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1. Inledning 

 

 

1.1  Bakgrund 
 
Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden är en särpräglad form av 

företagsförvärv där en budgivare offentliggör ett bud på aktierna i målbolaget. Huruvida 

budgivaren är framgångsrik är avhängigt målbolagets aktieägares inställning till budet. Till 

sin hjälp att ta ställning till det offentliggjorda uppköpserbjudandet har aktieägarna 

målbolagets styrelse. Styrelsen, med sin goda insyn och förståelse av målbolaget, bistår 

aktieägarna i förvärvsprocessen och intar rollen som ombud åt aktieägarkollektivet. Publika 

transaktioner är även förenade med kostnader, t.ex. för finansiell och legal rådgivning. På 

grund av dessa kostnader är budgivare måna om att i så hög grad som möjligt försäkra sig 

om att ett offentliggjort bud kommer fullföljas. Det är inte ovanligt att budgivare på olika 

sätt försöker binda upp målbolaget och målbolagets aktieägare för att på så vis försäkra sig 

om att deras bud kommer accepteras. 

Bland praktiskt verksamma jurister på området har det under en tid diskuterats huruvida 

offentliga uppköpserbjudanden är en ren ägarfråga, dvs. reserverad målbolagets aktieägare. 

Den andra sidan av myntet är frågan om styrelsens roll vid publika transaktioner och i 

vilken utsträckning de ska vara delaktiga i förvärvsprocessen. Förespråkare för 

uppfattningen att publika företagsförvärv är en ägarfråga menar att styrelsens roll inte 

borde utsträcka sig längre än till att förmedla information mellan budgivaren och 

målbolagets aktieägare. Främst tycks denna grupp motsätta sig målbolagsstyrelsens 

möjligheter att vidta åtgärder som till viss del binder målbolaget till budgivaren. Anhängare 

av den motsatta uppfattningen menar att beslutet att förvärva bolaget i och för sig är en 

ägarfråga men att styrelsen ska ha en aktiv roll i förhandlingsprocessen och i princip kunna 

förhandla med budgivaren.  

I den för svensk del närliggande engelska takeover-regleringen har det under de senaste 

åren skett begränsningar vad gäller styrelsens möjligheter att vidta åtgärder i förhandlingen, 

främst styrelsens möjligheter att ingå budrelaterade arrangemang, särskilt transaktionsavtal. 

Förändringen har varit ett resultat av den politiska debatt som uppstått i efterdyningarna av 

det medialt uppmärksammade budet på engelska Cadbury från amerikanska Kraft 2010. 

Den svenska takeover-regleringen har hittills givit styrelsen möjligheter att ingå 

transaktionsavtal med budgivaren men denna möjlighet kommer inom kort försvinna. I 

och med ikraftträdandet av den nya revideringen av takeover-regelverket den 1 februari 
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2015 uppställs nu ett förbud mot att styrelsen ingår budrelaterade arrangemang med 

budgivaren, där inräknat transaktionsavtal. Den svenska rättsuppfattningen har således valt 

att gå på den engelska linjen och adopterat uppfattningen att styrelsen ska ha en mindre 

aktiv roll i förhandlingsprocessen.  

 

 

 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att behandla målbolagsstyrelsens roll vid offentliga 

uppköpserbjudanden. Inom den aktiemarknadsrättsliga litteraturen har målbolagets roll 

behandlats men oftast som en del i en större ämnesbehandling. Frågeställningen jag valt är i 

vilken utsträckning, och på vilket sätt, en målbolagsstyrelse kan främja ett offentligt uppköpserbjudande. 

Syftet är att göra en samlad redogörelse för styrelsens roll vid takeover-situationer. Den 

aktuella frågeställningen innebär i sin tur att man även måste ställa frågan: 

 

• I vilken utsträckning den gällande regleringen på området tillåter att styrelsen 

främjar en specifik budgivare, samt 

• hur den möjligheten påverkas av förekomsten av en alternativ budgivare, dvs. 

situationen där en potentiell budstrid kan uppkomma?  

 

Syftet med uppsatsen är inte i första hand att göra en komparativ studie mellan svensk och 

engelsk reglering även om den sistnämnda, av skäl som kommer förklaras härunder, har en 

betydande inverkan på den svenska takeover-regleringen. Sålunda kommer detta arbete 

även behandla frågan om den svenska regleringen bör utformas i linje med den 

rättsutveckling som skett i England eller om svensk takeover-reglering ska utformats på ett 

självständigt sätt. Som kommer framgå av senare avsnitt är styrelsens möjligheter att 

förhandla med budgivare beroende på aktieägarnas intresse för budet. Detta innebär att 

även frågan om vad som utgör aktieägarnas intresse kommer behöva behandlas.  
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1.3 Arbetsmetod och material  

Frågan om i vilken utsträckning målbolaget kan främja ett offentligt uppköpserbjudande 

kommer att besvaras med en analys av det rådande rättsläget baserat på den information 

som kan hämtas från rättspraxis, lagstiftning och doktrin. På grund av de nära samband 

som råder mellan olika europiska länders takeover-reglering kommer detta arbete till viss 

del bygga på utländska rättskällor.  

Det land vars rättsliga hantering kommer behandlas med särskilt intresse är den engelska 

takeover-regleringen. De svenska takeover-reglerna, likt många motsvarande regelverk i 

andra europeiska länder, bygger i betydande utsträckning på det engelska regelverket.1  

Även takeover-direktivet 2  har använt den brittiska takeover-regleringen som materiell 

förebild.3 Det engelska regelverkets officiella namn är the City Code on Takeovers and 

Mergers4  men kommer fortsättningsvis hänvisas till som Takeover Code eller Koden. Av 

särskilt intresse är det engelska-regelverket även på grund av den revidering av regelverket 

som genomfördes 2011. Sammantaget ter det sig därför som naturligt att till viss del basera 

en argumentation om den svenska takeover-problematiken på argument och avvägningar 

hämtade från England. 

Jag har valt att inte beröra amerikansk rätt. Detta beror främst på att den amerikanska 

rätten bygger på en rättssystematik som inte lika lätt går att förena med den svenska. 

Således blir hänsynstaganden inom amerikansk takeover-reglering svårtillämpade på 

svenska fall. I de fall amerikansk rätt kan komma att vara aktuell kommer detta naturligtvis 

behandlas. På vissa ställen i detta arbete och i doktrin har även finsk rätt behandlats i 

anslutning till den svenska. Detta beror främst på den finska rättens nära samband med den 

svenska både på ett aktiebolagsrättslig och ett aktiemarknadsrättsligt plan.  

På grund av denna komparativa aspekt av arbetet samt ämnets generella internationella 

karaktär kommer jag hänvisa till vissa källor på sitt ursprungsspråk. Detta gör jag främst för 

att inte riskera att den hänvisade källans innehåll förloras i översättningen. Vad gäller 

enskilda rättsliga figurer, begrepp eller principer kommer jag så långt som det är möjligt 

försöka hänvisa till dem på svenska. På grund av att detta är ett område med hög 

internationell prägel har många engelska begrepp adopterats av den svenska doktrinen och 

                                                
1 SOU 2005:58, s. 199. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. 
3 Prop. 2005/06:140, s. 34. 
4 The City Code on Takeovers And Mergers är det engelska takeover-regleverket och består av ett antal 
generella principer samt flera specifika regler om hur budgivare och målbolag ska agera vid publika 
företagsförvärv. Regelverket är framtagna och förvaltas av The Panel on Takeovers and Mergers. För en mer 
utförlig genomgång av det engelska regelverkets uppkomst och syfte se sektion A i inledningen till the City 
Code on Takeovers and Mergers. 
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jag anser att man därmed kan hänvisa till dem på deras ursprungsspråk. Detta kommer 

främst bli relevant vid diskussionen kring transaktionsavtal i avsnitt 4.4. 

Utöver den komparativa aspekten berör aktiemarknadsrättsliga diskussionen även delar av 

aktiebolagsrätten. I detta gränsland framkommer en hel del avvägningsfrågor vad gäller 

tolkning och tillämpning. Arbetet har därvid till viss del gått ut på att försöka utreda hur 

dessa två rättsområden samverkar när man behandlar frågor som hänför sig till förvärv av 

bolag på aktiemarknaden. 

Vad som sägs i redogörelsen om målbolagsstyrelsens agerande är tillämpligt även på den 

verkställande direktören i målbolaget, i den mån denna är delaktig i förvärvsprocessen. 

Detta gäller dock inte i de fall då styrelsen har en exklusiv handlingsskyldighet som inte 

utsträcker sig till den verkställande direktören eller andra bolagsorgan.  

 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Som framgår av uppsatsens syfte lämnas privata förvärvsprocesser utanför detta arbete. Jag 

behandlar inte heller försvarsåtgärder som målbolagsstyrelsen kan företa för att skydda sig 

mot en potentiell budgivare. Jag fokuserar således uteslutande på situationer där 

målbolagsstyrelser är vänligt inställda till det aktuella uppköpserbjudandet. Eventuella 

skatterättsliga spörsmål som kan vara relevanta för frågeställningen behandlas inte. Denna 

uppsats är även avgränsad till att behandla frågeställningen då budgivaren offentliggör ett 

bud om köp av målbolagets noterade aktier. Offentliga uppköpserbjudanden förenade med 

sidoaffärer avseende inkråmsöverlåtelser eller dylikt lämnas utanför detta arbete. 

Uppsatsen fokuserar på förvärv av bolag som är upptagna till handel på någon av de två 

börserna, Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM). Förvärv av bolag som är 

listade på en MTF5 kommer inte behandlas i detta arbete. Enbart takeover-reglerna för 

Nasdaq Stockholm kommer behandlas. Takeover-reglerna på NGM är emellertid 

likalydande och vad som sägs om tolkning och tillämpning av takeover-regelverket torde 

därmed även gälla för NGM:s motsvarande reglering.6 Av utrymmesskäl kommer jag 

främst att behandla de tre huvudsakliga dispositioner en styrelse kan företa för at underlätta 

                                                
5 En Multilateral Trading Facility (MTF) är en sorts alternativ handelsplattform som introducerades i och med 
MiFID-direktivet 2004/39/EG. Den främsta skillnaden gentemot börserna är att bolag listade på dessa 
handelsplattformar inte behöver följa ett lika omfattande regelverk. I Sverige finns idag tre 
handelsplattformar, First North, Nordic MTF samt Aktietorget.  
6 Nyström m.fl., s. 15. 
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ett bud, nämligen att tillåta due diligence-undersökningar, att lämna en rekommendation 

vid utlåtandet om budet och att ingå transaktionsavtal med budgivaren. Stora delar av den 

problematik som belyses i detta arbete torde även kunna analyseras utifrån argument 

hänförliga till andra rättsområden än aktiemarknads- och aktiebolagsrätten. Jag lämnar 

sådana argument utan hänseende om inget annat anges i det enskilda fallet.  

Angående begrepp och rättsliga principer, antingen svenska eller utländska, som inte har 

en direkt avgörande relevans för frågeställningen kommer jag att gå igenom dessa i den 

grad som anses behjälplig för den relevanta diskussionen. Jag vill härmed avskriva mig från 

ansvaret för att dessa begrepp och principer har utretts till fullo i detta arbete. 

 

 

 

 

1.5 Kort om begreppsbildning 

Det fortsatta arbetet kommer innehålla en stor mängd begrepp och hänvisningar som för 

en mindre bevandrad läsare kan framstå som oklara. I detta avsnitt kommer jag kortfattat 

klargöra vad jag menar med vissa begrepp som förekommer genomgående i arbetet. Andra 

begrepp kommer att förklaras i anslutning till där de behandlas.  

Med en reglerad marknad avser jag en marknad för handel med finansiella instrument 

enligt definitionen i 1 kap. 5 § VpmL7. Synonymt med begreppet reglerad marknad 

kommer jag använda börs eller aktiemarknad. Begreppet offentligt uppköpserbjudande 

inklusive synonymerna offentligt erbjudande eller bud har samma innebörd som 

legaldefinitionen i 1 kap 2 § LUA8. En budgivare är en aktör som lämnar ett sådant 

offentligt uppköpserbjudande. Med aktiemarknadsbolag eller noterade bolag menar jag 

bolag vars aktier tagits upp till handel på en reglerad marknad. Noterade bolag utgör även 

en del av det aktiebolagsrättsliga begreppet publikt bolag enligt definitionen i 1 kap. ABL9 

eftersom detta utgör en förutsättning för notering. Med målbolag menar jag det bolag vars 

aktier är föremål för det offentliga uppköpserbjudandet. Av systematiken följer att även 

målbolaget alltid är ett noterat bolag. Med aktiemarknadsrätt menar jag de rättsregler som 

rör noterade bolag och bolag listade på handelsplattformar. 10  Jag ansluter mig även till 

Stattins uppfattning om att separera på aktiemarknadsrätt och börsrätt. Börsrätt, till skillnad 

                                                
7 Lag (2007:528) om Värdepappersmarknaden. 
8 Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 
9 Aktiebolagslag (2005:551). 
10 Stattin, Takeover, s. 35 f.  



 

 
12 

från aktiemarknadsrätt, omfattar de regler som styr de reglerade marknader och 

handelsplatser där handel med aktier bedrivs.11  

 

 

 

 

1.6 Disposition 

Den fortsatta framställningen är disponerad enligt följande. Avsnitt två kommer att 

behandla de relevanta rättskällorna på aktiemarknadsområdet samt diskutera relationen 

mellan aktiemarknadsrätten och aktiebolagsrätten. Avsnitt 3 behandlar begreppet bolagets 

intresse i svensk och engelsk rätt samt utreder vad som omfattas av begreppet aktieägarnas 

intresse. Avsnitt 4 innehåller en redogörelse av de huvudsakliga åtgärder som 

målbolagsstyrelsen har till sitt förfogande när de hanterar ett offentligt uppköpserbjudande. 

Varje åtgärd behandlas separat och kommer att belysas utifrån både svensk och engelsk 

rätt. Avsnitt 5 behandlar styrelsens möjlighet att främja ett bud i fallet då det förekommer 

mer än ett uppköpserbjudande på målbolaget. I avsnitt 6 diskuteras hur man för svenskt 

vidkommande valt att reglera målbolagets möjlighet att främja ett bud samt om denna 

reglering är bra. Därtill förs en diskussion om i vilken riktning den svenska regleringen bör 

röra sig utifrån vilka intressen som bör styra regleringen av offentliga uppköp på 

aktiemarknaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Stattin, Takeover, s. 40. 
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2. Regelverket kring offentliga uppköpserbjudanden 

 

 

2.1  Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten 

Innan en redogörelse över rättskällorna på aktiemarknadsrättens område lämnas kan det 

vara lämpligt att försöka definiera relationen mellan aktiebolagsrätten och 

aktiemarknadsrätten. Behovet av att definiera dessa två områden och hur de hör samman 

ligger i att noterade bolag styrs av två sorters regelbildningar med två till viss del olika 

syften. Aktiebolagsrätten främsta rättskälla, aktiebolagslagen, är inte bara tillämplig på 

publika bolag, där innefattat noterade bolag, utan alla former av aktiebolag om inget annat 

föreskrivs, 1 kap. 2 § st. 3 ABL. Därutöver har ABL inte syftet att reglera någon form av 

särskild verksamhet som aktiebolaget bedriver. Syftet bakom ABL är att reglera 

associationsformen i allmänhet och konstitutionella frågor såsom aktiebolagets uppkomst, 

fortvarighet och förvaltning. 12  De aktiemarknadsrättsliga rättskällor som styr noterade 

bolag på marknaden, såsom exempelvis takeover-regelverket, är däremot exklusiva dem 

som noteras just på den reglerade marknaden och hur aktier i dessa bolag får överlåtas. De 

syften som ligger till grund för denna lagstiftning kan vara andra än de som ligger bakom 

bestämmelserna i ABL. På grund av dessa två rättsområdens skillnader i syfte och 

bakomliggande intressen kan svåra rättsliga överväganden förekomma och det kan även gå 

så långt att vad som anses gälla aktiemarknadsrättsligt knappast kan anses överensstämma 

med aktiebolagsrätten.13 Det är således centralt att försöka få en uppfattning om hur man i 

gränslandet mellan dessa två rättsområden konstaterar vad vilka rättsliga principer som ska 

tillämpas när man besvarar frågan om vad som utgör tillåtet agerande. Fastställandet av 

denna relation kommer bl.a. vara av intresse senare då definitionen av aktieägarintresset 

diskuteras. 

Uppenbart så här långt i redogörelsen är att alla aktiebolag är skyldiga att följa ABL i 

egenskap av tvingande lagstiftning. Detsamma gäller för de regler i annan tvingande 

lagstiftning som berör aktiebolag. ABL innehåller flera regler avsedda för publika bolag 

men inga som direkt berör offentliga uppköpserbjudanden. Stattin menar att de principer 

som ligger till grund för de två rättsområdena löper parallellt och de allmänna 

associationsrättsliga principerna i ABL får genomslag i aktiemarknadsrätten men att 

                                                
12 Lindskog, Börsrätt, s. 54. 
13 Lindskog, Börsrätt, s. 55. 
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genomslaget kan modifieras beroende på situation.14 Detta torde enligt Stattin främst ske i 

de områden som kan kännetecknas som aktiemarknadsrättens huvudfrågor. 

Aktiemarknadsrätt och aktiebolagsrätt utgör således två separata juridiska subdiscipliner. 

Systemargument såsom att det som är tillåtet i den ena subdisciplinen bör vara tillåtet i den 

andra om inte starka skäl talar däremot, kan vara av vikt vid tolkning och tillämpning av de 

regler inom subdisciplinerna som berör noterade bolag.15 

Lindskog som även behandlat frågan om relationen mellan dessa två rättsområden 

konstaterar att det förekommer ett visst regelglapp och att regler inom aktiebolagsrätten i 

många fall har fått ge vika med stöd av etablerad aktiemarknadspraxis.16 Emellertid menar 

Lindskog att ABL:s tvingande regler, såsom kapitalskyddsreglerna till förmån för 

borgenärskollektivet, inte kan kringgås av noterade bolag med stöd av aktiemarknads-

rättsliga principer eller praxis.17 Även om Stattin inte hävdar motsatsen, tycks Lindskog i sin 

redogörelse ge ett starkare uttryck än vad Stattin gör för uppfattningen att aktiebolagsrätten 

kan inskränka marknadsrättsliga företeelser vilket torde innebära att även om de två 

rättsområdena existerar tillsammans har aktiebolagsrätten företräde. 

På andra håll i doktrin har man valt att, i ljuset av målbolagsstyrelsens skyldigheter enligt 

takeover-regelverket, konstatera att de förpliktelser som uppkommer för bolag enligt 

takeover-reglerna borde vara aktiebolagsrättsligt oantastliga.18 Skälet för denna uppfattning 

bygger på att börsnoteringar, som ett led i bolagets kapitalanskaffning, är tillåtna enligt 

aktiebolagsrätten. De skyldigheter som följer av börsnoteringen enligt takeover-regelverket 

är en effekt av ett lagstiftat krav för reglerade marknader att ha bestämmelser som reglerar 

offentliga uppköpserbjudanden.19 En förpliktelse som därmed följer av en bestämmelse i 

takeover-reglerna torde därför även vara inom ramen för vad som är tillåtet enligt 

aktiebolagsrätten. Som ett exempel hänvisas till att kostnader som bolaget ådrar sig vid 

upprättandet av sitt utlåtande om budet enligt II.19 måste anses vara affärsmässigt 

motiverad och därför inte en värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § ABL. Konsekvensen skulle 

annars vara att bolaget skulle hamna i en situation där det agerat lagstridigt oavsett vilken 

bestämmelse de väljer att handla efter. Detta innebär dock inte att andra enligt 

                                                
14 Stattin, Takeover, s. 39. 
15 Stattin, Takeover, s. 40. 
16 Lindskog, Börsrätt, s. 55. 
17 Lindskog, Börsrätt, s. 71. 
18  Nyström m.fl., s. 195. Att aktiebolagsrätten på samma vis kan ha begränsande verkan på 
aktiemarknadsrätten behandlas i avsnitt 3.3. 
19 Se 13 kap. 8 § VpmL. 
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aktiemarknadsrätten eventuellt tillåtna styrelseåtgärder är förbjudna enligt 

aktiebolagsrätten.20  

Av redogörelsen här ovan tycks frågan om relationen mellan aktiebolagsrätten och 

aktiemarknadsrätten inte vara helt och hållet klarlagd. Uppenbart är att noterade bolag inte 

uttryckligen kan agera i strid med tvingande lagstiftning. Som i fallet med 

borgenärsskyddsreglerna i ABL torde, som Lindskog påpekar, bolaget vara begränsad i sin 

dispositionsförmåga. I allmänhet bör i så lång utsträckning som möjligt principerna i de två 

rättsområdena läsas tillsammans för att uppnå en enhetlig systematik. I de fall två 

”konkurrerande” principer förekommer, borde man i enlighet med vad Stattin påpekar 

göra en in casu-bedömning. Frågan för handen blir då ifall den aktiebolagsrättsliga 

principen modifieras av aktiemarknadsrätten eller om aktiebolagsrätten fortfarande utgör 

grunden för tolkningen av bolagets agerande. 

 

 

 

 

2.2 Reglerna på börsen 

 

2.2.1 EU-rätten och svensk offentlig lagstiftning 
Som ett led i att effektivisera den inre marknaden och rörligheten av varor och tjänster 

inom EU antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 

2004 om uppköpserbjudanden, eller takeover-direktivet. Direktivet ligger till grund för den 

svenska lagstiftningen som reglerar offentliga uppköpserbjudanden, LUA. Likt andra 

gemenskapsrättsliga rättskällor ska nationell reglering på takeover-området läsas 

direktivkonformt och i så stor mån som möjligt uppfylla direktivets syfte.21 Detta innebär 

att direktivtexten och de ändamålsbestämmelser som anges i direktivets inledning i allra 

högsta grad kan ha relevans för en tolkning på nationell nivå även om direktivet i och för 

sig redan är implementerad genom svensk lagstiftning. Av art. 3.1 i takeover-direktivet 

framgår de allmänna principerna vid offentliga uppköpserbjudanden. Direktivet tycks 

däremot inte ha vertikal direkt effekt och av vad som framgår av art. 3.2 är det inte heller 

frågan om ett fullharmoniseringsdirektiv. 22  Direktivet ålägger medlemsstaterna att i 

nationell lagstiftning implementera direktivet men lämnar det upp till medlemsstaterna att 

                                                
20 Se avsnitt 3.3 om borgenärsskyddsreglerna. 
21 C-14/83 von Colson och Kaman mot Land Nordrhein-Westfalen (1984) ECR 1891. 
22 Stattin, Takeover, s. 98 ff.  
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avgöra huruvida delar av direktivet skall implementeras genom självreglering. Som Stattin 

påpekar öppnade detta för en principiell offentlig legitimitet åt självreglering av offentliga 

uppköpserbjudanden som inte tidigare existerat.23  

Av art. 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna inte kan implementera direktivet enbart 

genom självreglering utan att en sådan regleringskompetens behöver bemyndigas genom 

lag eller förordning. Ett sådant bemyndigande hittas i 13 kap. 8 § VpmL där det föreskrivs 

att en börs ska ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som uppfyller de krav som 

framgår av takeover-direktivet. Vidare framgår av 2 kap. 1 § st. 1 LUA att ett offentligt 

uppköpserbjudande på en reglerad marknad enbart får läggas om budgivaren åtagit sig mot 

den reglerade marknaden där målbolagets aktier är noterade, att följa de regler som den 

börsen fastställt för sådana erbjudanden samt underkastat sig börsens möjlighet att utfärda 

sanktioner ifall reglerna inte följs. Kravet i LUA 2 kap. 1 § löser ett tidigare problem som 

uppmärksammats i exempelvis Perstorp-fallet 24  där en budgivare kunnat kringgå 

skyldigheten att följa regelverket.25 LUA behandlar därefter inte så mycket mer vad gäller 

själva förvärvsprocessen utan lämnar detta till börsernas självreglering. Resterande kapitel i 

LUA behandlar frågor om otillåtna försvarsåtgärder, budplikt, genombrott i bolagsordning, 

informationsgivning samt frågan om sanktioner vid olika överträdelser vilket är ett krav 

enligt art. 17 i direktivet. De ska enligt direktivtexten tillämpas på ett sådant vis att de blir 

effektiva, proportionella samt avskräckande.  

 

 

 

 

2.2.2 Takeover-regelverket på den svenska aktiemarknaden 

Som framgår av redogörelsen ovan finns det krav på att reglerade marknader uppställer 

regler för offentliga uppköpserbjudanden. På de två reglerade marknaderna i Sverige, 

Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market (NGM) finns det därför ett särskilt 

regelverk som reglerar offentliga uppköpserbjudanden riktade mot bolag vars aktier är 

noterade på respektive marknad.  

Även om LUA var den första lagstiftningen som berörde takeover-erbjudanden har 

regelverk rörande offentliga uppköpserbjudanden funnits i Sverige sedan 1971 då 

Näringslivets börskommitté (NBK) utfärdade den första rekommendationen om offentliga 

                                                
23 Stattin, Takeover, s. 101. 
24 AMN 2000:20. 
25 Sevenius, Börsrätt, s. 275. 
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uppköpserbjudanden. 26  I samband med revideringen 2003 bytte man även ut ordet 

”rekommendationer” mot ”regler” vilket är benämningen som används idag. Det svenska 

takeover-regelverket är likt många motsvarande regelverk i andra europeiska länder baserat 

på den engelska motsvarigheten, Takeover Code. Även takeover-direktivet har använt det 

brittiska takeover-regelverket som materiell förebild. 27  Med tanke på det engelska 

regelverkets nära samband med både det svenska takeover-regelverket och takeover-

direktivet kommer tolkningen och tillämpningen av detta ha stor betydelse för diskussionen 

senare i framställningen och kommer därmed behandlas mer utförligt i kommande avsnitt. 

De svenska takeover-reglerna ligger nu under varje enskild marknads ansvar men dessa 

regler bygger på NBK:s tidigare regelverk med små förändringar.28 Ansvaret för den 

löpande förvaltningen av regelverken har delegerats till Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

som utgör en del av föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Den senaste 

revideringen av Nasdaq Stockholms takeover-regelverk trädde i kraft den 1 februari 2015.  

Takeover-reglerna är det centrala regelverket för offentliga uppköpserbjudanden på de av 

de reglerade marknaderna. Bundenheten till reglerna är avtalsrättsligt mellan börsen och 

aktiemarknadsbolagen genom att bolaget inför en notering förbinder sig att följa Börsens 

Regelverk och för budgivaren enligt det åtagande att följa takeover-regelverket som 

erfordras enligt 2 kap. 1 §. LUA 

 

 

 

 

2.2.3 Finansinspektionen, FFFS och börsens regelverk 

En ytterligare aktör som bör nämnas i sammanhanget är den svenska tillsynsmyndigheten 

för bl.a. börsverksamhet, Finansinspektionen (FI). Även om det formella ansvaret för 

tillsyn fortfarande vilar på FI har man valt att med stöd av 7 kap. 10 § LUA delegera vissa 

uppgifter till Aktiemarknadsnämnden. 29  Dessa är bl.a. skyldigheten att lämna 

tolkningsbesked och möjligheten till att lämna dispens enligt 7 kap. 4 och 5 §§. 

