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Abstract 
Shortly after Bank of America signed a Share Purchase Agreement to acquire Merrill 

Lynch, but prior to the closing of the deal, Merrill posted a $25 billion quarterly loss. 

Compared to the purchase price of $50 billion, it wasn’t a surprise that Bank of America 

moved to terminate the deal by asserting that the loss was a Materially Adverse Change. 

The purpose of this essay is to find the optimal MAC clause in Swedish law, which 

means a widely applicable and cure many of the problems the clause has in the US and 

England. 

 

A material adverse change clause is often included in share purchase agreements as a 

way for the buyer to terminate the deal in case anything happens that have or may have 

a materially adverse effect on the target company. In Swedish, US and UK law, there 

are no solutions for this general risk in the contract law. 

 

The case law in the US and England is of interest, as there is practically no Swedish 

case law on this subject. In the US and England, courts have chosen a very strict 

interpretation of the MAC clause, with Delaware court never declaring a MAC event to 

have taken place despite numerous cases. 

 

Swedish courts would interpret a MAC clause either by making comparisons to 

Swedish law, or by being influenced by the foreign case law. Either solution would in 

my opinion probably lead to a strict interpretation, which would be against the parties’ 

intentions when drafting the clause. 

 

I provide some suggestions on an optimal MAC clause in Swedish law. The main 

concepts are to first change the wording of MAC in Swedish, as to avoid links to 

current concepts in Swedish contract law, but also to define materiality as well as 

changing the result of invoking the MAC clause. 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 

Den 14 september 2008 var en händelserik dag på Wall Street. På de svenska tv-

nyheterna kunde tittare se hur kostymklädda individer lämnade Lehman Brothers kontor 

på Manhattan, bärandes kartonger fyllda med diverse skrivbordstillbehör och fotoramar 

i sina famnar. Världens fjärde största investmentbank hade just ansökt om 

konkursskydd och finanskrisen var ett faktum. 

Lite i skymundan av denna händelse kom samma dag även nyheten att Bank of 

America skulle förvärva Merrill Lynch, en annan krisdrabbad investmentbank.
1
 Bank of 

Americas dåvarande vd, Kenneth D. Lewis, berättade hur han under flera månaders tid 

varit intresserad av att förvärva Merrill Lynch, men att vissa av målbolagets tillgångar 

ansetts vara alltför riskabla. Merrill Lynch rensade dock upp i sin balansräkning, och 

parterna kom till sist överens.
2
 Det visade sig dock, efter att avtal ingåtts, att Merrill 

Lynch skulle behöva göra en oförutsedd nedskrivning på 15 till 20 miljarder dollar 

under fjärde kvartalet. Jämför detta med att den totala köpesumman för alla aktier i 

Merrill Lynch var satt till 50 miljarder dollar.
3
 

Denna besvärande omständighet ledde till att Bank of America försökte ta sig ur 

avtalet om förvärv av aktier genom att åberopa förvärvsavtalets MAC-klausul, antingen 

för att få en prisreduktion eller för att häva avtalet.
4
 På grund av situationens unika 

karaktär, under kanske den värsta finanskrisen sedan 1920-talet, kom dock aldrig MAC-

klausulen att prövas av domstol. Viktiga makthavare agerade bakom kulisserna. De 

                                                 
1
 Sorkin, ”Lehman Files for Bankruptcy; Merrill Is Sold”, The New York Times. 

2
 Story och Sorkin, ”Bank of America to Receive Additional $20 Billion”, The New 

York Times. 
3
 Sorkin, "Lehman Files for Bankruptcy; Merrill Is Sold". 

4
 Story och Becker, ”Bank Chief Tells of U.S. Pressure to Buy Merrill Lynch”, The New 

York Times. 
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federala myndigheterna ansåg att förvärvet var alldeles för viktigt för den amerikanska 

ekonomins stabilitet för att låta Bank of America träda ifrån avtalet.
5
 

Eftersom MAC-klausulen aldrig aktualiserades blev det aldrig prövat huruvida en 

oförutsedd kvartalsförlust på 30-40% av hela köpeskillingen kan utgöra en väsentligen 

negativ händelse (MAC-händelse). De amerikanska myndigheterna tog inte Bank of 

America på allvar med hotet om att åberopa MAC-klausulen; Ben Bernanke
6
 lär ha 

avfärdat hotet och sagt att ”the MAC threat is irrelevant because it’s not credible”.
7
 Det 

finns dock viss spekulation i att möjligheterna att åberopa MAC kanske var ett 

trovärdigt hot ändå. En indikation är faktumet att då de amerikanska myndigheterna, 

efter att först ha avfärdat MAC-klausulen som trams, valde att betala ut ett extra stöd till 

Bank of America på 20 miljarder dollar samt förlustskydd motsvarande 118 miljarder 

dollar (för skräptillgångar i Merrill Lynch).
8
 Hur det faktiskt låg till kommer vi troligen 

aldrig få veta.  

Den situation som Bank of America stod inför är ett tydligt exempel på när MAC-

klausulen skulle kunna fylla en funktion vid företagsförvärv. De stora belopp det oftast 

rör sig om i transaktioner och de stora risker det innebär, dels under 

avtalsförhandlingarna och dels en tid efter avtalsslut, är några av skälen till att en 

köpare vill skydda sig mot väsentligt negativa effekter. 

 

1.2 Examensarbetet 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utforma förslag för en mer optimal MAC-klausul vid 

företagsförvärv i Sverige. Med optimal avser jag att mina förslag ska undvika och 

åtgärda många av de brister som finns eller kan tänkas finnas i svensk rätt, genom att 

jag analyserar och jämför med rättspraxis inom området i USA och England. Den 

                                                 
5
 Chertok, ”Rethinking the US Approach to Material Adverse Change Clauses in 

Merger Agreements”, s. 99. 
6
 Dåvarande chefen för den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) mellan 2006-

2014. 
7
 Story och Becker, ”Bank Chief Tells of U.S. Pressure to Buy Merrill Lynch”, The New 

York Times. 
8
 Chertok, ”Rethinking the US Approach to Material Adverse Change Clauses in 

Merger Agreements”, s. 100. 
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komparativa analysen kommer hantera en svensk domstols avtalstolkning, men också 

en diskussion de lege ferenda gällande proaktiva möjligheter till en mer ändamålsenlig 

MAC-klausul. 

1.2.2 Avgränsning 

I uppsatsen kommer jag enbart behandla MAC-klausuler som återfinns i avtal om 

företagsförvärv. MAC-klausuler finns också som ett begrepp och företeelse i andra 

sorters avtal, som kreditavtal, men denna typ av MAC-klausul är väsensskild från 

MAC-klausuler vid företagsförvärv. Det rör sig alltså om olika rättsområden. Jag 

kommer därför enbart syfta på den förstnämnda typen när jag använder ordet MAC-

klausul i fortsättningen.  

Jag kommer på grund av platsbrist inte gå på djupet gällande de specifika lärorna 

om avtalstolkning, särskilt vad gäller amerikansk och brittisk rätt. Jag kommer även, på 

grund av platsbrist, att utgå från att köplagen är tillämplig vid köp av aktier. 

Tillämpligheten är något omdebatterad, men flertalet författare anser att köplagen mest 

troligen är fullt tillämplig, varför jag anser min utgångspunkt vara rimlig.
9
 Av liknande 

skäl kommer jag därför inte gå in på skuldebrevslagens eventuella analoga tillämpning 

på aktieköp, även om det ibland brukar diskuteras som alternativ till köplagen, eftersom 

diskussionen inte är särskilt relevant för denna uppsats. Av utrymmesskäl kommer jag 

inte heller diskutera UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, utan 

nöjer mig med att enbart behandla köplagen. Därför går jag till exempel inte specifikt in 

på ”hardship” enligt konventionen. 

Vid utredningar av den amerikanska rätten – som egentligen är något av en 

missvisande benämning, då den består av en flora av delstatliga regleringar – kommer 

jag använda mig av Restatement (Second) of Contract Law (i fortsättningen 

”Restatement of Contracts”) samt rättspraxis. Uniform Commercial Code (UCC) 

kommer inte användas då den inte är tillämplig vid köp av aktier.
10

 Restatement of 

Contracts gavs ut för första gången år 1979 av American Law Institute (ALI) beståendes 

av akademiker, domare och andra yrkesverksamma jurister. Trots att dokumentet inte är 

juridiskt bindande används det flitigt av domstolar och akademiker som en tung 

                                                 
9
 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 29; Sevenius, Företagsförvärv, s. 347 f. 

10
 Se UCC §2-105 som anger att ”goods” inte inbegriper värdepapper enligt Section 8. 
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rättskälla, vilket inte minst syns i att en övervägande del av det innehåll i dokumentet 

som stred mot gällande rätt vid publiceringen, nu över 35 år senare har accepterats av de 

amerikanska domstolarna.
11

  

Det finns dock också kritik mot både ALI och Restatement of Contracts. Vissa har 

ansett att ALI är en elitistisk grupp individer och har ibland ansetts vara för långsamma 

i den juridiska utvecklingen, men också vid vissa tillfällen anklagats för att syssla med 

politisk aktivism.
12

 Adams anser dock att denna kritik är aningen missriktad, eftersom 

den i många fall är en kritik av själva common law-systemet.
13

 Jag anser i vart fall att 

dess värde ligger i den acceptans amerikanska domstolar har till innehållet. Av denna 

anledning anser jag därför att Restatement of Contracts uppfyller de krav på 

rättskällevärde gällande den amerikanska rätten för detta arbetets syften. Utöver denna 

rättskälla har jag även använt rättsfall där MAC-klausuler prövats. Dessa rättsfall har 

valts med grundval av deras betydelse inom doktrinen på företagsförvärvens område, 

och inte med någon särskild amerikansk jurisdiktion i åtanke.  

Den engelska rätten har jag utforskat genom att använda den erkänt största 

auktoriteten inom kontraktsrätten, Chitty on Contracts, samt Keenan’s English Law som 

bakgrund för engelsk rätt i allmänhet. Vad gäller den brittiska rätten har jag valt att 

enbart diskutera frustration, eftersom det är den mest lämpliga frånträdandemöjligheten 

vid en MAC-händelse. Begreppet frustration har kommit fram ur common law, och jag 

har därför valt att belysa dess utveckling genom att redogöra för de huvudsakliga 

rättsfallen. Sedermera har förvisso en stor del av doktrinen om frustration kodifierats 

genom Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1941, men för min diskussion har jag 

inte ansett det vara tvunget att gå in på den lagen. Detta är inte lagstiftningen utan 

common law-utvecklingen som har ställt upp det förhärskande ”testet” för frustration 

och även eftersom jag inte kommer gå in på detalj gällande påföljderna. 

I övrigt har jag låtit rättsfall illustrera min redogörelse för engelsk rätt. Eftersom 

publika förvärv hanteras av The Panel on Takeovers and Mergers, en engelsk institution 

                                                 
11

 Maggs, ”Ipse Dixit: The Restatement (Second) of Contracts and the Modern 

Development of Contract Law”, s. 7. 
12

 Adams, ”Blaming the Mirror: The Restatements and the Common Law”, s. 260 ff. 
13

 A.a., s. 270. 
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som liknar Aktiemarknadsnämnden i Sverige, har jag valt att fokusera på deras praxis 

gällande MAC-klausuler. 

Vidare kommer jag i denna uppsats bortse från alla typer av illojala beteenden 

som kan ske av parterna, och därav alla typer av avtalsbrott och påföljder som skulle 

kunna komma ifråga. Inte heller rättsekonomiska överväganden kommer beaktas i min 

diskussion.  

 

1.2.3 Metod 

Då metoden fyller den kanske viktigaste funktionen för att jag ska uppnå syftet med 

detta arbete, bör den förklaras och motiveras särskilt. I detta arbete kommer jag främst 

använda mig av den rättsdogmatiska metoden, där rättskällor kommer användas för att 

klargöra gällande rätt. Exempel på sådana svenska rättskällor är lag, förarbete, praxis 

och doktrin. Jag har också inhämtat praktiskt material från byrå. Denna tolkningslära 

används i detta arbete för att redogöra för gällande rätt inom allmän och speciell 

avtalsrätt, samt i en de lege lata-diskussion kring hur en svensk domstol skulle tolka en 

MAC-klausul. Den har även använts i att diskutera svensk rätt de lege ferenda. 

En betydande del av uppsatsen kommer dock bygga på den komparativa metoden. 

Jag ska redogöra och jämföra med amerikansk och engelsk rätt, och detta tema kommer 

vara återkommande särskilt då MAC-klausulen som företeelse inte är särskilt bekant för 

svenska domstolar. Som nämnt har jag valt att studera rättsordningarna i USA och 

England. Den amerikanska rättsordningen har jag valt att förenkla till att använda 

sekundärkällan Restatement of Contracts, eftersom varje delstat har sin egen 

lagstiftning, men också på grund av dess rättskällevärde. De båda rättsordningarna jag 

valt att studera kan sägas ligga inom samma ”rättssystem”, det vill säga common law-

familjen.
14

 Common law har till skillnad från romerskrättsliga rättssystem främst 

utvecklats genom rättspraxis. Av denna anledning är mycket av min behandling av både 

amerikansk som engelsk rätt baserad på just rättsfallen. 

I mitt komparativa arbete har jag varit försiktig med att inte blanda ihop begrepp, 

och varit noggrann med att inte vilseledas av översättningar. Detta innebär att varje 

rättsordning jag studerat, vare sig det är den svenska, amerikanska eller engelska, har 

                                                 
14

 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, s. 149. 
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behandlats inom ramen för sin egen begreppsbildning.
15

 Detta är anledningen till att jag 

i samma avsnitt, och på ett sätt jämförande, sätter 36 § avtalslagen och köplagen mot 

den engelska frustration och den amerikanska impracticability. Jag har dock som del i 

detta arbete också varit medveten om att många begrepp har samma bakgrund i den 

amerikanska och engelska rätten (exempelvis frustration), men att utvecklingen sedan 

amerikansk och engelsk rätt blev självständiga från varandra kan ha gått i olika 

riktningar. Det är inte självklart att en MAC-klausul, som sui generis, skulle vara 

samma sak i USA, England och Sverige. För att dock möjliggöra en fruktsam 

diskussion har jag dock så gott det går valt att se dem som likadana, samt att jag tolkat 

MAC-klausulen med fördomen att den ändå är relativt nära sin amerikanska och 

engelska motsvarighet. Jag har inte ansett att MAC-klausulen i USA och den i England 

skiljer sig från varandra i sak, och jag har även valt att tolka rättsfallen i de två länderna 

mot varandra, även om de rättskipande institutionerna är väsensskilda (allmän domstol i 

USA, Takeover-panel i England). Detta eftersom jag ändå anser det finnas likheter som 

rättfärdigar en relativt rak jämförelse, och även på grund av platsbrist. Mitt de lege 

ferenda-avsnitt i slutet på detta arbete genomför genom rättstransplantation direkta 

jämförelser mellan domstolarnas, parternas och andra aktörers syften vid 

företagsförvärv över landsgränserna. Utan att ta den friheten hade jag inte kunnat göra 

en givande framåtblickande analys.  

Att använda utländska rättskällor är dock inte helt okontroversiellt. Det finns 

motstånd i till exempel USA mot att tolka den amerikanska grundlagen mot utländsk 

rätt.
16

 Detta ger uttryck för en kulturell och ideologisk suveränitet, snarare än bara 

juridisk i min mening. Jag tror därför inte att svensk domstol av ren princip skulle vägra 

se till den amerikanska och engelska rättsbildningen gällande MAC-klausuler. Detta 

stöds av rättsfallet NJA 2005 s. 608, där HD i sin dom gav stöd till sitt resonemang 

genom att förlita sig på utländska rättskällor, särskilt komparativrättslig litteratur. 

  

                                                 
15

 Zweigert och Kötz, Introduction to Comparative Law, s. 34. 
16

 Korling och Zamboni, s. 167. 
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1.2.4 Disposition 

Detta arbete utgörs av totalt sju avsnitt. De inledande avsnitten 1-3 ger en överblick 

över vad ett företagsförvärv och en MAC-klausul är, samt relevant grundläggande 

avtalsrätt i Sverige, USA och England. I avsnitt 4 kommer jag redogöra för amerikansk 

och engelsk rättspraxis där MAC-klausulen har prövats. Avsnitt 5 och 6 är där jag för 

min huvudsakliga diskussion kring hur en svensk domstol troligen skulle ställa sig till 

MAC-klausulen, och hur jag anser klausulen bör behandlas de lege ferenda. I avsnitt 7 

sammanfattas min analys samt att jag presenter mina förslag till MAC-klausuler.  

