgöran-

det och även andra avgöranden från Supreme Court visar, är inte presumtionen mot 

extraterritoriallitet endast tillämpbar i fråga om Section 10(b). Presumtionen kan appli-

ceras på hela den amerikanska lagstiftningen, vilket jag gjort ovan genom att undersöka 

delar av den amerikanska uppköpslagstiftningens extraterritoriella verkan. Min under-

sökning har behandlat Section 14(d), 14(e) och 10(b) i samband med offentliga 

uppköpserbjudanden. 

 Det förefaller vara ytterst tveksamt om någon av nyssnämnda bestämmelser kan ges 

extraterritoriell verkan vid ett offentligt uppköpserbjudande. Detta gäller emellertid 

endast privata rättssubjekts möjligheter att driva processer i Förenta staterna. Läget är 

sannolikt ett annat med avseende på processer förda av amerikanska staten. Här är 

visserligen viktigt att komma ihåg att SEC förmodligen har föga intresse av att väcka 

talan i de flesta situationer. Konsekvensen av det ovanstående för svenska aktörer vid ett 

offentligt uppköpserbjudande är att amerikansk värdepapperslagstiftning ytterst sällan 

kan aktualiseras. 

 Trots att Förenta staterna förlorat rollen som ett ”Shangri-La” för processer i sam-

band med värdepapperstransaktioner finns fortfarande andra jurisdiktioner med en 

extensiv tillämpning av sin lagstiftning. Kanada är ett av de länder som möjligen trätt 

fram för att överta rollen från Förenta staterna.476 Ett annat land som nämns i samman-

hanget är Nederländerna.477 

                                                 
476 Se allmänt Monestier, T.J., Is Canada the New Shangri-La of Global Securities Class Actions?, s. 305 

ff. 
477 Kaal, W.A., Painter, R.W., Forum Competition and Choice of Law Competition in Securities Law 

after Morrison v. National Australia Bank, s. 165 ff. 
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 Att Förenta staterna för närvarande släppt rollen som huvudsakligt land för grän-

söverskridande processer vid värdepapperstransaktioner kan möjligen leda till en 

konkurrens länder emellan för att skapa det mest gynnsamma processklimatet.478 Man 

bör visserligen inte glömma bort att kongressen ännu inte vidtagit någon åtgärd efter att 

SEC studie lämnats in. Sannolikheten för att kongressen återinför möjligheten att pro-

cessa för privata rättssubjekt bör emellertid anses vara låg. Förvisso kan kongressen 

anse att vissa av de situationer där amerikanska investerare lämnas utan skydd bör un-

danröjas. En möjlighet för kongressen är att helt utesluta ”F-Cubed”-mål, medan vissa 

”F-Squared”-mål återigen skyddas av lagstiftningen. Om kongressen väljer att agera bör 

i vart fall Section 929P förtydligas för att inte möjliggöra vitt skilda tolkningar, efter-

som onödiga processer då kan undvikas. Ett klart rättsläge får anses eftersträvansvärt för 

att tydliggöra för marknadens aktörer vad som anses utgöra gällande rätt. 

  

                                                 
478 Se allmänt Kaal, W.A., Painter, R.W., Forum Competition and Choice of Law Competition in 

Securities Law after Morrison v. National Australia Bank, s. 133 ff. 
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