Finansinspektionen har inte utfärdat några ytterligare föreskrifter som direkt berör 

offentliga uppköpserbjudanden. Däremot publicerar FI löpande vägledning för börsbolag 

som till viss del berör offentliga uppköpserbjudanden.30 FI:s vägledning är i och för sig inte 

                                                
26 SOU 2005:58, s. 54. 
27 Prop. 2005/06:140, s. 34 
28 Stattin, Takeover, s. 102. 
29 FFFS 2007:17, 14 kap. 1 § 
30 Se exempelvis Vägledning: Börsbolag, FI Dnr 11-1971 (uppdaterad 16 oktober 2013). 
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rättsligt bindande men klargör myndighetens uppfattning om vad som gäller vid offentliga 

uppköpserbjudanden. Kungörelser av Aktiemarknadsnämndens beslut ska enligt 14 kap. 2 

§ FFFS 2007:17 publiceras på nämndens egen hemsida vilket tydliggör att nämndens arbete 

är fristående från FI i detta hänseende. Finansinspektionen är dock överklagandeinstans för 

beslut av Aktiemarknadsnämnden enligt 8 kap. 1 § LUA. Beslut av FI får i sin tur 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 8 kap. 3 § LUA.  

Enligt den senaste utvärderingen av samarbetet mellan FI och AMN konstaterades att 

AMN hanterar de uppgifter som delegerats dem väl, att de synpunkter FI tidigare haft på 

nämndens arbetssätt omhändertagits på ett tillfredsställande sätt samt att förtroendet för 

nämndens arbete som regeluttolkare är hög.31 Vidare tycks FI i det löpande arbetet förlita 

sig på aktiemarknadsnämndens roll och ansvarsfördelningen. Enligt den senaste 

redogörelsen av tillsynsverksamheten framgår att FI aldrig omprövar beslut från AMN som 

tagits i en fråga som berör en pågående utredning hos myndigheten.32 Aktörerna på 

marknaden tycks även väldigt sällan överklaga nämndens beslut till Finansinspektionen.33 

Utöver vad som sagts här ovan har budgivare även skyldigheten att informera 

Finansinspektionen om offentliga uppköpserbjudanden samt åtagandet gentemot börsen 

enligt 2 kap 2 § LUA. Enligt 2 kap. 3 § LUA ska budgivaren inom 4 veckor efter att ett 

erbjudande enligt 2 kap. 1 § offentliggjorts upprätta en erbjudandehandling och ansöka om 

godkännande hos FI. Dispens från tidsfristen får ges av AMN, efter delegering enligt 14 

kap. 1 § FFFS 2007:17, men endast om särskilda skäl föreligger. 

Regler som berör offentliga uppköpserbjudanden kan även hittas i Nasdaq OMX 

Stockholm – Regelverk för emittenter (1 juli 2011) där det föreskrivs i punkten 3.4.1: 

 

“Pågår inom bolaget förberedelser att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva aktier 

eller andra jämställda finansiella instrument i ett annat aktiemarknadsbolag, ska bolaget 

underrätta börsen när skälig anledning föreligger att förberedelserna kommer att leda till ett 

sådant erbjudande.  

 

Har bolaget underrättats om att annan planerar att lämna bolagets ägare ett offentligt 

erbjudande om att förvärva aktier eller andra därmed jämställda finansiella instrument i 

                                                
31 Finansinspektionens promemoria Uppföljande utvärdering av samarbetet mellan Finansinspektionen och 
Aktiemarknadsnämnden, FI Dnr 08-8404, s. 1. 
32 FI:s och AMN:s roller vid offentliga uppköpserbjudanden, Finansinspektionens redovisning inför finansutskottet 
11 mars 2008.  
33 En genomgång bland publicerat material visar att överklagan till FI av AMN:s beslut enbart hänt vid ett 
tillfälle, FI Dnr 09-533 (CayTel). I det fallet valde FI att fastställa nämndens beslut och avslå överklagan. 



 

 
19 

bolaget, och har detta inte offentliggjorts, ska bolaget underrätta börsen om det finns skälig 

anledning att anta att planen kommer att realiseras.” 

 

Detta krav säkerställer att börsen har vetskap om en tänkbar framtida transaktion och 

övervaka kursen för att på så vis säkerställa att ingen otillåten handel förekommer i 

anslutning med det offentliga uppköpserbjudandet. Utöver informationskravet, och vad 

som sagts i avsnitt 2.2.2, finns inga ytterligare bestämmelser i regelverket som reglerar 

offentliga uppköpserbjudanden.  

 

 

 

 

2.3 Aktiemarknadsnämnden och god sed på aktiemarknaden 

Den kanske mest centrala aktören i fråga om tillsyn över takeoverreglerna på 

aktiemarknaden är Aktiemarknadsnämnden. Nämnden bildades 1986 av Sveriges 

Industriförbund och Stockholms Handelskammare efter den så kallade Leo-skandalen.34 

Dess förebild var den brittiska The Panel on Takeovers and Mergers i London.35 AMN 

drevs initialt av Föreningen för aktiemarknadsfrågor. En ideell förening bestående av 

Svenskt Näringsliv, Stockholms handelskammare, Stockholmsbörsen, Svenska Fondhand-

lareföreningen, Svenska Bankföreningen, Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR) samt 

Sveriges Försäkringsförbund. Idag är nämnden ett av tre sakorgan inom Föreningen för 

god sed på värdepappersmarknaden. De övriga organen är Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering. Föreningens huvudmän är 

Aktiemarknadsbolagens förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares 

förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden, Nasdaq OMX Stockholm AB, Svenska 

Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv och Svensk 

Försäkring. 

Enligt 14 § i Stadgarna för föreningen för god sed på värdepappersmarknaden ska AMN 

genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska 

aktiemarknaden. De kan även på begäran från domstol eller annan myndighet uttala sig om 

god sed på aktiemarknaden. Enligt 16 § i föreningens stadgar består AMN av en 

ordförande, en vice ordförande samt högst 30 övriga ledamöter vilka utses av styrelsen för 

högst två kalenderår i sänder. Styrelsen ska se till att nämnden får en sammansättning som 
                                                
34 Sjöman, Aktiemarknadsnämnden och aktiebolagsrätten, s. 215. 
35 SOU 2003:22, s. 64. 
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är ägnad att inge förtroende hos aktörerna på aktiemarknaden och som är lämpliga med 

hänsyn till nämndens uppgifter. I den nuvarande sammansättningen kan man notera att 

ledamöterna till allra största del utgör individer med lång praktisk arbetslivserfarenhet av 

aktiemarknadsfrågor.36  

Utöver vad som sagts här ovan om de delegerade befogenheterna med stöd av LUA 

hämtar AMN sina formella befogenheter från takeover-reglerna för respektive börs. Enligt 

I.2 Takeover-regelverket är det upp till AMN att tolka och tillämpa regelverkets 

bestämmelser och om särskilda skäl föreligger, medge dispens från regelverket. På grund av 

den särskilda avtalsrättsliga konstruktion som binder börsbolag samt budgivare till 

takeover-regelverket uppkommer frågan hur AMN hämtar sin formella kompetens då de 

inte är avtalsrättslig motpart. Stattin hänvisar till att AMN:s formella kompetens bygger på 

en delegerad kompetens som börsen i sin tur hämtar från målbolagets respektive 

budgivarens åtagande att följa takeover-regelverket.37 Nämnden agerar således som börsens 

ombud i frågor om tolkning och tillämpning av regelverket och inte på grund av fristående 

kompetens. Stattin menar även att det sannolikt är så att nämndens regelverk i form av 

relevanta stadgar är accepterade av börsen på avtalsrättslig grund vilket har betydelse för 

möjlighet att överklaga. Enligt § 21 a i stadgarna för god sed på värdepappersmarknaden 

kan enbart uttalanden som sker med delegation från FI överklagas. Uttalanden om 

takeover-regelverket som grundar sig i delegationen från börsen saknar 

överprövningsinstans och den som vill överklaga ett sådant uttalande får då istället vända 

sig till allmän domstol för att få uttalandet prövat på grunden att uttalandet utgör ett 

avtalsbrott. 38  Börsen blir då motpart i målet istället för Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden, i egenskap av nämndens huvudman, eftersom inget 

avtalsförhållande föreligger mellan föreningen och bolaget. AMN har även en självständig 

kompetens att pröva frågor om god sed enligt 14 § i stadgarna för Föreningen för god sed 

på värdepappersmarknaden. Parter kan även uttryckligen eller konkludent ingå 

överenskommelse att ge nämnden kompetens att uttala sig i en fråga som en del av en 

avtalad tvistelösningsmodell. Stattin menar då att verkan av en sådan lösning enbart torde 

gälla partnerna emellan och att inte följa nämndens beslut skulle då utgöra avtalsbrott.39 

Ur ett materiellt hänseende kan nämnden enligt 14 och 15 §§ i stadgarna för Föreningen 

för god sed på värdepappersmarknaden pröva aktiemarknadsbolag i ett brett urval av 

situationer, där inräknat takeover-relaterade situationer. Därutöver är det naturligt att alla 
                                                
36 Bexhed, Lagrådet och Aktiemarknadsnämnden – några synpunkter, s. 63  
37 Stattin, Takeover, s. 90.  Se även avsnitt 2.2.2. 
38 Stattin, Takeover, s. 91. 
39 Stattin, Takeover, s. 91. 
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bolag vars handlande som omfattas av någon av de delegationer av formell kompetens som 

nämnts här ovan kan bli föremål för prövning. AMN har även funnit sig behörig att uttala 

sig om tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning som ett led i sitt allmänna uppdrag 

att verka för god sed på aktiemarknaden.40 

Det är även av vikt att försöka definiera begreppet god sed. Härunder kommer jag enbart 

ytligt diskutera begreppet och hänvisar därmed till annan litteratur för en mer heltäckande 

genomgång.41 Vad som omfattas av begreppet god sed på aktiemarknaden är inte helt 

fastslaget. Stattin menar att begreppet god sed på aktiemarknaden kan delas in i åtminstone 

dessa fyra undergrupper:42 

 

1. Förfaranden i strid mot gällande rätt, tillexempel aktiebolagslagen, LUA, praxis 

och andra uttalanden av Aktiemarknadsnämnden, är oförenliga med god sed. 

2. Det är inte heller förenligt med god sed att kringgå gällande rätt så att inte 

ändamålen med enskilda regler eller regelsystemet uppfylls. 

3. God sed fyller också ut regelsystemet på oreglerade områden när det behövs för 

att ändamålen med regelsystemet skall uppfyllas. 

4. God sed kan användas normativt för att reglera nya företeelser. 

 

Vad gäller punkten 4 har det föreslagits att god sed begreppet innefattar både en 

deskriptiv och en normativ del, dvs. både hur bolag generellt agerar i en viss situation men 

också hur de bör agera i framtiden.43 I Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter 

kap. 5 åläggs noterade bolag att följa ”allmänt vedertagen god sed på 

värdepappersmarknaden” vilket i kommentaren förtydligas som ”faktiskt förekommande 

praxis för börsbolagens uppträdande på aktiemarknaden”. Hur man ska tolka detta 

uttalande verkar inte vara helt klarlagt. Å ena sidan kan man tolka lokutionen ”faktiskt 

förekommande praxis” tillsammans med den följande meningen som exemplifierar flera 

organs uttalanden, däribland Aktiemarknadsnämndens, som uttryck för faktiskt 

förekommande praxis. Slutsatsen av en sådan läsning är att skrivningen innebär att enbart 

praxis som kommer till uttryck hos bl.a. AMN och andra, i kommentaren, uppräknade 

organ utgör sådan praxis som bolagen åläggs att följa. Vedertaget handelsbruk som endast 

utgör etablerad praxis mellan aktörerna på marknaden skulle i så fall inte utgöra allmänt 

vedertagen god sed på aktiemarknaden. 
                                                
40 AMN 2006:31. 
41 Se exempelvis avsnitt 3.4 i Stattin, Takeover. 
42 Stattin, Takeover, s. 137. 
43 Stattin, Takeover, s. 127. 
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Stattin är av åsikten att lokutionen ”faktiskt förekommande praxis” tycks ge stöd för att 

enbart den deskriptiva aspekten av god sed-begreppet utgör handlingsdirigerande praxis för 

noterade bolag. Stattin anser emellertid att man, med en privaträttslig präglad syn på 

börsreglerna, även borde tolka in den normativa delen av begreppet i börsens regelverk.44 

För egen del ansluter jag mig till läsningen som redovisas i föregående stycke.  

 

 

 

 

2.4 Sammanfattning av regelstrukturen på aktiemarknadsrättens område 

Syftet med avsnitt 2 har varit att gå igenom de centrala regelbildningar som bolag möts av 

när de finner sig själva i en offentlig uppköpssituation. Området är sedan 10 år tillbaka 

reglerat på EU-nivå även om den praktiska tolkningen och tillämpningen av direktivets 

principer till betydande del görs på självregleringsnivå av privata organ. Enligt doktrinen 

bör man på grund av det nära kontextuella förhållandet mellan takeover-reglerna och LUA 

kunna använda rättskällorna som ömsesidiga tolkningshjälpmedel.45 På så vis kan man i vart 

fall ha skäl att anta att takeover-reglerna i frågor på aktiemarknadsrättens område väger lika 

tungt som lagstiftningen på området, främst LUA, och kan användas för att tolka 

innebörden av bestämmelserna däri. I en juridisk analys kommer den yttre ramen förbli det 

syfte och de principer som framkommer i direktivtexten men på grund av att de utgör 

övergripande formuleringar, snarlika målsättningsstadganden, kommer en analys av 

rådande rättsläge främst stödjas på en tolkning av takeover-reglerna och LUA samt 

aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av regelverket. Därtill 

kommer tolkningen och tillämpningen av den brittiska the Takeover Code spela en viktig 

roll i analysen med tanke på det inflytande detta regelverk har haft och har på både de 

svenska takeover-regelverken och takeover-direktivet.  
 

 

 
 
 
 

                                                
44 Stattin, Takeover, s. 128. 
45 Stattin, takeover, s. 112.  
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3.   Definitionen av bolagets intresse samt begreppet aktieägarnas 

intresse  

 

 

3.1 Avsnittets syfte 

Av 8 kap. 4 § ABL framgår att styrelsens huvuduppgift är att ansvara för ”bolagets 

organisation och bolagets angelägenheter”. Hierarkiskt sett står styrelsen över den 

verkställande direktören som har till uppgift att sköta den löpande driften av bolaget men 

är underställd bolagsstämman som enligt den svenska modellen är det högsta beslutande 

organet i aktiebolaget. Aktieägarkollektivet är dock ofta väldigt spritt och det kan vara en 

svår och tidskrävande process att samla dem för att kunna fatta konkreta beslut i frågor 

som berör målbolaget. Vid ett offentligt uppköpserbjudande är det således naturligt att 

styrelsen utses till det organ som är ansvarigt för att representera målbolaget i 

förvärvsprocessen. Denna uppfattning framgår även av svensk takeover-reglering som 

uttryckligen ålägger styrelsen ansvaret att företräda målbolaget vid offentliga 

uppköpserbjudanden. På så vis agerar målbolagsstyrelsen som en ”gestor” eller 

uppdragstagare gentemot målbolagets aktieägare. 46  Genom detta sysslomannaansvar 

uppstår emellertid frågan om vilka intressen målbolagsstyrelsen ska beakta när de 

förhandlar med budgivaren samt vilka skyddsintressen som ska beaktas vid tolkning och 

tillämpning av takeover-reglerna.  

Stattin behandlar denna fråga ingående och kommer fram till slutsatsen att det för 

frågeställningen relevanta begreppet ”bolagets intresse” tycks vara uppdelat i tre delar och 

innebära att olika intressen blir aktuella för målbolagsstyrelsen beroende på vilken rättskälla 

man tillämpar.47 Begreppet tycks ha en innebörd för situationer som regleras i takeover-

direktivet och i implementeringen av direktivet i LUA.  En annan innebörd framkommer 

när man tillämpar takeover-regelverket. Där situationen varken omfattas av 

bestämmelserna i takeover-direktivet, LUA eller takeover-regelverket får man luta sig mot 

allmänna aktiebolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga principer för att fastställa vad som 

utgör bolagets intresse. Först och främst kommer jag utreda vilka intressen som skall 

beaktas i aktiemarknadsrättsliga spörsmål enligt rådande regler på aktiemarknadsrättens 

område. Därefter redovisas begreppet ”bolagets intresse” som det definieras efter en analys 

                                                
46 Lindskog, Börsrätt, s. 65. 
47 Stattin, Takeover, s. 66 f. 
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av dess innebörd enligt aktiebolags- och aktiemarknadsrättsliga principer.48 Jag kommer 

även kortfattat diskutera hur engelsk rätt beaktar styrelsens skyldigheter gentemot bolaget 

samt redogöra för vad begreppet aktieägarintresset mer konkret innebär. 

 

 

 

 

3.2 Begreppet ”bolagets intresse” inom aktiemarknadsrätten 

Vilken definition av begreppet bolagets intresse går då att läsa ur takeover-direktivet samt 

LUA? Av preambeln till direktivet framgår att medlemsstaterna ska skapa en effektiv och 

flexibel reglering som kan skydda aktieägarnas intressen i bolaget, särskilt dem med 

minoritetsinnehav.49 Utöver skyddet för aktieägare framgår inga ytterligare intressen i denna 

del. Av själva direktivreglerna framkommer inte mycket mer vägledning än på ett par 

ställen.  

Enligt art. 3.1 (c) framgår att målbolagets styrelse ska beakta intressen som ”bolaget i sin 

helhet” har och får inte förvägra aktieägarna möjligheten att ta ställning till budet. Av 

direktivtexten framgår inget ytterligare om vad som ska omfattas av lokutionen. I art. 9.5 

framgår att målbolagsstyrelsen vid sitt uttalande om budet ska redovisa skälen för sitt 

ställningstagande:  
 

”/…/  inbegripet styrelsens åsikter om den inverkan som genomförandet av erbjudandet har 

på bolagets samtliga intressen, särskilt sysselsättningen, och dess åsikter om budgivarens 

strategiska planer för målbolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på 

sysselsättningen och de platser som bolaget bedriver verksamhet /…/” 

 

Vad som menas med ”bolagets samtliga intressen” bör kunna tolkas som åsyftande samma 

intressen som ges till uttryck för i art. 3.1 (c). Sålunda tycks i vart fall direktivet ge 

öppningen för att sysselsättningen, dvs. de anställdas, intressen ska tas i beaktande vid 

offentliga uppköpserbjudanden. Stattin har efter en genomgång av bl.a. 

lagstiftningshistorien bakom art. 3.1 samt brittisk doktrin kommit fram till att en preliminär 

slutsats pekar på att formuleringen i art. 3.1 (c) anses omfatta mer än samtliga aktieägares 

intressen och även om artikeln ska omfatta ”stakeholder”-intressen, t.ex. sysselsättningen 

som uttryckligen nämns, framstår aktieägarnas intressen som tyngst vägande vid en 

                                                
48 Stattin, Takeover, s. 80. 
49 Se punkt 2, 6, och 9 i preambeln till takeover-direktivet. 



 

 
25 

tolkning och tillämpning av direktreglerna samt LUA.50 Även i art. 6.3 (i) framgår att 

budgivaren skall ange i erbjudandehandlingen: 

 

”Budgivarens avsikter i fråga om den framtida verksamheten i målbolaget och, i den mån det 

påverkas, även det budgivande bolaget, deras anställda och ledning, inklusive varje väsentlig 

förändring av anställningsvillkoren och i synnerhet budgivarens strategiska planer för bolagen 

och de effekter dessa kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där bolaget bedriver 

verksamhet.”  

 

I takeover-regelverket har man tagit in en uppräkning av allmänna principer som bygger på 

de i takeover-direktivet art. 3.1 angivna principerna. Skälet bakom detta är enligt Takeover-

utredningen att direktivets syften inte bara ska genomsyra utformningen utan även 

tolkningen och tillämpningen av den svenska regleringen.51  Skall en fördragskonform 

tolkning i så fall tillämpas? Stattin menar att så inte är fallet men i den mån takeover-

regelverket innehåller samma regler som direktivet torde en fördragskonform tolkning 

behöva göras.52 Enligt punkten b) i takeover-regelverkets allmänna principer ska: 

 

”Innehavarna av värdepapper i ett målbolag ska ges tillräcklig tid och information för att 

kunna fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet. När målbolagets styrelse ger värdepappers-

innehavarna råd ska den ge sina synpunkter på hur ett genomförande av erbjudandet 

kommer att påverka sysselsättningen, anställningsvillkor och placeringen av bolagets 

verksamhet.” 

 

Vidare framgår av punkten c) att: 

 

”Målbolagets styrelse ska handla med beaktande av de intressen som bolaget i sin helhet har 

och får inte förvägra värdepappersinnehavarna möjligheten att ta ställning till erbjudandet.” 

 

I båda punkterna öppnas för ett brett spektrum av intressen att beakta i och med att 

styrelsen dels i sin rådgivning ska ge synpunkter på förändringar av omständigheter som 

inte direkt berör aktieägarna, dels beakta intressen som bolaget har i sin helhet. Utöver 

punkt b) och c) i de allmänna principerna innehåller takeover-reglerna i II.17 ett uttryckligt 

krav för målbolagsstyrelsen att: 

                                                
50 Stattin, Takeover, s. 72.  
51 SOU 2005:58, s. 102. 
52 Stattin, Takeover, s. 77 med hänvisning till Sjåfjell, se not 119 på samma sida. 
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”/…/ i frågor relaterade till erbjudandet agera i aktieägarnas intresse.” 

 

Eftersom regeln ger klara besked om med vems intresse målbolagsstyrelsen ska agera efter 

har detta företräde framför de allmänna principerna i inledningen av takeover-regelverket.53 

Aktiemarknadsnämnden har också i flera fall fastställt styrelsens skyldighet att agera i 

aktieägarnas intresse. 54  Effekten av detta är enligt Stattin att ”stakeholder”-intressen 

utesluts helt från tolkningen av takeover-reglerna såtillvida inte en situation uppkommer 

där man måste tolka i ljuset av direktivet eller LUA, dvs. där inget särskilt skyddsintresse 

anges i regeln och de allmänna principerna i takeover-regelverkets inledning blir 

tillämpliga.55  

Regel II.19 st. 2 är näst intill likalydande med art. 9.5 i takeover-direktivet. En märkbar 

skillnad mellan direktivet och regelverket föreligger i att man i takeover-regelverket valt att 

skriva ”bolaget” istället för direktivregelns mer omfattande sfär ”bolagets samtliga 

intressen”. I kommentaren till II.19 diskuteras inte relationen till takeover-direktivet i detta 

hänseende. En tänkbar förklaring är för att man velat undvika otydligheter samtidigt som 

man förtydligar aktieägarintresset som det kommer till uttryck för i II.17.  Stattin menar att 

ett avvägningsproblem i och för sig föreligger i detta hänseende men att problematiken 

torde vara skenbar.56 I andra delar av doktrinen har liknande åsikter förts fram vad gäller 

vilka intressen som får praktisk relevans för målbolagsstyrelsen vid beslutsfattandet. 

Exempelvis tycks målbolagsstyrelsen med stöd av aktieägarintresset i II.17 vara mycket 

begränsad att i sin rekommendation enligt II.19 ta hänsyn till några sysselsättnings- eller 

verksamhetsgeografiska aspekter.57  

För att kort summera rättsläget framgår det således ur takeover-direktivet och LUA att en 

avvägning mellan ”stakeholder”- och ”shareholder”-intressen avgör vad som utgör bolagets 

intresse. Vid denna avvägning tycks dock aktieägarintresset väga tyngst. En liknande 

avvägning med stöd av principerna i takeover-regelverkets inledning ska göras vid 

tolkningen och tillämpningen av reglerna om inte den enskilda regeln uttryckligen pekar ut 

ett skyddsintresse. På grund av regel II.17 blir dock möjligheten att ta hänsyn till andra 

intressen än aktieägarintresset i praktiken obefintlig.58 

                                                
53 Stattin, Takeover, s. 77.  
54 Se t.ex. AMN 2007:10 och AMN 2008:43. 
55 Stattin, Takeover, s. 78. 
56 Stattin, Takeover, s. 76. 
57 Bjering & Sjöman, s. 564 f. 
58 Stattin, Takeover, s. 80. 
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3.3 Begreppet ”bolagets intresse” i oreglerade fall 

I de fall frågor hänförliga till offentliga uppköpserbjudanden faller utanför takeover-

direktivet, LUA eller takeover-regelverket får man falla tillbaka på aktiebolagsrättsliga och 

aktiemarknadsrättsliga principer för att definiera bolagets intresse.  

Vad som i dessa fall utgör bolagets intresse är inte helt uppenbart och har diskuterats på 

flera ställen i doktrin. På flera håll har slutsatsen dragits att bolagets intresse uteslutande är 

samtliga aktieägares gemensamma intresse. 59  Nerep och Samuelsson anser också att 

bolagsintresset är likalydigt med aktieägarnas gemensamma intresse. 60  Även 

Aktiebolagskommittén har i ett betänkande anslutit sig till denna syn.61 Taxell å andra sidan 

menar att bolagets intresse innebär en ”avvägning” mellan flertalet, ibland motstridiga, 

intressen som får relevans genom den konkreta situationen.62 Avvägningen leder till något 

Taxell kallar ett ”särskilt bolagsintresse” tillsynes skilt från aktieägarintresset. HD har i NJA 

1981 s. 1117, utan att ytterligare beröra skälen därför, konstaterat att bolagets intresse är 

synonymt med aktieägarnas. Inom den, ur svensk synvinkel, närliggande finska 

aktiebolagsrätten tycks en liknande uppfattning föreligga om vad som utgör bolagets 

intresse.63 Stattin har försökt definiera begreppet genom att diskutera begreppet utifrån 

olika modeller som kan tänkas avgöra bolagets intresse.64 Stattin argumenterar för att 

definiera bolagets intresse som aktieägarintresset baserat på att detta bl.a. ger operativa 

fördelar genom att göra det enklare att avgöra vad som utgör bolagets intresse.65  

Beträffande den särpräglade frågan om vad som utgör bolagets intresse i publika 

företagsförvärv har Nyström och Sjöman påpekat att aktiebolagsrätten kan ha en mer 

långtgående begränsande effekt på styrelsens handlingsförmåga. Även om goda skäl kan 

anföras till stöd för att aktiebolagsrätten i normalfallet ger målbolagsstyrelsen utrymme att i 

aktieägarnas intresse verka för ett så attraktivt uppköpserbjudande som möjligt är det 

således väsentligt att ha i åtanke att målbolagsstyrelsen på grund av sitt ansvar gentemot 

bolaget eller av borgenärsskyddsskäl ibland kan vara aktiebolagsrättsligt förpliktad att avstå 

från visst sådant agerande. 66  Denna aktiebolagsrättsliga begränsning torde exempelvis 

                                                
59 Skog, s. 246, Dotevall, s. 143. Nyström mfl., s. 193 ff samt Nyström & Sjöman, Aktieägarnas intresse, 
målbolagsstyrelsens ansvar?, s. 14. 
60 Nerep & Samuelsson, s. 474-480.  
61 SOU 1995:44, s. 183. Kommittén uttalande skedde i anslutning till den diskussion som förts om tolkningen 
av generalklausulen i nuvarande 7 kap. 47 § ABL där Rodhe kritiserat tidigare doktrin och menat på att 
bolagets intresse är aktieägarnas gemensamma intresse.  
62 Taxell, s. 13. 
63 ”Att ledningsmedlemmarna förväntas handla på ett sätt som är förenligt med bolagets intresse innebär att 
de har en lojalitetsplikt mot bolaget och i sista hand mot samtliga aktieägare”, RP 109/2005 rd, s. 41. 
64 Stattin, Takeover, s. 54 ff.  
65 Stattin, Takeover, s. 60. 
66 Nyström & Sjöman, Den svenska takeover-regleringen, s. 95. 
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inskränka styrelsens aktiemarknadsrättsliga skyldighet at i aktieägarnas intresse företa en 

handling som i och för sig skulle kunna främja ett offentligt uppköpserbjudande men 

innebär risk att skada målbolagets borgenärer. Man kan till och med gå så långt som att 

påstå att aktiebolagsrätten, t.ex. i frågan om borgenärsskyddet inte bara påverkar den 

aktiebolagsrättsliga definitionen av bolagets intresse utan även begränsar styrelsens 

handlingsskyldighet enligt aktiemarknadsrätten, främst II.17 i takeover-regelverket. 67 

 

 

 

 

3.4 Begreppet ”bolagets intresse” enligt engelsk rätt 

Då arbetet i det följande till viss del kommer behandla den engelska takeover-regleringen 

kan det redan här vara bra för den fortsatta diskussionen att kort redogöra för vilka 

intressen som styr målbolagsstyrelsens agerande i engelska takeover-situationer. Som 

framgår av den senare redogörelsen saknar den engelska takeover-regleringen en 

bestämmelse likt den i II.17 som föreskriver det allmänna handlingsdirigerande intresset för 

målbolagsstyrelsen. Istället regleras styrelsens handlingsplikt i den engelska 

aktiebolagslagen, the Companies Act 2006. I sec. 172 anges att:  

 

”A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most 

likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole 

/…/” 

 

I styrelsens handlande att främja framgång för bolaget i sin helhet ska man enligt 

bestämmelsen bl.a. beakta beslutet ur ett långsiktigt perspektiv, anställdas intressen, 

bolagets relationer med kunder, leverantörer m.fl., bolagets inverkan på samhället och 

miljön. Till skillnad från svensk rättsuppfattning ger sec. 172 uttryck för en tudelning 

mellan å ena sidan bolagets intresse som ett enskilt hänsynstagande, å andra sidan intresset 

hos bolagets aktieägare.68 Styrelsen är med andra ord fri att agera i bolagets intresse så länge 

som agerandet uppfyller det kvalitativa kravet att främja bolagets framgång i sin helhet. I ett 

par fall har domstolen även påpekat att lagen inte kräver att styrelsen ska offra framgångar 

                                                
67 Vilka sorters av aktiemarknadsrättsliga åtgärder som aktiebolagsrätten med stöd av detta skulle utgöra 
hinder för är förmodligen en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Se exempelvis vad som 
sägs om affärsmässigt motiverade värdeöverföringar i avsnitt 2.1. 
68 Mayson m.fl., s. 488. 
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för bolaget för att uppnå ett särskilt intresse hos en grupp aktieägare.69 Vad gäller styrelsens 

perspektiv klargör sec. 172 att det är långsiktighet som ska styra. Kortsiktiga vinster, som 

oftast förknippas med aktieägarintresset, har uttryckligen lämnats utan hänseende av 

lagstiftaren.70 Av denna kortfattade redogörelse kan vi alltså dra slutsatsen att den engelska 

rättsuppfattningen vad gäller innebörden av bolagets intresse skiljer sig från den svenska. 