 

1.2.5 Begrepp 

Vissa begrepp som kommer användas i uppsatsen bör få en närmare förklaring. Med 

företagsförvärv menas när en köpare antingen förvärvar aktierna eller inkråmet i ett 

bolag från en säljande part. Av rent praktiska skäl kommer jag alltid mena aktieförvärv 

när jag använder begreppet den fortsatta framställningen. Säljaren är ägaren till aktierna 

i målbolaget. Målbolaget är vad själva försäljningsobjektet kallas, det vill säga det 

företag vars aktieandelar överlåts vid transaktionen. Själva avtalet där MAC-klausulen 

återfinns kallas för köpeavtalet, förvärvsavtalet eller SPA
17

. Undertecknande av 

förvärvsavtalet kommer kallas för signing och tillträdet till målbolaget och aktierna 

kommer kallas för closing. Vissa begrepp (impracticable, frustration) kommer 

användas utan översättning, för att undvika språk- och syftningsfel i min diskussion. 

  

                                                 
17

 ”Share Purchase Agreement” är det engelska namnet, och det vedertagna facktermen, 

för denna typ av avtal. 
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2 Företagsförvärv och MAC-klausuler 
Detta avsnitt beskriver översiktligt företagsförvärvets beståndsdelar, det vill säga om 

parterna, förhandlingen och avtalet. Dessutom ger jag en kortare definition av en MAC-

klausul, och de vanligaste och viktigaste beståndsdelarna: definitionen av vad som är en 

MAC-händelse och rekvisitet väsentligen negativ effekt. Innehållet i detta avsnitt 

kommer ligga till grund för den fortsatta framställningen i allmänhet, som en 

grundläggande definitions- och bakgrundskatalog, så att diskussionerna jag kommer 

föra i efterkommande avsnitt blir enklare och tydligare att följa. 

 

2.1 Om företagsförvärv 

Företagsförvärv uppmärksammas ofta i media, särskilt när det rör sig om stora 

börsbolag. Förvärven, ofta en del av ett företags affärsstrategi, väcker uppmärksamhet 

dels för de ofta stora transaktionsbeloppen, dels för att de ofta är en indikation på de 

inblandades styrka på marknaden, och dels för att förvärven skapar en stor förväntan på 

bolagens framtida resultat. Historien har visat att dessa förväntningar förvisso uppfylls 

ibland, men också att det i många uppmärksammade fall visat sig vara riktiga 

bottennapp. Ett exempel på ett uppmärksammat och lyckat förvärv är SSAB:s köp av 

nordamerikanska IPSCO år 2007, där den svenska stålproducenten i och med uppköpet 

fick en dominerande ställning inom sin sektor.
18

 Köpesumman uppgick till 55 miljarder 

kronor. En senare avyttring av IPSCO:s rörtillverkning för 24 miljarder kronor innebar 

att SSAB hyfsat omgående tjänade igen en stor del av den ursprungliga köpesumman. 

Årliga synergieffekter på grund av uppköpet har uppgått till omkring 600 miljoner 

kronor per år.
19

  

Men ett företagsförvärv är också förenad med stor risk, vilket det statliga 

energibolaget Vattenfall fått erfara. 2009 förvärvade Vattenfall det nederländska 

elbolaget Nuon, för den kontanta rekordsumman 97 miljarder kronor.
20

 Fyra år senare 

beskrevs förvärvet av pressen som ”Sveriges sämsta affär – någonsin” efter bland annat 

                                                 
18

 Sevenius, s. 31. 
19

 A.a., s. 32. 
20

 Bursell och Cervenka, ”Vattenfalls hybris fick ett högt pris”, Svenska Dagbladet. 
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15 miljarder kronor i ren förlust på grund av nedskrivningar.
21

 Sedan dess har 

Vattenfalls tidigare utdelningar om 6 miljarder kronor årligen till staten uteblivit, och 

vid bokslutet för 2015 redovisade Vattenfall en förlust på runt 20 miljarder kronor.
22

 

Det finns många fler förvärv som slutat på liknande sätt. Trots att riskerna 

uppenbarligen är stora, talar Sevenius om en ”framgångsparadox” gällande förvärv; det 

vill säga att även om risken är hög fortsätter bolag att göra förvärv, något som 

Vattenfalls förvärvsstrategi under 2000-talet är ett exempel på.
23

 

 

2.2 Förvärvets beståndsdelar 

I en transaktion kan köparen vara antingen en privatperson eller ett företag. Målbolaget 

är nästan uteslutande ett aktiebolag, och det kan vara både publikt eller privat. Hur 

många aktier som köparen ska förvärva i målbolaget för att det ska betecknas som ett 

uppköp varierar, men köpet ska åtminstone innebära att köparen förvärvar en 

kontrollpost eller får ett väsentligt inflytande i målbolaget.
24

 Distinktionen är inte 

glasklar, och köparens avsikter varierar. I detta arbete kommer jag utgå från den 

enklaste formen av typen: en juridisk person som köpare köper ett målbolag från en 

annan juridisk person, säljaren. Jag kommer utgå från att ett företagsförvärv innebär att 

hela målbolaget förvärvas, och att köparen vill få ut ett ospecificerat mervärde av 

transaktionen. 

Vid en transaktion ska säljaren och köparen komma överens rörande pris, 

riskfördelning och andra avtalsvillkor. Inledningsvis brukar parterna teckna ett 

sekretessavtal samt en icke bindande avsiktsförklaring, ett så kallat Letter of Intent 

(”LOI”).
25

 En LOI innehåller både icke bindande och bindande delar, och föregår det 

vekliga avtalet. Detta steg följs av själva företagsbesiktningen, due diligence, där 

köparen bereds tillgång till målbolagets handlingar för identifiera olika typer av risker 

                                                 
21

 Lindvall, ”Sveriges sämsta affär – någonsin”, Svenska Dagbladet. 
22

 Mothander och Holm, ”Vattenfall visar en rekordstor förlust”, Expressen. 
23

 Sevenius, s. 19. 
24

 A.a., s. 32. 
25

 Svernlöv, ”Företagsförvärvsskolan del 1”, Balans, s. 28. 
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och även till viss del uppfylla undersökningsundantagen i köplagens regler om fel.
26

 

Slutligen ska ett förvärvsavtal upprättas och tecknas.  

Förvärvsavtalets viktigaste komponenter är köpeskillingen, tillträdesdagen, samt 

riskfördelning genom garantier, ersättningsklausuler och ansvarsbegränsningar.
27

 

Köpeavtalet, och dess riskfördelning, kan delas upp i flera tidsperioder med fem 

avskiljande händelser; bokslutsdagen, avtalsdagen, tillträdesdagen, dagen för betalning 

av eventuellt tilläggsköpeskilling samt preskription.
28

 I denna uppsats kommer jag 

främst att fokusera på perioden mellan avtalsdagen och tillträdesdagen, vilket oftast är 

den period där säljaren reserverar sig mot att tillträda avtalet ifall en väsentligen negativ 

händelse inträffar.  

 

2.3 MAC-klausuler 

Under perioden mellan avtalsdagen (signing) och tillträdesdagen (closing), en 

uppdelning som sker på grund av att det finns vissa förutsättningar för transaktionens 

fullföljande som behöver uppfyllas, men som inte kan uppfyllas förrän avtalet har 

undertecknats.
29

 Ett exempel på en sådan förutsättning kan vara att det krävs tillstånd 

från en myndighet eller ett stämmobeslut. Oavsett skälen till denna tidsperiod innebär 

den alltid en risk för köparen. Utan reglerande avtalsvillkor ådrar sig köparen en risk 

vid avtalstecknandet, detta eftersom köparen förpliktar sig att betala för målbolaget 

redan vid tecknandet men inte får kontroll över målbolaget förrän vid tillträdesdagen. 

Schwartz ger en träffande beskrivning av perioden: ”the time span from signing to 

closing (…) is frequently a time of high anxiety for acquirers, as they know that the 

world and the business climate is dynamic and unpredictable”.
30

 Det är alltså inte bara 

själva företagsklimatets oförutsebara natur som skapar denna risk, utan det finns 

naturligtvis också en informationsasymmetri mellan köpare och säljare vid en 

transaktion. Denna asymmetri kan enligt Cheng leda till att en för båda parter förmånlig 

                                                 
26

 Svernlöv, ”Företagsförvärvsskolan del 2”, Balans, s. 30. 
27

 Svernlöv, ”Företagsförvärvsskolan del 3”, Balans, s. 13 f. 
28

 Sevenius, s. 297. 
29

 A.a., s. 309.  
30

 Schwartz, ”A Standard Clause Analysis of the Frustration Doctrine and the Material 

Adverse Change Clause”, s. 818. 
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transaktion kan utebli.
31

 För att allokera, eller hantera, dessa risker förenade med 

informationsasymmetrin, har köparen många olika verktyg, så som fullföljande- och 

tillträdesvillkor.  

Fullföljandevillkor (conditions precedent) innebär att köparen och säljaren 

kommer överens om att en viss händelse måste inträffat innan transaktionen kan 

fullföljas, så som att ordna med ägarförändringsklausuler i viktiga avtal (change of 

control provision).
32

 Tillträdesvillkor är som namnet antyder villkor som ska uppfyllas 

på tillträdesdagen, så som överlämnande av aktiebrev (överskrivna till köparen) och 

betalning av köpeskilling. Det normala utfallet av att ett fullföljandevillkor eller 

tillträdesvillkor inte uppfylls är att avtalet kan hävas. Det är uppenbart att det vore en 

omöjlig uppgift att skriva in alla tänkbara scenarion som fullföljandevillkor och 

tillträdesvillkor. Därför har många förvärvsavtal också en MAC-klausul, som ett 

”heltäckande” fullföljandevillkor, naturligtvis beroende på parternas relativa 

förhandlingsstyrkor. MAC-villkoren tar sikte på händelser som har en väsentlig negativ 

effekt på målbolaget, vilket till viss del påminner om force majeure, och ger rätt till 

hävning av ett fullbordat förvärv.
33

 MAC-klausulen fungerar alltså som en sorts 

generalklausul, eller uppsamlingsklausul, för avtalets riskhantering.  

 

2.3.1 Händelse 

I enklaste ordalag är en MAC-händelse en förändring eller omständighet som leder till 

en väsentligen negativ effekt på målbolaget. Definitionen lämnar dock frågan om när, 

var och hur obesvarade. Rimligtvis ska denna händelse äga rum under perioden mellan 

avtalsslut och tillträde.
34

 I vissa fall sätts startdatumet för klausulen vid tidpunkten för 

senaste reviderade balansräkningen.
35

 Gällande tidsperioden tycks det vara så att 

                                                 
31

 Cheng, ”Interpretation of Material Adverse Change Clauses in an Adverse 

Economy”, s. 570. Cheng drar en intressant parallell till Nobelprisvinnaren George 

Akerlofs studie av marknaden för begagnade bilar från 1970 (”The Market for Lemons: 

Quality Uncertainty and Market Mechanism”). 
32

 Sevenius, ss. 309–310. 
33

 A.a., s. 358. 
34

 Schwartz, s. 820. 
35
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klausulen sträcker sig till och med tillträdesdagen. Just denna tidsbegränsning är ett 

exempel på något som vållar problem vid tillämpningen av MAC-klausuler. 

En annan oklar faktor gällande MAC-händelser är huruvida händelsen ska vara 

oförutsebar. Det mesta talar dock för att händelsen ska vara oförutsebar, till exempel 

liknelsen till force majeure. Även det faktum att MAC-klausulen ofta utformas som en 

generalklausul talar för att händelsen ska vara oförutsebar: annars fanns det skäl för 

köparen att kräva ett specifikt fullföljandevillkor istället för den uppkomna situationen. 

Den oklarhet som ändå finns tyder på åtskilliga gränsdragningsproblem vid utformandet 

av MAC-klausuler, som då blir föremål för tvister. Sådana problem kan exempelvis 

vara: är det en händelse med väsentligen negativ effekt på målbolaget att en generell 

nedgång på världsmarknaden, som drabbar alla bolag på samma sätt, äger rum; eller är 

det en MAC-händelse att en av nyckelpersonerna i målbolaget avlider? Frågorna 

fokuserar främst på huruvida någon bör bära risken för sådana händelser, och vilken 

adekvans och kausalitet de bör ha. I ett förvärvsavtal har ofta en MAC-klausul ha 

många undantag, där de vanligaste typerna är marknadshändelser, 

lagstiftningsförändringar och katastrofer.
36

 Vidden av vad som utgör en MAC-händelse 

är alltså väldigt oklar. 

En sista fråga, som det ofta förhandlas om, är huruvida denna händelse måste ha 

en väsentligen negativ effekt, eller bara kan (befaras) få en väsentligen negativ effekt. 

Eftersom MAC-klausulen förhandlas mellan säljare och köpare gällande riskallokering, 

vill naturligtvis säljaren ha en så snäv MAC-klausul som möjlig, medan köparen vill ha 

en så bred som möjlig. Därför är det i köparens intresse att händelsen inte bara leder till 

en viss effekt, utan även att den skulle kunna leda till en, vilket innebär ett lägre 

beviskrav. Denna del är dock sällan oklar, eftersom parterna så småningom måste enas 

om en viss skrivelse. Vilken det blir beror på parternas relativa förhandlingsposition, 

vilket ofta tycks leda till en formulering av MAC-klausulen där ingen tanke har ägnats 

åt hur den kan komma att tillämpas i praktiken vid en eventuell tvist. 

  

                                                 
36

 A.a., s. 573. Inom begreppet katastrofer ingår terrorattacker, krig, uppror eller ”acts of 
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2.3.2 Väsentligen negativ effekt 

Även om en händelse inte är undantagen klausulens tillämpningsområde, ska den också 

leda till en väsentligen negativ effekt (materially adverse) för att kvalificeras som en 

MAC-händelse. Vad som kan vara väsentligen negativt är svårt att avgöra eftersom 

detta sällan definieras i avtalet, och ur ett subjektivt perspektiv kan begreppet ha väldigt 

olika betydelser och påverkan för en riskkapitalist (med kortsiktigt perspektiv) eller en 

långsiktig förvärvare.
37

 Även gällande detta rekvisit uppstår alltså 

gränsdragningsproblem. En tvistig fråga kan exempelvis vara om en händelse, som 

enbart påverkat målbolagets senast efterföljande resultat negativt, ska anses vara 

väsentlig, eller om det krävs att händelsen ska påverka målbolagets resultat över en 

längre tid. Utöver frågan om tidshorisonten för att något ska vara väsentligt, är det ofta 

också oklart om det ska uppställas en viss beloppströskel. Dessa gränsdragningsproblem 

kommer jag diskutera mer ingående senare i uppsatsen.  

                                                 
37

 A.a., s. 574. 
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3 Behovet av MAC-klausulen 
Detta avsnitt syftar till att klargöra varför det finns ett behov av att ha MAC-klausuler i 

förvärvsavtal. Som jag förklarade i föregående avsnitt, innebär ett förvärvsavtal en 

riskfördelning mellan parterna. Denna riskfördelningsnatur är ett kännetecken för alla 

avtal. I de flesta jurisdiktioner råder avtalsfrihet och avtalsbundenhet, åtminstone inom 

kommersiella avtal, där tanken är att parterna sinsemellan fritt allokerar risken för olika 

situationer. Av självklara skäl kan dock parter inte allokera risken för alla tänkbara 

situationer som kan inträffa, och det har därför funnits skäl för att inom juridiken göra 

avsteg från principen om avtalsbundenhet. Dessa möjligheter till att träda ifrån ett 

ingånget avtal har därför under lång tid utarbetats genom lag och praxis i de 

jurisdiktioner jag behandlar i denna uppsats. Dessa juridiska medel för att träda ifrån ett 

avtal borde därför rimligtvis kunna vara relevanta vid inträffande av en MAC-händelse. 

Existensen av MAC-klausuler tyder eventuellt på att parterna vid ett företagsförvärv 

inte anser dessa medel tillräckliga för att hantera MAC-risker. Innan jag kan motivera 

en MAC-klausul för svenska hänseenden måste jag därför klargöra om och varför det 

finns ett behov av MAC-klausuler. Detta sker genom att jag kort kommer redogöra 

gällande avtalsrätt i Sverige, USA och England, särskilt om möjligheten att frånträda 

ingånget avtal, och varför den inte räcker till som riskfördelningsverktyg. 

 

3.1 Svensk avtalsrätt 

3.1.1 Avtal ska hållas 

Den svenska avtalsrätten kan sägas bygga på två hörnstenar: principen om avtalsfrihet 

och principen om avtalsbundenhet, pacta sunt servanda.
38

  Den senare innebär att 

parterna är skyldiga att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet. Avtalsbundenheten, 

som är rättsligt sanktionerad genom domstolars exekutionsmakt, är en gammal princip 

som i första hand är rättsekonomiskt motiverad, eftersom den bidrar till minskade 

transaktionskostnader genom förutsebarhet och effektivitet.
39

 I praktiken skulle 

tillämpning av principen, likt på alla andra sorters avtal inom den allmänna avtalsrätten, 
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på företagsförvärvsavtal innebära att de skyldigheter som parterna ådrar sig vid 

avtalstecknandet ska infrias, oavsett vad som sker. Denna praktiska orimlighet har 

därför lett till en rad olika undantag från huvudprincipen om pacta sunt servanda. 