Den engelska utesluter inte att aktieägarintresset beaktas vid beslutsfattandet men klargör 

att aktieägarintresset måste vägas mot bolagets intressen i sin helhet. Om aktieägarnas 

intresse efter en sådan sammanvägning av bolagets samtliga intressen tycks väga tyngst 

föreligger inget hinder för styrelsen att agera i linje med detta intresse. Den engelska rätten 

tycks alltså ligga nära den redogörelse för bolagsintresset som framförts av Taxell ovan i 

avsnitt 3.4 

 

 

 

 

3.5 Begreppet ”aktieägarintresset” och styrelsen som syssloman för bolaget 

En fråga har nära samband med diskussionen som förts här ovan är frågan om vad som 

mer konkret utgör aktieägarnas intresse. Aktieägarnas intresse kan variera från bolag till 

bolag och i tid beroende på vilka som vid den relevanta tidpunkten innehar aktier i bolaget. 

Dessutom kan bolagets aktieägare naturligtvis ha olika intressen vilket aktualiserar frågan 

hur man bör hantera konkurrerande aktieägarintressen.71 Sjöberg anser med stöd av en 

allmän diskussion om syftet med näringsverksamhet, att det grundläggande syftet för 

samtliga blivande aktieägare är att få så god avkastning som möjligt på sitt kapital. En 

konsekvens av en sådan uppfattning är vidare, enligt Sjöberg, att vinst som mål för bolagets 

rörelse framstår som ett gemensamt mål för aktieägarna. Uppfattningar hur denna vinst 

skall uppstå för bolaget kan naturligtvis skilja sig aktieägare emellan.72  Denna definition av 

aktieägarintresset är fördelaktig eftersom den inte tar hänsyn till hur bolaget skapar vinst åt 

sina aktieägare. Att vinstintresset utgör aktieägarnas gemensamma intresse, i vart fall om 

inget annat intresse angetts, torde även kunna läsas ur 3 kap. 3 § AB, som föreskriver att 

bolagets intresse är detsamma som vinstintresset hos aktieägarna om inget annat föreskrivs.  

                                                
69 Se Mutual Life Insurance Co of New York v. Rank Organisation ltd [1985] BCLC 11 och Re BSB Holdings 
Ltd (No 2) [1996] 1 BCLC 155. Se även Mayson mfl., s. 488 för en utförlig redogörelse av skälen bakom 
domstolsavgörandena. 
70 Mayson m.fl., s. 489. 
71 Stattin, Takeover, s. 63. 
72 Sjöberg, s. 48 f.  
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En stor del av styrelsens arbete styrs av diverse anvisningar från bolagsstämman. 

Bolagsstämman är det forum där aktieägarnas vilja och intentioner, och därmed även 

intressen, gör sig uppenbara. Det ligger därför nära till hands att påstå att den vilja som 

framkommer av bolagsstämmans anvisningar till styrelsen därmed i första hand utgör 

aktieägarintresset vid den aktuella tidpunkten. I det fall det finns en anvisning som ger 

tydlig vägledning om hur styrelsen ska agera torde frågan om vad som utgör 

aktieägarintresset vara relativt oproblematisk. Situationen kan dock vara sådan att styrelsen 

inte har någon relevant anvisning eller omständigheterna kan ha förändrats så att 

anvisningen inte längre kan anses vara behjälplig för styrelsen i sitt arbete. Hur ska styrelsen 

agera i dessa fall?  

Det torde vara en allmänt vedertagen aktiebolagsrättslig uppfattning att styrelsens 

ställning gentemot bolaget är likt det förhållande som en syssloman har gentemot sin 

huvudman. På flera ställen i förarbetena till aktiebolagslagen har detta förhållande 

påpekats.73 Enligt 18 kap. 1 § HB74 är sysslomannens uppgift att utföra en viss uppgift på 

uppdrag av huvudmannen. Hur nära besläktade sysslomannarätten är med aktiebolagsrätten 

i detta hänseende kan diskuteras. I doktrin har det framförts att styrelsens roll i och för sig 

är närliggande sysslomannabegreppet men att styrelsens befogenheter är klart mer 

långtgående och av annan rättslig karaktär.75  

 Nial menar att om styrelsens skyldigheter helt skulle följa allmänna sysslomannaregler 

skulle styrelsen i alla lägen vara förpliktad att rådfråga stämman om deras önskemål även 

om de inte kommit till uttryck i direkta anvisningar. Med hänsyn till vikten av 

handlingsduglig och effektiv bolagsstyrelse borde styrelsen emellertid kunna avstå från att 

vända sig till bolagsstämman för rådfrågning om det för styrelsen är klarlagt vad 

majoriteten av stämmans vilja är i det aktuella fallet.76 Vad Nial här tycks mena är således 

att styrelsen bör agera efter vad de uppfattar vara stämmans vilja såtillvida saken inte berör 

en fråga som hänför sig till bolagstämmans exklusiva kompetens. Åhman är kritisk till 

denna uppfattning. Han menar att det är bolagsstämman i sin helhet (eller rättare sagt de 

aktieägare som valt att delta i bolagstämman) som utgör styrelsens huvudman och även om 

majoriteten av aktieägarna är av en viss uppfattning kan denna inte uppfattas som 

likalydande med ett bolagsstämmobeslut i formell mening. Att tillåta styrelsen tolka 

stämmans intresse i ljuset av majoritetens intresse skulle, enligt Åhman, åsidosätta de 

                                                
73  Prop. 1975:103, s. 376 f. Prop. 2004/05:85, s. 308 f. Angående skadeståndsreglerna i ABL har 
sysslomannaförhållandet även belysts i prop. 1997/98:99, s. 186.  
74 Handelsbalk (1736:01232). 
75 Bergström & Samuelsson, s. 96.  
76 Nial, s. 339. 
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minoritetsskyddsregler som gör sig aktuella vid bolagsstämmobeslut.77 Aktieägarintresset 

kan således inte vara något annat än det som framkommer ur ett formellt korrekt fattat 

stämmobeslut enligt ABL:s regler. En tolkning likt den Åhman förespråkar tycks även vara 

mer förenlig med takeover-direktivets syfte att särskilt skydda minoritetsaktieägare. 

Stattin menar att i styrelsen realiteten måste rätta sig efter ett gemensamt hypotetiskt 

intresse som, i och för sig, inte behöver innebära enbart vinstmaximering även om det 

utgör det typiska aktieägarintresset.78 Enligt Stattin har styrelsen, i det fall omständigheter 

har uppkommit som försvårar eller omöjliggör uppfyllandet av stämmoanvisningen, en 

möjlighet att agera på det sätt som det kan antas att stämman skulle ha beslutat om de var 

medvetna om de nya förutsättningarna. Denna rätt, fortsätter Stattin, finns bara om 

styrelsen inte utan svårigheter kan inhämta stämmans beslut baserat på de nya 

förutsättningarna. 79  I det fall inget stämmobeslut getts överhuvudtaget, dvs. att 

aktieägarintresset är helt och hållet okänt för styrelsen torde man inte med stöd av 

sysslomannarätten kunna agera efter något hypotetiskt aktieägarintresse. I fall som 

dessutom rör bolagsstyrningsfrågan inom aktiebolag anser Stattin att restriktivitet bör 

tillämpas på en sådant fiktivt aktieägarintresse, främst med tanke på ABL:s 

minoritetsskyddsregler och risken för kringgående av reglerna om bolagsstämmans 

anvisningsrätt i ABL.80 Stattin tycks alltså landa någonstans mitt emellan Åhman och Nial. 

Vad som framkommer av doktrinen är alltså att det typiska aktieägarintresset utgör 

vinstmaximering vilket i sin tur är ett utlopp för aktieägarnas vilja att få största möjliga 

avkastning på investerat kapital. Huruvida en sådan hypotetisk vilja bör beaktas av styrelsen 

råder det däremot delade meningar om. För egen del anser jag det vara rimligt att styrelsen, 

att vid osäkerhet, bör kunna utgå ifrån att aktieägarnas intresse är att få största möjliga 

avkastning på investerat kapital.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 Åhman, s. 723 f. Samma åsikt framförs även i Dotevall, s. 116. 
78 Stattin, Företagsstyrning, s. 55.   
79 Stattin, Företagsstyrning, s. 273 ff. 
80 Stattin, Företagsstyrning, s. 276 f. 
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4. Målbolagets åtgärder för att främja offentliga 

uppköpserbjudanden  

 

 

4.1 Regleringen av målbolagsstyrelsens åtgärder i allmänhet 

Innan jag redogör för på vilka sätt en målbolagsstyrelse kan främja ett offentligt 

uppköpserbjudande kan det vara av hjälp att summera vad som sagts hittills och sätta 

fortsättningen av detta avsnitt i sin vidare kontext. Av va som förekommit i föregående 

avsnitt torde styrelsen i de allra flesta fallen vara skyldig att agera i aktieägarnas intresse. Ett 

offentligt uppköpserbjudande innebär att budgivaren erbjuder sig, som huvudregel, att 

köpa målbolagets aktier till ett pris överstigande marknadsvärdet och genererar därmed en 

vinst åt aktieägarna. I en sådan situation ligger det i aktieägarnas intresse att budet fullföljs 

och målbolagsstyrelsen kan då antas ha till uppgift att främja budets genomförande. Men 

hur kan då målbolagsstyrelsen i en förvärvssituation främja ett bud? 

Som Nyström och Sjöman påpekar är själva uppköpserbjudandet en fråga mellan 

budgivaren och målbolagets aktieägare. Att aktier byter ägare är en naturlig följd av 

aktiebolagets konstruktion, men huruvida så sker – och på vilka villkor – är en fråga mellan 

köpare och säljare. Målbolagsstyrelsen är inte part i transaktionen och berörs inte direkt av 

själva erbjudandet.81  Vidare påpekar Nyström och Sjöman att styrelsen på grund av det 

spridda aktieägande som förekommer i publika aktiebolag får en särpräglad ställning i dessa 

typer av förvärvssituationer. Målbolagsstyrelsen kan på många olika sätt främja ett bud. Av 

takeover-regelverket framkommer att det i huvudsak är tre åtgärder som styrelsen kan 

företa för att främja ett bud. Först och främst har styrelsen enligt II.19 i takeover-

regelverket en skyldighet att uttala sig om budet samt redovisa en motivering till uttalandet. 

I detta utlåtande kan styrelsen välja att rekommendera budet till aktieägarna. Därefter har 

de även en möjlighet att tillåta budgivaren att genomföra en due diligence-undersökning av 

målbolaget enligt II.20. Slutligen kan de även i egenskap av representant för målbolagets 

aktieägare ingå avtal med budgivaren där närmare detaljer om förvärvsprocessen och 

parternas skyldigheter och rättigheter regleras. I och med den senaste revideringen av 

takeover-regelverket som trädde i kraft den 1 februari 2015 begränsades emellertid denna 

möjlighet kraftigt.  

 

                                                
81 Nyström & Sjöman, Den svenska takeover-regleringen, s. 93. 
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4.2 Målbolagsstyrelsens möjlighet att rekommendera bud 

 

4.2.1 Målbolagsstyrelsens utlåtande om budet 

I anslutning till budgivarens offentliggörande av budet ska målbolagsstyrelsen senast två 

veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet. Därtill ska 

målbolagsstyrelsen även offentliggöra skälen för sin uppfattning.  Den uppfattning som 

styrelsen i målbolaget har om erbjudandet är många gånger av stort intresse för aktieägarna 

när de ska ta ställning i saken.82 Styrelsen har i regel sådan insikt i förhållandena, att det är 

av värde att den syn som styrelsen har på budet kommer aktieägarna till del. Syftet med 

yttrandet är alltså inte att uttala sig om ledamöternas subjektiva uppfattning om budet, utan 

de ska yttra sig över hur budet objektivt förhåller sig till bolagets värde (samt hur den 

framtida verksamheten kan tänkas påverkas) för att på så sätt skapa ett underlag för 

aktieägarna ställning till budet. Om en eller flera styrelseledamöter är personligen negativt 

inställda till budet ska detta inte ligga till grund för yttrandet. Inte heller 

aktieägarrepresentanter i styrelsen får påverkas av ovidkommande intressen i 

ställningstagandet till budet.83 Rekommendationen behöver emellertid inte mynna ut i att 

budet antingen tillstyrks eller avstyrks utan styrelsen kan välja att inte ta ställning till 

budet.84 Styrelsen måste i en sådan situation ändå motivera varför de väljer att varken tala 

för eller emot budet.  

 

 

 

 

4.2.2 Engelsk rätt avseende rekommendation av bud 

I det engelska takeover-regelverket, the Takeover Code, regleras målbolagsstyrelsens 

skyldighet att uttala sig om budet i bestämmelsen 25.1 och 25.2. Enligt 25.1 (a) ska bolaget, 

normalt inom 14 dagar efter det att budgivaren offentliggjort sitt bud, publicera ett cirkulär 

som behandlar det nyligen publicerade budet. Enligt 25.2 (a) ska: 

 

                                                
82 Kommentaren till II.19 i takeover-reglerna. Uppfattningen att det ligger i aktieägarnas intresse av att ta del 
av styrelsens inställning till budet har även framförts av aktiemarknadsnämnden. Se t.ex. AMN 2002:20 
(Kaupthing – JP Nordiska).  
83 AMN 2002:20 som diskuteras i avsnitt 4.2.3. 
84 Nyström m.fl., s. 206. 
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”The offeree board circular must set out the opinion of the board on the offer (including 

any alternative offers) and the board’s reasons for forming its opinion and must include 

its views on: 

 

(i) the effects of implementation of the offer on all the company’s  interests, including, 

specifically, employment; and 

 

(ii) the offeror’s strategic plans for the offeree company and their likely repercussions on 

employment and the locations of the offeree company’s places of business, as set out in 

the offer document pursuant to Rule 24.2.” 

 

Målbolagsstyrelsen ska även enligt 25.2 (b) redovisa utlåtandet (en s.k. ”fairness opinion”) 

som lämnats av den oberoende finansiella rådgivaren som utsetts enligt regel i 3.1. I 

kommentaren till regeln i 25.2 klargör the Code Committee of the Takeover Panel85 att:  

 

”The provisions of the Code do not limit the factors that the board of the offeree company 

may take into account in giving its opinion on the offer in accordance with Rule 25.2(a). In 

particular, when giving its opinion, the board of the offeree company is not required by the 

Code to consider the offer price as the determining factor and is not precluded by the Code 

from taking into account any other factors which it considers relevant.” 

 

Den senare delen av kommentaren har tillkommit vid revideringen av regelverket som 

trädde i kraft hösten 2011 efter diskussioner kring vilka omständigheter som ska vara 

relevanta för målbolagsstyrelsen att beakta vid sitt utlåtande.86 Den tidigare lydelsen gav 

ingen ytterligare vägledning i vilka omständigheter som bör vara relevanta för 

målbolagsstyrelsen. 87  Av vad kommittén inhämtat från aktörer på marknaden, var 

uppfattningen den att målbolagsstyrelsen och dess rådgivare i normalfallet fokuserade på 

målbolagets aktieägare, främst i relation till budpremiens storlek, vid sitt beslutsfattande. 

Efter inhämtandet av remissvar fortsatta kommittén med att uppfattningen hos vissa på 

marknaden verkade vara att regelverket uttryckligen föreskrev att budpremien var den 

                                                
85 Härefter hänvisad till som ”kommittén”. 
86 Diskussionen kring vilka intressen som borde göras gällande tycks vara en av effekterna av Kraft Foods 
Inc:s förvärv av Cadbury Plc. I efterdyningarna av transaktionen ansåg många att stakeholder-intressen främst 
sysselsättningsintressen behövde få ännu större utrymme vid styrelsens beslutsfattande. De efterföljande 
utredningarna som genomfördes av Kommittén mynnade ut i det förtydligande om styrelserelevante intressen 
som hittas i kommentaren till 25.2 Takeover Code. Se även Shuangge, s. 48. 
87 PCP 2010/2, s. 47.  
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huvudsakliga omständigheten att beakta vid styrelsens beslutsfattande. 88  Kommittén 

besvarade detta med att förtydliga att:  

 

”Although Rule 25.1(b) requires that the board of the offeree company must include its view 

on certain matters when setting out its opinion, the provisions of the Code do not in any way 

limit the factors that the board may take into account in giving its opinion on an offer. In 

particular, when giving its opinion, the board of the offeree company is not required by the 

Code to consider the offer price as the determining factor and is not precluded by the Code 

from taking into account ny other factors which it considers relevant, including matters 

relevant to the company itself (and its employees and other persons and matters to which the 

board is entitled, or required, to have regard), whether or not relevant to the current 

shareholders in the offeree company.”89  

 

Kommittén föreslog att man skulle införa ett förtydligande om att målbolagsstyrelsen enligt 

regelverket inte var tvingad att enbart beakta budpremien på målbolagsaktien vid 

ställningstagande. Andra intressen som styrelsen ansåg relevanta skulle kunna utgöra 

legitima skäl för deras utlåtande.  

I kommentaren till 25.2 klargör även kommittén att en styrelseledamot med 

intressekonflikter, exempelvis att denna har samhörighet med en aktieägare som även kan 

vara budgivare i transaktionen, normalt sett är otillåten att delta i styrelsens utlåtande av 

budet och skälen bakom ledamotens intressekonflikt skall även förklaras.  

 

 

 

 

4.2.3 Målbolagsstyrelsens skyldighet att yttra sig om budet enligt takeover-

regelverket 

Målbolagsstyrelsens utlåtande om budet regleras i regel II.19 i takeover-regelverket. Även 

om regel II.17 fortfarande gäller som en allmän vägledning för målbolagsstyrelsen i 

förvärvsprocessen så framgår inget särskilt skyddsintresse av II.19. Detta innebär att de 

allmänna principerna i inledningen av takeover-regelverket, främst punkten b) och c) blir 

vägledande. Även intresseavvägningen i takeover-direktivet blir relevant att beakta.90  

                                                
88 Takeover Panel Code Committee: Review of certain aspects of the regulation of takeover bids 2010/22, s. 
16. 
89 PCP 2011/1, s. 56. 
90 Se avsnitt 3.2. 
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I båda punkterna öppnas för ett bredare beaktande av intressen i och med att styrelsen 

dels i sin rådgivning ska ge synpunkter på förändringar av omständigheter som inte direkt 

berör aktieägarna, såsom sysselsättningen, dels beakta intressen som bolaget har i sin 

helhet. Huruvida ”stakeholder”-intressen i praktiken kommer påverka aktieägarnas 

ställningstagande till budet är, som redan påpekats, osannolikt vilket i detta fall innebär att 

den potentiella avvägningsproblematiken torde vara illusorisk.91 I andra delar av doktrinen 

har liknande åsikter förts fram vad gäller vilka intressen som får praktisk relevans för 

målbolagsstyrelsen vid beslutsfattandet. Som redan redovisats tidigare tycks uppfattningen 

vara att målbolagsstyrelsen med stöd av aktieägarintresset i II.17 är mycket begränsad att i 

sin rekommendation enligt II.19 ta hänsyn till några sysselsättnings- eller 

verksamhetsgeografiska aspekter. Det innebär dock inte att målbolagsstyrelsen inte ska 

uttala sig om sådana effekter enligt takeover-regeln II.19 st. 2.92 Detta kan vara av intresse 

för aktieägarna som på eget bevåg kan tänkas vilja ta ”stakeholder”-intressen, såsom 

sysselsättningen, i beaktande när de beslutar om huruvida de ska godta budet eller inte.  

Frågan om i vems intresse styrelsen ska agera har även berörts av nämnden i AMN 

2002:20 (Kaupthing-JP Nordiska). Situationen gällde ett av budgivaren, tillika aktieägare, 

föreslaget byte av styrelseledamöter i målbolaget. Uppfattningen hade förts fram att det 

föreslagna bytet hade till syfte att placera fler ledamöter i styrelsen som var vänligare 

inställda till budgivaren. Frågan som ställdes till nämnden var om budgivarens försök att få 

till ett byte av styrelsen under budperioden var förenligt med god sed. Nämnden anförde 

att: 

 

”Det är /…/ av stor betydelse att ett målbolags styrelse kan avge ett uttalande till ledning för 

bolagets aktieägare avseende ett offentligt erbjudande. Denna grundsats skulle kunna sättas 

ur spel om en budgivare tar initiativ till att förändra målbolagets styrelse med syfte att 

förhindra att ett välgrundat uttalande av styrelsen framförs. Ett initiativ under pågående 

budperiod som har sådant syfte måste enligt nämndens mening anses strida mot god sed. Å 

andra sidan måste enligt nämndens åsikt en stor aktieägare i målbolaget - oavsett om denne 

är budgivare eller ej - även efter ett offentligt erbjudande ha möjlighet att initiera en ändring 

av styrelsens sammansättning, om den bedöms vara av stor affärsmässig betydelse för 

bolaget.” 

 

                                                
91 Se avsnitt 3.2. 
92 Som har sin förankring i kravet på yttrande i art. 9.5 takeover-direktivet. 
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Med stöd av de upplysningar som lämnats i fallet kunde nämnden inte se budgivarens 

begäran om extra bolagsstämma som syftande till någonting annat än att förhindra ett 

välgrundat uttalande av styrelsen i JP Nordiska. Enligt nämndens bedömning hade den 

nuvarande styrelsen i målbolaget full möjlighet att redan före den extra bolagsstämman 

avge ett välgrundat uttalande om budet. Budgivaren hade därmed inte agerat i enlighet med 

god sed på aktiemarknaden. Utöver att behandla frågan om budgivaren agerat i enlighet 

med god sed påpekar nämnden att det är av stor betydelse för aktieägarna att få reda på vad 

målbolagsstyrelsen har för uppfattning om budet. Denna ”grundsats” skulle kunna sättas ur 

spel om en budgivare tar initiativ till att förändra målbolagets styrelse med syfte att 

förhindra att ett välgrundat uttalande av styrelsen framförs. 

Om en intressegemenskap föreligger mellan styrelseledamoten och budgivaren eller 

potentiell alternativ budgivare är ledamoten enligt II.18 förbjuden att delta i 

handläggningen av en fråga relaterad till erbjudandet. Regeln tycks överensstämma med 

regel 25.2 i Takeover Code men tycks även gå längre än sin engelska motsvarighet genom 

att även förbjuda handläggning av ärendet. Huruvida handläggningen av frågor relaterade 

till erbjudandet implicit omfattas av 25.2 framgår inte direkt av ordalydelsen i det engelska 

regelverket men så kan vara fallet. Att ledamoten är aktieägare i målbolaget brukar normalt 

sett inte aktualisera en intressekonflikt enligt kommentaren till II.18. Är däremot ledamoten 

tillika aktieägare bunden till budgivarens erbjudande genom en förbindelse att acceptera ett 

erbjudande avseende sina aktier, en s.k. irrevocable, till budgivaren om vissa 

omständigheter föreligger, har ledamoten däremot försatt sig i en intressekonflikt.93 

Enligt II.19 framgår att styrelsen, senast två veckor innan acceptfristens utgång, ska lämna 

sitt yttrande över budet samt de skäl som ligger till grund för yttrandet. Enligt 

kommentaren till II.19 ska bestämmelsen förstås så att styrelsen ska uttala sig inte bara om 

den sammanlagda köpeskillingen utan framför allt om det vederlag och de övriga villkor 

som budgivaren erbjuder för varje aktie och i förekommande fall, av respektive aktieslag.  

Om budgivaren erbjuder olika alternativa vederlag, t.ex. kontanter eller aktier i 

budgivarbolaget, ska styrelsen normalt uttala sig om respektive vederlagsalternativ.94  

Hur utförlig motiveringen behöver vara är enligt kommentaren till II.19 beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Vid komplexa ställningstaganden som berör 

svårbedömda situationer av gränsfallskaraktär erfordras det av styrelsen att den offentliggör 

                                                
93 I nämndens uttalande AMN 2008:43 klargörs att det saknar betydelse om en irrevocable är ”hård” eller 
”mjuk”, d.v.s. att den kan frånträdas av aktieägaren om ett bättre bud framkommer eller om annan 
överenskommen omständighet skulle föreligga. Att ledamoten ingått en sådan förbindelse med budgivaren är 
enligt nämnden tillräckligt för att en intressekonflikt ska anses ha uppkommit. 
94 Nyström m.fl., s. 207. 



 

 
38 

en mer ingående motivering av sin rekommendation. Även om det inte föreligger något 

explicit tidskrav utöver vad som anges i första stycket påpekar kommentaren att det är till 

fördel om motiveringen föreligger i sådan tid att rekommendationen kan tas in i 

erbjudandehandlingen. Om motiveringens kvalitativa innehåll förklarar regeln i II.19 att:  

 

”Styrelsen ska med utgångpunkt i vad budgivaren uttalat i pressmeddelandet eller 

erbjudandehandlingen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av 

erbjudandet kommer att ha på bolaget, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om 

budgivarens strategiska planer för målbolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på 

sysselsättningen och de platser där bolaget bedriver sin verksamhet.” 