  

3.1.2 Allmänna jämkningsregeln 

Det finns flera undantag från avtalsbundenheten, såsom särskilda hävningsregler i 

konsumentköplagen eller avbeställning i distans- och hemförsäljningslagen. Förutom 

dessa konsumentskyddsrättsliga exempel finns också den så kallade generalklausulen i 

avtalslagen. Den återfinns i 36 § avtalslagen och är det undantag från avtalsbundenheten 

som har bredast omfång. Generalklausulens syfte är att ge domstolarna en vidsträckt 

och mer långtgående möjlighet att ingripa i ett avtal, vilket kan ske både genom att ett 

avtalsvillkor inte tillämpas, eller att de ändrar avtalets innehåll så att dess resultat blir 

annorlunda.
40

 För denna uppsats syfte ska jag kort redogöra för jämkningsmöjligheten i 

svensk rätt enligt 36 § avtalslagen, särskilt på de krav som ställs på sådana 

omständigheter som kan leda till tillämpning av lagrummet. Den fortsatta 

framställningen gällande generalklausulens tillämpande kommer så långt det går 

fokusera på förvärvsavtal. 

I 36 § avtalslagen anges fyra faktorer som ska ligga till grund för en 

oskälighetsbedömning: avtalsinnehållet, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare 

inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. En tillämpning av 36 § 

avtalslagen istället för en MAC-klausul vid ett företagsförvärv skulle rimligtvis 

fokusera på en oskälighetsbedömning främst med utgångspunkt i avtalsinnehållet och 

senare inträffade förhållanden. En intressant frågeställning i doktrin är om ett 

avtalsvillkor måste vara oskäligt i relation till något annat, och vad denna 

jämförelsepunkt då ska bestå av.
41

 Om det då ska innebära att tillämpningen av villkoret 

ska vara oskäligt, går det att fråga sig om exempelvis villkoret om köpeskillingen är 

oskälig i sig; om den inte är det, så bör inte domstolen kunna jämka den heller. Troligen 

behöver säljaren vid ett företagsförvärv inte heller vara i ond tro gällande 
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omständigheterna för att det ska anses vara en MAC-händelse.
42

 Det är alltså många 

osäkerhetsfaktorer gällande tillämpningen av 36 § på en MAC-händelse, mycket på 

grund av generalklausulens flexibla natur och tanken om att prövningen ska ske ”i det 

enskilda fallet”. 

Rättsföljderna av att tillämpa 36 § avtalslagen är ogiltighet eller jämkning. Mer 

specifikt kan några eller alla avtalsvillkor lämnas utan avseende, eller ändras. Ramberg 

anser att lämnas utan avseende och ogiltighet i princip bör vara samma sak.
43

 Den 

allmänna avtalsrättsliga principen om ogiltighet leder till restitution; fullgjorda 

förpliktelser ska återgå.
44

 Enligt HD:s praxis ska en sådan återgång leda till att parternas 

förmögenhetsläge ska återställas till vad som gällde innan avtalet ingicks.
45

 Jag kommer 

längre fram förklara varför denna följd inte är särskilt lämplig vid förvärv av företag. 

Jämkning kan leda till att exempelvis ett pris justeras i endera riktning, eller att hela 

avtalet justeras för att omfördela resultaten av avtalet.
46

 

 

3.1.3 Särskild avtalsrätt 

Som nämnt i inledningen kommer jag utan att gå in på det närmare utgå från att 

köplagen är tillämplig på köp av aktier. Även om flera olika köprättsliga regler i och för 

sig är tillämpliga på förvärv av företag, kommer jag lägga vikten vid de viktigaste 

reglerna gällande frånträdande av avtal, vilka finns i reglerna om fel i 17 och 20 §§ 

köplagen. 

I 17 § köplagen anges att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper 

och förpackning ska vara i överensstämmelse med avtalets innehåll. Avviker varan från 

detta, eller i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, ska 

varan anses vara felaktig. Sistnämnda är också köprättens huvudregel: ”säljaren står 

risken för köparens befogade förväntningar”.
47

 Vid ett företagsförvärv är det dock ofta 

svårt att fastställa vad köparens befogade förväntning kan ha varit. Ett företag är till stor 
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del unikt, på det sättet att verksamheter, nyckelpersoner, marknader och andra volatila 

förutsättningar går samman i en kombination som gör att det, till skillnad från en 

massproducerad bruksvara, sällan kan talas om befogade förväntningar. Även de 

betydliga immateriella värdena i ett företag gör det svårt att göra en analys enligt 17 § 

köplagen. Trots att lag, praxis eller förarbeten inte preciserar vad som gäller vid 

företagsförvärv, har Sevenius sammanställt några få aspekter som bör anses utgöra 

förhållanden som en köpare kan ha en befogad förväntning på, så som innehav av 

erforderliga tillstånd och rättigheter, efterlevande av regler och redovisningssed samt 

hemulsskyldighet rörande aktiernas dispositionsrätt.
48

 Som jag nämnt ger dock lag, 

rättspraxis eller doktrin inte mycket ledning i dessa frågor, varför dessa aspekter bör tas 

som enbart en indikation om att objektiva kriterier eventuellt kan uppställas, och inte 

något som kan ställas som självklara kriterier för fel. 

Vad som kan åberopas som fel begränsas av 20 § köplagen som anger att köparen 

inte får såsom fel åberopa vad denne måste antas ha känt till vid avtalsslutet. Paragrafen 

tar upp den undersökningsplikt som säljaren kan ålägga köparen, vid ett förvärv oftast 

den så kallade due diligence (företagsbesiktning), som därmed omfördelar risken. Det är 

även i detta fall oklart vad för material som kan anses innebära att en köpare måste ha 

känt till ett fel: material som lämnas vid en besiktning kan oftast vara osäkra till sin 

natur, så som prognoser och budgetar.  

 

3.1.4 Force majeure 

I avtal finns ofta force majeure-klausuler. Trots de romerskrättsliga anor som begreppet 

har går det inte att utan närmare definition hänvisa till force majeure. Om force majeure 

inte skulle definierar anser Ramberg att den rimligaste domstolstolkningen skulle ske 

mot kontrollansvaret i 27 § köplagen.
 49

 En sådan analogi vore dock för parterna 

olämplig då paragrafen i övrigt handlar om säljarens dröjsmål, och därför skulle vara 

alltför specifik för parternas ändamål. Överlag handlar dock force majeure-klausuler om 

händelser bortom en parts kontroll, vilket bör tolkas restriktivt sett till praxis gällande 

exempelvis 27 § köplagen. Force majeure-klausuler är även oftast utformade som en 
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ursäktande bestämmelse för en parts underlåtenhet att prestera enligt avtalet. Detta är i 

min mening ett starkt skäl till varför en force majeure-klausul inte är lämplig som medel 

för att låta en köpare frånträda ett avtal vid en extraordinär händelse eftersom denna 

händelse svårligen kan anses ha gjort köparens prestation omöjlig att utföra. Som 

bekant består köparens prestation av att betala och ta emot aktierna, vilket inte blir 

omöjligt att utföra bara på grund av sedvanliga MAC-händelser, eftersom de för ena 

parten endast gör avtalet ekonomiskt ofördelaktigt.  

 

3.1.5 Tillämpning av svensk avtalsrätt på MAC-händelse 

Det axplock ur den svenska avtalsrätten som jag beskrivit ovan påverkar alla 

förvärvsavtalet och MAC-situationer till stor grad. Till att börja med kan sägas att syftet 

med en MAC-klausul eventuellt strider mot principen om avtalsbundenhet. Detta är ett 

av de största skälen till varför sådana klausuler kan bli svårtillämpliga. Principen om 

avtalsfrihet lämnar dock avtalets innehåll relativt öppet åt parterna att själva bestämma 

om. I avsaknad av en MAC-klausul eller liknande skulle dock en köpare som vill dra sig 

ur ett ingånget förvärvsavtal behöva åberopa 36 § avtalslagen. Ett åberopande av 

generalklausulen skulle kräva att köparen kan visa att omständigheter som inträffat efter 

avtalsslutet har lett till att det fullständiga resultatet av avtalet skulle vara oskälig. Med 

hänvisning till det jag beskrev i avsnitt 3.1.2 skulle en köpare svårligen kunna frånträda 

ett avtal med hänvisning till att det i sin helhet vore oskäligt att upprätthålla det. Om 

händelsen dessutom skulle ske efter tillträdet, skulle själva påföljden av en tillämpning 

av 36 §, att lämna avtalsvillkoren utan avseende och låta prestationerna återgå vara 

nästintill omöjligt att genomföra. En domstol skulle alltså troligen inte låta en köpare 

lämna ett slutet företagsförvärvsavtal på grund av oskälighet enligt 36 § avtalslagen. 

Vad gäller regeln om fel i 17 § köplagen, där en köpare skulle kunna frånträda 

avtalet ifall varan (företaget) avvek från vad köparen med fog kunnat förutsätta, hamnar 

svårigheten i att bestämma vad köparen faktiskt kunnat förutsätta. Sett till de 

omständigheter som i normalfallet skulle kunna tänkas utgöra en MAC-händelse, så 

som att nyckelpersoner försvinner eller en oväntad avvikelse från en prognos, skulle det 

vara svårt att argumentera för att sådana händelser skulle avvika från köparens befogade 

förväntan. På grund av ett företags dynamiska karaktär, går det som sagt inte i 
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standardfallet fastslå den befogade förväntan en köpare kan ha. De exempel som jag 

radade upp i avsnitt 3.1.3 kan inte ens anses vara otvetydigt objektiva grunder, och 

dessa omständigheter brukar också oftast i ett förvärvsavtal ingå i garantikatalogen. 

Slutligen kan konstateras att force majeure förvisso omfattar extraordinära händelser, 

men bara de som faller inom fördefinierade kategorier, och oftast ska de påverka en 

parts prestationsförmåga negativt. MAC-klausuler å andra sidan, så som de beskrivits 

av mig i avsnitt 2, omfattar alla händelser, utan närmare definition, som har en viss 

påverkan på målbolaget, vilket indirekt har en ekonomisk effekt på köparen. Syftet med 

en MAC-klausul kan alltså inte tillfredsställas av enbart den allmänna avtalsrätten, ej 

heller de särskilda reglerna i köplagen eller de sedvanliga force majeure-klausulerna. 

 

3.2 Engelsk rätt 

3.2.1 Innehållet i engelsk rätt 

Den engelska rätten bygger på common law-systemet, som kan sägas ha grundats år 

1154, då kung Henry II införde ett enhetligt domstolsväsende i England där lokala seder  

sammanfördes till en nationell gemensam rätt.
50

 Eftersom den engelska rätten bygger på 

en tusenårig utveckling av domstolspraxis, är rättskällorna och det materiella innehållet 

omfattande.  

I England kan en part befrias från sina skyldigheter enligt avtalet främst på grund 

av överenskommelse, genom frustration eller genom avtalsbrott.
51

 Redogörelsen 

kommer vara översiktlig, och jag kommer använda tre rättsfall för att exemplifiera 

rättsutvecklingen.  

Utöver common law finns det i England en separat rättsordning kallad equity. 

Efter en inledningsvis progressiv rättsutveckling av common law-systemet, började 

domstolarna bli mer försiktiga vilket led till att det blev vanligt att domare upprätthöll 

tidigare domar samt gav upphov till ett byråkratisk rättsmaskineri (begränsade former 

                                                 
50

 Wild och Weinstein, Smith and Keenan’s English Law, s. 8. Det som anses vara 

början på den ”verkliga” common law kom dock inte förrän år 1250, då Bracton skrev 

verket A Treatise on the Laws and Customs of England.  
51

 Chitty och Beale, Chitty on Contracts, ss. 1145-1266. 
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för talan, enbart skadestånd som påföljd i civila mål med mera).
52

 Detta ledde till 

missnöje bland medborgare som i allt högre grad vände sig direkt till kungen. Kungens 

råd, och sedermera Court of Chancery, utvecklade en separat rättsordning med nya 

påföljder (exempelvis fullgörelse) och nymodigheter så som ”subpoenas”. Genom 

Judicature Acts från åren 1873-1875 kan alla domstolar i England tillämpa både 

common law och equity. Vid konflikt ska dock equity gå före.
53

 Eftersom min 

redogörelse är översiktlig, och enbart syftar till att framlägga gällande kontraktsrätt i 

England, kommer jag inte gå in på några av de nyansskillnader som kan finnas dem 

emellan (bland annat gällande påföljdstyper). 

 

3.2.2 Bakgrund till avtalsrättsliga principer i England 

Likt många rättsordningar finns det i England en princip om avtalsbundenhet som 

kanske bäst sammanfattades av Sir George Jessel i Printing and Numerical Registering 

Co v Sampson
54

: ”men of full age and competent understanding shall have (…) their 

contracts, when entered into freely and voluntarily, (…) held sacred and shall be 

enforced by Courts of Justice”. Principen om avtalsbundenhet fastslogs så tidigt som 

1647 i fallet Paradine v Jane.
55

 I fallet hyrde svarande Jane en bit mark från käranden 

Paradine, som krävde obetald hyra för de tre senaste åren. Anledningen till att Jane inte 

betalat var att stridande rojalister under det brittiska inbördeskriget tagit marken i beslag 

under tre år fram till nederlaget år 1646. Domstolen ansåg inte att svarande kunde 

ursäktas på grund av ockupation, och illustrerade detta med citatet: ”if the lessee 

covenant to repair a house, though it be burnt by lightning, or thrown down by enemies, 

yet he ought to repair it”. Denna strikta hållning fördelade alltså risken till betalaren, det 

vill säga en köpare. Rättsutvecklingen under sent 1900-tal och början av 2000-talet har 

dock gett upphov till en del undantag från denna princip,
56

 varav frustration är en av de 

mer intressanta för denna framställning. 
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Ett första undantag från denna strikta princip anses ha kommit drygt 200 år senare 

i fallet Taylor v Caldwell, där domare Blackburn gjorde ett undantag från principen om 

strikt avtalsbundenhet från Paradine v Jane.
57

 Fallet rörde ett hyresavtal för en 

konsertlokal, som dock innan konserterna ägde rum brann ner. Båda parterna ansågs 

vara ursäktade från respektive prestation enligt avtalet på grund av det inträffade. Detta 

fall anses vara grunden för läran om impossibility och sedermera frustration i den 

engelska rätten. 

 

3.2.3 Frustration 

Läran om frustration är nära besläktad med impracticability som beskrevs i föregående 

avsnitt om amerikansk rätt.
58

 Det första rättsfallet som handlade om frustration är Krell 

v Henry från 1903.
59

 Omständigheterna i rättsfallet var att den brittiska kungen Edward 

VII skulle krönas i juni 1902. Själva kröningståget skulle gå genom bland annat Pall 

Mall i närheten av slottet, och Krell ägde en välbelägen lägenhet med utsikt över just 

Pall Mall. Henry hyrde lägenheten av Krell till en hög hyra för att kunna titta på 

kröningståget därifrån. Den blivande kungen blev dock sjuk och kröningen fick därför 

skjutas upp, varför Henry inte ville ta lägenheten i besittning än mindre betala hyran. I 

rätten ansåg Henry att han inte skulle behöva betala på grund av den rättsprincip som 

ledde till utfallet i Taylor v Caldwell, vilket vid en direkt applicering inte vore tillämplig 

då kungens sjukdom inte gjort Henrys prestation, betalning av hyra, omöjlig att utföra. 

Sir Vaughan Williams ansåg dock i rättsfallet att ”it is not essential to the application of 

the principle of Taylor v Caldwell (…) that the direct subject of the contract should 

perish or fail to be in existence at the date of the performance”. Istället ansågs det vara 

tillräckligt att objektet, som kan utgöras av ”a state of things or condition (…) essential 

to its performance”, blir ”frustrated”. Med andra ord omfattas fler situationer än vad 

som avsågs i Taylor v Caldwell, och doktrinen om frustration skapades genom en 

analog extension av Taylor v Caldwell. 
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För att frustration ska kunna användas som försvar vid inställelse av prestation 

ska fyra grundläggande objektiva förutsättningar visas av parten som söker befrielse: 

det (1) huvudsakliga skälet till att avtalet ingicks har, (2) helt (eller delvis) blivit 

”frustrated” på grund av en (3) extraordinär och (4) yttre händelse.
60

 Omfattningen av 

doktrinen beskrivs i fallet J. Lauritzen A.S. v Wijsmuller B.V, där skeppet ”The Super 

Servant Two” skulle frakta en oljerigg från Rotterdam till Japan, men sjönk under 

transport av en annan rigg. Svarande yrkade på att befrias från avtalet på grund av 

frustration, vilket inte vann bifall i rätten. Domare i målet, Bingham, sammanfattar det 

som att frustration, eftersom det syftar till att avsluta ett avtalsförhållande och befria 

parter från deras skyldigheter, inte bör ”be lightly invoked, must be kept within very 

narrow limits and ought not to be extended”.
61

 Enligt målet, samt doktrinen, ställs alltså 

höga krav på var och en av förutsättningarna för frustration. Det sägs i doktrinen att det 

finns närmare 30 typfall med massvis av mål som prövat frustration, men att 

”inconvenience, or hardship, or financial loss (…) has been held insufficient to frustrate 

particular contracts”.
62

 

 

3.2.4 Tillämpning av engelsk rätt på MAC-händelser 

Precis som i avsnitten för svensk och amerikansk rätt ska jag söka göra en applicering 

av de delar av den engelska rätten som jag beskrivit ovan på en MAC-händelse.  

Av de förutsättningar som nämndes i avsnitt 3.2.3 kan inledningsvis konstateras 

att en MAC-händelse i regel är en yttre händelse, det vill säga att ingen part har gett 

upphov till den. De krav som MAC-händelsen måste uppfylla för att möjliggöra 

frånträdande av ett avtal är att den ska vara extraordinär samt vara ett huvudsakligt skäl 

till att avtalet ingicks, och detta skäl ska nu vara ”frustrated”. En MAC-händelse leder i 

regel till att målbolagets värde minskas. I Krell v Henry var förvisso förhållandet att 

kröningen ställts in tillräckligt, eftersom lägenheten tappat sin betydelse enligt avtalet 

(utsiktsplats), däremot uttalar domaren i målet att ifall en part skulle ha insjuknat och 

därmed missat kröningen, att denna händelse inte skulle ha befriat Henry från 
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betalningen. En MAC-händelse påverkar ett bolag, och en regelmässig tolkning enligt 

”objektets” faktiska natur, som för lägenheten, kan inte göras på samma vis. I Krell v 

Henry jämför domaren med exemplet att en person anlitar en taxi för att ta sig till en 

fotbollsmatch. Ifall matchen ställs in, innebär det inte att personen kan undvika 

betalning till taxin, eftersom vilken taxi som helst skulle ha kunnat anlitats för att ta sig 

till matchen. Lägenheten däremot, var unik, och ingen annan lägenhet hade kunnat 

uppfylla samma krav. Ett företag måhända vara unik, men ändrade förutsättningar kan 

troligen inte anses vara av samma unika karaktär, jämfört med för andra företag, som 

kröningen var för lägenheten.  

Ett uttalande av Viscount Simon i målet British Movietonews v London and 

District Cinemas beskriver hur en rent affärsmässig händelse bör behandlas: ”a wholly 

abnormal rise or fall in prices, a sudden depreciation of currency, an unexpected 

obstacle to execution (…) does not in itself affect the bargain they have made”.
63

 Lika 

talande som detta citat, samt hållningen i J. Lauritzen A.S. v Wijsmuller B.V, anses i 

doktrinen att frustration på grund av ökade kostnader inte är ett giltigt argument som 

kommer godtas av domstolar, särskilt då ifall det är det enda, eller det huvudsakliga, 

grunden för yrkandet.
64

 Till följd av den restriktiva hållning domstolar håller till 

frustration, samt på grund av åsikterna kring ekonomiska skäl till frustration, är det 

ytterst osäkert huruvida en MAC-händelse skulle leda till frustration i engelsk rätt och 

därmed att avtalet kan frånträdas. Precis som för den svenska och amerikanska rätten är 

riskfördelningen osäker, och därmed skapas ett behov av en tydligare reglering av risk 

genom avtalsklausul. 

 

3.3 Amerikansk rätt 

3.3.1 Innehållet i amerikansk rätt 

Som jag redan beskrivit tidigare i uppsatsen behöver begreppet amerikansk rätt 

avgränsas för att möjliggöra en ändamålsenlig diskussion. Detta avsnitt, som behandlar 

möjligheten att frånträda avtal, kommer därför gå in på avtalsrätten så som den kommer 

till uttryck i Restatement of Contracts av de skäl som gavs i metodavsnittet i 1.2.3.  
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Precis som för den svenska rätten, gäller principen om avtalsbundenhet även i 

USA. I Restatement of Contracts beskrivs det att en part som önskar skydda sig mot allt 

för betungande förpliktelser bör använda sig av en flexibel avtalsklausul eller en force 

majeure-klausul.
65

 De främsta möjligheterna till att frånträda avtal inom den 

amerikanska rätten är antingen genom institutet frustration eller impracticability. 

Doktrinen om frustration används också av amerikanska domstolar, och även om den 

inte finns med i UCC så har Restatement of Contracts (både första och andra upplagan) 

accepterat den.
66

 I amerikansk doktrin anses dock frustration vara så snarlik 

impracticability, att domstolar enbart kommer göra impracticability-testet och troligen 

endast i undantagsfall vända sig till frustration.
67

 

 

3.3.2 Impracticability 

Impracticability-institutet beskrivs i kapitel 11 i Restatement of Contracts, och den 

huvudsakliga utformningen av den finns i § 261: 

”Where, after a contract is made, a party’s performance is 

made impracticable without his fault by the occurrence of 

an event the non-occurrence of which was a basic 

assumption on which the contract was made, his duty to 

render that performance is discharged, unless the language 

or the circumstances indicated the contrary.” 

Ett grundrekvisit för impracticability är alltså att det var ett grundläggande antagande 

(”basic assumption”) att den relevanta händelsen inte skulle inträffa. Betydelsen av 

detta rekvisit är mångfacetterad och har utvecklats dels i ALI:s kommentarer till 

Restatement of Contracts men även i doktrinen som kommenterat en motsvarande 

paragraf i UCC (§ 2-615). Vad menas med rekvisitet ett grundläggande antagande om 

att en händelse ej ska äga rum? Ett enkelt exempel är att en för avtalets fullföljande 

nödvändig person avlider. Det sägs då att ett grundläggande antagande vid 

avtalsskrivandet var att personen inte skulle dö.
68

 Kommentarerna till Restatement of 
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Contracts omnämner också specifikt händelser på en marknad eller finansiella 

bekymmer; enligt författaren bör det i de flesta fall inte betyda att det var ett 

grundläggande antagande att en sådan händelse inte skulle ske. Värt att notera är också 

att det för bedömningen inte är nödvändigt att visa att händelsen inte gick att förutse. 

Kommentaren förklarar vidare att rekvisitet ska vara tillräckligt flexibelt för att kunna 

beakta omständigheter som kan göra riskallokeringen mer rättvis. Detta lämnar dörren 

öppen för att marknadsfluktuationer kan vara relevanta i särskilda fall.  

I doktrinen anges ett fyrdelat test för att bedöma om impracticability är för 

handen.
69

 Först av allt ska en händelse ha gjort prestationen ”impracticable”. Sedan 

måste det ha varit en ”basic assumption” att denna händelse inte skulle inträffa. Tredje 

steget kräver att händelsen inte får ha orsakats av den som vill bli ursäktad. Och till sist 

ska det inte enligt avtalet följa en annan sorts fördelning av denna risk. Kravet på att 

parten själv inte får ha orsakat denna impracticability är logisk, och kan jämföras med 

naturhändelser eller tredjepartshändelser. Betydelsen av det juridiska begreppet 

”impracticability” är, likt det engelska ordet ”impracticable” jämfört med 

”impossibility”, att den inte omfattar situationer där prestationen är helt omöjlig, utan 

snarare att partens prestation skulle medföra en extrem och orimlig kostnad för denne.
70

 

Det måste påpekas att ordet ”impracticable” dock är starkare än ”impracticality”, vilket 

närmast är jämförbart med att ordalydelsen i ”outförbar” är starkare än ”opraktisk”.  

Det är uppenbart att det fyrdelade testet är väldigt lik testet för frustration, där 

stora skillnaden är att frustration kräver att avtalets syfte är ”frustrated” medan 

impracticability kräver att prestationen är ”impracticable” att utföra. Impracticability tar 

alltså sikte på själva prestationen, vilket för en köpare vid ett företagsförvärv är 

betalningen. Med andra ord ställer rekvisitet ett krav på att en händelse ska göra 

köparens prestation allt för betungande att genomföra. Detta exemplifieras i 

kommentaren som extrema eller orimliga (oskälig) svårigheter, kostnader, skador eller 
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förlust för prestationen.
71

 Enbart en ökning av råvarupriser, löner eller 

tillverkningskostnader anses inte leda till outförbarhet eftersom risken för detta kan 

hanteras på annat vis, så som genom ett fastpriskontrakt. 

Det finns ett fall där en domstol tillåtet en part att genom impracticability slippa 

prestera enligt avtal. Farnsworth citerar fallet Florida Power & Light Co. Westinhouse 

Elec. Corp där en händelse ledde till en kostnadsökning för ena partens prestation med 

hundratals procent. I det fallet angavs det att detta inte bara skulle innebära förlorad 

vinst, utan innebära en förlust på fem till sex gånger så mycket som den förväntade 

vinsten.
72

 Det kan alltså inte uteslutas att ekonomiska skäl kan utgöra impracticability, 

men jag har svårt att se att en MAC-händelse skulle innebära en sådan omkostnad som i 

detta mål. En annan synvinkel är dock att se till huruvida riskerna för händelsen låg 

inom parternas kontroll, och i så fall om någon kan belastas för den. Jag anser inte att 

denna fråga kan besvaras, då det går att argumentera både för och emot att en part 

känner till eller har beaktat alla risker vid en affärstransaktion. Däremot, talas det ibland 

om objektiv och subjektiv impracticability, där objektiv innebär att ”the thing cannot be 

done” och subjektiv att ”I cannot do it”.
73

 Enligt Farnsworth är ekonomisk svårighet en 

subjektiv impracticability, och därmed mycket svårare att vinna framgång med i 

domstol. 

 

3.3.3 Tillämpning av amerikansk rätt på MAC-händelser 

För att belysa innebörden av impracticability-institutet, men också identifiera behovet 

av MAC-klausuler i amerikanska företagsförvärv, syftar detta underavsnitt till att visa 

på behovet av MAC-klausuler i praktiken. Frustration har som jag beskrivit ovan ett 

begränsat användningsområde i USA, och jag kommer därför inte behandla det särskilt 

inom ramen för amerikansk rätt. Impracticability har enbart beskrivits översiktligt, och 

de specialregleringar och särskilda undantag som återfinns i kapitel 11 i Restatement of 

Contracts kommer lämnas utanför denna diskussion. Eftersom de tar sikte på sådana 

specifika situationer som dödsfall, tillkommande lagstiftning och liknande anser jag de 

                                                 
71

 Restatement (Second) of Contracts, § 261, Comments. 
72

 Farnsworth, s. 628. 
73

 A.a., s. 633. 



 35 

vara till alldeles för omfattande, och till stor del irrelevanta. Diskussionen kommer föras 

med utgångspunkt i en MAC-händelse så som det definierats i avsnitt 2 av denna 

uppsats. 

Enkelt uttryckt, efter den relativt detaljinriktade diskussionen i avsnitt 2, bör en 

MAC-händelse i enklaste form vara en oförutsedd händelse som inträffar efter 

avtalsslutet och som leder till en väsentligen negativ effekt på målbolaget, och 

därigenom gör att köparen vill frånträda avtalet. En MAC-händelse påverkar alltså 

målbolaget, och är därför med stor sannolikhet en händelse med ekonomisk effekt, ofta 

på grund av ändrade marknadsförhållanden (liknande Bank of Americas situation i 

inledningen). Om Bank of America används som exempel, är det ett krav att det var en 

”basic assumption” att det inträffade inte skulle ske vid avtalsskrivandet. Eftersom ett 

avtal i regel är ett verktyg för riskallokering, och att parterna i detalj förhandlar om alla 

möjliga garantier och förutsättningar, vore det i min mening svårt att hävda att det var 

ett grundläggande antagande att målbolaget inte skulle göra en rekordförlust en månad 

efter avtalsskrivandet. Kommentaren till Restatement of Contracts anger som nämnt att 

ett fastprisavtal anses utgöra en tillräcklig riskallokering för marknadsförändringar. 

Flexibiliteten som är önskvärd i impracticability-institutet lämnar dock dörren öppen för 

att i undantagsfall anse att MAC-händelsen innebär en sådan orättvis riskallokering att 

justering krävs. 

I en mer överskådlig utgångspunkt är alltså en MAC-händelse, under de 

förutsättningar jag precis beskrev, inte en sådan händelse som impracticability tar sikte 

på. Det specifika citatet i kommentaren till § 261 i Restatement of Contracts lyder: 

”mere market shifts or financial inability do not usually effect the discharge under the 

[impracticability] rule”. Denna gränsdragning, där impracticability anses vara mer lik 

force majeure-händelser (”Acts of God”) än ekonomiska händelser, anges även i 

kommentaren till avsnitt 2-615 i UCC.
74

 Detta uttalande må tyckas vara tillräckligt 

tydligt skrivet, men i doktrinen och i praxis har det ändå tolkats som en ”commercial 
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impracticability”.
75

 Det bör dock poängteras att med tanke på kommentaren till både 

Restatement of Contracts och UCC bör det ställas höga krav på en kommersiell 

omständighet för att anses leda till tillämpning av impracticability-institutet.  

Då en MAC-händelse inträffar, är det alltså inte uteslutet att impracticability-

institutet kan ursäkta att en part inte presterar enligt avtalet. I rättsfall så som Mineral 

Park Land Co v Howard och Asphalt Intern v Enterprise Shipping,
76

 fann rätten att 

impracticability ursäktade bristande prestation på grund av extrema och orimliga 

extrakostnader. Sammanfattningsvis kan konstateras att osäkerheten gällande vilka 

sorters marknadshändelser som utgör en impracticability-händelse, vad beloppsgränsen 

är för att det ska anses vara extrem och orimlig kostnad, samt tolkningsfrågor gällande 

parternas grundläggande antaganden gör impracticability olämplig som ett 

riskallokeringsverktyg, eftersom det finns för många oklarheter gällande institutet som 

medel för köparen att frånträda avtalet. Av de skäl som jag nämnde i diskussionen om 

frustration under engelsk rätt, och de skäl jag gett ovan, är varken frustration eller 

impracticability särskilt användbara vid en MAC-händelse på grund av den rent 

ekonomiska svårighet en sådan har för köparen. Därför har den amerikanska rätten 

utvecklat MAC-klausuler. 

 

3.4 Sammanfattning om behovet av MAC-klausuler 

Som genomgången av den svenska, amerikanska och brittiska rätten visat, finns det ett 

behov av MAC-klausuler vid företagsförvärv. I alla tre jurisdiktioner finns den 

grundläggande principen om att avtal ska hållas, med vissa undantag som eventuellt 

skulle kunna vara tillämpliga på en MAC-händelse. Problemet är dock att båda parterna 

vid ett företagsförvärv är intresserade av en viss förutsägbarhet gällande de risker som 

ett avtal innebär för dem. Med detta i åtanke har jag visat att 36 § avtalslagen inte kan 

tillfredsställa detta behov hos avtalsparterna, på ett liknande sätt som impracticability 

och frustration inte ger tillräckligt förutsägbara resultat i den amerikanska och brittiska 
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rätten. Som jag förklarat i inledande avsnitt, innebär bristen på förutsägbarhet en stor 

risk för parterna, där de ofta stora belopp som ett företagsförvärv involverar gör att 

parterna gärna vill att den riskallokering de kommer överens om också ska vara 

tillförlitlig ifall det skulle bli aktuellt. Detta behov av förutsägbarhet särskilt viktig vid 

företagsförvärv på grund av de ofta enorma köpesummorna. I följande avsnitt ska 

rättspraxis där MAC-klausuler kommit att tillämpas behandlas. 
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4 Rättspraxis 
4.1 Inledning 

Det behov av riskallokering vid företagsförvärv som jag visade i förra avsnittet har 

troligen gett upphov till att MAC-klausuler utvecklats och används vid sådana förvärv. 

Utvecklingen har dock skett främst i den anglosaxiska rättsvärlden, och i praktiken 

översätts klausulen rakt av när den används i svenska företagsförvärvsavtal. Jag har inte 

funnit något fall där allmän svensk domstol prövat MAC-klausulers giltighet,
77

 och 

därför kommer jag enbart diskutera amerikansk och brittisk praxis. Anledningen till att 

amerikansk och brittisk praxis är intressent är bland annat eftersom MAC-klausulen 

tillkommit inom common law-systemet och det är även inom detta system som det finns 

en riklig praxis. Eftersom MAC-klausuler i svenska avtal är snarlika de som 

förekommer i amerikanska och brittiska förvärvsavtal, är det inte orimligt att en svensk 

domstol i brist på annan vägledning skulle jämföra med tillämpningen som skett i USA 

och England. Därför syftar detta avsnitt att lägga en grund för vad en svensk domstol 

skulle kunna utvärdera och använda vid MAC-klausulens eventuella tillämplighet i 

svensk rätt. Därför kommer dessa rättsfall att stödja min analys där jag ska söka finna 

hur en MAC-klausul kan komma att tillämpas i Sverige, och därefter kunna ge förslag 

på en egen MAC-klausul som träffar parternas vilja närmare. 