 

Vid en genomläsning noterar man skrivelsens likheter med både art. 9.5 i takeover-

direktivet samt punkten b) i takeover-reglernas allmänna principer. Utöver vad som redan 

sagts i avsnitt 3.2 om vilka intressen styrelsen ska tillvarata vid sitt yttrande tycks regeln inte 

ålägga styrelsen någon skyldighet att MBL-förhandla innehållet i sin rekommendation.95 

Däremot kan styrelsen löpande lämnar information om sitt arbete enligt 19 och 19 a §§ 

MBL. Denna informationsplikt uppfylls emellertid redan av den löpande 

informationsskyldigheten som uppkommer av 4 kap. LUA.  

Den motsvarande regeln i Takeover Code är i detta hänseende likalydig den svenska 

regeln. Kommentaren till den engelska regeln ger ingen ytterligare vägledning i frågan mer 

än att det är upp till styrelsen att bedöma om andra intressen än aktieägarintresset bör tas i 

beaktande i utlåtandet. Denna till synes medvetna otydlighet kan möjligtvis förklaras av 

Kommitténs avsikt att göra avvägningen så fri som möjlig för marknadsaktörerna. Med 

hänvisning till vad som sagts i föregående torde dock aktieägarnas intresse av ett så högt 

bud som möjligt fortfarande utgöra den främsta bedömningspunkten även för aktörer på 

den engelska marknaden.  

Ändrar budgivaren villkor i ett framlagt erbjudande ska målbolagets styrelse enligt II.19 så 

snart som möjligt och senast en vecka innan acceptfristens utgång offentliggöra sin 

uppfattning om det ändrade erbjudandet samt skälen för denna uppfattning. Ett reviderat 

erbjudande med stöd av II.9 måste enligt samma bestämmelse följas av en acceptfrist om 

två veckor vilket i praktiken ger målbolagsstyrelsen en vecka att lämna sin 

rekommendation. Skulle bolaget vara i behov av mer tid för att utvärdera det reviderade 

budet kan dispens sökas hos AMN.96 

                                                
95 Nyström m.fl., s. 208. 
96 Nyström m.fl., s. 209. Detsamma torde även gälla för tidsfristen i övrigt. Se Stattin, Takeover, s. 334. 
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4.2.4 Värderingsförfarandet av det offentliga uppköpserbjudandet 

Innan ett utlåtande om budet kan upprättas krävs det att styrelsen företar en utvärdering av 

budet och hur budpremien förhåller sig till bolagets värde. Därtill ska även, som ovan 

nämnts, målbolagsstyrelsen i enlighet med II.19 redovisa sin uppfattning om hur förvärvet 

kan tänkas påverka andra aspekter av bolaget och dess verksamhet. En vid det här laget 

relevant fråga att ställa sig är i så fall hur målbolagsstyrelsen ska gå till väga för att utvärdera 

budet. Ingen särskild metod föreskrivs i takeover-reglerna, vilket kan anses som lämpligt 

givet att olika metoder kan tänkas passa olika bra på den breda grupp bolag som kan tänkas 

bli föremål för offentliga uppköpserbjudanden. Denna fråga har inte heller i så stor 

utsträckning behandlats i doktrin vilket kanske kan förklaras med att den snarare är av 

företagsekonomisk karaktär än juridisk.  

Att utvärdera ett offentligt uppköpserbjudande torde ofta vara en komplicerad process 

och fel kan aktualisera skadeståndsansvar för styrelsen.97 Styrelsen kan däremot inte bli 

ansvarig för felbedömningar i själva utvärderingen men har antagligen ett metodansvar för 

att se till att utvärderingen utförs med tillräcklig omsorgsfullhet.98 Målbolagsstyrelsens 

utvärderingsåtgärder kan sägas bestå av två delar. Dels att upprätta en ändamålsenlig 

struktur för utvärderingsprocessen, dels att genomföra själva utvärderingen.99 I de allra 

flesta fall tar en målbolagsstyrelse hjälp av olika legala och finansiella rådgivare för att 

genomföra utvärderingen. Målbolagsstyrelsens roll i detta hänseende är att upprätta en plan 

för genomförande samt bistå med det underlag och den kompetens om bolaget som 

rådgivarna kan tänkas behöva för att kunna genomföra en tillräckligt omsorgsfull 

utvärdering. Vad utvärderingen kan tänkas innehålla beror på omständigheterna i det 

enskilda fallet men enligt Stattin kommer en utvärdering som angår ett bud mot kontant 

vederlag kräva andra typer av utvärderingsmetoder än bud där vederlaget utgörs av aktier i 

budgivarbolaget. Det torde t.ex. i allmänhet krävas en mer omfattande utvärdering om 

vederlaget utgör aktier i budgivarbolaget än om vederlaget utgör kontanter. 100 

Bestämmelsen i II.19 ska enligt kommentaren även förstås så att styrelsen inte bara ska 

uttala sig om det sammanlagda beloppet som budgivaren erbjuder utan även övriga villkor 

som budgivaren erbjuder för varje aktie. 

                                                
97 Stattin, Takeover, s. 332. 
98 Stattin, Takeover, s. 332. Ansvar för eventuella fel i utvärderingen torde närmast ligga på de finansiella 
rådgivare som bistår målbolaget med utvärderingen. Deras eventuella ansvar för fel i värderingsutlåtandet är 
en omdiskuterad fråga och lämnas utanför detta arbete.  
99 Stattin, Takeover, s. 333. 
100 Stattin, Takeover, s. 333. 
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I fallet då förvärvet har karaktär av samgående där vederlaget utgörs av aktier i 

budgivarbolaget är det enligt, kommentaren till II.19, i normalfallet lämpligt för styrelsen 

att i sitt uttalande utveckla sin syn på den industriella logiken, samordningsvinster m.m. 

Därtill framgår det av p. 5 i bilagan till takeover-reglerna att budgivaren, om aktier i 

budgivaren erbjuds som vederlag, ska lämna en beskrivning av den nya koncernen som 

erbjudandet syftar till samt andra prognoser på hur sammanslagningen kommer påverka de 

båda bolagen. 

 

 

 

 

4.3 Målbolagsstyrelsens möjlighet att tillåta due diligence-undersökningar 

 

4.3.1 Due diligence-undersökningens syfte 

Due diligence, eller företagsbesiktning 101 , är en nu för tiden vanligt förekommande 

företeelse vid offentliga uppköpserbjudanden.102 Syftet med en due diligence-undersökning 

kan sägas vara att åstadkomma en riskfördelning mellan parterna genom en metod för 

informationshantering.103 I anglo-amerikansk rätt, där begreppet har sitt moderna ursprung, 

har en due diligence-undersökning inneburit att köpare, säljare eller emittent genom att 

föregå sitt rättshandlande med en rimligt omsorgsfull informationsinhämtning eller 

informationsgivning, kunnat frånskriva sig ansvar för fel i köpeobjektet.104 Due diligence-

undersökningen kan därmed sägas vara besläktad med den köprättsliga 

undersökningsplikten. 

En due diligence är av intresse för en budgivare genom att den kan ge information om 

målbolaget som kan läggas till grund för en bedömning av bolagets värde och följaktligen 

vilken storlek på köpeskilling man är villig att erbjuda aktieägarna. En begäran om due 

diligence-undersökning görs även proaktivt av budgivaren som ett led i att utreda legala och 

finansiella risker i målbolaget för att kunna fastställa ifall målbolaget uppfyller de krav som 

                                                
101 Sevenius påpekar att den engelska termen inte kan översättas på något instruktivt sätt. Oftast används 
begreppet ”vederbörlig omsorg” vilket belyser termens syfte snarare än praktiska innebörd. Termen 
”företagsbesiktning” är enligt Sevenius att föredra på grund av begreppets mer deskriptiva karaktär. Jag väljer 
dock att använda begreppet ”due diligence-undersökning”. Se Sevenius, s. 248. Se även Sevenius, Om ”due 
diligence”, s. 514 f. 
102  Nyström & Sjöman, aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar?, s. 23. Se även 
Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2008:49 (Q-Med). 
103 Sevenius, R. Om ”due diligence”, s. 500 och 508. 
104 af Sandeberg, s. 239 f. 



 

 
41 

budgivaren kan ha på köpeobjektet.105 Risken är annars att dessa ”dolda fel” inte gör sig 

uppenbara förrän efter det att transaktionen är avslutad och kontrollen av bolaget övergått 

till köparen.  

För målbolagsstyrelsens blir det i det aktuella fallet en fråga om huruvida man bör tillåta 

budgivaren att genomföra en företagsbesiktning och i så fall i vilken utsträckning. 

Målbolaget kan sitta på företagshemligheter eller annan känslig information som inte 

lämpar sig att spridas till andra, inte minst om budgivaren exempelvis är en konkurrent. En 

företagsbesiktning kan även binda bolagets resurser under tiden undersökningen 

genomförs och kan åsamka målbolaget kostnader för att möjliggöra en undersökning.106 En 

ytterligare fråga som är relevant för detta arbete är hur en målbolagsstyrelse ska förhålla sig 

till att tillåta en due diligence-undersökning om det finns flera potentiella budgivare, vilket 

kommer behandlas i avsnitt 5.  

 

 

 

 

4.3.2 Due diligence-undersökningar inom engelsk rätt 

I den engelska takeover-regleringen föreskrivs inget särskilt om styrelsens agerande vid due 

diligence-undersökningar. Istället har man valt att reglera due diligence-processen genom 

en likabehandlingsregel i 20.2 i Takeover Code. Regeln klargör att: 

 

”Any information given to one offeror or potential offeror, whether publicly identified or 

not, must, on request, be given equally and promptly to another offeror or bona fide 

potential offeror even if that other offeror is less welcome. This requirement will usually only 

apply when there has been a public announcement of the existence of the offeror or 

potential offeror to which information has been given or, if there has been no public 

announcement, when the offeror or bona fide potential offeror requesting information under 

this Rule has been informed authoritatively of the existence of another potential offeror.” 

 

I det engelska regelverket ålägger målbolaget en skyldighet att tillhandahålla samma 

information som det lämnat till en budgivare eller potentiell budgivare till alla andra 

tänkbara budgivare eller potentiella budgivare i framtiden. Skyldigheten åligger även om 

budgivaren anses vara ”mindre välkommen” att lägga ett bud på målbolaget vilket 

                                                
105 Lajoux & Elson, s. 6 ff. 
106 Stattin, Takeover, s. 205. 
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ytterligare understryker regelns icke-diskriminerande innebörd.107 Att notera är även att 

regelverket inte tycks göra någon åtskillnad mellan styrelsens bundenhet i situationen där 

budgivaren är en konkurrent till målbolagets verksamhet. Kravet på likabehandling 

förutsätter även att överlämnandet av information till alternativa budgivare görs med 

samma kvalité och skyndsamhet som till den initiala budgivaren. I en tidig utredning av 

bestämmelsen uttrycker kommittén att: 

 

”Rule 20.2 requires that a competing offeror be given equal access to information on an 

offeree company where the existence of an offeror or potential offeror has been publicly 

announced. In the absence of such a requirement a competing and, in the eyes of the offeree 

board, perhaps less welcome offeror might be dissuaded from bidding and the shareholders 

of an offeree company might therefore be deprived of the opportunity to consider another, 

potentially more favourable, offer.”108 

 

Skälen bakom regeln tycks alltså främst vara i linje med aktieägarnas intresse att inte 

exkludera potentiella budgivare och minska chansen för en budstrid mellan konkurrerande 

budgivare. I kommentaren till regel 20.2 framgår att en alternativ potentiell budgivare inte 

har rätt att enbart be om att få ta del av all den information som erbjudits andra budgivare 

utan måste till viss grad specificera vad för information som budgivaren är intresserad av 

och vilka frågor de vill få besvarade. 

Den engelska regleringen tycks leda till en högst restriktiv informationsgivning från 

målbolagets sida då risken är stor att informationen kan tänkas spridas till många, och 

ibland oönskade, aktörer på marknaden. 109 Uppfattningen i doktrin tycks vara den att 

budgivare i ett tidigt skede av transaktionen för nöja sig med att utföra due diligence-

undersökningen på den information som finns tillgänglig för marknaden, dvs. årsrapporter 

och annan finansiell rapportering från bolaget. Förr eller senare kommer det emellertid vara 

oundvikligt för budgivaren att begära information från målbolaget. Detta på grund av att 

skada som uppkommer hos budgivaren på grund av fel i den för marknaden offentliggjorda 

finansiella rapporteringen från bolaget, och som legat till grund för budet, är enligt engelsk 

                                                
107 Vem som ska anse att en budgivare är mindre välkommen är målbolagets styrelse. Denna tolkning 
framstår som mest rimlig med tanke på att aktieägarna antagligen sällan ser en potentiell alternativ budgivare 
som ovälkommen då en sådan ökar sannolikheten för att en budstrid ska uppstå. 
108 PCP 3, s. 4. 
109 ”After making an approach to the target's board, a friendly bidder will hope to be able to carry out a 
degree of confirmatory, non-public due diligence on the target, although this exercise will usually be fairly 
limited”, Adams & Scott. 
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praxis inte tillräcklig för att grunda ett skadeståndsanspråk på målbolaget eller deras revisor 

enligt den engelska ”duty of care”-doktrinen.110  

Efter att budgivaren initierat kontakt med målbolagsstyrelsen brukar budgivaren därmed 

begära att få genomföra en grundligare due diligence-undersökning, en s.k. confirmatory 

due diligence. Om målbolaget bedömer det föreslagna budet vara seriöst och attraktivt kan 

en sådan förfrågan godkännas. Syftet med undersökningen är att säkerställa att målbolaget 

presterar enligt budgivarens förväntningar, värdet på bolaget samt andra risker som kan 

tänkas föreligga. 111 Att genomföra en due diligence-undersökning av detta slag borde 

vanligtvis vara ett krav från budgivaren innan man är redo att offentliggöra ett formellt 

bud. Även i detta längre gångna skede kommer målbolaget fortsätta vara restriktiv i sin 

budgivning då även informationen som offentliggörs i denna due diligence-process blir 

tillgänglig för alternativa budgivare.112 Vidare får målbolaget i anslutning till överlämnandet 

av information uppställa vissa villkor som begränsar budgivarens möjlighet att använda 

informationen. I kommentaren står det följande: 

 

”The passing of information pursuant to this Rule should not be made subject to any 

conditions other than those relating to: the confidentiality of the information passed; 

reasonable restrictions forbidding the use of the information passed to solicit customers or 

employees; and, the use of the information solely in connection with an offer or potential 

offer. Any such conditions imposed should be no more onerous than those imposed upon 

any other offeror or potential offeror.”113 

 

Även om möjligheten att ställa upp villkor i anslutning till due diligence-undersökningen är 

begränsad finns alltså möjligheten för målbolaget att hindra vidarespridning av 

informationen, ingå non solicitation-klausuler rörande kunder eller anställda samt 

begränsningen att informationen endast får användas i anslutning till budprocessen. 

Målbolaget är även skyldigt att se till samtliga budgivare behandlas lika i dessa avseenden. 

En del av due diligence-undersökning brukar också utgöra möten med nyckelpersoner i 

målbolaget för att få fram mer relevant information om målbolaget. Vad som sägs på dessa 

möten omfattas även av likabehandlingsregeln i regel 20.2.114  

                                                
110 Caparo Industries plc v Dickman and Others [1990] 2 A.C 605. För vidare diskussion se Stattin, Takeover, 
avsnitt 12.7 samt Adams & Scott. 
111 Adams & Scott. 
112 ”However, the target will still be wary of detailed or commercially sensitive information being disclosed, 
given the risk of any bids being ultimately unsuccessful, as well as competitors potentially taking advantage of 
Rule 20.2 to gain access to sensitive data on the target”, Adams & Scott. 
113 Takeover Code, regel 20.2, Note 2. 
114 Takeover Panel Practice Statement No. 2. 
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4.3.3 De svenska takeover-reglerna rörande due diligence-undersökningar  

I kommentaren till II.17 framgår att målbolagsstyrelsen som ett led i uppfyllandet av sin 

roll som representant för målbolagets aktieägare har till uppgift att besluta om en eller flera 

budgivares rätt till att genomföra en due diligence-undersökning samt omfattningen och 

formerna av en sådan undersökning.  

Målbolagets deltagande i en due diligence-undersökning regleras vidare i II.20 där det 

anges att om budgivaren framställer: 

 

”/…/ önskemål om att genomföra en s.k. due diligence-undersökning i målbolaget ska 

målbolagets styrelse ta ställning till om bolaget kan och ska medverka till en sådan 

undersökning och i sådant fall på vilka villkor och i vilken utsträckning detta ska ske. 

Styrelsen ska begränsa undersökningen till vad som är nödvändigt för att erbjudandet ska 

kunna lämnas och genomföras. Om målbolaget i undersökningen lämnar icke offentliggjord 

information till budgivaren och denna information rimligen kan förväntas påverka priset på 

bolagets aktier, ska målbolaget se till att informationen så snart som möjligt offentliggörs.” 

 

Ett första krav på att få genomföra en due diligence-undersökning är att budgivaren 

skriftligen begär att få genomföra en sådan. Därefter är det upptill målbolagsstyrelsen att 

avgöra huruvida en sådan förfrågan ska godkännas eller avslås. Enligt kommentaren till 

II.20 ska målbolagsstyrelsen i sin avvägning ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda 

fallet och med beaktande först och främst av vilket utrymme som lämplig lagstiftning, 

framförallt ABL, börsens regler samt reglerna om insiderhandel lämnar för sådant 

deltagande. Målbolagsstyrelsen får endast medge begäran om due diligence-undersökning 

om de bedömer det tilltänkta erbjudandet vara av intresse för aktieägarna att få ta ställning 

till.  

Vid sitt ställningstagande måste styrelsen, enligt kommentaren, fästa särskild vikt vid 

risken för att bolaget skadas, exempelvis genom att företagshemligheter lämnas ut. 

Styrelsen bör också med hänsyn till bland annat denna risk tillse att undersökningen inte 

blir mer omfattande än vad som är nödvändigt för erbjudandet. Vad för information det 

kan tänkas handla om klargörs inte, av naturliga skäl, men av bestämmelsens andra stycke 

kan man möjligtvis tolka det som information av intresse för budgivaren och som även kan 

förväntas ha kurspåverkande effekt (och därmed ska offentliggöras så snart som möjligt). 

Även känslig information om målbolagets affärsverksamhet såsom prisinformation och 

information om kundantal kommer rimligen undantas från en due diligence-undersökning. 

Styrelsen måste med andra ord vara klar på om informationen som lämnas till budgivaren 
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vid en due diligence-undersökning efter att undersökningen är färdig kan offentliggöras på 

marknaden. Om informationen skulle leda till att målbolaget riskerar att utsättas för en 

oproportionell skada i och med offentliggörandet måste styrelsen avstå från att lämna ut 

informationen. Annan information som kan tänkas vara undantagen spridning är sådan 

information som målbolaget mottagit med sekretessåtaganden, där den gentemot vilken 

åtagandet gjorts medger att informationen lämnas selektivt till viss utomstående part men 

inte att den offentliggörs på marknaden.115 Här tåls det att påpeka att skyldigheten att 

offentliggöra den lämnade informationen enligt kommentaren till II.20 inte inträder innan 

det att budet offentliggjorts och bortfaller helt ifall budgivaren inte fullföljer med att 

offentliggöra ett offentligt uppköpserbjudande.116 

Styrelsen bör vidare sörja för att sekretessavtal upprättas som bland annat begränsar 

budgivarens rätt att använda och sprida informationen samt att det i bolaget dokumenteras 

vad som lämnas ut, till vilka personer det skett och när informationen lämnats ut. Due-

diligence-arbetet ska även enligt kommentaren försöka genomföras på så kort tid som 

möjligt för att inte i onödan störa bolaget verksamhet.  

I jämförelse med engelsk rätt tycks alltså den svenska ha valt att kodifiera den praktiska 

konsekvensen av det engelska regelverket, dvs. att bolaget vid due diligence-situationer 

måste agera med försiktighet och väga eventuella för och nackdelar med att ge en 

budgivare tillgång till ej offentliggjord information om bolaget. Ordalydelserna av de två 

bestämmelserna verkar emellertid peka på olika bakomliggande skyddsintressen. Där den 

engelska regeln uttryckligen syftar till att skapa likabehandling mellan budgivare tycks 

ordalydelsen av den svenska snarare peka på att det bakomliggande skyddsintresset är att 

utlämnandet av informationen inte skadar målbolaget och intresset av att hindra att 

insiderinformation sprids. Den svenska regeln är dessutom klart mer handlingsdirigerande 

för styrelsen. Av vad jag kan utläsa av doktrinen tycks den praktiska konsekvensen av de 

två regleringsalternativen dock leda till ungefär samma överväganden för svenska och 

engelska målbolagsstyrelser. I fall där det förekommer flera budgivare tycks dock reglerna 

leda till olika utfall.117 

Utgångspunkten är alltså att det föreligger en möjlighet för målbolagsstyrelsen att tillåta 

en due diligence-undersökning om sådan skriftligen efterfrågats, att det tilltänkta budet är 

av sådan karaktär att det är till aktieägarkollektivets intresse att få ta ställning till samt att 

                                                
115 Johansson, s. 48. 
116 I det läget att inget bud lämnas fortsätter dock budgivaren att vara föremål för handelsförbud med 
målbolagets aktier enligt II.2 och i vissa fall även, marknadsmissbrukslagen till dess att informationen förlorat 
sin kurspåverkande karaktär. Se Nyström m.fl., s. 214. 
117 Se avsnitt 5.3. 
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styrelsen efter en tillräckligt omsorgsfull utredning kommit fram till att beviljandet inte 

riskerar att orsaka bolaget skada. Nyström och Sjöman menar att styrelsen på 

aktiebolagsrättslig grund kan hamna i situationen där det, med hänsyn till potentiella skadan 

på bolaget, kan vara förpliktade att avslå förfrågan.118 Enligt deras mening innebär dock 

inte bolagsrätten något oöverkomligt hinder för att tillåta en due diligence-undersökning 

även om genomförandet innebär en riskexponering för bolaget och tar bolagets resurser i 

anspråk så länge som styrelsen förfar med tillräcklig aktsamhet och restriktivitet vid sitt 

beslutsförfattande.  

Att tillåta due-diligence undersökningar i lägen då det framstår som motiverat, trots 

skaderisker på bolaget, får ses som ändamålsenligt även på ett rättspolitiskt plan då ett 

försvårande av företagsförvärv inte kan ses som ändamålsenligt för en normgivning som 

syftar till att främja en aktiv ägarfunktion.119 Att å andra sidan neka en due diligence-

undersökning har av AMN inte heller ansetts utgöra en otillåten försvarsåtgärd.120 Detta 

innebär dock inte att styrelsen står utan ansvar. Ifall styrelsen nekar due diligence för ett 

bud som är av intresse för aktieägarkollektivet har styrelsen brustit i sin skyldighet att enligt 

II.17 agera i aktieägarnas intresse och kan möjligtvis riskera att bli föremål för sanktioner 

och vidare aktiebolagsrättsliga skadeståndsanspråk.121 Enligt Stattin tycks styrelsens plikt att 

agera i aktieägarnas intresse utgöra god sed på aktiemarknaden och skulle kunna vara 

normerande för styrelsen i sitt agerande i bolaget. Det är emellertid att gå för långt att tala 

om god sed som omfattad av ansvarsregeln i 29 kap. 1 § ABL på så vis att en aktieägare 

skulle kunna föra talan om skadestånd på grund av direkt skada.122  

En annan fråga som här enbart kommer behandlas i korthet är ifall styrelsen kan påföras 

skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL för medgivande av due diligence-undersökning 

som skadat bolaget och därigenom aktieägarna. Enligt gällande uppfattning på 

aktiebolagsrättens område torde en sådan talan om indirekt skada enligt 29 kap. 1 § ABL 

var begränsad till vissa särskilda fall och kräva att man utöver oaktsamhet även påvisar 

någon form av illojalitet.123 Däremot skulle det tänkas vara möjligt att styrelsen blir föremål 

för skadeståndsansvar enligt 29 kap 1 § ABL i det fall de tillåter en due diligence-

                                                
118 Nyström m.fl., s. 211. 
119 Sevenius, Om ”due diligence”, s. 511 med hänvisning till SOU 1995:44 s. 11. 
120 AMN 2006:55. Nämndens uttalande kommer behandlas mer i detalj i avsnitt 4.3.4. 
121 Överträdelser av takeover-regelverket ska enligt kommentaren till avsnitt V påföras målbolaget enligt 
emittent-regelverket. Om Börsen beslutar att sanktionera målbolaget i detta läge kan det bli relevant för 
aktieägarna at föra en talan mot styrelsen enligt 29 kap. 1 § ABL för skada uppkommen vid fullgörandet av 
styrelsens uppdrag.  
122 Stattin, Takeover, s. 222. 
123 Svernlöv, s. 79 ff. Se även Stattin, Takeover, s. 222 som bl.a. hänvisar till prop. 1997/98:99 s. 190 där det 
bland annat anför att indirekt skada skulle kunna ses som en naturlig risk med aktieägandet. 
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undersökning och undersökningen resulterar i att information om bolaget sprids till skada 

för bolaget.124 

 

 

 

 

4.3.4 Målbolagsstyrelsen eventuella skyldighet att tillåta due diligence-

undersökningar 

I doktrinen har även frågan lyfts ifall styrelsen på aktiemarknads- eller aktiebolagsrättslig 

grund i vissa fall har en skyldighet att bevilja en due diligence-undersökning. Med stöd av 

regeln i II.17 har frågan diskuterats ifall målbolagsstyrelsens skyldighet att agera i 

aktieägarnas intresse inte skulle kunna innebära att styrelsen måste tillåta due diligence-

undersökningar om detta begärs av budgivaren och att inte bevilja en sådan skulle innebära 

att budgivaren väljer att inte fullfölja sin intention att lämna ett bud. 125  En sådan 

aktiemarknadsrättslig skyldighet att tillåta due diligence-undersökningar har behandlats av 

aktiemarknadsnämnden i ett par fall. I AMN 2005:47 (Old Mutual-Skandia) uttalade sig 

nämnden i frågan om styrelsen skyldighet att främja budgivarens arbete att få till ett bud. 

Enligt nämndens mening kan:  

 

” NBK-reglerna /…/ inte heller tolkas så att målbolagets styrelse eller ledning har skyldighet 

att vidta några aktiva åtgärder till underlättande av budgivarens ansträngningar. Härav följer 

att ett målbolags vägran att medverka i verksamheter av administrativt slag som är direkt 

anknutna till erbjudandets genomförande inte kan utgöra en otillåten motåtgärd. Som 

exempel kan nämnas att ett målbolag inte är skyldigt att medverka i upprättande av prospekt 

och inte - i vidare mån än vad som följer av aktiebolagslagen - att tillhandahålla budgivaren 

sin aktiebok. Enligt nämndens mening har målbolaget inte heller någon skyldighet att 

underlätta eller medverka i budgivarens ansträngningar att skaffa sig erforderliga 

myndighetstillstånd för ett samgående.” 

 

Fallet angick Old Mutuals bud på försäkringsbolaget Skandia och Old Mutual hade invänt 

att Skandia agerat mot samarbetsprinciperna när de vidtagit åtgärder som kommit att 

försämra förutsättningarna för erbjudandets genomförande. Nämnden klargjorde att NBK-

                                                
124 Stattin, Takeover, s. 210 och 212. För en ingående behandling av hur styrelsens tystnadsplikt påverkar 
möjligheten att tillåta due diligence se Stattin, Takeover avsnitt 7.4.2-7.4.5. Stattins slutsats är i korthet att 
tystnadsplikten inte innebär ett oöverkomligt hinder för möjligheten att bevilja en due diligence-
undersökning. 
125 Nyström m.fl., s. 211. 
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reglerna inte ställde upp några skyldigheter för styrelsen att agera för erbjudandets 

genomförande. Nämnden kom fram till att ingen sådan skyldighet förelåg för 

målbolagsstyrelsen. I doktrin har även påpekats att detta även omfattar sådana 

underlåtenheter som kan få till följd att genomförandet av ett framlagt bud försvåras.126  

Ett år senare uppkom återigen frågan om målbolagets skyldigheter vid förvärvsprocessen. 