 

4.2 Amerikansk praxis 

4.2.1 Inledning 

Varje delstat i USA tillämpar sin egen civilrättsliga lagstiftning med vissa undantag. 

Eftersom det finns skillnader i lagstiftningen mellan delstaterna är det därför naturligt 

att företag ofta gör ett taktiskt val gällande delstat där de registrerar bolaget, men också 

gällande lagvalsfrågor. De flesta av de rättsfall jag beskriver nedan är avgjorda av 

Delaware Court of Chancery, och ett av målen avgjordes av Tennessee Court of 

Chancery. Den största delen av domstolsmålen där MAC-klausuler tillämpats har 

                                                 
77
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Sevenius har i sina texter heller behandlat något svenskt rättsfall. 
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avgjorts av domstolen i Delaware. I de följande målen tillämpas lagstiftningen i 

delstaterna New York, Delaware och Tennessee. Anledningen till att jag valt dessa mål 

är att de, utöver att de anses vara ledande inom tolkning och tillämpning av MAC-

klausuler, också indikerar hur praxis från Delaware, när det gäller företagsförvärvsavtal, 

har ett högt rättskällevärde även i andra delstater vid tillämpning av annan lag. Detta 

beror på att 64% av alla Fortune 500-bolag är registrerade i Delaware.
78

 

 

4.2.2 IBP Inc v Tyson Foods
79

 

Ett av de mest välkända målen gällande tillämpning av MAC-klausul är IBP Inc v Tyson 

Foods (IBP-fallet). Domstol i målet var Delaware Court of Chancery som tillämpade 

lagstiftningen i New York. Omständigheterna i fallet var att Tyson slöt ett avtal om att 

förvärva IBP för 1,6 miljarder dollar i januari 2001. Avtalet innehöll en MAC-klausul 

som definierade MAC som: 

”[A]ny event, occurrence or development of a state of 

circumstances or facts which has had or reasonable could 

be expected to have a Material Adverse Effect (…) on the 

condition (financial or otherwise), business, assets, 

liabilities or results of operations of [IBP] and [its] 

subsidiaries taken as whole (…)”  

MAC-klausulen i avtalet var alltså bred, inte bara gällande omfattningen av händelser, 

utan också gällande händelsernas koppling till den negativa effekten på målbolagen. 

Flera månader senare yrkade Tyson på att vissa händelser som inträffat efter tecknandet 

av avtalet var för sig skulle anses utgöra en MAC. En av de händelserna var en 

nedskrivning på 60 miljoner dollar på grund av felaktig redovisning i ett dotterbolag, 

och den andra var att IBP under det första kvartalet redovisade ett resultat per aktie på 

0,19 dollar jämfört med prognosen på 1,93 dollar. 

Domstolen konstaterade att tolkningen av ”väsentligen negativ förändring” 

(MAC) måste ske i ljuset av parternas transaktion i det specifika fallet. Domstolen satte 

en hög tröskel för användandet av MAC-klausulen eftersom den tog i beaktande att 
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förvärvsavtal är hårt förhandlade och täcker en stor mängd uttryckligen angivna 

risksituationer. Därför ansåg domstolen att även en sådan bred MAC-klausul som i detta 

fallet bör tolkas som en ”backstop” som skyddar köparen mot okända händelser som 

kan väsentligen skada målbolagets avkastningspotential i ett längre perspektiv. 

Exempelvis nämner domstolen att IBP:s vinster historiskt sett har fluktuerat kraftigt, 

och att en köpare som gör en långsiktig investering därför måste utvärdera bolagets 

vinstpotential över en ”commercially reasonable period”. Denna kommersiellt skäliga 

tidsperiod ansåg domstolen skulle räknas i år och inte månader.  

Domstolen ansåg mot den bakgrunden att de yrkade händelserna inte utgjorde 

MAC-händelser, med särskild betoning på just tidsperioden för att avgöra 

”väsentligheten”: ”the [MAC] should be material when viewed from the longer-term 

perspective of a reasonable acquirer”. Domstolen gjorde enligt många bedömare en 

säljarvänlig tolkning av MAC-klausulen.
80

 

 

4.2.3 Frontier Oil Corp v Holly Corp
81

 

I Frontier Oil Corp v Holly Corp (Frontier-fallet), prövades av samma domstol som 

IBP-fallet fast denna gång med tillämpande av lagen i Delaware. De två bolagen i målet 

hade ingått ett fusionsavtal. Under avtalsförhandlingen upptäckte Holly under sin 

företagsbesiktning att det fanns en risk att Frontier kunde bli stämda. Parterna införde 

därför en MAC-klausul särskilt inriktad på just rättstvister med följande lydelse: 

”[T]here are no actions, suits or proceedings pending 

against Frontier or any of its Subsidiaries or, to Frontier’s 

knowledge, threatened against Frontier or any of its 

Subsidiaries (…) other than those that would not have or 

reasonable be expected to have individually or in the 

aggregate, a Frontier Material Adverse Effect.”  

Trots denna relativt tvistefokuserade utformning, och efter det att en grupptalan mot 

Frontier hade väckts, ansåg domstolen inte att Holly kunde frånträda avtalet med hjälp 

av MAC-klausulen. Domstolen medgav att denna grupptalan skulle kunna vara en 

katastrof för Frontier, eftersom det inte gick att utesluta skadestånd på flera hundra 
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miljoner dollar.
82

 Domstolen ansåg dock inte att Holly har visat att en förlust i rätten 

avseende grupptalan var sannolik. Det ställdes ett högt krav på bevisningen, där Holly 

skulle ha behövt presentera fakta och utlåtanden så att domstolen med hjälp av dessa 

skulle kunna göra en tentativ prövning av risken att Frontier skulle förlora i rätten 

gällande grupptalan. I min mening går detta krav än längre än i IBP-fallet, där 

orsakssamband mellan händelse och utfall (MAC) måste vara styrkt.  Inte heller 

kostnaderna för att försvara sig (uppskattat av parterna till mellan 11 och 40 miljoner 

dollar) ansågs utgöra en MAC-händelse. Tidsperiodsaspekten i IBP-fallet återkommer 

här också, då domstolen ansåg att den av parterna valda ” forward-looking basis for 

evaluating a MAC (…) does not allow the Court to look at just one year”, så länge som 

kostnaden på kort sikt inte skulle sätta målbolaget i obestånd.  

 

4.2.4 Genesco v Finish Line
83

 

I målet Genesco v Finish Line (Genesco-fallet), som avgjordes av Tennessee Court of 

Chancery med tillämpning av Tennessee-lag, hade Finish Line år 2007 ingått avtal om 

att förvärva skoåterförsäljaren Genesco i utbyte mot aktier. Nästkommande kvartal 

gjorde Genesco den största förlusten på tio år. På grund av detta fick Genesco 

indikationer på att den investmentbank som Finish Line anlitat försökte komma ur 

transaktionen, och Genesco stämde därför banken och yrkade på fullgörelse. För att 

kunna avgöra målet krävdes först en mellandom i frågan om Genescos resultat var en 

MAC-händelse.
84

 I avtalet definierades MAC som följer: 

”Any event, circumstance, change or effect that 

individually or in the aggregate, is materially adverse to 

the business condition (financial or otherwise), assets, 

liabilities, or results of operations of the Company and the 

Company Subsidiaries, taken as a whole”.
 85

     

De tre huvudsakliga rekvisiten i klausulen, det vill säga ”material”, ”adverse” och ”as a 

whole” sägs visa att förändringen i målbolaget ska vara väsentlig (”significant”) och att 
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detta ska tolkas med hjälp av, genom hänvisning till både IBP-fallet och Frontier-fallet, 

tidsperioden för förändringen, dess storlek samt dess förhållande till parternas syften för 

förvärvet.  

Gällande tidsperioden tog båda parter upp vad domstolen i IBP-fallet uttalade sig 

gällande den kommersiellt skäliga perioden, vilken sades i det målet att det bör räknas i 

år och inte månader. I Genesco-fallet tog dock domstolen en annan väg i analysen 

gällande tidsperiod. Domstolen hänvisade till själva MAC-klausulen i avtalet vars 

innehåll angav att det från datum för avtalets tecknande inte fick inträffa någon MAC-

händelse som inte har blivit avhjälpt innan ”the Termination Date”. ”The Termination 

Date” var satt till 31 december 2007, och innebar att avtalet automatiskt skulle sägas 

upp om parterna inte slutförde köpet innan det datumet. Eftersom luckan mellan då 

avtalet undertecknades och ”Termination Date” var tre till fyra månader, ledde detta till 

att domstolen ansåg att en MAC-händelse kunde inträffa på så lite tid som tre till fyra 

månader. Tidsperioden ansågs därför vara tillräcklig. Eftersom förlusten var den största 

på tio år, vilket hade en kraftigt negativ påverkan på Finish Lines syfte att använda 

Genescos kassaflöde för att finansiera de sammanslagna bolagens verksamhet, ansågs 

storleken på händelsen vara tillräckligt omfattande, och köparens syfte med förvärvet 

tillräckligt omintetgjord. Domstolen kom därför fram till att en MAC-händelse inträffat. 

MAC-klausulen hade dock undantagit händelser som berodde på bland annat en 

generell nedgång i konjunkturen, varför denna MAC-händelse inte gav rätt att frånträda 

avtalet. Prejudikatvärdet av detta mål är dessutom begränsat, då parterna, efter detta 

preliminära domslut (målet skulle avvakta en dom i New York), ingick förlikning och 

domaren avskrev hela målet.
86

 Utöver att målet inte blev slutligen avgjort, har dess 

prejudikatvärde också ifrågasatts då den behandlar Tennessee-lag och inte Delaware-

lag.
87

 Det är oklart om det mycket kortare tidshorisonten som domstolen i Tennessee 

valde på grund av en avtalsbestämmelse hade tolkats likadant i Delaware, med tanke på 

den längre tidshorisonten i IBP-fallet. 
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4.2.5 Hexion v Huntsman
88

 

I Hexion v Huntsman (Hexion-målet), som avgjordes av domstolen i Delaware, ingick 

Hexion Specialty Chemicals (New Jersey) ett avtal om att förvärva alla aktier i 

Huntsman Corporation (Delaware) för 10,6 miljarder dollar.
89

 Under perioden mellan 

undertecknande och avtalsslut, redovisade Huntsman stora förluster under kommande 

kvartal, vilket enligt Hexion innebar att de ekonomiska fördelarna med att slå ihop 

bolagen till stor del försvunnit.
90

 Därför gick Hexion till domstol och yrkade på att de 

inte var bundna av avtalet med hänvisning till MAC-klausulen. MAC definieras i 

avtalet som: 

”Any occurrence, condition, change, event or effect that is 

materially adverse to the financial condition, business, or 

results of operations of the Company and its Subsidiaries, 

taken as a whole.” 

En sådan händelse så som den definieras ovan ger rätt till att frånträda avtalet om den 

har haft eller skäligen kan väntas ha, en väsentligen negativ effekt på målbolaget. 

Domstolen i målet citerade IBP-fallet och upprepade att ”commercially reasonable 

period” ska räknas i år och inte månader.
91

 Hexions yrkande hade tre grunder: (1) lägre 

än förväntat resultat per aktie, (2) ökad skuldsättning och (3) svagt resultat i Huntsmans 

textilfärgsverksamhet. Gällande det första yrkandet konstaterade domstolen 

inledningsvis att istället för resultat per aktie, använda redovisningsmåttet EBITDA
92

 

för att mäta huruvida en MAC har inträffat, eftersom det måttet ger en mer rättvisande 

bild. I sin vidare analys av den första grunden ansåg domstolen det inte vara av särskilt 

stor vikt att Huntsmans prognoser inte stämde, dels då de var just prognoser, dels då 

förvärvsavtalet (likt de flesta avtal i praktiken) undantog prognoser och andra estimat 

från garantibestämmelserna. Vid närmare granskning av EBITDA kom också domstolen 
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fram till att den sammantagna avvikelsen mellan år 2006-2009 var enbart 3,6% och att 

den värderingsmodell som Hexion använde för att komma fram till ett pris hade beaktat 

ett ännu lägre EBITDA än så. Därför kunde nedgången inte anses vara, eller förväntas 

leda till, en MAC. 

Av liknande skäl ansåg domstolen att även de andra två grunderna inte utgjorde 

någon MAC. Huntsmans prognos för 2008 beräknade att dess skuldsättning skulle 

halveras. I verkligheten så ökade dock skuldsättningen. Även här ansåg domstolen att 

Hexions värderingsmodeller hade beaktat ursprungliga värdet, varför en eventuell 

halvering i deras modell enbart skulle varit än positiv överraskning.  Vad gäller 

textilfärgsverksamheten konstaterade domstolen att denna verksamhet enbart utgjorde 

en fjärdedel av Huntsmans EBITDA, och att verksamheten nyligen förvärvats och 

därför hade inplanerade kostnadsbesparingar. Därför ansågs detta, likt IBP-fallet, inte ha 

en långsiktig effekt. Domstolen avgjorde målet till Huntsmans fördel.  

I detta mål fastslog alltså domstolen i Delaware att tolkningen av MAC skulle ske 

i det specifika fallets kontext. Gällande tidshorisonten för en MAC, utvecklade 

domstolen resonemanget från IBP en aning genom att konstatera att om inte annat 

uttryckligen angetts, att köparen skulle antas ha gjort förvärvet som ett led i en 

långsiktig strategi.
93

 Vidare gav domstolen en konkret instruktion om att EBITDA 

skulle användas vid beräkning på resultat. Hexion förpliktigades därför att slutföra 

avtalet.
94
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 Avtalet innehöll en skadeståndsbestämmelse som begränsade beloppet till 325 
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avtalsbestämmelse. Därför beslutade domstolen även att Huntsman hade rätt till 

skadestånd utan något övre tak. 
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4.2.6 Sammanfattning 

Det konstateras i Hexion-målet att en domstol i Delaware aldrig har ansett att en MAC-

händelse har inträffat vid tillämpning av en MAC-klausul. Gällande detta faktum 

konstaterar domstolen: ”this is not a coincidence”.
95

 Anledningen till detta anses vara 

att rätten tycker att MAC-klausulen är ett sista skydd för köparen mot händelser som 

hotar  ett målbolags samlade vinstmöjligheter över en tillräckligt lång tidsperiod.  

Det är värt att nämna att i alla de fall jag beskrivit i detta avsnitt, att inte någon av 

de berörda förvärvsavtalen innehöll någon definition av ”material”,
 
varför detta begrepp 

fick tolkas av domstolarna istället.
96

 Domstolarna har i sin tolkning använt sig av 

avtalsrättsliga principer, och följande förutsättningar för MAC-klausulen kan uttydas i 

målen: (1) köparen har bevisbördan, (2) händelsen ska väsentligen hota hela bolagets 

vinstmöjligheter (använda till exempel EBITDA), (3) tidsperioden ska vara tillräckligt 

lång (år, inte månader) och (4) händelsen ska ha varit oförutsedd.  

 

4.3 Engelsk praxis 

4.3.1 Inledning 

Det mest tongivande målet där MAC-klausuler prövats är inte ett mål som dömts i 

vanlig allmän brittisk domstol, utan snarare ett mål som prövades av The Panel on 

Takeovers and Mergers (”Takeover-panelen”). Takeover-panelen är den brittiska 

motsvarigheten till Aktiemarknadsnämnden, vars huvudsakliga funktion är att ge ut och 

tillämpa The City Code on Takerovers and Mergers (”Takeover-koden”).
97

 Till skillnad 

från USA, där allmän kontraktsrätt tillämpades på MAC-klausulerna, har alltså England 

en fristående branschnämnd som tillämpar Takeover-koden, som inte har status som 

lag. Storbritannien saknar till stor del rättsfall som prövat tillämpligheten av MAC-

klausuler. I regel citeras enbart ett fall från Takeover-panelen som vägledande för 

engelska rättens tillämpning av MAC-klausuler. Detta beror på att Takeover-panelen 

har samma status som allmän domstol enligt brittiska Companies Act samt att enbart 

tvistemål som prövas av Takeover-panelen blir offentliga, eftersom tvister vid privata 
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transaktioner nästan uteslutande avgöras av skiljenämnd. De få tidigare rättsfall som 

finns där MAC-klausulen prövats har endast behandlat MAC-klausulen väldigt 

översiktligt och anses därför inte ge någon ledning i frågan.
98

 Jag kommer därför enbart 

diskutera Takeover-panelens mål Tempus Group plc v WPP plc (WPP-målet)
99

 för att 

illustrera den engelska rättspraxisen gällande MAC-klausuler. 