AMN 2006:55 (Scania) rörde MAN:s offentliga uppköpserbjudande på Scania och 

nämndens uppgift var att utröna huruvida vissa av Scania vidtagna åtgärder med anledning 

av MANs erbjudande utgjorde s.k. otillåtna försvarsåtgärder enligt 5 kap. 1 § LUA. Vad 

gällde Scanias vägran att bistå budgivaren i förberedelserna av erbjudandet förtydligade 

nämnden med hänvisning till AMN 2005:47 att: 

 

”Inte heller är bolaget skyldigt att medverka i upprättande av prospekt eller tillåta due 

diligence. Bestämmelserna i detta avseende är oförändrade i Takeover-reglerna.” 

 

Nämnden kom även till slutsatsen att målbolagsstyrelsen får neka en due diligence-

förfrågan utan underliggande stämmobeslut, dvs. att nekandet inte utgör en otillåten 

försvarsåtgärd enligt 5 kap. 1 § LUA, samt att en sådan åtgärd i allmänhet är förenlig med 

god sed på värdepappersområdet.  

Dessa uttalanden av nämnden kan tolkas som att målbolagsstyrelsens ansvar uteslutande 

är att tillgodose aktieägarnas intresse och att en sådan skyldighet inte innebär att indirekta 

intressen, dvs. intresset för budgivaren att lägga ett bud som i och för sig även kan tänkas 

ligga i aktieägarnas intresse skall beaktas. Utsträckningen av styrelsens uppdrag tycks inte 

heller omfatta någon skyldighet att underlätta vid budgivarens upprättande av prospekt 

eller tillåta due diligence.127 I doktrin har därför slutsatsen dragits att punkten II.20 inte 

utgör någonting mer än en konkretisering av hur styrelsen bör gå tillväga för att avgöra om 

styrelsen får eller inte får medge due diligence.128 Målbolagsstyrelsens aktiemarknadsrättsliga 

skyldigheter tycks, att döma av nämndens uttalanden, inte sträcka sig längre än till att 

avhålla sig från att vidta otillåtna försvarsåtgärder vilket nekande av due diligence-

förfrågningar inte utgör. Som påpekats av Nyström och Sjöman är de två avgörandena från 

AMN från tiden innan bestämmelsen i II.17. Huruvida tillkomsten av denna bestämmelse 

                                                
126 Ydén, s. 351. 
127 Detta innebär att målbolagsstyrelsen i en konkurrerande budsituation torde kunna agera passivt mot den 
ena budgivaren i den utsträckning takeover-reglerna och god sed tillåter utan att detta skulle utgöra ett 
frånträdande av likabehandlingsprincipen. 
128 Nyström m.fl., s.212. 
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har påverkat målbolagsstyrelsens skyldighet i detta avseende ankommer på AMN att 

avgöra.129  

Nästa fråga är om det i aktiebolagsrätten kan läsas in en skyldighet för målbolagsstyrelsen 

att medge en förfrågan om att genomföra en due-diligence-undersökning. Som redan 

påpekats är relationen mellan organledamöter och bolaget vad gäller aktiebolagslagens 

skadeståndsregler byggd på en sysslomannarättslig grund. 130  Om det ligger i bolagets 

intresse att tillåta en due diligence-undersökning föreligger således en skyldighet för dem att 

bevilja en sådan. Som vi redan konstaterat tidigare torde bolagets intresse vara detsamma 

som aktieägarnas hypotetiska gemensamma intresse vilket leder till att det föreligger en 

aktiebolagsrättslig skyldighet för styrelsen om de efter en avvägning mellan aktieägarnas 

gemensamma intresse, risk för skada på bolaget och omständigheter i övrigt talar för att en 

due diligence-undersökning ska beviljas. 

 Nyström och Sjöman bygger delar av sin analys av rättsläget på en komparativ studie av 

den närliggande finska aktiebolagsrätten. Enligt de finska förarbetena till aktiebolagslagen 

framkommer det att: 

 

”Under den tid bolaget är verksamt kan det förekomma situationer där bolagsledningens 

omsorgsplikt och skyldighet att handla på ett sätt som är förenligt med bolagets och i sista 

hand med samtliga aktieägares intressen inte berör bolaget utan istället direkt påverkar värdet 

av aktieägarnas innehav. /…/ T.ex. i samband med en fusion eller då bolagets aktier blir 

föremål för ett offentligt köpeanbud är bolagsledningen skyldig att eftersträva det från 

aktieägarnas synpunkt bästa slutresultatet. Detta betyder att bolagsledningen vid 

avtalsförhandlingarna skall försöka få ett så värdefullt fusionsvederlag som möjligt och att 

den i samband med ett offentligt köpeanbud skall eftersträva bästa möjliga anbud.”131 

 

Enligt de finska förarbetena kan således en skyldighet föreligga för styrelsen att medge due 

diligence-undersökning om det efter en sammanvägning av relevanta omständigheter 

framstår som att ligga i aktieägarnas intresse för att uppnå bästa möjliga bud. Denna 

uppfattning verkar enligt författarna även delas av praktiker i Finland. De uttrycker 

avslutningsvis att något motsvarande det finska förarbetsuttalandet även bör anses gälla i 

Sverige. En sådan ordning framstår enligt dem som rimlig, låt vara att dess konturer inte är 

                                                
129 Nyström m.fl., s. 212. 
130 Se avsnitt 3.6. 
131 RP 109/2005 rd, s. 41 f. 
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alldeles skarpa. 132 Att poängtera är att frågan om en aktiebolagsrättslig skyldighet föreligger 

är komplex och långt ifrån klarlagd i doktrin och praxis.  

Huruvida den aktiebolagsrättsliga skyldigheten att bevilja due diligence-undersökningar är 

sanktionerad är emellertid en annan fråga. Stattin menar att en talan mot styrelsen enligt 29 

kap. 1 § ABL är svårgenomförbar eftersom man grundar sin talan på principer utanför 

aktiebolagslagen, lagen om årsredovisning, bolagsordningen eller till dem anknutna 

normer.133 Aktieägarna skulle, enligt Stattin, inte heller ha några större möjligheter att lyckas 

föra talan på allmänna skadeståndsrättsliga principer om ersättning för ren 

förmögenhetsskada. 

 

 

 

 

4.4 Målbolagsstyrelsens möjlighet att ingå transaktionsavtal 

 

4.4.1 Budrelaterad arrangemang vid offentliga uppköpserbjudanden 

Ett allt vanligare förekommande krav bland budgivare på den svenska marknaden är att 

budgivaren och målbolaget ingår budrelaterade arrangemang såsom exempelvis 

transaktionsavtal. Transaktionsavtal brukar i regel innehålla olika konstruktioner för att 

skydda budgivarens ställning i transaktionen gentemot målbolaget och eventuella 

alternativa budgivare, s.k. deal protection-klausuler.134 Transaktionsavtal innehållande olika 

deal protection-lösningar anses av vissa utgöra en gemensam partsavsikt att budet är seriöst 

menat och att det kommer genomföras om transaktionsvillkoren vid den relevanta 

tidpunkten är uppfyllda.135 Motargumentet har är att transaktionsavtal, med olika deal 

protections, riskerar att avskräcka alternativa budgivare från att lägga ett konkurrerande, 

bättre, bud.136 Motargumentets kärna är uppfattningen att uppkomsten av konkurrerande 

budgivare medför en budstrid som höjer budpremien per aktie och därmed leder till ett 

bättre utfall för aktieägarna. Avtalskonstruktionen har sin grund i anglo-amerikansk 

transaktionskultur och har inte än, trots att dessa avtal på senare tid blivit vanligare i 

Sverige, blivit marknadspraxis som i Storbritannien och i USA.137 Med en ökning av 

                                                
132 Nyström & Sjöman, aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar?, s. 19 ff. 
133 Stattin, Takeover, 235. 
134 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 50.  
135 Stattin, Takeover, s. 49. Saulsbury, s.146. 
136 Stattin, Takeover, s. 239. 
137 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 50. 
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utländska, främst amerikanske budgivare, har det emellertid blivit uppenbart att frågan om 

dessa avtal behöver diskuteras.138  

I detta avsnitt kommer jag diskutera transaktionsavtalet utifrån svensk och engelsk rätt. 

Då syftet med denna uppsats inte är att enbart utreda lämpligheten eller tillåtligheten av 

enskilda avtalsklausuler i transaktionsavtal hänvisar jag intresserade läsare till andra delar av 

doktrinen. 139  Eftersom diskussionen kring avtalen emellertid härstammar från dessa 

klausuler anser jag det vara nödvändigt att i korthet redogöra för dem.  

Som påpekats i inledningen har målbolagets möjligheter att ingå transaktionsavtal 

begränsats i och med ikraftträdandet av det nya takeover-regelverket den 1 februari 2015. 

Med hänvisning till vad som kommer redovisas i det följande kvarstår fortfarande 

möjligheten för budgivare och målbolag att ingå transaktionsavtal. Det finns därmed även 

skäl att redogöra för hur man innan den senaste revideringen sett på deal protection-

klausuler eftersom denna bedömning i mångt och mycket kommer vara aktuell i 

kommande dispensärenden hos Aktiemarknadsnämnden.  

 

  

 

 

4.4.2 Kort om transaktionsavtalets innehåll  

Transaktionsavtal behöver inte nödvändigtvis innehålla klausuler ämnade att ge budgivaren 

exklusivitet över målbolaget i en förvärvssituation. Avtalen kan innehålla 

överenskommelser om tidsramen för förhandlingarna samt andra överenskommelser som 

hänför sig till förvärvet. Vanligast är dock att avtalen ger budgivaren någon grad av 

exklusivitet gentemot målbolaget under perioden parterna förhandlar med varandra. 

Innehåller ett transaktionsavtal deal protection-klausuler har man i doktrin valt att benämna 

avtalet för ett exklusivitetsavtal eller lock up agreement.140 I denna redogörelse kommer jag 

använda begreppet transaktionsavtal synonymt med begreppen exklusivitetsavtal och lock 

up agreements. 

                                                
138 Se exempelvis AMN 2014:16 (Cision) där fallet rörde ett transaktionsavtal mellan målbolaget och en 
amerikansk budgivare. 
139 Se exempelvis Stattin, Takeover, avsnitt 8.  
140 Denna begreppsbildning används bl.a. av Stattin i sin genomgång av transaktionsavtal. Se avsnitt 8 i 
Takeover. Inom amerikansk rätt tycks en ännu mer omfattande begreppsbildning föreligga. Se, Bainbridge, s. 
243, 260. 
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En klausul som enligt min mening inte nödvändigtvis behöver ha exklusivitetsverkan är 

break up fees141 eller break fees, dvs. överenskommelser om att täcka kostnader, i regel 

budgivarens, i det fall transaktionen inte skulle fullföljas eller om andra överenskomna 

omständigheter skulle föreligga. 142  En break fee-klausul kan exempelvis författas på 

följande vis: 

 

” The Target undertakes, subject to section 2.2 below, to reimburse the Bidder for its costs, 
fees and expenses in connection with the preparation or making of the Offer as from 8 
September 2010 up to a maximum amount of SEK 12,500,000 (plus 50 per cent of any VAT 
on such amount) if: 
 
(i) the Target Board does not announce its recommendation of the Offer immediately 
after the publication of the Offer Announcement; or 
 
(ii) the Target Board withdraws or adversely modifies its recommendation of the Offer 
for any reason.”143 

 

Break fees kan ses som antingen en exklusivitetsskapande avtalsklausul eller ett sätt att 

reglera kostnadsansvaret för en misslyckad affär. Hur man ska välja att se på break fees 

kommer diskuteras i avsnitt 4.4.5.  

Andra typer av klausuler som kan tänkas ha en mer uppenbar exkluderande effekt på 

alternativa budgivare är främst sådana som hänför sig till målbolagets möjlighet att söka 

efter eller initiera förhandlingar med alternativa budgivare. Sådana klausuler kallas i anglo-

amerikansk rätt för no shop-klausuler.144 En sådan klausul ämnar alltså till att begränsa 

bolagets möjlighet att initiera en budstrid om målbolaget. 145 Budgivaren kan även föra in en 

no talk-klausul som förbjuder målbolagsstyrelsen att kommunicera med alternativa 

budgivare om de istället blir närmade av en sådan. I amerikansk rätt kan även olika former 

av för-transaktioner förekomma där målbolaget innan förvärvet genomförts överlåter aktier 

eller inkråm till budgivaren, ett s.k. crown jewel lock up.146  

                                                
141 Inom engelsk rätt benämns klausuler av detta slag för inducement fees och inom amerikansk rätt oftast 
termination fees. 
142 Saulsbury, s. 148, Bainbridge, s. 245 f. 
143 Utdrag från transaktionsavtalet mellan Nordic Capital Fund VII och Munters AB. 
144 Stattin, Takeover, s. 257 f, Saulsbury, s. 147 f. I transaktionsavtal brukar dessa klausuler även gå under 
benämningen ”non solicitation-klausuler”. 
145 Ett exempel på en no shop-klausul kan hämtas från transaktionsavtalet mellan IBM och Telelogic AB. 
”The Target shall not, nor shall it permit its representatives to, directly or indirectly, (i) solicit, initiate or 
encourage, or take any other actions to facilitate, any Takeover Proposal for the Target or any inquiries or the 
making of any proposal that constitutes or could reasonably be expected to lead to a Takeover Proposal; or 
(ii) enter into, continue or otherwise participate in any discussions or negotations regarding, or furnish to any 
person any information with respect to, or otherwise cooperate in any way with, any Takeover Proposal.”. 
146 Stattin, Takeover, s. 244, Bainbridge, s. 250 f. 
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Avtalsklausuler som inte har direkt exkluderande verkan är främst sådana som berör 

informationsgivning mellan budgivare och målbolaget. En klausul som förpliktar bolaget 

att informera budgivaren om denna blivit uppvaktad av en annan budgivare, en 

informationsförpliktelse147, brukar i regel sammankopplas med en rättighet för budgivaren att 

inom en viss tidsram höja sitt bud, s.k. matching ringts. Informationsförpliktelsen får nästan 

ses som en naturlig del av denna matching right som tillkommer budgivaren.148 Ett exempel 

på en matching right-klausul är följande lydelse: 

 

”Niscayah hereby undertakes and agrees not to accept, recommend, approve or enter into 

any agreement (other than customary confidentiality agreements) or arrangement (other than 

allowing due diligence customary for Swedish listed companies) for the implementation f a 

Competing Bid unless it is a Superior proposal and in such case not to do so nor withold, 

withdraw, qualify, change or modify its recommendation in respects to the Offer in each case 

until the earlier of:  

 

(a) Stanley having failed, within 48 hours of recieving reasonable details of the Superior 

Proposal and its terms, to confirm to Niscayah in writing its intention to increase the Offer 

to a price per share equal to or greater than that offered under the Superior Proposal (the 

”Intention Confirmation”); and 

(b) after making the Intetion Confirmation, Stanley having failed to announce such increase 

within 3 days of recieving reasonable details of the Superior Proposal and its terms.”149 

 

 

Klausuler som utformas som fullföljandevillkor kan också förekomma. Dessa klausuler kan 

exempelvis förpliktiga målbolaget att göra, och vidmakthålla, ett positivt uttalande om 

budet och rekommendera målbolagets aktieägare att anta det. I vissa fall, främst vad gäller 

utländska budgivare, kan klausuler av denna karaktär vara avgörande för huruvida bud 

kommer kunna läggas.150 Transaktionsavtal kan även innehålla s.k best effort-klausuler som 

                                                
147 ”The Target shall inform the Bidder of any written Takeover Proposal, within one day from allowance of 
access to a data room or material information in another form, disclosing the identity of such a third party 
offeror and the financial terms, and the Target shall continously keep the Bidder updated on the progress of 
such approaches.”. Informationsförpliktelse hämtad från transaktionsavtalet mellan Blue Canyon Holdings 
AB och Cision AB. 
148 Stattin, Takeover, s. 259, Quinn, s. 1015 f. 
149 Matching right-klausul hämtad från transaktionsavtalet mellan Stanley, Black & Decker och Niscayah 
Group AB.  
150 Se exempelvis AMN 2010:16 (Providence) som behandlar den närliggande frågan om tillåtligheten av 
fullföljandevillkor med samma innebörd. Budgivaren i fallet var en amerikansk fond där kravet på 
målbolagsstyrelsens rekommendation av budet var ett krav för att få fullfölja enligt budgivarens bolagsavtal. 
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ålägger styrelsen att efter bästa förmåga se till att budet godtas av aktieägarna och 

transaktionen genomförs. 

Som en sista punkt att beröra är de s.k. fiduciary out-klausulerna. Syftet med dessa är att 

skydda målbolagsstyrelsen från att behöva vidta åtgärder enligt transaktionsavtalet som 

strider mot styrelsens lojalitetsplikt och som skulle kunna ge upphov till skadeståndsansvar 

för styrelseledamöterna.151 I utländsk rätt kan det till och med vara så att en sådan klausul är 

nödvändig för att göra transaktionsavtalet exigibelt i domstol.152 I Sverige intas fiduciary 

out-klausuler regelmässigt i transaktionsavtal.153 

 

 

 

 

4.4.3 Transaktionsavtal inom engelsk rätt 

I engelska rättsutvecklingen har möjligheten ingå transaktionsavtal den som genomgått 

stora förändringar. I den senaste versionen av Takeover Code från 2011 begränsades 

möjligheten att ingå transaktionsavtal kraftigt. Av pedagogiska skäl kommer jag först gå 

igenom gällande regel och hur den tillämpas. Därefter kommer jag gå igenom skälen till 

varför man valt att begränsa möjligheten att ingå transaktionsavtal.  

Begränsningen av transaktionsavtal regleras i regel 21.2 i Takeover Code. I punkten a) 

förklaras att: 

 

”Except with the consent of the Panel, neither the offeree company nor any person acting in 

concert with it may enter into any offer-related arrangement with either the offeror or any 

person acting in concert with it during an offer period or when an offer is reasonably in 

contemplation.” 

 

Huvudregeln är alltså att transaktionsavtal är otillåtna såtillvida de inte godkänts av 

Takeover Panel. Detta förbud omfattar inte bara budgivaren och målbolag utan även de 

som anses vara närstående någon av parterna i transaktionen. Den relevanta tidsperioden 

för förbudet är enligt kommittén från och med då ett bud rimligen övervägs av budgivaren 

eller att det offentliggjorts att bud lämnats, att ett bud kommer lämnas inom en närstående 

framtid eller att målbolaget letar efter en köpare av 30 % av målbolagets röstbärande aktier. 

                                                
151 Stattin, Takeover, s. 269. 
152 Stattin, Takeover, s. 269 med hänvisning till Omnicare Inc. v. NCS Health Care Inc. 818 A.2d 914 Del. 
Sup. 2003. 
153 Se exempelvis AMN 2007:18. 
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Tidsperioden anses vara avslutad när bud gjorts ovillkorat, antagits, dragits tillbaka eller 

acceptsfristen för budet har löpt ut.154 Vad som utgör ett transaktionsavtal är enligt punkten 

b): 

 

”/…/ any agreement, arrangement or commitment in connection with an offer, including 

any inducement fee arrangement or other arrangement having a similar or comparable 

financial or economic effect” 

 

Utöver det uttryckliga förbudet mot inducement fees så lämnas ingen vidare ledning i 

takeover Code om vad som uttryckligen förbjuds. Av kommitténs utredningar framgår 

emellertid att det bl.a. rör sig om överenskommelser om matching rights, no-shop och 

upplysningsförpliktelser om målbolagsstyrelsen blir närmade av en alternativ budgivare.155 

Huvudregeln innehåller däremot ett antal undantag uppräknade i 21.2 (b) (1)-(vii). 

Undantagna avtal är bl.a. sekretessavtal mellan budgivare och målbolag (exempelvis sådana 

som sluts vid confirmatory due diligence-undersökningar), non-solicitation-avtal, avtal om 

informationsgivning som ett led i att erhålla myndighetsgodkännande, avtal om 

irrevocables samt letters of intet156. Ett ytterligare undantag från förbudet att ingå avtal om 

break fees anges i kommentaren till regel 21.2. Om en alternativ budgivare som styrelsen är 

vänligt inställd till, en s.k white knight, begär att målbolaget går med på en break fee är 

detta normalt sett tillåtet villkorat att, för det första, den totala summan av break feen inte 

uppgår till mer än 1 % av transaktionens värde och för det andra, att betalningsskyldigheten 

endast uppkommer efter det att budet blivit ovillkorat. Den förste budgivaren är alltjämt 

förvägrad möjligheten att ingå en liknande överenskommelse med målbolaget även om 

denne väljer att lägga ett högre bud än den alternativa budgivaren.157 Kommittén har även 

uttryckt att de kan vara lämpligt för Takeover Panel att i undantagsfall tillåta 

transaktionsavtal om målbolaget har svåra finansiella problem och en strikt tillämpning av 

takeover-reglerna skulle vara i strid med intresset hos målbolagets aktieägare.158 

                                                
154 RS 2011/1, s. 99. 
155 PCP 2011/1 s. 39. Kommittén klargör att de överenskommelser som räknas upp i punkterna (b)-(e) samt 
enligt punkten (a), de olika deal protection-klausuler som uppräknas i PCP 2010/2 (avsnitt 9.19) omfattas av 
det generella förbudet.  
156 Letters of intent, eller avsiktsförklaringar, är avtal som uttrycker parternas intentioner med transaktionen. 
För vidare läsning se Adelcreutz, A., Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar och andra fall av ofullständiga avtal (om 
‘letters of intent’, principöverenskommelser m. m.), SvJT 1987 s. 493 ff.  
157 RS 2011/01, s. 44 f. 
158 RS 2011/01, s. 45. Vad som sannolikt åsyftas är att bolaget riskerar att gå i konkurs.  
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Som uttryckts i doktrin är de reviderade reglerna i the Takeover Code klart mer 

begränsade än de amerikanska och de tidigare svenska reglerna om transaktionsavtal.159 

Begräsningen är som, tidigare påpekats resultatet av en attitydförändring ifråga om 

tillåtligheten av olika former av deal protection-klausuler. Kommittén har i flera 

utredningar adresserat frågan om deal protection-klausuler. I den tidigare refererade 

konsultationen från 2010 lyfte kommittén frågan om deal protections på den engelska 

marknaden. Kommittén anmärkte att aktörer på marknaden påpekat att break fees och deal 

protection-avtal ofta lämnar lite eller inget rum för målbolaget att söka eller rekommendera 

alternativa budgivare och därmed försvårar alternativa budgivares möjligheter att lägga bud. 

Detta var något som kunde ses som stridande mot dåvarande regel 21 samt den generella 

principen i Takeover Code att inte neka aktieägarna möjligheten att fritt ta ställning till det 

offentliga uppköpserbjudandet. Vidare påpekades att transaktionsavtal av denna sort fick 

den praktiska effekten på marknaden att sneddriva styrkeförhållandet mellan målbolag och 

budgivare till fördel för budgivaren.160 Uppfattningen hos många aktörer på marknaden var 

alltså att transaktionsavtal med exklusivitetsklausuler hade oönskade inlåsningseffekter för 

målbolaget. I den remissammanställning som följde konstaterade kommittén att en 

majoritet av de som yttrat sig förespråkade en begränsning av möjligheten att införa 

exklusivitets-klausuler i transaktionsavtal. Man förespråkade emellertid en fortsatt möjlighet 

att ingå inducement fees men med restriktioner på deras omfattning.161 Kommittén anslöt 

sig vidare till marknadsaktörernas uppfattning att transaktionsavtal med exkluderande 

verkan hade en negativ effekt på målbolagets aktieägare genom att dels avskräcka 

alternativa budgivare från att lägga ett konkurrerande bud, dels få alternativa budgivare att 

lägga bud under mindre förmånliga villkor än vad som hade skett annars. Kommittén ansåg 

sammanfattningsvis att det i många fall även var svårt att se hur deal protection-klausuler 

skulle kunna föras in i transaktionsavtal mellan parter ”at an arm’s lenght” eller hur 

inducement fees i praktiken skulle kunna förmå parterna att genomföra transaktionen.162 

I 2010 års utredning berördes kommittén även fiduciary out-klausuler, om än kortfattat. 

Till en början noterades att fiduciary out-klausuler i transaktionsavtal kan användas för att 

minska risken för inlåsningseffekter och öka möjligheten för alternativa budgivare att lägga 

                                                
159 Saulsbury, s. 154. För en jämförelse med de svenska reglerna se avsnitt 4.4.5. Se även Stattin, Deal 
protection och god sed på aktiemarknaden, s. 44 ff. 
160 PCP 2010/2, s. 80. 
161 Takeover Panel Code Committee: Review of certain aspects of the regulation of takeover bids 2010/22, s. 
13 f. 
162 Takeover Panel Code Committee: Review of certain aspects of the regulation of takeover bids 2010/22, s. 
14 f. 
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bud. 163  Argumentet liknar det som i svensk rätt brukar föras om olika former av 

”säkerhetsventiler”. Som skäl för motsatsen angavs dock att fiduciary out-klausuler kan bli 

föremål för domstolsprocess ifall budgivaren anser att målbolaget tillämpat klausulen på 

felaktigt sätt, vilket kan ha en avskräckande effekt på styrelsens benägenhet att åberopa 

den, även när det är befogat. Kommittén poängterade att snabbhet och effektivitet är två 

viktiga komponenter i ett väl fungerande transaktionssystem och att situationer som kan 

tänkas riskera effektiviteten därmed behövde undvikas till varje pris. 164  Kommittén 

uttryckte emellertid inget konkret ställningstagande om fiduciary out-klausuler och frågan 

lyftes inte heller i remissammanställningen.  Stattin, med hänvisning till samma utredning, 

menar att kommitténs tycks anse att fiduciary out-klausuler inte utgör ett fullgott skydd, i 

vart fall på den brittiska aktiemarknaden.165 

 

 

 

 

4.4.4 De svenska takeover-reglerna rörande transaktionsavtal 

I december 2014 meddelade Kollegiet för svensk bolagsstyrning att en reviderad version av 

takeover-regelverket skulle komma att träda i kraft den 1 februari 2015. Av 

pressmeddelandet framgår att revidering främst åsyftar till att skapa större ”jämlikhet 

mellan budgivare och målbolag”. Revideringen syftar även till att stärka målbolagsstyrelsens 

roll i budprocessen samt att det har ansetts vara dags att följa den utveckling som skett i 

Storbritannien. 166 Kollegiet har beslutade därmed att införa en ny bestämmelse, II.17a som 

säger att: 

 

”Målbolaget får inte gentemot budgivaren binda sig till några budrelaterade arrangemang. 

Med budrelaterat arrangemang avses varje till erbjudandet relaterat arrangemang som innebär 

en förpliktelse för målbolaget gentemot budgivaren, dock inte sekretessförpliktelser eller 

åtaganden att inte värva budgivarens anställda, kunder eller leverantörer.” 

 

                                                
163 PCP 2010/2, s. 92. 
164 PCP 2010/2, s. 93. 
165 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 56 f. 
166 ”Denna revidering syftar främst till att stärka målbolagsstyrelsens roll, för att därigenom skapa bättre 
förutsättningar för konkurrensutsatta budprocesser. Liknande steg togs i Storbritannien för några år sedan, 
och det var nu dags för oss att följa efter/…/”. För att se pressmeddelandet i sin helhet se 
http://www.bolagsstyrning.se/media/66829/pressmeddelande%20takover%202014-12-12.pdf . 
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Vid en genomläsning tycks bestämmelsen vara en ordagrann översättning av den engelska 

regeln i 21.2a Takeover Code. Av kommentaren till den svenska regeln framkommer även 

att utgångspunkten är att budrelaterade arrangemang överhuvudtaget inte får ingås av 

målbolaget. Budrelaterade arrangemang definieras som åtaganden som innebär ”vissa 

förpliktelser gentemot budgivaren”. Man väljer även att explicit nämna ”no talk”, ”no 

shop”, upplysningsskyldigheter för målbolaget och ”break fees” som sådana budrelaterade 

förpliktelser som bestämmelsen syftar till att förbjuda. Sekretessavtal, ”non solicitation”-

klausuler samt avtal som tar sikte på den sammanslagna koncernen efter det att erbjudandet 

fullföljts är enligt kommentaren inte omfattade av förbudet.  

Vad som nu sagts om förbudet mot budrelaterade arrangemang innebär inte att ett 

oinskränkt förbud föreligger. Enligt kommentaren kan Aktiemarknadsnämnden lämna 

dispens i enskilda fall. Vid en dispensprövning ska en helhetsbedömning företas, varvid 

vissa arrangemang i avtalet kan bedömas godtagbara medan andra inte godtas. Att 

budgivaren begärt att ingå ett transaktionsavtal med förpliktelser för målbolaget är enligt 

kommentaren inte ett tillräckligt skäl för att medge dispens. Däremot kan dispens lämnas 

om transaktionsavtalet innebär ”ömsesidiga åtaganden i sammangåendeöverenskommelser 

mellan jämbördiga parter”. Vad som åsyftas här är enligt mig tämligen oklart. Ömsesidiga 

åtaganden kan lättast tolkas som avtalsklausuler som innebär snarlika förpliktelser för båda 

parterna där ingen på grund av avtalet erhåller en fördel. Vad som i praktiken åsyftas är 

troligen avtal om samarbete vid integration av fusionerade verksamheter och därav 

föranledda myndighetsprövningar. Möjligtvis åsyftas även sådana situationer som 

exempelvis uppkom i AMN 2007:18 (NASDAQ-OMX)167 där transaktionsavtalet hade 

karaktären av ett samgåendeavtal mellan budgivare och målbolag. Vad som även kan tänkas 

åsyftas är andra former av åtaganden som inte direkt påverkar parternas ställning i 

transaktionen som exempelvis tidsbegränsningar på hur länge förhandlingsprocessen kan 

tillåtas pågå innan någon av parterna kan välja att frånträda förhandlingen. Sådana 

avtalsklausuler ämnar främst till att skapa ömsesidiga incitament för parterna att agera så att 

budet fullföljs. Oavsett torde det redan i den tidigare versionen av regelverket vara otillåtet 

för målbolagsstyrelsen, med stöd av II.17, att ingå avtal som innebär en oproportionerlig 

inskränkning av målbolagets handlingsfrihet vilket får den nya regeln att framstå som något 

överflödigt i detta hänseende. En annan fråga som uttalandet väcker är vilka som skall 

anses utgöra ”jämbördiga parter”. Här borde Kollegiet med störta sannolikhet främst avse 

                                                
167 Se avsnitt 4.4.5. 
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de fusionsliknande situationer som varit för handen vid ett flertal transaktioner.168 I dessa 

fall kan parternas gemensamma intresse att kunna bedöma förutsättningarna för en lyckad 

integration motivera att man ger dessa ”jämbördiga parterna” större möjligheter att reglera 

sina mellanhavanden, bl.a. i syfte att öka ”deal certainty”.  

I enlighet med den engelska bestämmelsen kan även dispens ges till förpliktelser att utge 

en break fee till alternativa budgivare i situationen där målbolagsstyrelsen valt att inte 

rekommendera det första budet eller det att styrelsen rekommenderar ett bud som 

framkommer av en av målbolaget initierad försäljningsprocess. Den första situationen är 

besläktad med den i 5 kap. 1 § LUA tillåtna försvarsåtgärden att uppsöka en ”white knight” 

och bör rimligtvis tolkas som ett steg till att underlätta målbolagets möjligheter att med 

framgång söka efter en sådan i takeover-situationer. Till skillnad från den engelska 

bestämmelsen ställer den svenska regeln inte upp några kvalitativa krav på storleken av 

break feen eller under vilka förutsättningar den kan bli aktuell. Med hänvisning till vad som 

sägs i avsnitt 4.4.6 och vad som sagts i det föregående torde emellertid de engelska kraven 

komma att bli vägledande för Aktiemarknadsnämnden vid dispensprövningen. Som ett 

sista tydliggörande i kommentaren framgår att dispensskäl även kan tänkas föreligga när ett 

visst budrelaterat arrangemang förbättrar snarare än försämrar utsikterna för en 

konkurrensutsatt erbjudandesituation.  

I och med införandet av regel II.17a kan frågan ställas om doktrinen avseende 

transaktionsavtal, marknadspraxis samt relevant praxis från Aktiemarknadsnämndens har 

spelat ut sin roll. Med hänvisning till vad som sagts här ovan innebär den nya regeln inte ett 

absolut förbud mot dessa sorters avtal. Det är nu upp till Aktiemarknadsnämnden att med 

stöd av dispensprövningen avgöra om, och med vilket innehåll, sådana avtal skall tillåtas på 

marknaden. Till dess att det utvecklats en tillräcklig omfattande praxis som klargör 

nämndens ställningstagande kan det därför vara av intresse att redogöra för hur man innan 

den senaste revideringen valt att behandla transaktionsavtal.   

 

 

 

 

 

 

                                                
168 Exempelvis samgåendet mellan Telia och Sonera 2002, Teito och Enator 1999, Astra och Zeneca 1999 
och Föreningsbanken och Sparbanken Sverige 1997. 
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4.4.5   Målbolagsstyrelsens möjlighet att ingå transaktionsavtal innan revideringen 

av takeover-regelverket  

Innan den senaste revideringen av takeover-regelverket var styrelsen fri att ingå 

transaktionsavtal såtillvida vissa omständigheter ansågs föreligga. Ingen särskild 

bestämmelse i takeover-regleringen behandlade målbolagets möjlighet att ingå 

transaktionsavtal med budgivaren. Företeelsen diskuterades i kommentaren till den tidigare 

lydelsen av II.17 där det föreskrevs att: 

 

”Sådana avtal bör ingås endast om målbolagets styrelse bedömer att särskilda skäl motiverar 

det. Styrelsen ska i sådant fall inte endast tillse att avtalsvillkoren är förenliga med gällande 

rätt utan också noga pröva om avtalet ligger i samtliga aktieägares intresse.” 

 

Någon ytterligare vägledning för målbolagsstyrelsen, exempelvis vad som utgör ”särskilda 

skäl”, ges inte kommentarstexten. I avsaknaden av ledning i frågan om vilka särskilda skäl 

som borde tala för eller emot slutandet av transaktionsavtal får frågan om avtalets 

tillåtlighet vila på diskussionen om hur aktieägarintresset påverkas av avtalsinnehållet. 

Frågan hur dessa avtalsklausuler förhåller sig till svensk rättsuppfattning har inte heller i 

någon vidare utsträckning hanterats i doktrin. 

I Nyström och Sjömans kommentar till II.17 förtydligas att målbolagsstyrelsen endast får 

tilldela budgivaren exklusivitet eller godkänna en break fee genom transaktionsavtalet om 

det bedöms ligga i aktieägarnas intresse, vilket även tycks vara den centrala delen av 

styrelsens bedömning.169 Främst tycks det vara omständigheterna kring transaktionen som 

avgör huruvida det bör medges av styrelsen, t.ex. att budgivaren framstår som seriös i sina 

intentioner att fullfölja budet och har företagit förberedande steg att upprätta en 

erbjudandehandling eller dylikt. Därtill finns det en ytterligare aspekt som styrelsen måste 

beakta. Ett transaktionsavtal som medför att andra alternativa budgivare avskräcks från att 

lägga ett konkurrerande bud ligger rimligtvis inte i aktieägarnas intresse. Om sådana hinder 

anses uppkomma i och med transaktionsavtalet bör styrelsen avstå från att ingå avtalet. Om 

styrelsen ändå väljer att ingå ett sådant avtal innebär det följaktligen även en överträdelse av 

målbolagsstyrelsens skyldighet att tillgodose aktieägarnas intressen enligt II.17. Om 

budgivare å andra sidan erbjuder en så pass hög premie att det framstår för styrelsen som 

osannolikt att en alternativ budgivare kan framkomma med ett högre bud, och om inga 

andra omständigheter talar emot, borde det vara tillåtet för styrelsen att ingå tämligen 

vittgående transaktionsavtal om detta är en förutsättning för att budgivaren ska fullfölja 
                                                
169 Nyström m.fl., s. 199. 
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budet.170 Styrelsen har därför till uppgift att bedöma ifall det på goda grunder kan antas att 

ett högre alternativt bud kan förekomma och om villkoren i transaktionsavtalet i så fall kan 

tänkas avskräcka högre alternativt bud.  

Vad gäller de mindre inskränkande klausulerna torde informationsplikt och matching 

rights vara tillåtet enligt den tidigare regleringen.171 Syftet med sådana upplägg är ju inte att 

begränsa möjligheten för en alternativ budgivare att lägga ett bud. Klausuler av detta slag 

underlättar snarare uppkomsten av budstridssituationer genom att ge den förste budgivare 

förvarning och svängrum att formulera ett matchande bud.172 Den avtalskonstruerade 

matchningsrätten torde även redan finnas enligt svensk rätt då målbolaget är tvungen att i 

aktieägarnas intresse förhålla sig till alla konkurrerande bud.173 Förvisso kommer, som 

framförts i amerikansk doktrin, den förste budgivaren hamna i ett informationsövertag 

gentemot den senare budgivaren.174 Situationen kan tänkas bli den att en efterföljande 

budgivare utnyttjas av målbolaget som en ”stalking horse” 175  vars syfte är att framkalla ett 

högre hos den förste budgivaren. Jag kan inte uttala mig om detta skulle anses vara 

problematisk utifrån amerikansk rättsuppfattning men för svensk del torde så inte vara 

fallet. Det övergripande intresset för målbolaget är att i största möjliga mån se till att 

målbolagets aktieägare gör en så stor vinst som möjligt på transaktionen och olika former 

av matching rights tycks kunna skapa en sådan förutsättning. Skulle det framkomma att 

informationsplikts- och matching right-överenskommelser hade en direkt exkluderande 

verkan såtillvida att alternativa budgivare frånhöll sig från att lägga ett konkurrerande bud 

p.g.a. den låga sannolikheten att vinna budstriden skulle man i det läget kunna tala om att 

begränsa användandet av sådana klausuler.  

Om budgivaren i transaktionsavtalet uppställer krav på målbolagsstyrelsen som hänför sig 

till olika former av fullföljandevillkor kan ledning hämtas från Aktiemarknadsnämnden 

praxis. I AMN 2007:18 (NASDAQ-OMX) hade nämnden till uppgift att uttala sig om ett 

fullföljandevillkor i transaktionsavtalet som gav budgivaren rätten att frånträda budet i det 

fall att målbolagsstyrelsens rekommendation av budgivarens erbjudande återkallats. Som 

skäl för detta villkor angav budgivaren att det på grund av det aktuella förvärvets art, i detta 

fall ett samgående, var av högsta vikt att båda styrelserna uppvisade enighet om 

samgåendet. Om inte målbolagsstyrelsen rekommenderat budet hade det enligt budgivaren 

                                                
170 Stattin, Takeover, s. 257 f. 
171 Stattin, Takeover, s. 259.  
172 Se emellertid vad som skrivs om dessa klausuler i avsnitt 5.4. 
173 Stattins, Takeover, s. 337. 
174 Quinn, s. 1016. 
175 I detta fall är det dock inte fråga om en ”stalking horse”-situation i sin ursprungliga bemärkelse eftersom 
det inte är den initiala budgivaren som används för att provocera fram ett bud. 
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inte varit ett alternativ att lämna erbjudandet i första läget med hänsyn till kravet hos 

budgivaren att det skulle föreligga ”en sådan synnerligen hög grad av enighet mellan 

bolagens bägge styrelser”. Nämnden klargjorde med hänvisning till två tidigare uttalanden, 

AMN 2005:33 och AMN 2005:36, att det i och för sig inte finns något hinder för sådana 

villkor om bristande uppfyllelse av villkoret är av väsentlig betydelse för förvärvet. I det 

aktuella fallet konstaterade nämnden att om avtalet i övrigt innehöll andra för samgåendet 

avgörande bestämmelser och en tillbakadragen rekommendation innebar att 

transaktionsavtalet upphörde att gälla, så fick det antas att detta var av väsentlig betydelse 

för budgivarens förvärv av bolaget.176 Villkoret kunde därmed tillåtas. Om det däremot var 

så att transaktionsavtalet skulle fortsätta att gälla mellan parterna trots att målbolaget dragit 

tillbaka sin rekommendation hade villkoret saknat den väsentliga karaktär som erfordras 

och inte kunnat uppställas utan dispens från nämnden. Best effort-klausuler torde med stöd 

av den tidigare lydelsen vara tillåtna. Emellertid är klausulerna ofta så oprecist formulerade 

att de inte kan innebära något annat än en generell plikt för bolaget att försöka se till att 

transaktionen går igenom så länge som detta ligger i aktieägarnas gemensamma intresse.177  

Andra mer genomgripande exklusivitetslösningar såsom no shop- och no talk-klausuler är 

mer problematiska. Att styrelsen avtalar om att utesluta kommunicering med alternativa 

budgivare är i strid med styrelsens ansvar enligt den tidigare lydelsen av 11.17 samt 

styrelsens aktiebolagsrättsliga vårdplikt. Skäl för en sådan uppfattning kan även hittas i 

kommentaren till den tidigare lydelsen av II.17 där man påpekar att styrelsen inte handlar i 

strid med 5 kap. 1 § LUA om de överväger eller belyser andra alternativ än det framlagda 

erbjudanden eller för diskussioner med andra potentiella budgivare om styrelsen anser att 

detta ligger i aktieägarnas intresse.  

Situationen är emellertid inte sådan att klausuler av detta slag kategoriskt kan klassas som 

otillåtna. No-shop klausuler torde i det enskilda fallet anses vara tillåtna så länge som de, i 

enlighet med kommentaren till II.17, anses ligga i aktieägarnas intresse. 178 Stattin påpekar 

dock att så snart det finns anledning för målbolagsstyrelsen att anta att ett alternativt bud 

kan komma att läggas inom en rimlig tid bör styrelsen inte tillåta no shop-klausuler.179 Rena 

no talk-klausuler som innebär en begränsning av styrelsens möjlighet att kommunicera med 

alternativa budgivare borde för svenskt vidkommande vara otillåtna då de skulle starkt 

begränsa styrelsens skyldighet att i samtliga aktieägares gemensamma och hypotetiska 

                                                
176 Nyström m.fl., s. 135 f. 
177 Stattin, Takeover, s. 261. 
178 Se diskussionen vid not 173. 
179 Stattin, Takeover, s. 258. 
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intresse utvärdera samtliga aktuella erbjudanden.180 Stattin konstaterar även att sådana no 

talk-klausuler sällan förekommer på den svenska marknaden. Olika former av crown jewel 

lock ups som är relaterade till inkråm i målbolaget är i praktiken bara tillåtna så länge som 

inte utgör otillåten försvarsåtgärd gentemot alternativa budgivare, bärs upp av ett 

självständigt affärsmässigt intresse och att genomförandebeslutet förbehålls bolagsstämman 

enligt doktrinen om reglerad exklusiv bolagstämmokompetens.181 I vissa fall kan till och 

med en klausul av detta slag vara till konkurrerande budgivares fördel.182  

Fiduciary out-klausuler intas regelmässigt i transaktionsavtal på den svenska marknaden 

och enligt doktrin förutsätter antagligen god sed på aktiemarknaden att en sådan införs, 

särskilt om det innehåller andra klausuler med exklusivitetsskapande verkan för 

budgivaren.183 Dessutom talar skäl för fiducary out-klausuler eftersom dessa minimerar 

risken att styrelsen eller VD (om denne omfattas av klausulen) blir personligen 

ersättningsskyldiga om de handlar gentemot avtalet som ett led i att uppfylla skyldigheter 

enligt takeover-regleringen etc.  

 

 

 

 

4.4.5 Break up fees  

Break up fees är som nämnts här ovan ett mellanting mellan exklusivitetsskapande och 

kostnadsfördelande åtgärd. Syftet med dessa överenskommelser kan ses som ett sätt för 

parterna att reglera kostnadsansvaret för en misslyckad affär, dvs. att ersätta den part som 

inte varit ansvarig för transaktionens misslyckande för dennes ekonomiska förlust. 

Diskussionen har då förts i ljuset av den allmänna kontraktsrättsliga principen om 

skadeersättning p.g.a. av culpa in contrahendo upp till det negativa kontraktsintresset.184 En 

break fee kan också innebära ett uttryck för att båda parter är seriösa i sina intentioner att 

fullfölja budet. En sådan uppfattning tycks förekomma inom amerikansk rätt.185  

Man kan även se överenskommelsen som en försvarsåtgärd för budgivaren som skapar 

ett ekonomiskt incitament för målbolaget och dess aktieägare att inte överväga ett 

                                                
180 Stattin, Takeover s. 258 f. Detta antagande ligger kan också ge stöd för likabehandlingsprincipen vid due 
diligence-undersökningar enligt II.20. 
181 Stattin, Takeover, s. 261 f. Angående lock up-klausulernas tillåtlighet reserverar sig dock Stattin med att 
påpeka att det är tveksamt om dessa skulle vara förenliga med god sed på aktiemarknaden. 
182 Stattin, Takeover, s. 258. 
183 Stattin, Takeover, s. 270. 
184 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 53 f. 
185 Bainbridge, s. 243, 246. 
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alternativt bud. Aktieägarna – och en konkurrerande budgivare – måste vid förekomsten av 

en brek fee ta kostnaden för denna i beräkning när de utvärderar det alternativa budet. Om 

det alternativa budet inte överstiger vad aktieägarna skulle få av det första budet inklusive 

kostnaden för break fee:n torde det inte vara ekonomiskt motiverat att acceptera det 

alternativa budet.186 Målbolagets aktieägare måste också överväga kostnadsrisken om inget 

av buden fullföljs.  

Som påpekats i föregående avsnitt är break fees enligt II.17a som huvudregel förbjudna 

mellan budgivare och målbolaget. Det finns dock situationer där Kollegiet valt att tillåta 

break fees och kostnadsersättningsupplägg kan även tänkas bli föremål för dispens av 

Aktiemarknadsnämnden. Det finns därmed skäl att redogöra för hur man valt att hantera 

dessa klausuler tidigare samt titta på hur dessa utformats av aktörerna på marknaden. Om 

det på marknaden etablerats en praxis och nämnden anser den vara rimligt avvägd är det 

inte otänkbart att de kommer att adoptera en snarlik inställning i framtida dispensärenden. 

 Likt andra exklusivitetsskapande avtalsklausuler blir frågan om nämnden bör tillåta break 

fees en avvägning mellan den aktuella transaktionens karaktär, om beloppsbegränsning 

föreligger, vilka kostnader kompensationen avser, om den är ömsesidig, vilka situationer 

som aktualiserar kompensationskravet, undantag, m.m.187 Om en budgivare erbjuder en så 

pass hög premie att det framstår för styrelsen som osannolikt att en alternativ budgivare 

kan framkomma med ett högre bud, och om inga andra omständigheter talar emot, borde 

det vara tillåtet för styrelsen att införa en överenskommelse om break fee om detta är en 

förutsättning för att budgivaren ska fullfölja budet. I detta hänseende är bedömningen den 

samma som för andra deal protection-klausuler. Nämnden torde även enbart kunna gå med 

på att utge kompensation vid egen underlåtenhet eller på grund av åtgärder som målbolaget 

själv utfört. Att en kompensationsskyldighet motsatsvis skulle aktualiseras vid fallet då 

aktieägarna väljer att avböja budet torde vara både oaktsamt och i strid med god sed, då 

man hade riskerat att motverkat grundprincipen i takeover-regleringen att aktieägarna fritt 

ska få ta ställning till det offentliga erbjudandet bud. 188   

Angående storleken på en break up fee finns ingen ledning i varken takeover-reglerna 

eller i AMN:s praxis. Indikationen tycks vara att nämnden kan tänkas godkänna en break 

fee som ger kostnadstäckning medan sådana som kan liknas vid ett vite torde vara 

oförenliga med god sed.189  Historiskt sett har ersättningsbeloppen varit begränsade och 

                                                
186 Saulsbury, s. 149. Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 52 f. 
187 Nyström m.fl., s. 199. 
188 Stattin, Takeover, s. 266. 
189 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 51. 
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uteslutande avsett kostnadstäckning.190 Exempel på ersättningsbelopp kan hämtas från 

transaktioner från det senaste decenniet. Som huvudregel tycks ersättningen anges som ett 

bestämt kontantbelopp.191 I ett par transaktioner har ersättningsbeloppet angetts som 1 

procent av transaktionens värde. Det har i dessa fallen emellertid handlat om relativt små 

transaktionssummor. 192 Även Stattin föreslår en gräns på 1 procent av transaktionens 

värde.193 Genom att begränsa ersättningens storlek tycks förhoppningen vara att man 

minskar risken att break up fees används av budgivare som en försvarsåtgärd gentemot 

alternativa budgivare.194  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
190 Höga och även vitesliknande ersättningsnivåer har förekommit i fusionsliknande bud, s.k ”mergers of 
equals”. Vid Zeneca Groups bud på Astra uppgick exempelvis kostnadstäckningsnivån i transaktionsavtalet 
till 50 miljoner USD. Symphonys förvärv av IBS tycks vara det enda exemplet i Sverige där en ren 
vitesklausul, om än begränsad till sin storlek, förekommit vid ett offentligt uppköpserbjudande. Se vidare not 
192. 
191 I SPX Corporations bud på Custos AB uppgick break feen till c:a 8,5 mkr där transaktionens totala värde 
uppgick till c:a 1,1 mdkr. LogicCMG:s bud på WM-data AB innehöll en break fee om 2,9 miljoner GBP där 
transaktionens totala värde uppgick till 882 miljoner GBP. I Nordic Capital Fund VII bud på Munters AB var 
break feen 12,5 mkr medan det totala budvärdet uppgick till c:a 5,3 mdkr. Ett avsevärt högre belopp var 
aktuellt i IBM:s bud på Telelogic AB. Break feen var i denna transaktion c:a 50 mkr medan transaktionens 
totala värde uppgick till c:a 5,2 mdkr. Gemensamt för dessa fall är att ersättningens storlek aldrig tycks 
överstiga 1 procent transaktionsvärdet.  
192 Break feen i Vodafone:s bud på Wayfinder Systems AB uppgick till 1 procent av transaktionsvärdet 239 
mkr. När Symphony lade bud på IBS uppgick även där break feen till 1 procent av transaktionsvärdet. I 
transaktionsavtalet mellan Symphony och IBS åtog sig IBS att dels betala en ersättning motsvarande 1 
procent av transaktionsvärdet som uppgick till c:a 200 mkr, dels ersätta transaktionskostnader som Symphony 
ådragit sig vid upprättandet av budet.  
193 Stattin, Takeover, s. 265. 
194 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 53. 
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5. Målbolagets möjlighet att främja bud vid konkurrerande 

budgivningssituationer 

 

 

5.1 Konkurrerande bud vid publika företagsförvärv 

Så här långt har vi behandlat möjligheterna för målbolaget att främja bud utifrån en 

tämligen abstrakt synvinkel. Till fördel för den kommande diskussionen är att sätta dessa 

åtgärder i en vidare kontext där ytterligare aspekter av frågeställningen kan belysas. 

Låt oss börja med att anta att ett målbolag blir approcherat av en budgivare. Budgivaren 

visar intresse för målbolagets verksamhet och ger indikationer på att lägga ett bud inom en 

snar framtid. Anta nu även att det i denna situation enbart finns en tänkbar budgivare som 

kan vara intresserad av att förvärva bolaget. Sannolikheten att en alternativ budgivare skulle 

dyka upp är låg vid tidpunkten och detta är uppenbart för målbolaget. I detta läge torde 

målbolagets roll och ansvar i förvärvsprocessen vara tämligen klar. Aktieägarintresset torde 

vara, såvida ett stand alone case195 inte är aktuellt, att få till ett så högt bud som möjligt. 

Styrelsens främsta uppgift är därmed att inom ramen för vad som anses vara skäligt utifrån 

risk för skada på målbolaget och aktieägarintresset i övrigt, gå med på de villkor som ställs 

upp av budgivaren. Även om situationer som denna inte är helt ovanliga är det emellertid 

osannolikt att styrelsen kan utgå ifrån att inga alternativa budgivare existerar på marknaden. 

Faktum är att det för målbolaget kanske finns en eller flera tänkbara alternativa budgivare 

Det kan till och med tänkas vara så att styrelsen har en skyldighet enligt II.17 att i vart fall 

utforska om alternativa budgivare kan tänkas finnas som ett led i att handla i aktieägarnas 

intresse. Efter samtal med personer praktiskt verksamma med publika transaktioner har jag 

förstått att sökandet efter en alternativ budgivare i regel är den första åtgärden ett målbolag 

företar när det kontaktats av en potentiell budgivare. Oavsett kan styrelsen när de 

överväger sina handlingsalternativ rimligtvis inte helt bortse från möjligheten att en 

alternativ budgivare kan dyka upp vid ett senare tillfälle. Detta faktum försätter styrelsen i 

en situation där de på grund av aktieägarintresset har en skyldighet att både främja det 

initiala budet samtidigt om de bör söka efter potentiella alternativa budgivare eller om 

sådana finns, förhandla med dem om ett konkurrerande bud. Hur detta kommer att 

påverka målbolagsstyrelsens möjligheter att med hjälp av de åtgärder som diskuterats i 

avsnitt 4, främja en budgivare kommer diskuteras härunder. 

                                                
195 D.v.s. att styrelsen anser att förvärvet i sig inte är av intresse för målbolaget eller dess aktieägare då de 
anser att det är mer lönsamt att fortsätta bedriva verksamheten i sin nuvarande form. 
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5.2 Målbolagets rekommendation av ett eller flera bud  

Låt oss börja med att överväga styrelsens agerande vid lämnandet av sin rekommendation 

enligt II.19 takeover-reglerna. Varken bestämmelsen eller kommentaren till II.19 behandlar 

frågan om hur målbolagsstyrelsen ska hantera en konkurrerande budsituation. Inte heller 

Takeover-direktivet, LUA eller doktrinen ger någon vägledning om hur en 

målbolagsstyrelse ska hantera konkurrerande budsituationer. I detta läge får man luta sig på 

en analys av ordalydelsen av takeover-regeln samt en intresseavvägning. 

Vad som framkommer av ordalydelsen av II.19 är styrelsens uppgift att uttala sig om det 

erbjudandet samt ange skälen till sin uppfattning. Det enda som framkommer av 

kommentaren till bestämmelsen är att styrelsens uppfattning om budet kan vara av stort 

intresse för aktieägarna vid deras ställningstagande vilket torde indikera att varje erbjudande 

ska bedömas enskilt och objektivt. Föreligger mer än ett bud är frågan om vilket bud som 

skulle kunna tänkas vara bättre reserverad målbolagets aktieägare och styrelsen bör, enligt 

min mening, enbart uttala sig om varje enskilt bud i relation till målbolaget och dess värde. 