 

4.3.2 Tempus Group plc v WPP plc 

I WPP-målet yrkade WPP på att få frånträda ett avtal om att förvärva Tempus. Den 10 

september 2011 lade WPP ett offentligt bud på alla aktier i Tempus. Dagen efter 

inträffade terroristattackerna mot World Trade Center i New York, varefter WPP yrkade 

hos Takeover-panelen om att få frånträda avtalet eftersom den ekonomiska turbulens 

som följde på attackerna skulle anses utgöra en MAC-händelse. Förvärvsavtalets MAC-

klausul hade följande lydelse: 

”since 31 December 2000 (…) (i) no material adverse 

change or deterioration having occurred in the business, 

assets, financial or trading position or profits or prospects 

of any member of the wider Tempus Group.” 

Inledningsvis kan konstateras att MAC-klausulen är än mer generiskt och brett 

utformad än vad var fallen i de amerikanska målen. Takeover-panelen konstaterar först 

att det enligt Takeover-koden (regel 2.7 och dess noter) ställs höga krav på de 

anledningar som kan ursäkta att en part inte fullföljer ett förvärvsavtal. Det anges att en 

förändring i generella ekonomiska, industriella eller politiska omständigheter inte bör 

vara tillräckligt, utan att det bör krävas ”circumstances of an exceptional and specific 

nature”.
100

 Takeover-panelen håller i och för sig med om att händelserna den 11 

september var exceptionella och oförutsägbara, men ifrågasatte kausaliteten denna 

händelse hade på ekonomin generellt sett och huruvida detta påverkade de skäl WPP 

haft för att lägga ett bud från första början. 

                                                 
98

 Två exempel på sådana rättsfall där MAC-klausulen nämnts, men inte behandlats i 

detalj är Levison v Farin ([1978] 2 All E.R. 1149) och National Westminster Bank Ltd v 

Halesowen Presswork Assemblies Ltd ([1972] AC 785). 
99

 Offer by WWP Group plc for Tempus Group plc, The Takeover Panel 2001/15. 
100

 WPP-målet, st. 12. 
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Takeover-panelen kom till slut fram till att WPP inte lyckats visa att händelserna 

utgjorde en MAC, och inflikade till och med att de hade ”failed by a considerable 

margin”.
101

 I sin slutliga tolkning av hur MAC-klausulen bör tolkas i ljuset av 

Takeover-koden, konstaterade Takeover-panelen att kravet på en MAC ska ha en 

”considerable significance striking at the heart of the purpose of the transaction”, vilket 

så klart framstår som en väldigt hög tröskel, vilket cementeras när Takeover-panelen 

anser MAC-klausulens tolkning och tillämpning ska likställas med ”something that 

would justify frustration of a legal contract”.
102

 Det är i och med detta uttalande ställt 

utom all tvivel att domen håller hårt på avtalsbundenheten, genom att låta frustration-

doktrinen vara det enda sättet att frånträda avtal även då en MAC-klausul finns. 

 

4.3.3 Sammanfattning 

Likt de amerikanska förvärven hade inte ”material” definierats i förvärvsavtalet mellan 

WPP och Tempus. I WPP-målet konstaterade domstolen att kraven för att tillämpa en 

MAC-klausul bör ställas lika högt som för frustration, vilket innebär att det krävs att 

avtalets underliggande syfte hotas att förgöras. Detta krav är väldigt högt då frustration 

tillämpas restriktivt av domstolarna (jmf The Super Servant Two) och skulle i princip 

innebära att en MAC-klausul inte behövs, eftersom frustration alltid kan åberopas ändå 

ifall förutsättningarna finns.  

Takeover-panelens ledning, the Executive, har efter att detta mål avgjordes 

klargjort den officiella ståndpunkten avseende MAC-klausuler. The Executive nämner 

att domslutet i WPP-målet kan tolkas som att en MAC enbart kan inträffa när de 

juridiska förutsättningarna för frustration också är uppfyllda. De konstaterar dock att 

denna tolkning är felaktig, och förklarar att även om det är en hög tröskel för att påvisa 

en MAC, så krävs det inte att man ska behöva visa legal frustration.
103

 De 

förutsättningar som listas i Practice Statement no 5 är att händelsen ska vara kausal till 

den negativa effekten och att händelsen ska ”strike at the heart of the purpose of the 

transaction”.  

                                                 
101

 A.a, st. 36. 
102

 A.a., st. 16. 
103

 Practice Statement no. 5, Regel 13.5(a), The Takeover Panel. 
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4.4 Sammanfattning 

Det kan konstateras att praxis i både USA och England har satt en hög tröskel vid 

tolkningen av MAC-klausuler. Det ska mycket till för att något ska anses utgöra en 

MAC-händelse, och det finns få, om några, fall där en köpare framgångsrikt hävdat en 

MAC-händelse som skäl för att frånträda ett avtal. 

I min mening har den amerikanska och engelska domstolarna valt en allt för strikt 

tolkning av MAC-klausulen. MAC-klausulen har i och för sig ansetts vara sui generis, 

där specifika tolkningsregler ska användas vid tillämpning, men resultatet är allt för 

nära de indispositiva avtalsrättsliga tolkningsreglerna, snarare än som en fri 

riskallokering mellan parterna. MAC-klausulen, vars primära syfte är att allokera risken 

mellan signing och closing, är enligt mig en köparvänlig klausul. Detta eftersom 

utgångspunkten bör vara ett avtal utan en MAC-klausul, i vilken köparen står hela 

risken för perioden mellan signing och closing. Att inkludera en MAC-klausul bör 

därför tolkas som att parterna, efter förhandling, har flyttat en del av risken från köparen 

till säljaren. Att tolka klausulen så säljarvänligt som har gjorts i USA kan därför vara i 

strid med parternas objektiva avsikt gällande riskfördelningen i avtalet. 

På samma sätt är jag kritisk till Takeover-panelens tolkning där MAC-klausulen 

nästan likställs med frustration. Rimligtvis bör normalt upplysta avtalsparter vara 

medvetna om att frustration står till buds ifall senare händelser skulle göra fullgörandet 

icke önskvärd för någon av parterna. Att ha en MAC-klausul i avtalet bör därför 

innebära att parterna avsåg att skapa en bredare möjlighet att frånträda avtalet än vad 

frustration skulle ge. Med tanke på utformandet av MAC-klausulen kan den inte heller 

tolkas som ett förtydligande av frustration. 

Det ska också anmärkas på skillnaderna mellan domstolarna mellan länderna. I 

USA avgörs frågor rörande företagsförvärv av allmän domstol (oftast i Delaware) som 

vid tolkningen av klausulen gör en avtalsrättslig tolkning. I England däremot, 

åtminstone gällande publika förvärv, avgörs dessa frågor av Takeover-panelen som 

tillämpar börsregler. Utöver explicita regler i Takeover-koden ska också Takeover-

panelen i sina bedömningar beakta aktiemarknadsrättsliga principer som öppenhet, 



 49 

rättvisa och likabehandling gentemot aktieägare.
104

 Detta innebär att även om utfallen i 

målen i USA och England är varandra lika, så bygger de på olika sorters 

regeltolkningar. Detta bör beaktas vid en komparativ analys, eftersom även om MAC 

har tolkats som sui generis, så innebär det inte att det kan sägas vara en och samma 

regel i USA och England.  

                                                 
104

 Se ”General Principles” i Takeover-koden. 
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5 MAC-klausulen i svensk M&A 
5.1 Gällande rätt 

Som jag konstaterade i diskussionen om den svenska avtalsrätten, ger gällande rätt ett 

bristfälligt skydd för köparen vid MAC-händelser. Generalklausulen i 36 § avtalslagen 

är olämplig vid dessa händelser eftersom oskäligheten i sig kan vara svårtolkad på 

grund av de affärsmässiga övervägandena vid ett företagsförvärv. Köparen ska särskilt 

kunna visa att avtalet i sig är oskäligt, och vid en sådan bedömning är det väldigt 

osäkert om en domstol skulle anse köpeskillingen vara för hög (jämfört med 

målbolagets uppskattade värde efter en MAC-händelse). En strikt tillämpning av 

rekvisiten i 36 § avtalslagen kommer i min mening troligen inte leda någonstans, då de 

faktorer köparen anser vara oskäliga, som domstolen ska ta ställning till, inte är de 

faktorer som en MAC-klausul tar sikte på. MAC-klausulen riktar in sig på köpeobjektet, 

målbolaget, medan en oskälighetsprövning enligt 36 § sannolikt kommer att fokusera på 

avtalsvillkoren och bortse från eventuella överväganden kring de värderingsmekanismer 

som använts för att bestämma köpeskillingens storlek. Det vore också olämpligt för en 

domstol att gå in och ändra i avtalsförhållanden genom att jämka villkor i en 

affärstransaktion.  

Liknande tillämpningsproblematik uppstår också med köplagens regler om fel. 

Reglerna om fel ser till varans beskaffenhet och vad en köpare med fog kunde förvänta 

sig. Vid sedvanliga bruksvaror är syftet med köpeobjektet relativt enkelt att fastslå, 

eftersom det ofta rör sig om massproducerade, identiska varor. Den typ av jämförelse 

som kan ske mellan exemplar av sådana varor är inte möjlig vid ett företagsförvärv, 

eftersom ett företag består av bland annat humankapital, affärsidé och faktiska 

tillgångar, vilka alla tillsammans utgör en unik mix. Eftersom själva objektet som byter 

hand är aktier, är det också möjligt att fel enbart kan åberopas vid fel på själva aktierna, 

vilket alltså borde innebära att endast rättsliga fel kan göras gällande i sådana fall 

(exempelvis brist i överlåtelsekedjan).  

Utöver att 36 § avtalslagen samt reglerna om fel i köplagen är svårtillämpliga på 

MAC-händelser så saknas även domstolspraxis där en MAC-klausuls tillämplighet har 

prövats. På grund av detta finns det knappt något underlag gällande hur MAC-klausuler 



 51 

i vissa svenska förvärvsavtal faktiskt skulle tolkas av en svensk domstol. I det följande 

avsnittet ska jag diskutera vad jag tror att en svensk domstol skulle göra vid en tolkning 

och tillämpning av en MAC-klausul. Detta kommer göras enligt två olika sätt: att 

tillämpa svensk avtalsrätt och att tolka klausulen med bakgrund i utländsk praxis.  

 

5.2 MAC-klausulen i svensk domstol 

5.2.1 MAC-klausulen 

Innan jag kan börja diskutera hur en svensk domstol troligen skulle tillämpa en MAC-

klausul, är det av vikt att först ange utformningen av den MAC-klausul min diskussion 

kommer bygga på. Den MAC-klausul, på svenska, som jag valt, har inhämtats ur 

verkliga förvärvsavtal insamlade från byrå.
105

 

 

”Väsentlig Negativ Effekt” avser, med avseende på 

Bolaget, alla förändringar, händelser, överträdelser, 

felaktigheter, omständigheter eller effekter som är 

väsentligt negativa för verksamheten, dess tillgångar 

(inklusive immateriella rättigheter), förpliktelser eller 

lönsamhet eller för Bolagets sammantagna finansiella 

ställning. 

 

Köparens skyldighet att genomföra förvärvet av Aktierna 

enligt detta Avtal är villkorad av att följande villkor är 

uppfyllda (eller att Köparen avstår från ifrågavarande 

villkor) senast vid Tillträdet: 

[…] att det inte inträffat, eller riskerar att inträffa, någon 

omständighet som medfört eller som sannolikt kommer att 

medföra en Väsentlig Negativ Effekt för Bolaget. 

 

                                                 
105

 Tack till Erica Svennar och Marcus Nivinger på Setterwalls (dessförinnan EY Law) 

för att ha bidragit med anonymiserade/maskerade förvärvsavtal. 
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Jag kommer i det följande fortsätta använda ”MAC” för att benämna väsentlig negativ 

effekt, men de svenska orden kommer också att användas när jag diskuterar dem 

enskilt. Min analys syftar till att komma fram till tänkbara lösningar på eventuella 

problem som kan uppstå vid tillämpningen av MAC-klausulen i Sverige. Exempel på 

problem är när domstolens tolkning skulle leda till annan effekt än vad parterna avsåg, 

vilket är fallet gällande den höga tröskel som uppställs i amerikansk och engelsk praxis. 

 

5.2.2 Tolkningskälla 

När en svensk domstol ska tillämpa en MAC-klausul kan de välja mellan flera olika 

källor i sin tolkning. Utan att försöka ge en uttömmande lista på alternativ, kan en 

svensk domstol beakta den internationella praxisen eller använda sig av den svenska 

avtalsrätten, eller en kombination av de två. Om domstolen skulle se till den 

internationella tolkningen, skulle MAC-klausulen i Sverige tillerkännas den 

utvecklingsbakgrund den haft, och kunna få en särskild status som en utländsk rättsregel 

som även gäller i Sverige. Domstolen skulle också kunna välja att se den svenska 

MAC-klausulen separat från den amerikanska och den engelska, och grunda sin 

tillämpning på en allmän avtalstolkning enligt de svenska reglerna.  

 

5.3 Tolkning med stöd av svensk avtalsrätt 

Till att börja med kan konstateras att svensk domstol kommer se till klausulens 

ordalydelse.
106

 I likhet med vad de amerikanska domstolarna och Takeover-panelen 

kom fram till, bör svensk domstol anse att ordalydelsen i en MAC-klausul inte ger 

någon ledning i hur ”väsentligt” ska tolkas.
107

 I NJA 2013 s 271 uttalade HD att om 

ordalydelsen inte ger tillräcklig ledning, att hänsyn ska tas till parternas avsikt eller yttre 

omständigheter som kan vittna om parternas uppfattning.
108

  MAC-klausulen anses i 

allmänhet vara en (medvetet) otydlig klausul, varför det inte är orimligt att domstolen 

kommer behöva fylla i luckor vid tolkningen av klausulen. 

                                                 
106

 Ramberg och Ramberg, s. 144. 
107

 Som jag nämnt i avsnitt 4 hade inte ”material” definierats i något av de avtal som låg 

till grund för tvisterna. 
108

 Frågan rörde tolkning av standardvillkor i entreprenadavtal.  
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För att avgöra parternas uppfattning eller avsikt med klausulen, kan domstolen 

försöka göra en jämförelse med etablerade rättsregler för att se eventuella likheter 

mellan de och MAC-klausulen. Likheter skulle kunna tolkas som en partsvilja att 

klausulen ska tolkas enligt den närliggande regeln. Eftersom klausulen tar sikte på 

ändrade förhållanden som gör att en part vill frånträda avtalet kan en rad paralleller till 

svenska rättsregler göras. En möjlig parallell är generalklausulen i 36 § avtalslagen. 

Generalklausulen ger som tidigare nämnt domstolen en möjlighet att bortse från 

oskäliga avtalsvillkor. Jag har diskuterat att generalklausulen har vissa 

tillämpningssvårigheter i ett företagsförvärvsavtal eftersom rättsföljden ogiltighet 

troligen inte skulle tillåtas av svensk domstol när köpeobjektet är ett företag. Till följd 

av detta skulle MAC-klausulen kunna tolkas av domstolen som en precisering av 

generalklausulen, där parterna avsåg att rättsföljden i 36 § avtalslagen ändå ska 

tillämpas på avtalet. Men eftersom rättsföljden enligt MAC-klausulen är tillräckligt 

tydlig i sig, vore det inte sannolikt att detta skulle vara parternas avsikt, och det vore 

därför olämpligt att dra en parallell till 36 §. Detta gäller särskilt då ordvalet 

”väsentligt” troligen är en distansering från oskälighets-rekvisitet. 

En annan möjlig parallell är att en svensk domstol skulle söka efter ordet 

”väsentligt” i andra rättsregler i Sverige för att hitta en befintlig definition och 

användning. En nära jämförelsen kan göras med köplagens hävningsregler, där 39 § 

köplagen anger att köparen får häva avtalet om ”avtalsbrottet är av väsentlig betydelse 

för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta”. Köplagen ställer alltså dubbla 

subjektiva rekvisit för ”väsentligheten”, där felet dels ska vara av väsentlig betydelse 

för köparen och att detta ska ha varit synbart för säljaren. Köplagens 

väsentlighetsbedömning ska ske objektivt men med beaktande av köparens individuella 

situation.
109

 I förarbeten till köplagen anges att ett fel är väsentligt om köparen berövas 

den ”huvudsakliga nyttan av vad han hade att vänta sig av avtalet”.
110

 Det anges också 

att motparten ska ha möjlighet att avhjälpa felet eller omleverera innan hävning kan 

komma ifråga. I min mening skulle dock en tolkning av ”väsentligt” i MAC-klausulen i 

enlighet med köplagens väsentlighetsrekvisit vara olämplig. En anledning till detta är att 

                                                 
109

 Håstad, s. 113. 
110

 Prop. 1988/89:76 s. 136. 