Ett bud kommer rimligen alltid framstå som mer förmånligt än det andra och därmed bli 

föremål för styrelsens rekommendation. 196  Om två bud är så nära varandra att det är svårt 

att avgöra vilket bud som är förmånligast gör styrelsen bäst i att avstå en rekommendation 

och därmed hänskjuta beslutsfattandet helt och hållet till målbolagets aktieägare. Detta 

torde även ligga i linje med styrelsens ansvar att primärt tillgodose aktieägarnas intresse vid 

hanteringen av ett offentligt uppköpserbjudande.197  

En mer komplicerad situation är ifall ett förmånligare alternativt bud offentliggörs men 

målbolaget är bundet av ett transaktionsavtal att rekommendera den första budgivarens 

bud. 198 I eller i anslutning till rekommendationsklausulen brukar i regel vissa undantag 

anges som möjliggör för målbolagsstyrelsen att rekommendera ett alternativt bud, t.ex. om 

det alternativa budet är förmånligare för målbolagets aktieägare. I de fall ett förmånligare 

alternativt bud dyker upp kan styrelsen då med stöd av undantaget frångå denna 

rekommendationsskyldighet såtillvida den initiala budgivaren inte väljer att matcha det 

konkurrerande budet. Situationen blir emellertid mer problematisk om det alternativa budet 

                                                
196 I det fall ett konkurrerande bud framstår som förmånligare tycks detta få målbolagsstyrelsens 
rekommendation. Se exempelvis AMN 2010:24 (Academedia-Providence).  
197 Se avsnitt 4.2.3.  
198 Ett exempel på en rekommendationsklausul kan hämtas ifrån transaktionsavtalet mellan Blue Canyon 
Holdings AB och Cision AB. ”the Target Board has unanimously resolved to recommend to the Target 
Shareholders to accept the Offer, if and when made. /…/ The Target herby consent to the inclusion to the 
recommendation of the Offer and, as the case may be, any Revised Offer, in the Offer Document and any 
supplement to the Offer Document, well as to the Bidder referring to the recommendation of the Offer in 
the Offer Announcement.”. Det bör påpekas att huruvida denna situation kan tänkas uppkomma kommer 
bero på Aktiemarknadsnämndens inställning till rekommendationsklausuler vid framtida dispensprövningar.  
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gör det omöjligt för styrelsen att fastställa vilket av de två buden som är förmånligast för 

målbolagets aktieägare. I de transaktionsavtal jag tagit del av regleras inte dessa situationer. 

Om det inte finns någon möjlighet för målbolagsstyrelsen att med stöd av 

transaktionsavtalet frångå rekommendationsskyldigheten är styrelsen således avtalsrättsligt 

bunden att rekommendera det första budet. Å andra sidan talar styrelsens skyldighet att 

agera i aktieägarnas intresse för att styrelsen ska avstå från att rekommendera något av 

buden. Hur styrelsen ska hantera en sådan här situation har varken berörts i doktrin eller 

praxis. Enligt min mening torde målbolagsstyrelsen göra bäst i att först och främst föra in 

ett undantag i transaktionsavtalet som ger styrelsen möjligheten att avstå en 

rekommendation om de aktuella omständigheterna föreligger. Ifall ett sådant undantag inte 

tagits in i avtalet borde styrelsen med stöd av en fiduciary out-klausul ändå undanta sig från 

att rekommendera det initiala budet eftersom rekommendationskravet skulle utgöra hinder 

för styrelsens skyldighet att agera i aktieägarnas intresse enligt II.17 och II.19.  

En preliminär slutsats man kan dra så här långt är att av de sätt en styrelse kan främja ett 

bud torde frågan om lämnandet av rekommendation vara den minst problematiska. Av vad 

jag har fått intryck av agerar styrelsen på så vis att de väljer att rekommendera det bud de 

finner vara bäst för aktieägarna, i regel baserat på budets storlek. I det fall flera alternativa 

bud bedöms vara lika förmånliga för målbolagets aktieägare är det antagligen bäst om 

styrelsen inte rekommenderar något bud och hänskjuter frågan helt och hållet på 

aktieägarkollektivet att avgöra.  

 

 

 

 

5.3 Due diligence-undersökningar i konkurrerande budgivningssituationer 

När det kommer till styrelsens beviljande av due diligence-undersökningar skapar 

alternativa budgivare större problem än vid rekommendationer. Av intresse för den 

fortsatta diskussionen är att även belysa hur alternativa budgivare kommer att behandlas 

enligt det engelska regelverket. Av vad som framgår av kommentaren till II.20 är det av: 

 

”/…/ största vikt att målbolaget tillämpar reglerna på samma sätt gentemot samtliga 

budgivare. Har information lämnats till en budgivare, och begär en annan budgivare 

motsvarande information, ska denna begäran alltså tillmötesgås, om förutsättningarna i övrigt 

är likartade.” 
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Som huvudregel ska alltså styrelsen behandla samtliga budgivare lika i due diligence-

situationer. Stattin påpekar att skälet för denna likabehandling torde vara att aktieägarna i 

målbolaget som utgångpunkt gynnas av budkonkurrens på lika villkor, då det ökar chansen 

för en budstrid – och därmed högre bud – och att styrelsen så långt som det kan anses vara 

lämpligt, ska tillgodose en likabehandling. 199   Likaså menar Nyström m.fl. att denna 

skyldighet att inte företa osaklig särbehandling härleds från styrelsens skyldighet att agera i 

aktieägarnas intresse enligt II.17.200 Det påpekas i kommentaren att styrelsens ska, också i 

förhållande till den alternative budgivaren, överväga vilka risker som informationsgivningen 

kan medföra t.ex. om den alternativa budgivaren är en konkurrent till målbolagets 

affärsverksamhet. Det föreligger således ingen strikt skyldighet för styrelsen att bevilja en 

alternativ budgivare samma tillgång till information som den initiala budgivaren. Om en 

due diligence-undersökning genomförts och relevant information redan publicerats i den 

förste budgivarens erbjudandehandling tycks även skäl finnas för målbolagsstyrelsen att 

neka en senare budgivare tillgång till informationen.201 Kravet på likabehandling utgör 

följaktligen inte hinder för att en alternativ budgivare nekas möjligheten att genomföra en 

due diligence-undersökning om sakliga skäl talar för det.  

Frågan om likabehandling vid due diligence-undersökningar har delvis behandlats av 

Aktiemarknadsnämnden i ett uttalande från 2008. I AMN 2008:49 (Q-Med) lyftes frågan 

om tolkningen av due diligence-bestämmelsen i II.15202 takeover-regelverket. Huvudfrågan 

i fallet rörde möjligheten att få en due diligence-undersökning beviljad efter det att 

budgivaren offentliggjort sitt bud. Nämnden behandlade däremot frågan om 

likabehandlingen av budgivare som skäl för sitt ställningstagande. I framställningen angav 

budgivaren att denne, trots att ingen begäran om due diligence-undersökning gjorts innan 

offentliggörandet av deras bud, hade rätt att få ta del av samma information som 

målbolaget eventuellt skulle tillhandahålla konkurrerande budgivare inom ramen för en due 

diligence-undersökning. Aktiemarknadsnämnden påpekade att regeln till sitt innehåll är 

”restriktiv”. I fall där det förekommer konkurrerande budgivare, hänvisade nämnden till 

kommentaren till bestämmelsen där det påpekas att det är: 

 

”/…/ av största vikt att målbolaget tillämpar reglerna på samma sätt gentemot samtliga 

budgivare. Har information lämnats till en budgivare, och begär en annan budgivare 
                                                
199 Stattin, Takeover, s. 227. 
200 Nyström m.fl., s. 214. 
201 Att särbehandla den alternativa budgivaren som exempelvis är en white knight närstående styrelsen trots 
att den initiala budgivaren lämnat ett för aktieägarna troligtvis mer förmånligt bud är alltså inte tillåtet. Se 
Stattin, Takeover, s. 337.   
202 II.20 i nuvarande takeover-regelverket. 
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motsvarande information, ska denna begäran alltså tillmötesgås, om förutsättningarna i övrigt 

är likartade.” 

 

Angående frågan om bestämmelsen kan tolkas så att en budgivare som redan offentliggjort 

ett bud har rättigheten att få genomföra en due diligence-undersökning i samma omfattning 

som en eventuell, hypotetisk, framtida konkurrerande budgivare svarar nämnden att:  

 

”Någon skyldighet för Q-Meds (målbolaget, författarens egen anm.) styrelse att i det läget 

låta Ivytan (budgivaren, författarens egen anm.) ta del av sådan information som Q-Med 

eventuellt tillhandahåller en eller flera andra potentiella budgivare inom ramen för en due 

diligence- undersökning föreligger inte.” 

 

AMN klargjorde således att det är av största vikt att konkurrerande budgivare i 

informationshänseende behandlas lika. Omständigheterna i det aktuella fallet föranledda 

emellertid ingen kritik av målbolagets vägran at i efterhand lämna ut informationen.  

Som redan påpekats innebär bestämmelsen i II.20 ett avsteg från den engelska due 

diligence-regeln i den meningen att det inte föreligger ett strikt krav för styrelsen att 

behandla alla budgivare lika ur ett informationshänseende. Den svenska rättsuppfattningen 

tycks alltså hålla intresset att undvika skada högre än likabehandlingen av budgivare. Det 

kanske uppenbaraste fallet av skillnader i tillämpning torde uppstå då en alternativ 

budgivare även är en konkurrent till målbolaget. I detta läge torde en svensk 

målbolagsstyrelse främst beakta huruvida man bör tillåta due diligence baserat på budets 

karaktär och sannolikheten att transaktionen kommer fullföljas. Om budet fullföljs 

föreligger inga risker för målbolaget eftersom konkurrenssituationen mellan budgivaren 

och målbolaget upphör. Mot dessa intressen ställs den självklara risken att konkurrenten får 

kunskap om målbolaget som de, ifall transaktionen inte genomförs, kan tänkas använda sig 

av i sin konkurrerande affärsverksamhet. En engelsk målbolagsstyrelse måste därför vara 

restriktiv med sin informationsgivning redan i första läget och beakta möjligheten att 

informationen kanske kommer överlämnas till en konkurrent senare under processen. En 

tänkbar effekt av den engelska regleringen är risken att en budgivare inte kommer ha 

underlaget för att kunna genomföra en tillräckligt omsorgsfull due diligence-undersökning. 

Svenska målbolagsstyrelsers möjlighet att neka undersökningar av budgivare, vars innehav 

av informationen kan vara skadlig, borde utöver den minskade skaderisken leda till att det 

på den svenska marknaden finns bättre möjligheter att få genomföra en due diligence-

undersökning. Det torde även öka sannolikheten att informationen som målbolaget 
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offentliggör är tillräcklig för att budgivaren ska kunna genomföra en tillräckligt omsorgsfull 

due diligence-undersökning.  

I kommentaren till den nuvarande bestämmelsen i II.20 klargörs det att beviljande av due 

diligence-undersökningar efter det att budet offentliggjorts ”bör förekomma endast om det 

är nödvändigt för att bedöma om ett i erbjudandet uppställt fullföljandevillkor är uppfyllt 

eller ej”. I det ovan refererade AMN-uttalanandet från 2008 anför nämnden vidare att om 

en budgivare, som lämnat ett erbjudande utan att genomföra en due diligence-

undersökning, framför ett förslag till målbolagets styrelse om att höja vederlaget i 

erbjudandet och samtidigt begär att få genomföra en due diligence-undersökning är 

situationen att likställa med en begäran inför ett planerat erbjudande. Styrelsen måste 

däremot göra samma prövning av det reviderade erbjudandet som om det framförts utan 

att något erbjudande redan lämnats och även i övrigt tillämpa vad som sägs i 

bestämmelsen. Nämnden påpekar dock att det inte föreligger någon ovillkorlig skyldighet 

att tillmötesgå en sådan begäran. Huruvida det vid tillfället för det reviderade erbjudandet 

finns flera alternativa budgivare har inte heller någon betydelse för möjligheten för 

styrelsen att tillåta en due diligence-undersökning. 

En tänkbar situation kan vara att en budgivare som vid tillfället varit ensam med att lämna 

och inte begärt en due diligence-undersökning hamnar i ofördelaktig situation mot en 

senare uppkommen budgivare som begärt, och fått tillåtelse, att genomföra en 

undersökning. Ska då den förste budgivaren med stöd av II.20 tillåtas, efter erforderlig 

bedömning av riskerna med informationsgivningen, att få ta del av informationen då det är 

av ”största vikt” att målbolaget tillämpar reglerna på samma sätt gentemot samtliga 

budgivare? Med stöd av AMN 2008:49 är svaret uppenbarligen nej. Ingen särbehandling 

har skett eftersom den första budgivaren inte begärt att få genomföra en due diligence-

undersökning. Det ligger självklart på parternas eget ansvar att på bästa möjliga sätt 

tillvarata sina egna intressen. Om en budgivare underlåter att på bästa möjliga sätt försäkra 

sig om att skaffa sig ett tillräckligt underlag för att upprätta sitt bud så är det inte en fråga 

om underlåtande av kravet på likabehandling av budgivare. II.20 ska inte ses som en andra 

chans för slarviga budgivare att få till en due diligence-undersökning. I det fall en budgivare 

vill genomföra en due diligence-undersökning efter det att bud lämnats kan denne i 

enlighet med nämndens uttalande i 2008 års fall välja att revidera sitt bud och samtidigt 

framföra en ny förfrågan. Budgivare kan på så vis ”köpa” sig en due diligence-

undersökning om de underlåtit att begära en innan det första budet. Att notera är 

emellertid att nämndens uttalande gjordes innan revideringen av due diligence-
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bestämmelsen. Ifall denna möjlighet kvarstår för nämnden att avgöra. Jag ser dock inga skäl 

till varför så inte skulle vara fallet. 

 Huruvida detta kan komma att utgöra ett förekommande problem vid transaktioner på 

marknaden kan möjligtvis till viss del besvaras av kommentaren till II.20 som ålägger 

målbolaget att offentliggöra information av kurspåverkande karaktär så snart som möjligt 

för att på så vis korrigera förekommande informationsasymmetrier. Detta kan, enligt 

kommentaren, exempelvis offentliggöras i erbjudandehandlingen. På så vis kan en 

alternativ budgivare som inte tillåtits due diligence eller budgivare som underlåtit att begära 

en sådan fortfarande ta del av den relevanta informationen om målbolaget.203  

 

 

 

 

5.4 Transaktionsavtal vid konkurrerande budgivningssituationer 

Den kanske mest betydelsefulla frågan för svenskt vidkommande är hur den svenska 

regleringen av transaktionsavtal ska uppfattas inte minst i ljuset av de förändringar som 

inträffat avseende dessa sorters avtal.  

Frågan om transaktionsavtal vid konkurrerande budsituationer kan här delas upp i två 

huvudfrågor. Den första angår exklusivitetsskapande klausulers tillåtlighet på basis av 

vilken grad de kan tänkas exkludera uppkomsten av alternativa budgivare. Som diskuteras i 

avsnitt 4.4 är exklusivitetsklausuler till sin natur syftande till att påverka möjligheten för 

alternativa budgivare att lägga ett bud på målbolaget. Vad gäller dessa klausuler har det 

framhållits att dessa är otillåtna enligt II.17a takeover-regelverket men att nämnden kan 

tillåta dem efter en dispensprövning. Efter en genomgång av doktrin skriven innan den 

senaste revideringen av takeover-regelverket har det visats att många former av 

exklusivitetsklausuler som förekommer, främst på den amerikanska marknaden, torde vara 

otillåtna i svenska transaktionsavtal. Transaktionsavtal som skulle kunna exkludera 

alternativa budgivare är därmed till största del omöjliga att ingå med stöd av gällande rätt. 

Då detta behandlats i avsnitt 4.4 kommer denna fråga inte vidare beröras här. 

Den andra frågan är ifall vissa deal protection-klausuler som med stöd av vad som sagts i 

avsnitt 4.4 kan tänkas anses vara tillåtna, ändå skapar inlåsningseffekter vid konkurrerande 

budsituationer. I dessa situationer är det nödvändigtvis inte frågan om åtgärder 

målbolagsstyrelsen och budgivaren utfört i samråd. Av utrymmesskäl kommer jag endast 
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diskutera ett exempel, nämligen klausuler som ålägger målbolaget en upplysningsplikt 

gentemot budgivaren samt matching rights-klausuler. Dessa klausuler kan efter en 

bedömning av målbolagsstyrelsen uppfattas som i linje med aktieägarnas intresse men kan 

exempelvis tänkas få exkluderande verkan på grund av ensidiga åtgärder utförda av 

budgivaren. I dessa situationer kan man fråga sig om det anses vara rimligt att hålla 

styrelsen ansvariga för exklusivitetsskapande följder av budgivarens agerande? Särskilt om 

styrelsen rimligtvis inte kunnat förutse detta vid transaktionsavtalets ingående. Huruvida 

dessa avtalsklausuler kommer tillåtas av nämnden vid en dispensprövning är inte i dagsläget 

fastställt. Aktiemarknadsnämnden har dock i ett avgörande, som kommer redovisas 

härunder, valt att inte invända mot bruket av sådana avtalsklausuler vilket kan ge indikation 

på att de även i framtiden kan tänkas förekomma i transaktionsavtal.  

Problemet med dessa klausuler avser främst möjligheten för budgivaren att använda ett 

informationsövertag som en försvarsåtgärd gentemot alternativa budgivare. En sådan 

situation var föremål för prövning i AMN 2014:16 (Cision). Frågan som ställdes till 

nämnden var i huvudsak huruvida en budgivare agerat enligt god sed när de valt att höja 

och fullfölja ett bud när budgivaren erhållit information om ett eventuellt konkurrerande 

bud på grund av en i transaktionsavtalet inskriven upplysningsskyldighet för målbolaget. 

Som en följd av att den initiala budgivaren förklarade sitt erbjudande ovillkorat blev ett 

antal aktieägare som lämnat åtagande att acceptera budet (s.k. ”irrevocables”) skyldiga 

fullfölja sina åtaganden. Inräknat aktier som budgivaren redan innehade vid tidpunkten 

innebar fullföljandet att budgivaren kom att äga 53,3 % av aktierna i målbolaget. 

Aktieägarna, menade att budgivaren i och med att denne valt att fullfölja budet baserat på ej 

offentliggjord information, agerat i strid mot god sed. Åtgärden hade påverkat 

marknadspriset och handeln på målbolagets aktier samt gjort det ointressant för en 

alternativ budgivare att lämna ett konkurrerande bud. Av omständigheterna i fallet var det 

av nämndens uppfattning att: 

 

”/…/ att Takeover-reglerna saknar detaljbestämmelser om när och under vilka 

förutsättningar en budgivare får förklara sitt erbjudande ovillkorat. Såsom anges i 

framställningen till nämnden torde det vara ovanligt på den svenska marknaden att en 

budgivare under den initiala acceptperioden fullföljer sitt erbjudande. Som nämnden ser det 

kan dock en sådan åtgärd inte anses strida mot reglerna eller på annat sätt mot god sed.” 

 

Frågan om det aktuella utnyttjandet av upplysningsplikten i transaktionsavtalet utgjorde en 

åtgärd i strid med god sed behandlades inte av nämnden i sitt övervägande. Nämnden valde 
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att inte heller ge någon generell vägledning vad gäller den aktuella transaktions-

avtalsklausulens förenlighet med god sed på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden 

tycks anse att det informationsövertag som skapas genom transaktionsavtalet får förenas 

med andra former av rättshandlingar, i det här fallet fullföljande av budet, även om 

åtgärden sammantaget kan ha exkluderande verkan. Nämnden tog heller inte intryck av 

sökandes påstående att utnyttjandet av informationen i samband med fullföljandet av budet 

utgjorde en överträdelse av insiderreglerringen och på den grunden stred mot god sed. Man 

kan även fråga sig ifall inte en upplysningsplikt kombinerad med matching rights i många 

fall kan ha en viss grad av exkluderande effekt då den alternativ budgivaren kommer vara 

medveten om att denne alltid kommer buda ”i underläge”. I situationer som den som låg 

för handen i AMN 2014:16 kan man möjligtvis göra gällande att klausulerna utgjort en 

tillgänglig försvarsåtgärd för den initiala budgivaren. Huruvida dessa klausuler i så fall bör 

tillåtas lämnar jag osagt men om man väljer att analogt tillämpa skälen bakom LUA:s 

förbud mot försvarsåtgärder skulle det eventuellt kunna hävdas att så inte är fallet.  
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6. Avslutande diskussion 

 

 

6.1 Målbolagets möjlighet att främja ett offentligt uppköpserbjudande 

Som konstaterats finns det ett antal åtgärder tillgängliga för en styrelse som vill främja ett 

offentligt uppköpserbjudande. De kan ingå transaktionsavtal för att ge budgivaren vissa 

fördelar under förvärvsprocessen. De kan tillåta budgivaren att genomföra en due 

diligence-undersökning. Detta ger budgivaren en möjlighet att försäkra sig om att 

målbolaget möter budgivarens förväntningar vilket torde öka chansen för att ett bud 

fullföljs. Dessutom kan det skicka signaler till marknaden att både budgivare och målbolag 

är intresserade av att ett förvärv ska komma till stånd eftersom informationsgivning alltid 

innebär en potentiell risk för skada på målbolaget. En risk målbolaget troligen inte hade 

tagit om de inte uppfattade budgivaren som seriös. Slutligen kan målbolagsstyrelsen välja 

att uttryckligen rekommendera budgivarens bud till målbolagets aktieägare i samband med 

sitt utlåtande om budet.  

Dessa åtgärder är inte tillgängliga baserat enbart på styrelsens egen uppfattning av budet. 

Som konstaterats intar styrelsen en roll som syssloman, eller ombud, för målbolagets 

samtliga aktieägare och ska först och främst handla efter vad som kan tänkas ligga i deras 

intresse. Svaret på frågan om styrelsens möjlighet att främja offentliga uppköpserbjudanden 

är sålunda mer komplext och innehåller en ytterligare nivå av analys. Styrelsen kan förvisso 

med hjälp av dessa åtgärder främja ett offentligt uppköpserbjudande men endast så länge 

som erbjudandet uppfattas ligga i samtliga aktieägares intresse. Vad som i det enskilda fallet 

utgör samtliga aktieägares intresse går inte generellt fastställa. Vinstmaximering anses ofta 

vara det grundläggande aktieägarintresset. Styrelsen kan emellertid inte utgå ifrån att så 

alltid är fallet. Anvisningar från bolagsstämman borde utgöra en starkare indikation på vad 

som utgör aktieägarnas intresse. Hur styrelsen ska agera i aktieägarnas intresse är en inte 

helt oproblematisk fråga och torde kräva att styrelsen noga överväger sina 

handlingsalternativ och i mesta möjliga mån hålla sig informerade om aktieägarnas 

inställning till transaktionen. I ett aktiebolag med stor ägarspridning kan detta emellertid 

komma att vålla svårigheter för målbolagsstyrelsen. 

Vad gäller styrelsens uttalande om budet enligt II.19 takeover-regelverket tycks styrelsen 

för det första inte vara bunden att rekommendera ett bud utan har möjligheten att 

hänskjuta frågan direkt till aktieägarkollektivet. Min genomgång har gett mig intrycket av att 

styrelsen vanligen rekommenderar det bud som framstår som mest förmånligt för 
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aktieägarna baserat på budpremiens storlek. Detta torde kunna förklaras av att priset per 

aktie är det lättaste sättet att utvärdera ett bud eftersom det är förhållandevis lätt att 

använda som argument för att budet är i samtliga aktieägares intresse. Andra villkor som i 

och för sig kan innebära förmåner för aktieägarna är svårare att utvärdera eftersom de kan 

vara förmånliga för vissa aktieägare men kanske inte för andra som har andra syften med 

sina aktieinnehav. Detsamma borde gälla för frågan om olika budgivare erbjuder olika 

sorters vederlag. Detta blir aktuellt om en budgivare exempelvis erbjuder aktier i 

budgivarbolaget som vederlag. För vissa aktieägare kan detta vara ett bra vederlagsalternativ 

då de kanske har en mer långsiktig strategi för sin investering. Andra aktieägare, exempelvis 

aktieägare vars innehav i målbolaget utgör en del i en tradingverksamhet, torde istället vara 

mer intresserade av ett kontantvederlag som innebär en direkt avkastning på innehavet. I de 

fall olika vederlagsalternativ erbjuds av konkurrerande budgivare och det råder en viss 

osäkerhet vilket som kan tänkas vara av största intresse för aktieägarna gör därmed 

styrelsen bäst i att inte rekommendera något av buden. Styrelsen ska dessutom enligt II.19 

uttala sig om andra effekter förvärvet kan ha på målbolaget, särskilt de potentiella 

effekterna på sysselsättningen eftersom ”stakeholder”-intressen kan tänkas ligga till grund 

för aktieägarnas ställningstagande till budet. Den svenska regeln är i detta hänseende 

likalydande den motsvarande regeln i Takeover Code. Det torde även sällan vara en i 

praktiken problematisk situation för styrelsen när de är i kast med att utvärdera ett eller 

flera bud. Att styrelsen främst ska tillgodose aktieägarintresset ser jag, med hänvisning till 

vad som framgår i avsnitt 3, inte som något som bör förändras. Självklart kan 

samhällsekonomiska skäl tala för att även en vidare grupp intressen ska beaktas. Främst om 

budgivarens intentioner med förvärvet exempelvis är att senare avveckla verksamheten 

med negativa effekter på arbetstagarna i målbolaget. Däremot anser jag att man får skilja på 

styrelsens roll i den dagliga driften av bolaget och i takeover-sammanhang. I takeover-

sammanhang är styrelsens roll att agera ombud åt aktieägarkollektivet och därmed är det 

kanske inte så konstigt att även deras intresse prioriteras. Även inom aktiebolagsrätten har 

vi konstaterat att styrelsens uppgift att tillgodose bolagets intresse främst innebär att 

tillvarata aktieägarintresset. Det finns sålunda väldigt få aktiemarknadsrättsliga eller 

associationsrättsliga grunder för styrelsen att tillvarata andra intressen än det just nämnda. 

Detta är dock inget som bör framstå som oroväckande med tanke på att ”stakeholder”-

intressen kan bli relevanta intressen för styrelsen att beakta enligt annan lagstiftning såsom 

anställningslagstiftning, miljölagstiftning m.fl. 



 

 
77 

Att budet främst ligger i aktieägarnas intresse är emellertid inte det enda 

målbolagsstyrelsen måste ta i beaktande i takeover-sammanhang. Vid due diligence-

undersökningar måste målbolagsstyrelsen även ta hänsyn till risken att bolaget ådrar sig 

skada på grund av informationsutlämningen. Som visats kan styrelsen till och med i vissa 

lägen, av detta skäl, vara skyldig att neka en budgivare en due diligence-undersökning även 

om budet i sig är i aktieägarnas intresse.  

Som har framkommit av redogörelsen är även de svenska reglerna i detta hänseende till 

viss del annorlunda än sin engelska motsvarighet. Den grundläggande skillnaden finner 

man i det bakomliggande syftet. Även om likabehandling är syftet bakom både den 

engelska och svenska regeln tillåter det svenska regelverket mer utrymme för 

målbolagsstyrelsen att skydda bolaget från risken att ådra sig skador på grund av 

informationsgivning. Den kan i större utsträckning välja till vilka den vill sprida 

informationen till, om sakliga skäl finns för att frångå likabehandlingen av budgivare. Den 

engelska regeln ålägger istället styrelsen en strikt skyldighet att likabehandla. Detta kan 

enligt min mening leda till huvudsakligen två problem. Den första är som sagt att bolaget 

lider en onödigt stor skada på grund av att information kan tänkas komma fel person 

tillhanda, t.ex. om en budgivare även är en konkurrent till målbolaget. En svensk 

målbolagsstyrelse har däremot möjligheten att i en sådan situation neka en due diligence-

undersökning. Det andra tänkbara problemet är en konsekvens av det första och innebär 

att styrelsen i utgångläget sannolikt kommer vara mer motvillig att lämna ut information 

eftersom det föreligger en risk att informationen i framtiden kommer behöva lämnas till en 

alternativ budgivare där den kan innebära en ökad risk för skada på målbolaget. Det finns 

en risk för att due diligence-undersökningar på grund av detta inte blir lika utförliga med 

resultatet att budgivare inte känner sig ha tillräcklig med vetskap om bolaget för att känna 

sig bekväma att offentliggöra ett bud. Denna risk skulle möjligtvis kunna undvikas med 

hjälp av av olika former av avtal som reglerar sekretess och användandet av informationen 

som erhållits vid en due diligence-undersökning men frågan är om ett målbolag kommer 

våga ta den risken. Dessutom påförs både målbolag och budgivare ytterligare 

transaktionskostnader när de tvingas upprätta olika former av avtal för att skydda 

målbolaget. Det framstår därför enligt mig som om den svenska lösningen är att föredra.  