 54 

köplagen ger uttryck för principen att hävning bör undvikas så långt som möjligt genom 

att föreslå andra följder i första hand, medan företagsförvärvsavtalen inte ser 

frånträdandet på samma sätt. Alla garantier och fullföljandevillkor som anges i ett 

förvärvsavtal bör ses som ett tecken på att rättsföljden ”frånträdande” inte har 

karaktären av att vara en påföljd på det sätt som hävning är i köplagen. Utöver detta 

kräver köplagen också att motparten ska ha sett eller borde ha insett att avtalsbrottet var 

av väsentlig betydelse. MAC-klausulen ställer inte ett sådant krav; tvärtom syftar 

klausulen till att MAC-händelser kan vara för handen oavsett säljarens insikt eller brist 

på insikt, eftersom den överenskomna riskfördelningen placerat risken för insikten hos 

säljaren. Denna aspekt visar på den stora skillnad som finns vad gäller riskfördelningen 

i klausulen, och riskfördelningen i 39 § köplagen. Jag anser att ”väsentligt” i MAC-

klausulen ska tolkas självständigt från ordets betydelse i köprätten. Det bör också 

påpekas att 39 § köplagen tar sikte på avtalsbrott, medan MAC-klausulen faktiskt är en 

mellan parterna självvald följd på att avtalsvillkoren inte är uppfyllda vid closing. 

Dessutom har 39 § köplagen en liknande lydelse som CISG art 49,
111

 där 

motsvarigheten till ”väsentlig” inte är ”material”, utan det motsvarar begreppet 

”fundamental breach”.  

Till följd av skälen ovan är jag av uppfattningen att det vore fel av en svensk 

domstol att tolka ”väsentligt” i MAC-klausulen med hjälp av en analog tolkning till 36 

§ avtalslagen eller 39 § köplagen. Felet skulle ligga i att en sådan tolkning skulle skilja 

sig från vad jag anser är parternas avsikt med att ha en MAC-klausul i ett förvärvsavtal. 

Avgörande bör vara vad parterna kan ha avsett vid avtalets ingående, med antagande att 

parterna äger kännedom om att både generalklausulen samt köplagen finns att tillgå. Att 

parterna då ändå väljer att inkludera MAC-klausulen bör ses som en vilja att ha en 

självständig reglering från vad som skulle följt av avtalsrättsliga reglerna. Dessutom, 

vad gäller de båda alternativen anser jag att dels språkbruket och dels riskfördelningen i 

MAC-klausulen skiljer sig från 36 § avtalslagen respektive 39 § köplagen. Även det 

skydd som säljaren åtnjuter i köplagen i form av dubbla subjektiva rekvisit, skiljer sig 

markant från den neutrala, till formen mer objektiva, utformning som MAC-klausulen 

har.  

                                                 
111

 Enligt prop. 1988/89:76 ligger CISG till grund för en betydande del av köplagen. 
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Eftersom jag anser att en tolkning av MAC-klausulen med hjälp av en analogi till 

36 § avtalslagen eller 39 § köplagen skulle strida mot parternas avsikt, och ha en 

negativ och skadlig effekt för köparen, vill jag föreslå som ett första steg mot en optimal 

MAC-klausul att ordet ”väsentlig” byts ut. Valet av synonym skulle kunna vara så enkel 

som att välja ett ord som inte har en befintlig användning inom juridiken, eller 

åtminstone inte inom civilrätten. Förslag på alternativa ord skulle kunna vara 

synonymer så som ”avsevärd”, ”substantiell” eller ”påtaglig”. Ifall ett sådant alternativt 

ord används istället för ”väsentlig”, är det mycket mer sannolikt att svensk domstol 

skulle göra en självständig prövning av begreppet utan att dra kopplingar till exempelvis 

köprätten. Se avsnitt 7.2 för mitt förslag till MAC-klausul. 

 

5.4 Tolkning enligt utländsk praxis 

Istället för att tolka MAC-klausulen mot svensk avtalsrätt, skulle en svensk domstol 

kunna fylla ut avtalets otydlighet gällande definitionen av ”väsentlig negativ effekt” i 

ljuset av den amerikanska eller engelska rätten. Frågan om svensk domstol kan tillämpa 

utländsk rätt på detta sätt är inte helt klar, men det bör vara möjligt när det rör sig om ett 

internationellt begrepp eller en internationell företeelse så som är fallet med MAC-

klausulen.
112

 Rosengren tar sjörätten som exempel, och jag anser att 

företagsförvärvsområdet, om än inte i lika stort behov av harmonisering, ändå av 

betydande skäl bör tolkas i ett internationellt perspektiv. Jag anser att det finns skäl att 

tolka MAC-klausuler med hjälp av utländsk bakgrundsrätt, bland annat för att den 

vanliga svenska MAC-klausulen är en direktöversättning av den engelska, att reglerna 

gällande publika förvärv är hyfsat lika mellan Sverige och Storbritannien och att många 

företagsförvärv sker över landsgränserna. Det finns alltså anledning för en svensk 

domstol att beakta utländsk praxis vid tolkningen av MAC-klausulen i Sverige. Det är 

värt att poängtera att en svensk domstol skulle vara mer benägen att tolka MAC-

klausulen i enlighet med utländska rättskällor ifall avtalet var skrivet på engelska, då det 

skulle vara tydligare att parterna avsåg att använda en utländsk rättsregel.
113

 

 

                                                 
112

 Rosengren, ”Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv”, s. 21 
113

 Ramberg och Ramberg, s. 148. 
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5.4.1 Varför en tolkning i enlighet med utländsk praxis inte är önskvärd 

I både USA och England har MAC-klausulen tolkats väldigt restriktivt, där den 

amerikanska praxisen är den mer detaljerade genom att bland annat ha försökt att skapa 

en objektiv metod för att avgöra om en MAC-händelse ägt rum. Kraven för att en 

händelse ska utgöra en MAC har ställts högt, där den negativa händelsen ska 

väsentligen hota hela bolagets vinstmöjligheter och att denna negativa effekt ska sträcka 

sig över en lång tidsperiod. Det väsentliga hotet ska enligt praxis mätas enligt 

redovisningsmåttet EBITDA och tidsperioden ska räknas i år och inte månader. Dessa 

krav har ställt till det för köparen i de rättsfall jag beskrivit tidigare, och skulle även 

ställa till det för en svensk köpare. I min mening blir kraven som ställs i USA 

problematiska för en köpare vid ett företagsförvärv eftersom klausulen helt tappar sitt 

syfte. Det är alltså i min mening inte önskvärt att upprätthålla den amerikanska 

praxisen, vilket bygger på i huvudsak två uppenbara anledningar. Den första 

anledningen är måttstocken EBITDA som föreslogs i Hexion-målet. EBITDA är ett 

redovisningsmått som står för earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization. Kort innebär det att måttet bortser från ränte- och skattekostnader samt 

nedskrivning och avskrivning. Som i exemplen Vattenfall och Bank of America, där 

båda köpare drabbades av nedskrivningar (Nuon respektive Merrill Lynch), skulle dessa 

enorma värdeminskningar inte vara av någon relevans. I min mening förefaller detta 

ytterst märkligt med tanke på att de tekniska värderingsmodeller som köparen använt 

för att avgöra köpeskillingen grundar sig på företaget finansiella mått. Nedskrivningar 

av tillgångar bör också i vissa fall ha varit möjliga för säljaren att förutse, eller 

åtminstone till viss grad kontrollera. Redovisningsmåttet EBITDA är därför inte 

lämpligt att använda vid tillämpning av MAC-klausulen, eftersom den undantar många 

av de situationer som köparen vid avtalsförhandlingen säkerligen skulle anse vara en 

MAC-händelse. Istället anser jag att exempelvis EBIT (earnings before tax) skulle vara 

ett bättre mått. 

Även tidsperioden enligt amerikansk rätt är problematisk. Eftersom tidsperioden 

ska räknas i ”år och inte månader”, ställer det i min mening orimliga beviskrav på 

köparen. Eftersom köparen anses ha bevisbördan, ska alltså köparen vid closing bevisa 

att en händelse som ägt rum under perioden mellan signing och closing haft en väsentlig 
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negativ effekt på målbolaget som ska sträcka sig över flera år. Jag anser det vara 

orimligt att ställa ett sådant krav på köparen, eftersom det är väldigt svårt att visa att den 

negativa effekten kommer sträcka sig över flera år. Detta är särskilt anmärkningsvärt då 

den amerikanska domstolen i både IBP-fallet och Hexion-fallet inte ansåg att säljaren 

borde belastas för att deras kortsiktiga prognos inte stämde, men att köparen å andra 

sidan ska kunna visa en långsiktig och mångårig försämring. Genesco-fallet gav dock 

en viss möjlighet till avtalsfrihet gällande tidsperioden, där parterna hade satt en viss 

”termination date” som domstolen tolkade som ett tidsfönster för MAC-händelser. 

Det är i min mening därför inte önskvärt att de amerikanska kriterierna för att 

avgöra om en MAC-händelse har inträffat även appliceras av en svensk domstol. 

Detsamma gäller den engelska praxisen, som dessutom är mer diffus och subjektiv än 

den amerikanska. Risken för att denna tolkningskälla används, ifall svensk domstol inte 

väljer att göra en tolkning enligt svensk avtalsrätt, är relativt hög. I doktrinen har den 

amerikanska säljarvänliga praxisen inte ansetts vara särskilt ändamålsenlig sett till 

parternas avsikter.
114

 Att göra för stora avsteg från den befintliga utformningen av 

MAC-klausulen ökar dock risken för att svensk domstol inte kommer dra någon 

parallell till den utländska praxisen, utan eventuellt känna sig nödgad att göra en 

annorlunda tolkning enligt svensk rätt. En sådan tolkning skulle naturligtvis kunna leda 

till en helt självständigt svensk tolkning. Resultatet av en sådan tolkning är dock inte 

lätt att förutse. Därför kommer mitt förslag om förändring bestå av relativt små ingrepp 

för att bibehålla MAC-klausulens karaktär och kännetecken så att en 

bakgrundsrättstolkning kan ske, dock med vissa förändringar. En sådan första 

förändring skulle vara att göra definitionen av ”väsentlig” mer tydlig, eventuellt genom 

att ange ett redovisningsmått som är mer lämplig än EBITDA direkt i klausulen. Notera 

att jag också föreslår att använda EBIT (earnings before tax) snarare än EBITDA (som 

undantar nedskrivning och avskrivning).  En annan förändring, i linje med amerikansk 

praxis, skulle vara att definiera tidsperioden i enlighet med Genesco-fallet, men på ett 

tydligare sätt. Dessa förändringar skulle, jämlikt amerikansk praxis, göra tillämpningen 
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av MAC-klausulen mer köparvänlig. Vad gäller engelsk praxis är det svårare att skapa 

tydligare förutsättningar för att hitta ”the heart of the purpose of the transaction”, som 

Takeover-panelen uttalade i WPP-målet. En tänkbar möjlighet är att definiera köparens 

syfte med transaktionen i avtalet, förslagsvis i dess inledning. Definitionen skulle kunna 

tydliggöra köparens avsikt med att förvärva målbolaget, vilket normalt sett inte anges i 

ett förvärvsavtal. Det är dock inte alls särskilt säkert att detta skulle göra tillämpningen 

enklare enligt engelsk praxis. Det är inte säkert dock att köparen vill skriva in något 

sådant i avtalet. 
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6 MAC-klausulen de lege ferenda 
6.1 Inledning 

Det följande avsnittet kommer att behandla MAC-klausulen de lege ferenda. Det kan 

anses vara väldigt abstrakt att bedöma hur MAC-klausulen bör te sig i framtiden, när 

gällande rätt i Sverige är så oklar. Det är dock min åsikt att MAC-klausuler de lege lata 

i Sverige troligen skulle tolkas antingen enligt svensk avtalsrätt eller i linje med 

utländsk praxis, och båda utfallen skulle i min mening leda till en restriktiv tillämpning 

av klausulen. Skälen till detta är dels principen om avtalsbundenheten där hävningsrätt 

och generalklausulen är undantagsregler som ska tillämpas försiktigt, men också att i 

amerikansk och engelsk rätt MAC-klausulen bedömts väldigt strikt. MAC-klausulen är 

som sagt en köparvänlig klausul, bland annat eftersom avsaknad av en MAC-klausul 

innebär att köparen står risken mellan signing och closing. MAC-klausulen är alltså 

något köparen förhandlar till sig för att överlåta en del av risken på säljaren, och det 

krävs ett bra förhandlingsläge för att köparen ska lyckas få in klausulen. Att då välja att 

istället tolka MAC-klausulen till köparens nackdel är i min mening ytterst märklig, då 

partsavsikten med grund i parternas relativa förhandlingsstyrka tyder på att klausulen 

utformades till köparens fördel. Att hävda att avtalsbundenheten skulle tala emot en 

bred tillämpning av MAC-klausulen är även det ett tveksamt argument, eftersom det 

inte rör sig om en utfyllnadsregel vid avtalsbrott utan om en möjlighet som parterna 

gemensamt valt att inkludera i avtalet, som ett sorts brett fullföljandevillkor.  

Gällande rätt i USA och England allokerar risken för MAC-händelser mellan 

signing och closing till köparen, och jag har tidigare beskrivit att svensk domstol skulle 

kunna inta samma ställningstagande gällande MAC-klausuler. Exempelvis ger 

hävningsreglerna i 39 § köplagen uttryck för en riskallokering hos köparen, eftersom 

säljaren anses ha ett skyddsvärt intresse av att kunna förlita sig på avtalet.
115

 Jag anser 

dock att det finns utrymme för att hitta en annan, mer bred tolkning av MAC-klausulen i 

svensk rätt. Bland annat anges i 13 § köplagen (huvudregeln) att risken för en vara 

övergår först när köparen får den i sin besittning, vilket vid köp av företag bör ske först 

vid closing när aktierna har bytt ägare. Köplagen bygger också på jämställda parter med 
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lojalitets- och vårdplikt, medan angloamerikanska jurisdiktioner använder sig av 

principen om caveat emptor, där köparen står risken i avtalsförhållandet.
116

 Det finns 

därför i min mening utrymme och anledning för att i svensk rätt inta en annorlunda 

ställning gentemot MAC-klausulen och allokera risken på ett annorlunda sätt än vad 

som skett i USA och England, och fördela risken enligt parternas förhandling och 

dessutom i enlighet med 13 § köplagen. 

 

6.2 Riskfördelning 

Riskfördelning syftar på parternas ansvar för händelser som kan äga rum mellan signing 

och closing. Fördelningen kan dissekeras till allmän riskfördelning, definition av 

”väsentlighet” och rättsföljden av att använda MAC-klausulen. Min utgångspunkt är att 

parterna vill ha en bredare tolkning av MAC-klausulen, varför min diskussion antar att 

köparen hade en relativt starkare förhandlingsposition. 

 

6.2.1 Allmän riskfördelning 

I amerikansk rätt har risken för tidsperioden mellan signing och closing placerats hos 

köparen eftersom rättspraxis ställer så höga krav för att en MAC-klausul ska kunna 

tillämpas. På liknande sätt fungerar det i England, där köparen måste visa 

omständigheter som nästan skulle ha räckt till för att hävda frustration. Som jag nämnt 

finns det mycket som tyder på att en svensk domstol skulle inta en liknande hållning, 

trots att reglerna kring riskens övergång i köplagen går emot detta. Övervägande skäl, 

särskilt motvilligheten att häva ett avtal och därigenom göra ett ytterligare undantag 

från pacta sunt servanda, talar dock för att 13 § köplagen troligen inte skulle påverka 

tolkningen av en MAC-klausul utan att klausulens utformning justeras. 

När parterna ingår förvärvsavtalet har en riskfördelning dem emellan skett, som 

främst grundar sig på den enskilda partens relativa förhandlingsläge. Den starkare 

parten kommer därför i större mån förhandla till sig fördelar i avtalet. MAC-klausulen 

överför risken från köparen till säljaren och dess existens innebär därför att köparen 

lyckats förhandla till sig denna fördelning och möjlighet. En anledning till att köparen 
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gärna vill överföra risken är att köparen i och med signing har bundit sig till att förvärva 

ett företag till ett visst pris, men saknar fram till closing faktisk kontroll över företaget. 

Köparen har alltså ingen möjlighet att se till att värdet på målbolaget vid closing 

motsvarar det värde som sattes vid signing. Köparens motivation för att förhandla till 

sig en MAC-klausul kan alltså vara att lägga risken hos den som också kan kontrollera 

objektet, nämligen säljaren. 

Cheng argumenterar för att den strikta tolkningen av MAC-klausulen är korrekt, 

eftersom MAC-klausulen tar sikte på utomstående risker.
117

 Enligt Cheng påverkar 

dessa risker hela marknaden på samma sätt, och ingen av parterna har något övertag i att 

identifiera dessa. Chengs åsikt är i min mening rimlig sett till globala händelser, så som 

den globala finanskrisen 2008 eller terrorattackerna 2001. En sådan händelse kanske 

kan anses vara anledningen till att Merrill Lynch gjorde ett sådant katastrofalt kvartal. I 

min mening saknar dock sådana händelser direkt kausalitet till den negativa effekten på 

målbolaget, det vill säga, även om en omständighet kan kopplas till en sådan global 

händelse, finns det alltid andra mer direkt skäl till att de inträffade. Exempelvis kan 

globala finanskrisen kanske ha lett till de svårigheter Merrill Lynch fick uppleva 2008, 

men samtidigt hade företaget tillgångar av sådan undermålig kvalitet att det kan bli en 

diskussion om hönan och ägget i relation till finanskrisen. Ser man dessutom till 

Vattenfall och Nuon är det tydligt att en enormt skadlig händelse kan ske även utan att 

den föranletts av en global händelse. Jag tycker därför inte att den amerikanska 

rättspraxisens strikta tolkning ska omfamnas så enkelt som Cheng väljer att göra. Jag 

delar istället Chertoks åsikt, där en bred och öppen tolkning är motiverad eftersom 

säljaren har ett informationsövertag gentemot köparen och därför lättare kan påverka 

objektet och förutspå vad som kan tänkas ske.
118

 Gottschalk nämner att den breda och 

svävande utformning MAC-klausuler har ofta ska tolkas som att köparen hade övertaget 

under förhandlingarna, och då parterna kände till fördelningen av risk under 

avtalsförhandlingen att de då också bör hållas ansvariga för dess utfall.
119

 Eftersom 

MAC-klausuler ibland har en del undantag, bör det i min mening tyda på att ju bredare 
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MAC-klausulen är, desto mer köparvänligt ska den tolkas. En bred tolkning av MAC-

klausulen skulle därför vara i större överensstämmelse med principen om 

avtalsbundenhet och köplagens riskallokering än en strikt tolkning föranleder. 

   

6.2.2 Definitionen av väsentlighet 

Den kanske enskilt svåraste frågan för domstolarna i USA och England var att definiera 

vad som menades med ”material” i material adverse change. Avtalen i de fallen hade 

alla gemensamt att ”material” inte definierades. Inte heller svenska MAC-klausuler 

definierar vad ”väsentlig” innebär i ”väsentlig negativ effekt”. Utländska domstolar har 

därför gjort en fri tolkning vilket i USA ledde till de fyra kriterierna för den objektiva 

bedömning av MAC-händelser. Uppenbart är att lösningen inte motsvarade det som 

parterna avsåg med klausulen, varför det kan finnas behov av att i fortsättningen 

definiera ”väsentlig” i avtalet så att domstolarnas bedömning överensstämmer med 

partsviljan. Att som i USA ha en orimligt hög nivå där MAC-klausulen aldrig fått 

genomslag i rätten, kan tolkas som en de facto ogiltigförklaring av klausulen. Schwartz 

anser att MAC-klausulen bör vara mer lätt att använda, eftersom den utgör en frivillig 

möjlighet jämfört med frustration och impracticability.
120

 Ett sätt att åstadkomma detta 

är att laborera med definitionen av ”väsentlig”. 

Många har försökt definiera ”väsentlig”, allt från praktiserande jurister till 

akademiker till domstolar. Intressant nog tycks det inte finnas någon konsensus bland 

praktiserande jurister, där en delägare på Ashurst Morris Crisp ansåg att MAC är som 

en elefant, ”it is obvious when you see it”.
121

 Vid en konferens anordnad av Clifford 

Chance gjordes en undersökning om hur stor minskning av EBITDA som skulle anses 

vara en väsentlig negativ effekt; åsikterna skilde sig mycket ifrån varandra.
122

 Denna 

osäkerhet reflekteras så klart i utformningen av MAC-klausulen, vars otydlighet 

troligen är medveten eftersom klausulen bland annat ska täcka in alla möjliga 

oförutsedda händelser. Otydligheten i klausulen, där ”material” inte definieras, är också 
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anledningen till att domstolen i Delaware utformade de fyra kriterierna för att avgöra 

om en MAC-händelse inträffat: (1) köparen har bevisbördan, (2) händelsen ska 

väsentligen hota hela bolagets vinstmöjligheter (använda till exempel EBITDA), (3) 

tidsperioden ska vara tillräckligt lång (år, inte månader) och (4) händelsen ska ha varit 

oförutsedd. Det kan dock ifrågasättas om detta test ger någon vägledning, eftersom 

exempelvis kriterium (2) enbart är en omskrivning av MAC-klausulen, och att kriteriet 

för tidsperioden är ett subjektivt rekvisit, utan egentligt stöd i klausulen.  

En relativt simpel tänkbar lösning är så klart att i förvärvsavtalet definiera vad 

”väsentlig” innebär. Exempelvis skulle parterna kunna bestämma en kvantitativ 

bedömningsgrund för att en händelse ska vara ”väsentlig”. Avtalstexten skulle kunna 

säga att en händelse är väsentlig om den leder till att målbolagets EBIT minskar med 

mer än 20 %. Tolkningen av klausulen skulle i rätten då vara mer förutsägbar, vilket så 

klart innebär att risken minskar och därmed leder till en mindre kostsam tillämpning av 

MAC-klausulen. Flera skäl talar dock mot en sådan lösning. Enligt Chertok krävs 

förhandling mellan parterna för att ens få in MAC-klausulen i avtalet. Att då dessutom 

komma fram till en kvantifiering av MAC-händelsen skulle troligen kräva mer 

långtgående förhandlingar, och därigenom högre kostnader för parterna. På sikt anser 

jag dock att om branschpraxis kan förändras till att kvantifiera MAC (till exempel i 

vissa intervaller) så skulle det också leda till mindre förhandling kring klausulen. Ju 

högre tröskel för förändringen i EBIT, desto mer köparvänligt kan också klausulen 

tolkas av domstol, då en högre procent innebär ett starkare förhandlingsläge för 

köparen. På motsvarande sätt kan då undantag till klausulen tolkas som en indikation på 

mer säljarvänlig klausul, så som undantag för konjunktursvängningar och 

redovisningsregler. 

 

6.2.3 Rättsföljden 

Den sedvanliga rättsföljden i en MAC-klausul är att köparen får rätt att frånträda 

avtalet. Frånträdandet innebär att avtalet är utan verkan, och att inga prestationer utförs. 

Som nämnt är detta ett avsteg från principen om pacta sunt servanda, även om det bör 

påpekas att MAC-klausulen är en frivillig kontraktuell möjlighet till frånträdande, 

varför den inte nödvändigtvis måste anses vara i strid med avtalsrättsliga principer. 
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Oavsett så har domstolarna i USA och England varit relativt restriktiva med tillämpning 

av MAC-klausulen, och en tänkbar anledning till detta är att rättsföljden är för 

ingripande. Det är inte helt orimligt att en domstol skulle vara mer vänligt inställd till 

MAC-klausulen om rättsföljden var mildare. I doktrinen föreslås bland annat att MAC-

klausulen skulle kunna aktivera en omförhandlingsklausul.
123

 Andra förslag handlar om 

att rättsföljden kan avgöras fritt i skiljenämnd eller att parterna ska använda ”reverse 

termination fees” istället.
124

 

En omförhandlingsklausul skulle innebära att ifall en MAC-händelse har inträffat, 

att avtalet omförhandlas istället för att köparen frånträder det. Chertok föreslår att 

omförhandlingen bör ske fritt efter att MAC-klausulen aktualiserats. Jag ställer mig 

dock tveksam till detta då en sådan lösning skulle innebära en förnyad förhandling 

mellan parterna, denna gång med eventuell osämja mellan parterna, vilket skulle vara 

väldigt kostsamt både i tid och pengar. En tänkbar lösning enligt mig är att avtalet 

innehåller några på förhand bestämda omförhandlingar. Till exempel skulle 

värderingsmodellen och prismekanismen i avtalet kunna utformas som en formel, 

bestående av diverse faktorer. Parterna skulle då under förhandlingen komma överens 

om att olika ”nivåer” av MAC-händelser leder till att en viss värderingsfaktor förändras, 

vilket i sin tur skulle leda till en förutsägbar förändring av köpeskillingen. Lösningen är 

självfallet relativt komplicerad att genomföra i praktiken, men det är inte otänkbar att en 

framtida M&A-bransch med större samverkan mellan förvärvets juridiska och 

finansiella rådgivare skulle kunna leda till en sådan flexibel utveckling som jag 

förespråkar. 

Det är också möjligt att låta MAC-klausulen leda till en prövning i skiljenämnd 

som tänkbar lösning. Skiljenämndens ledamöter skulle på förhand ha valts av parterna, 

med vissa begränsningar i den makt de kan utöva. Jämfört med utfallen i de 

amerikanska målen, valde Takeover-panelen genom sitt klargörande i Practice 

Statement no. 5 en mer öppen hållning till MAC-klausulen än i USA. Detta kan bero på 

att Takeover-panelen är närmare näringslivet och de praktiska effekterna av M&A-avtal 

än domstolen i Delaware är. Att sätta en mer praktiskt orienterad skiljenämnd som 
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tolkare av MAC-klausulen och dess rättsföljder skulle därför i min mening kunna leda 

till en mer öppen, effektiv och kreativ tillämpning av klausulen. Detta skulle kunna 

kombineras med reverse termination fees, där ifall köparen eller säljaren inte alls är 

nöjd med utfallet i skiljenämnden, mot en avgift skulle kunna få frånträda avtalet. 

Denna lösning skulle vara en mer tidseffektiv lösning, och dessutom i mycket högre 

grad se till att frågan inte hamnar framför allmän domstol. På så vis besparas parterna 

från den publicitet som allmänt tvistemål skulle ge upphov till. Med utgångspunkt i att 

parterna kommer fram till en lämplig reverse termination fee på förhand, så bör denna 

lösning i mitt tycke kunna fungera tämligen väl eftersom avtalsrisken i detta avseende 

är mer välfördelad och välreglerad än under gällande rätt.  
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7 Sammanfattning 
7.1 Kommentarer 

I den amerikanska, engelska och svenska rätten finns det ett behov av att hantera den 

sortens oförutsedda och allmänna risk som MAC-klausuler tar sikte på. Inte i någon av 

jurisdiktionerna ger den allmänna avtalsrätten en ändamålsenlig lösning, eftersom 

sådana krav ofta har en hög tröskel, och ofta är svårapplicerade på just företagsförvärv. 

Problematiskt nog har dock amerikanska domstolar och Takeover-panelen inte tagit 

detta till sig. Den praxis som utformats i USA och England sätter i mitt tycke orimligt 

höga krav vid tillämpningen av MAC-klausulen. Även om det inte finns något fall där 

MAC-klausulen prövats av svensk domstol, så talar mycket för att tolkningen i vart fall 

inte kommer stämma överens med klausulens syfte. Antingen tolkas den i relation till 

hävningsreglerna i köplagen, eller så kommer svensk domstol influeras av den 

utländska rättspraxisen. Oavsett vägvalet, så anser jag att tillämpningen troligen 

kommer bli snäv även i Sverige. För att undvika vissa av de problem en svensk 

domstolstolkning skulle kunna leda till, gav jag i avsnitt 5 förslag på hur en MAC-

klausul skulle kunna utformas. Bland annat föreslog jag tidsbegränsning.  

Jag har dock också valt att blicka framåt. Att enbart försöka navigera gällande rätt 

är i min mening inte någon lösning. MAC-klausulerna skapades av praktiserande 

jurister inom M&A, och jag anser att den framtida utformningen i hög grad ligger i 

deras händer. MAC-klausulen som den ser ut nu var ett rimligt försök till en effektiv 

riskhanteringsklausul innan den prövades av domstol i USA. Men facit i hand anser jag 

att syftet inte åstadkommits, och att det därför finns skäl för att vidareutveckla 

klausulen. Många bedömare anser att MAC-klausulen som förhandlingsverktyg är bra 

som den är, men jag ser inte varför det inte skulle kunna finnas alternativ? Alla 

förhandlingar bygger på speciella relationer mellan parterna, där deras storlek, 

marknadsläge och andra faktorer påverkar hur mycket makt de kan ha i förhandlingen. 

Jag har därför i avsnitt 6 gett förslag om en vidareutveckling av MAC-klausulen med 

grund i riskfördelningen mellan parterna, och då gett specifika förslag kring 

definitionen av ”väsentlig” samt förslag kring rättsföljden.  
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Nedan följer förslag till MAC-klausuler som i min mening vore mer effektiva och 

ändamålsenliga. Först ger jag förslag på MAC-klausul de lege lata. Förslaget innebär 

enbart att ”väsentlig” byts ut mot ”substantiell”. Till sist kommer ett förslag på MAC-

klausul de lege ferenda. Alla förslag är i regel ur köparens perspektiv. Jag anser också 

att de lege late-klausulen inte kommer ge en köpare större förutsägbarhet, utöver att 

svensk domstol troligen inte skulle dra kopplingar till andra användningar av 

”väsentlig” i svensk rätt. Därför anser jag de lege ferenda-klausulerna vara att föredra, 

då kvantifieringen av ”MAC” samt rättsföljden ger den ökade förutsägbarhet en köpare 

troligen bör eftersträva.  

 

7.2 Förslag på MAC-klausul de lege lata 

 

”Substantiell Negativ Effekt” avser, med avseende på 

Bolaget, alla förändringar, händelser, överträdelser, 

felaktigheter, omständigheter eller effekter som är 

substantiellt negativa för verksamheten, dess tillgångar 

(inklusive immateriella rättigheter), förpliktelser eller 

lönsamhet eller för Bolagets sammantagna finansiella 

ställning.  

 

 

7.3 Förslag på MAC-klausul de lege ferenda 

7.3.1 Kvantifiering av ”substantiell” (”väsentlig”) 

 

”Substantiell Negativ Effekt” avser, med avseende på 

Bolaget, alla förändringar, händelser, överträdelser, 

felaktigheter, omständigheter eller effekter som är 

väsentligt negativa för verksamheten, dess tillgångar 

(inklusive immateriella rättigheter), förpliktelser eller 

lönsamhet eller för Bolagets sammantagna finansiella 
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ställning. En nedgång överstigande 20% av Bolagets EBIT 

innebär alltid en ”Substantiell Negativ Effekt”. 

 

7.3.2 Val av rättsföljd 

 

Köparens skyldighet att genomföra förvärvet av Aktierna 

enligt detta Avtal är att det inte inträffat, eller riskerar att 

inträffa, någon omständighet som medfört eller som 

sannolikt kommer att medföra en Substantiell Negativ 

Effekt för Bolaget. 

 

Vill Köparen göra gällande en sådan omständighet som 

medfört eller sannolikt kommer medföra en Substantiell 

Negativ Effekt, ska Avtalet omstruktureras enligt nedan: 

(1) Vid en nedgång av Bolagets EBIT motsvarande 20%-

[40%], Köpesumman sätts ned med [20]%. 

(2) Vid en nedgång av Bolagets EBIT motsvarande 

[40]%-[70%], Köpesumman sätts ned med [40]%. 

(3) Vid en nedgång av Bolagets EBIT motsvarande 

[70]%-[85]%, Köpesumman sätts ned med [70]%. 

(4) Vid en nedgång av Bolagets EBIT motsvarande 

[85]%-[100]%, Köparen har rätt till att frånträda 

avtalet, eller att Köpesumman sätts ned med [90]%. 

 

Om tvist uppstår om huruvida en omständighet har 

medfört eller sannolikt kommer medföra en Substantiell 

Negativ Effekt, ska frågan prövas av en för frågan särskilt 

utsedd Skiljenämnd. 

 

Skiljenämndens ledamöter ska vara fem (5) till antalet, där 

Köparen och Säljaren utser två (2) ledamöter vardera, och 
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dessa ledamöter tillsammans utser den femte ledamoten 

som också blir Skiljenämndens ordförande.  

 

Köparen förbinder sig att följa Skiljenämndens beslut och 

frånsäger sig möjligheterna att överklaga beslutet till 

allmän domstol. Inte heller får fråga som redan prövats av 

Skiljenämnden tas upp till tvist ännu en gång. Köparen 

äger dock rätten att istället för att följa Skiljenämndens 

beslut istället betala en frånträdandeavgift motsvarande 

45% av Köpesumman. Om Köparen väljer att betala en 

frånträdandeavgift, befrias han från alla sina skyldigheter 

och rättigheter till avtalet, med undantag för sådana 

prestationer som redan utförts fram till dagen för 

frånträdandet. 
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