Vid en sammantagen bedömning anser jag att de svenska reglerna avseende dessa två 

åtgärder tycks leda till en effektiv möjlighet för styrelsen att främja bud samtidigt som 

styrelsen kan anpassa sig efter aktieägarnas intressen samt tillgodose bolagets intresse i vid 

mening.  
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6.2 Förändrade möjligheter för målbolagsstyrelsen att ingå transaktionsavtal 

Införandet av regel II.17a i takeover-regelverket innebär en helomvändning av inställningen 

till budrelaterade arrangemang. Målbolagsstyrelser var redan innan implementeringen av 

förbudet i hög grad begränsade att ingå transaktionsavtal med exkluderande verkan mot 

alternativa budgivare. Införandet av ett förbud mot transaktionsavtal torde därmed inte 

minska förekomsten av transaktionsavtal som inte tidigare förekommit vid offentliga 

uppköpserbjudanden. Den nya regleringen innebär emellertid en ansvarsförskjutning av 

bedömningen om avtalets tillåtlighet från målbolagsstyrelsen till aktiemarknadsnämnden. 

Min tolkning av vad nämnden enligt den nya regeln ska ta i beaktande vid 

dispensprövningen är inte i någon större utsträckning annorlunda från den bedömning en 

målbolagsstyrelse tidigare företog. Som vi konstaterats är en av dem bakomliggande 

ändamålen med takeover-regelverket att tillgodose aktieägarintresset i takeover-situationer. 

I en takeover-situation torde rimligtvis målbolagsstyrelsen vara den som har bäst 

uppfattning om aktieägarnas intresse. Styrelsen borde därmed även vara mest lämpad att 

avgöra huruvida ett transaktionsavtal, i det aktuella fallet, tycks ligga i aktieägarnas intresse. 

Det framstår därför som oklart varför denna bedömning nu förskjutits till 

aktiemarknadsnämnden som, i jämförelse med målbolagsstyrelsen, är mindre informerad 

om vad som utgör aktieägarnas intresse. Självklart kan nämnden med målbolagsstyrelsens 

hjälp informera sig om vad som utgör aktieägarintresset men det framstår knappast som en 

rättsekonomiskt effektivt.  

Frågan man även bör ställa sig är om denna rättsutveckling är till fördel för den svenska 

aktiemarknaden. Vad man de facto åstadkommit är enbart en begräsning av 

målbolagsstyrelsens möjlighet att ingå transaktionsavtal. Det bakomliggande syftet med 

avtalet, att budgivaren vill ha någon form av försäkran att den tid och kostnad 

transaktionen medför kommer leda till ett förvärv av målbolaget, kommer allt jämt kvarstå. 

Detta kan innebära att budgivaren istället tvingas att vända sig direkt till aktieägarna för att 

kunna försäkra sig om att förvärvet kommer att bli av. Det är tänkbart att budgivaren i 

större utsträckning kommer kräva irrevocables eller dylika avtal för att försäkra sig om att 

de kommer lyckas med en budgivning. Ett sådant avtal kommer snarare begränsa 

aktieägarnas möjlighet att godta ett potentiellt alternativt bud om budgivaren exempelvis 

väljer att i ett tidigare skede göra irrevocablen ovillkorad och därmed binda aktieägarna vid 

dennes bud. En sådan situation förekom i Cision-fallet från 2014. Att budgivaren även 

tvingas ingå olika former av avtal med aktieägarna kan även göra förvärvsprocessen dyrare 

och mer tidskrävande för alla inblandade parter. Särskilt om målbolaget har en stor 
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ägarspridning.  Dessutom kan man fråga sig om inte den nya regleringen de facto försvagar 

målbolagets aktieägares ställning genom att försvaga styrelsens förhandlingsposition. Om 

det istället blir mer relevant för budgivaren att gå direkt till aktieägarna för att förankra ett 

bud förskjuts beslutandemakten till stora aktieägare i målbolaget som budgivaren kan 

komma att vilja binda till sig med hjälp av irrevocable-avtal. Om nu argumentet för en 

revidering av takeover-regelverket är att förvärvet är en ”ägarfråga” och förbudet mot 

transaktionsavtal ämnar till att förstärka ägarnas förhandlingsposition kan man fråga sig om 

inte bestämmelsen i II.17a kommer innebära en risk att förvärvet blir en ägarfråga 

reserverad för enbart målbolagets större aktieägare. Mindre aktieägare kan tänkas bli 

marginaliserade när budgivaren istället försöker förbinda sig till större aktieägare för att på 

så vis uppnå en tillfredställande budaccept.     

Man kan även invända att en begräsning av målbolagets möjlighet att ingå 

transaktionsavtal begränsar aktiebolagets avtalsfrihet. I det aktuella fallet tycks det vara 

fråga om en avvägning mellan aktieägarnas intresse att erbjudas bästa möjliga bud och 

målbolagets frihet att ingå avtal med bindande verkan och jag anser inte att det första 

intresset var så pass ansatt i det tidigare takeover-regelverket att man bör inskränka det 

senare. Jag kan för visso hålla med om att försäljningen av målbolaget i slutändan är en 

fråga för aktieägarna att ta ställning till men ett sådant ändamål står inte i direkt konflikt 

med den tidigare lydelsen. Jag ställer mig därför frågande till vilka förbättringar av 

maktbalansen den nya regeln kommer medföra. 

Vad kan då effekterna av denna rättsutveckling bli? Den troligaste effekten är en 

minskning av antalet transaktionsavtal. Vad vi kanske kommer se är uppkomsten av en ny 

lösning att uppnå samma syfte fast på ett sätt som inte omfattas av gällande regelverk. En 

annan tänkbar konsekvens är helt enkelt att budgivare inte kommer ha samma intresse att 

initiera budprocesser eftersom de inte längre i samma grad kan försäkra sig om att 

förvärvet slutligen blir av. Konsekvensen blir i så fall en minskning av transaktionsvolymen 

på den svenska marknaden. Störst frånfall kommer möjligtvis ske av utländska budgivare 

som antingen på grund av interna styrdokument eller transaktionskultur inte vill eller kan 

lägga bud utan avtalsrättslig försäkran om att målbolaget i viss grad kommer främja budet. 

Om man tillämpar en komparativ synvinkel torde den svenska och engelska marknaden 

rimligtvis ha olika resistens mot ett bortfall av utländska budgivare. Den engelska 

marknaden kan kanske ha råd att förlora utländska budgivare då ett bortfall kan täckas av 

inhemska budgivare.  Utländska budgivare kommer kanske inte heller bortfalla i samma 

utsträckning p.g.a. av den engelska marknadens finansiella betydelse. Frågan är om den 
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svenska marknaden har samma möjlighet att hantera ett bortfall av utländska budgivare. 

Kanske kommer vi hamna i en situation där aktieägare i större utsträckning är villiga att 

godta ett offentligt uppköpserbjudande med tanke på den ökade möjligheten att få till ett 

förmånligare bud men efterfrågan på att köpa svenska bolag i lika stor mån minskar på 

grund av den ökade risken att bud faller igenom. Vad konsekvenserna kommer bli av de 

nya takeover-reglerna är en fråga som enbart framtiden kan svara på men visst kan det 

finnas fog för uppfattningen att transaktionsvolymen kan komma att påverkas negativt.  

 

 

 

 

6.3 Ett alternativt försäljningsförfarande 

Som framkommit i det föregående anser jag att den nya takeover-regleringen medför 

problem för bolag som överväger att offentliggöra ett bud. Det vore onekligen olyckligt om 

den nya regleringen skulle komma att leda till att budgivare på grund av osäkerheten att 

budet fullföljs avstår från att lägga bud. I detta avsnitt ämnar jag att i korthet föra fram ett 

förslag på ett alternativ till bestämmelsen i II.17a. Ett alternativt tillvägagångssätt skulle 

behöva uppfylla både kravet på att tillgodose aktieägarnas intresse att få framkalla bästa 

möjliga bud och samtidigt göra potentiella budgivare villiga att investera den tid och kapital 

som förenas med att upprätta och fullfölja ett offentligt uppköpserbjudande.  

Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att tillåta målbolagsstyrelsen att ”sponsra” en 

eller flera budgivare och därigenom frammana att dessa lägger ett bud på målbolaget. Dessa 

utvalda budgivare skulle ges tillåtelse till att genomföra due diligence-undersökningar men 

under förutsättning av att de investerade i en seriös analys av förutsättningarna för ett bud. 

Detta alternativa tillvägagångssätt skulle inte innebära en materiell förändring av de krav 

som åläggs styrelsen vid avvägningen om huruvida due diligence-undersökning bör medges 

eller transaktionsavtal kan ingås. Styrelsen måste med andra ord fortfarande beakta risk för 

exempelvis skada på bolaget vid due diligence-undersökningar. När intresserade budgivare 

har offentliggjort sina bud rekommenderar målbolagsstyrelsen det bud som framstår som 

förmånligast för aktieägarna och ersätter rimliga kostnader som de ”förlorande” budgivarna 

ådragit sig i arbetet att få fram sina bud. På så vis öppnar man för en sorts 

auktionsförfarande som kan tänkas locka fler budgivare att lägga ett bud på målbolaget och 

”trissa upp” budpremien. Ett försäljningsförfarande som detta är även fördelaktigt då det 

inte skulle medföra några större förändringar i takeover-regelverket eftersom förfarandet 
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inte förändrar målbolagsstyrelsens nuvarande roll vid offentliga uppköpserbjudanden. 

Samtidigt minskar budgivarens intresse av att försäkra sig om budets fullföljande genom 

exempelvis transaktionsavtal eftersom de ersätts för kostnader hänförliga till upprättandet 

av sitt bud 

En eventuell problematik skulle vara att budgivare då skulle få ett incitament att i samråd 

lägga låga bud på målbolaget. Om styrelsen inte rekommenderar något bud skulle de i så 

fall bli ersättningsskyldiga för skäliga kostnader för samtliga budgivare och dessa försätts 

därmed i en position de var innan försäljningsförfarandet inletts. Man riskerar möjligtvis att 

budgivare börjar lägga skambud då de är medvetna om att en misslyckat bud inte skulle 

innebära några större kostnader.  Det är inte heller orimligt att försäljningen av ett bolag 

lockar till sig ett stort antal budgivare med konsekvensen att målbolaget åläggs att ersätta 

ett stort antal alternativa budgivare. I ett sådant läge skulle målbolaget kanske tvingas betala 

ersättningskostnader som överstiger värdeökningen per aktie vilket skulle innebära att 

bolaget säljer till förlust. Det kan därför vara behövligt att sätta en gräns för hur många 

budgivare som kan tänkas bli kompenserade för att på så vis undvika risken att målbolaget 

åläggs för stora ersättningskostnader och samtidigt också skapa ett incitament för budgivare 

att inte lägga låga bud som riskerar att inte bli kompenserad. För att hindra skambud skulle 

även målbolaget kunna ta in ett utomstående värderingsutlåtande och sätta ett minsta 

belopp för vad som rimligen kan anses utgöra lägsta pris per aktie. Bud som understiger 

detta pris kan då riskera att inte bli ersatta för sina kostnader. Om en utomstående 

värdering företas kommer det vara av vikt att man sätter ut ramar för värderingsmannens 

ersättning så att det varken finns incitament för denne att lägga värderingen i över eller 

underkant. 

Huruvida ett sådant här alternativ är realistiskt genomförbart är svårt att besvara utan att 

genomföra ytterligare undersökningar av det föreslagna försäljningsförfarandet. Det vore 

emellertid till fördel för rättsutvecklingen om frågan lyftes om alternativa tillvägagångssätt 

för att uppfylla aktieägarnas intresse av att erbjudas bästa möjliga bud samtidigt som man 

ökar incitamenten för budgivare att lägga bud på bolag på den svenska marknaden.  
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6.4 Slutord 

I inledningen av detta arbete ställdes frågan i vilken utsträckning en målbolagsstyrelse får 

främja offentliggörandet av ett bud. Syftet med denna uppsats har varit att utreda denna 

möjlighet sett ur målbolagsstyrelsens särpräglade roll vid offentliga uppköpserbjudanden. 

Vad som framkommit av redogörelsen är att målbolaget har ett antal åtgärder för att främja 

ett offentligt uppköpserbjudande. Det har även konstaterats att styrelsen enligt takeover-

regelverket och aktiebolagsrätten främst är skyldig att tillgodose samtliga aktieägares 

intresse. Denna skyldighet är vad som i skarpt läge avgör styrelsens handlingsalternativ när 

det kommer till att främja ett visst bud. När det kommer till styrelsens skyldighet att uttala 

sig om budet framstår den svenska regleringen som väl avvägd. Den är även näst intill 

identisk den engelska regleringen i detta hänseende. Vad gäller möjligheten att tillåta 

budgivaren att genomföra en due diligence-undersökning är dock svensk reglering något 

annorlunda än den engelska motsvarigheten även om de praktiska konsekvenserna av 

tillämpning i båda fallen borde bli i stort sett desamma. Här anser jag att den svenska 

regleringen är bättre utformad än den engelska då den ger styrelsen en större 

handlingsfrihet när det kommer till att kontrollera vem som kan tänkas få ta del av 

informationen. Som diskuterats i avsnitt 4.3 och 5 kan en sådan reglering leda till att due 

diligence-undersökningarna blir av högre kvalité samtidigt som bolaget inte riskerar att lida 

lika mycket skada på grund av informationslämnande. På grund av detta ser jag inga skäl 

för att förändra det svenska regelverket i detta hänseende.  

Huruvida den nya regeln i II.17a detta kommer innebära en de facto minskning av antalet 

transaktionsavtal eller enbart en ökning av antalet dispensärenden hos 

Aktiemarknadsnämnden får bli en fråga att besvara i framtiden. Angående begräsningen att 

ingå budrelaterade arrangemang är jag för egen del kritisk mot den senaste revideringen av 

takeover-regelverket. Bland annat anser jag att det tidigare gällande regelverket uppfyllde 

det eftersträvade kravet på att skapa balans mellan parterna i budprocessen. Jag anser inte 

heller att ytterligare åtgärder för att förtydliga att offentliga uppköpssituationer är en 

ägarfråga ska göras på bekostnad av målbolagets avtalsfrihet. Det nya förslaget på takeover-

regelverket tycks till viss del grunda sig på viljan att skydda målbolagets aktieägare från 

målbolagsstyrelser som på grund av oerfarenhet eller av andra skäl misslyckas med att 

tillvarata aktieägarnas intresse i takeover-situationer. Tvärtom torde styrelseledamöterna vid 

det här laget vara väl införstådda med vad som utgör deras roll enligt takeover-regelverket 

och kommer, exempelvis, inte ingå avtal med budgivare som inte är till gagn för 

aktieägarintresset. Enligt min mening borde man kanske rent av utöka styrelsens mandat att 
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förhandla med budgivare. Styrelsen besitter onekligen en kompetens om målbolaget som 

kan vara behjälplig för aktieägarna i förvärvsprocessen och rättsekonomiska skäl talar även 

för att förhandlingarna görs mellan budgivaren och målbolagsstyrelsen istället för hela, eller 

delar av, aktieägarkollektivet. För att minska risken för att budrelaterade arrangemang ingås 

som inte är i aktieägarnas intresse skulle man dessutom kunna införa tydligare sanktioner i 

takeover-regelverket. 

En annan mer rättspolitisk invändning är i vilken utsträckning vi bör följa den engelska 

rättsutvecklingen. Som framkommer av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings 

pressmeddelande inför den senaste revideringen har ett av skälen varit att man velat följa 

den engelska utvecklingen på området. Vad berodde då den engelska attitydförändringen 

på? Som framkommer av bakgrunden till den utredning som låg till grunden för den 

engelska revideringen var skälet till utredningen den politiska debatt som uppkommit efter 

Kraft:s förvärv av Cadbury.204 Det framstår därmed som den engelska rättsutvecklingen till 

stor del berott på inhemska politiska påtryckningar. Frågan man så bör ställa sig är om 

samma problematik har förekommit på den svenska marknaden. Av den information jag 

tagit del av tycks så inte vara fallet. Är det då lämpligt att engelsk inhemsk politik ska 

påverka den svenska rättsutvecklingen? På den frågan är mitt svar nekande. Som påpekats i 

doktrin är det viktigt att den svenska rättsutvecklingen sker självständigt på basis av en 

analys av de förhållanden som existerar på den svenska marknaden. Det föreligger 

skillnader i såväl rättslig miljö som marknadspraxis och tradition mellan Sverige och England 

som måste beaktas i arbetet att utveckla de svenska reglerna för offentliga 

uppköpserbjudanden.205  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
204 ”The announcement was made in the light of widespread commentary and public discussion on various 
aspects of the regulation of takeover bids for UK companies, following the takeover of Cadbury plc by Kraft 
Foods Inc.”, PCP 2010/2, s. 1 med hänvisning till Kommitténs pressmeddelande 2010/6 publicerat den 24 
februari 2010.  
205 Nyström & Sjöman, Den svenska takeover-regleringen, s. 101. 



 

 
84 

Käll- och litteraturförteckning 

 

 

Offentligt tryck 

 

Sverige   

 

Propositioner 

Prop. 1975:103. Förslag till ny aktiebolagslag, m.m. 

   

Prop. 1997/98:99. Aktiebolagets organisation. 

 

Prop. 2004/05:85. Ny aktiebolagslag.  

 

Prop. 2005/06:140. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 

 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1995:44. Aktiebolagets organisation. 

 

SOU 2003:22. framtida finansiell tillsyn. 

 

SOU 2005:58. Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden. 

 

Annat tryck 

Finansinspektionen, FI Dnr 11-1971, Vägledning: Börsbolag (uppdaterad 16 oktober 2013). 

 

Finansinspektionen, FI Dnr 08-8404, Uppföljande utvärdering av samarbetet mellan 

Finansinspektionen och Aktiemarknadsnämnden. 

 

 

 

 



 

 
85 

 

Finland  

RP 109/2005 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny lagstiftning om 

aktiebolag (Finland). 

 

 

 

 

Litteratur 

Bainbridge, S. M., Exclusive Merger Agreements and Lock-Ups In Negotiated Corporate Acquisitions, 

75 Minnesota Law Review (1990) s. 239 ff.  

 

Bergström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets Grundproblem, uppl. 3, Norstedts Juridik 2009, 

cit. Bergström & Samuelsson. 

 

Bexhed, J-M., Lagrådet och Aktiemarknadsnämnden – några synpunkter, Lundiu, M., Boman, R., 

Skog, R. (red.), Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok till Johan Munck, Corporate 

Governance Forum 2013, cit. Bexhed, Lagrådet och Aktiemarknadsnämnden – några synpunkter. 

 

Bjering, A., Sjöman, E., Arbetsrättslig förhandlings- och informationsskyldighet vid offentligt 

uppköpserbjudande, SvJT (2010) s. 563 ff. cit. Bjering & Sjöman 

 

Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2a uppl., Norstedts Juridik 2008. 

 

Elson, C., Lajoux, A., The art om M&A Due diligence: Navigating Critical Steps and Uncovering 

Crucial Data, 2a uppl., McGraw-Hill 2010, cit. Lajoux & Elson. 

 

French, D., Mayson, S., Ryan, C., Mayson, French & Ryan on Company Law, uppl. 30, Oxford 

University Press 2013, cit. Mayson mfl. 

 

Johansson, S., Något om aktiemarknadsbolags informationsgivning, i festskrift till Ulf Bernitz, JT 

(2001) s. 39 ff. 

 



 

 
86 

Lindskog, S., I gränslandet mellan aktiebolagsrätt och börsrätt, i Sevenius, R., Örtengren, T. (red.), 

Börsrätt, 3e uppl., Studentlitteratur 2012, cit. Lindskog, Börsrätt. 

 

Nerep, E., Samuelsson, P., Aktiebolagslagen – En lagkommentar del 1 (kapitel 1-10), Thomson 

Fakta AB 2007, cit. Nerep & Samuelsson. 

 

Nial, H., Till frågan om kompetensfördelningen mellan stämma och styrelse i aktiebolag, i festskrift till 

Knut Rodhe, Stockholm 1976. 

 

Nyström, G., Ohlsson, R. Sjöman, E., Skog, R., Takeover-reglerna – En kommentar till lagen om 

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsens takeover-regler, 3e uppl., Norstedts gula 

bibliotek, Norstedts Juridik AB 2013, cit. Nyström mfl. 

 

Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar?, i Svernlöv, C. (red.), 

Aktieägares rättigheter, Stockholm Centre for Commercial Law no. 10 2009, cit. Nyström & 

Sjöman, Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar?. 

 

Nyström, G., Sjöman, E., Den svenska takeover-regleringen– ett samspel mellan regelmakaren och 

Aktiemarknadsnämnden, i Aktiemarknadsnämnden 25 år - en antologi, Jure Förlag 2011, cit. 

Nyström & Sjöman, Den svenska takeover-regleringen. 

 

Quinn, B. J. M., Re-Evaluating the Emerging Standard of Review for Matching Rights in Control 

Transactions, Delaware Journal of Corporate Law Vol. 36 (2011) s. 1011 ff 

 

Sandeberg, C. af, Prospektansvaret – caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag 2001. 

 

Saulsbury, A. O., The Availability of Takeover Defences and Deal protection, Delaware Journal of 

Corporate Law, Vol. 37 (2012) s. 115 ff. 

 

Sevenius, R., Företagsförvärv, 2a uppl., Studentlitteratur AB 2011. 

 

Sevenius, R., Publika företagsförvärv, i Sevenius, R., Örtengren, T. (red.), Börsrätt, 3e uppl., 

Studentlitteratur 2012, cit. Sevenius, Börsrätt. 

 



 

 
87 

Sevenius, R. Om ”due diligence” – företagsbesiktningens betydelse i svensk rätt, SvJT (2007) 

 s. 499 ff, cit. Sevenius, Om ”due diligence”. 

 

Shuangge, W., Shareholder Primacy and Corporate Governance – Legal Aspects, Practices and Future 

Directions, Routledge Research in Corporate Law, 1a uppl., Routledge 2013.  

 

Sjöberg, G., Tvångsinlösen, Jure Förlag AB 2007. 

 

Skog, R., Rodhes Aktiebolagsrätt, 23e uppl., Norstedts Juridik AB 2011. 

 

Sjöman, E., Aktiemarknadsnämnden och aktiebolagsrätten, i Lundius, M., Boman, R., Skog, R. 

(red.), Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok till Johan Munck, Corporate Governance 

Forum 2013, cit. Sjöman, Aktiemarknadsnämnden och aktiebolagsrätten. 

 

Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 2a uppl., 

Uppsala universitets tryckeri 2008, cit. Stattin, Företagsstyrning. 

 

Stattin, D., Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, 2a uppl., 

Thomson Reuters Professional AB 2009, cit. Stattin, Takeover. 

 

Stattin, D., Deal protection och god sed på aktiemarknaden, Ny juridik 1:12 s. 43 ff, cit. Stattin, 

Deal protection och god sed på aktiemarknaden. 

 

Svernlöv, C. Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget – En introduktion, Norstedts juridik 2008. 

 

Taxell, L-E., Aktiebolagets organisation, meddelanden från stiftelsens för Åbo akademi 

forskningsinstitut, Åbo akademi 1983. 

 

Ydén, Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden – med fokus på due diligence-frågor, JT 

2008/09 s. 340 ff. 

 

Åhman, O., Behörighet och befogenhet i Aktiebolagsrätten – Om aktiebolagets ställföreträdare och 

gränserna för deras representationsrätt, Iustus Förlag 1997. 

 



 

 
88 

Rättsfall och avgöranden 

 

Rättsfall från svenska domstolar 

NJA 1981 s. 1117 

 

Rättsfall från utländska domstolar 

 

EU-domstolen 

C-14/83 von Colson och Kaman mot Land Nordrhein-Westfalen (1984) ECR 1891. 

 

USA 

Omnicare Inc. v. NCS Health Care Inc. 818 A.2d 914 Del. Sup. 2003 

 

England 

Mutual Life Insurance Co of New York v. Rank Organisation ltd [1985] BCLC 11. 

Caparo Industries plc v Dickman and Others [1990] 2 A.C 605. 

Re BSB Holdings Ltd (No 2) [1996] 1 BCLC 155. 

 

 

Finansinpektionens beslut 

FI Dnr 09-533  

 

Aktiemarknadsnämndens uttalanden 

AMN 2000:20 

AMN 2002:20 

AMN 2005:33 

AMN 2005:36 

AMN 2005:47 

AMN 2006:31 

AMN 2006:55 

AMN 2007:10 

AMN 2007:18 

AMN 2008:43 



 

 
89 

AMN 2008:49 

AMN 2010:16 

AMN 2010:24 

AMN 2014:16 

 

 

 

Självregleringsinstrument 

Takeover Panel Code Committee, Consultation paper issued by the Code Committee of 

the panel: Equality of information between competing offerors – Revision proposals 

relating to rule 20.2 of the Takeover Code PCP 3, publicerad den 5 september 2001, cit. 

PCP 3. 

 

Takeover Panel Code Committee, Consultation paper issued by the Code Committee of 

the panel: Review of certain aspects of the regulation of takeover bids 2010/2, publicerad 

den 1 juni 2010, cit. PCP 2010/2. 

 

Takeover Panel Code Committee: Review of certain aspects of the regulation of takeover 

bids 2010/22, publicerad den 21 oktober 2010, cit. Takeover Panel Code Committee: 

Review of certain aspects of the regulation of takeover bids 2010/22. 

 

Takeover Panel Code Committee, Consultation paper issued by the Code Committee of 

the panel: Review of certain aspects of the regulation of takeover bids – Proposed 

amendments to the Takeover Code 2011/1,publicerad den 21 mars 2011, cit. PCP 2011/1. 

 

Takeover Panel Code Committee, Response statement by the committee of the panel 

following the consultation on PCP 2011/1, RS 2011/1, publicerad den 21 juli 2011, cit. RS 

2011/1 

 

Takeover Panels Practice Statement No. 2: Site visits and meetings with management, 

publicerad den 12 februari 2004, cit. Takeover Panel Practice Statement No. 2. 

 

 

 



 

 
90 

Elektroniska källor 

Adams, R., Scott, D., Due diligence on takeovers: Restrictions and Special Considerations, Thomson 

Reuters Practical Law, besökt 25 november 2014, http://us.practicallaw.com/1-561-9326 

cit. Adams & Scott 

 

Bonde, I., Schaaf, J., Hartman, A. von, FI:s och AMN:s roller vid offentliga uppköpserbjudanden, 

Finansinspektionens redovisning inför finansutskottet 11 mars 2008, besökt 10 oktober 

2014, http://fi.se/upload/20_Publicerat/46_Skrivelser/2008/Finansutskottet_110308.pdf 

cit. FI:s och AMN:s roller vid offentliga uppköpserbjudanden, Finansinspektionens 

redovisning inför finansutskottet 11 mars 2008. 

   

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Pressmeddelande (12-12-2014): Kollegiet stärker 

målbolagsstyrelsens position i förslag till reviderade takeover-regler, besökt den 13 

december 2014, 

http://www.bolagsstyrning.se/media/66829/pressmeddelande%20takover%202014-12-

12.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


