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Förord 

 

Min studietid i Uppsala har varit den i särklass roligaste och mest utvecklande 

perioden i mitt liv. Jag har funnit varje rättsområde stimulerande i åtminstone något 

avseende och jag vill tacka juridiska institutionen för en utbildning som givit mig 

goda juridiska kunskaper och en identitet som jurist. Civilrätt och särskilt affärsjuridik 

har legat mig varmast om hjärtat. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare 

professor Daniel Stattin, som förutom att handleda detta arbete undervisat mig under 

både fördjupningskurserna i aktiemarknadsrätt och mergers & acquisitions. Även 

professor Per Engström förtjänar ett stort tack för givande synpunkter på de 

nationalekonomiska delarna av arbetet. Jag är också mycket tacksam för möjligheten 

att genomföra uppsatspraktik på Magnusson Advokatbyrå. Byrån har varit mycket 

välkomnande och givit mig stort förtroende att arbeta självständigt och utvecklas som 

jurist. Praktiken gav mig också viktiga praktiska insikter som varit till stor nytta vid 

uppsatsskrivandet. Slutligen vill jag tacka några som på ett mer personligt plan hjälpt 

mig genom studietiden. Tack till alla vänner i Uppsala som givit mig oförglömliga 

minnen. Tack till min flickvän Erica Bergström, som gjort min tillvaro vackrare, 

roligare och tryggare. Sist men inte minst vill jag tacka min mor, far och bror för 

aldrig sviktande stöd och ständig uppmuntran.   
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Detta examensarbete behandlar budpliktsreglernas ändamålsenlighet på den svenska 

aktiemarknaden. I detta inledande avsnitt kommer arbetets syfte och frågeställning 

först presenteras. Därefter redogörs för den metod och det material arbetet bygger på. 

Avsnittet avslutas med en genomgång av begrepp som är av särskilt stor betydelse för 

arbetet samt arbetets disposition.  

 

1.2 Syfte och frågeställning samt avgränsningar 

Budpliktsreglerna är ett långtgående statligt ingrepp i marknaden för företagskontroll. 

Budplikten består av två huvudkomponenter Från en budgivares perspektiv kan de 

beskrivas som en kontraheringsplikt och ett förbud mot prisdiskriminering. Från en 

målbolagaktieägares perspektiv kan budplikten beskrivas som en rätt att avyttra sitt 

aktieinnehav och en rätt till likabehandling.  Syftet med denna uppsats är att utreda 

och diskutera effekterna av budpliktsreglerna på aktiemarknadens förmåga att 

uppfylla sina samhällsekonomiska ändamål. Det är redan i detta skede motiverat att 

understryka att de ändamål som anses ligga bakom regleringen av aktiemarknaden är 

motstridiga.
1

 Det uttalade syftet med budpliktsregeln är att skydda 

minoritetsaktieägare när deras bolag blir föremål för ett offentligt uppköpserbjudande. 

Regeln syftar till att garantera att alla aktieägare behandlas lika, vilket ger uttryck för 

en strävan efter ”rättvisa”. Som jag kommer att visa, riskerar denna strävan efter 

likabehandling leda till att färre uppköpserbjudanden sker. På ett övergripande plan 

kan detta arbete således anses handla om en avvägning mellan rättvisa och 

allokeringseffektivitet.  

 

För att genomföra en sådan undersökning kommer jag först att diskutera och 

presentera de ändamål som ligger bakom regleringen av näringsverksamhet – först i 

allmänhet, sedan i aktiebolag och sist på aktiemarknaden. Eftersom budpliktsregeln är 

utformad efter brittisk förebild, finns det anledning att jämföra den svenska och 

brittiska aktiemarknadens funktion och reglering. Starkt fokus kommer att ligga på de 

                                                 
1
 Stattin (2009c), s. 50.  
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två distinkta system för bolagsstyrning som Sverige respektive Storbritannien 

tillämpar. Därefter kommer jag att genomföra en undersökning av hur marknaden för 

företagskontroll fungerar och vilken inverkan budpliktsregeln kan tänkas ha på denna 

marknad. Eftersom budpliktsreglerna syftar till att skydda minoritetsaktieägarna i 

målbolaget, kommer jag också att undersöka det minoritetsskydd som följer av 

aktiebolagslagen. 

 

De övergripande frågeställningarna för arbetet är följande: 

 

- Hur påverkar budplikten den svenska marknaden för företagskontroll? 

- Vilka är de vidare konsekvenserna av denna påverkan? 

 

För att besvara dessa frågeställningar behöver ett antal delfrågeställningar utredas. 

Frågeställningarna behandlas i tur och ordning i arbetets olika avsnitt enligt följande. 

 

Avsnitt 2 Utgångspunkter 

- Vilka är ändamålen bakom regleringen av näringsverksamhet i allmänhet, 

aktiebolag och aktiemarknaden?  

Avsnitt 4 Bolagstyrning 

- Hur fungerar bolagsstyrningen i Storbritannien respektive Sverige?  

- Vilka är skälen till att de två länderna har så olika system för bolagstyrning? 

- Är det ena systemet mer effektivt än det andra? Bör Sverige sträva efter att bli 

mer likt Storbritannien?  

Avsnitt 5 Motiven bakom minoritetsskydd i allmänhet och budplikt i synnerhet 

- Vilka är motiven bakom budplikten?  

- Skyddas målbolagets aktieägare genom andra minoritetsskyddsregler?  

- Vad är en effektiv metod för minoritetsskydd? 

Avsnitt 6 Marknaden för företagskontroll 

- Vilken funktion fyller marknaden för företagskontroll?  

- Vilken betydelse har bolagsstyrningssytemet för marknaden för 

företagskontroll?  

Avsnitt 7 Budplikt i kontrollägarsystemet 

- Hur påverkar budpliktsregeln marknaden för företagskontroll?  
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- Är budpliktens effekter annorlunda beroende på bolagsstyrningssystemets 

utformning? 

Avsnitt 8 och 9 Budpliktens funktion som minoritetsskydd respektive Slutsatser 

- Vilka slutsatser kan dras av ovanstående vad gäller (i) de inblandade 

aktörerna och (ii) ändamålen bakom regleringen av aktiebolag och 

aktiemarknaden? 

 

Budplikten är föremål för tvingande EU-reglering och Sverige kan således inte på 

egen hand helt avskaffa regleringen. Däremot har medlemsstaterna ett visst utrymme 

att göra modifikationer av regelns tillämpning, som gör den mindre ingripande i 

förvärvsprocessen. Vidare förändras även EU-rätt över tid och det är givetvis relevant 

att även diskutera sådana regleringars ändamålsenlighet. Frågan om budpliktens vara 

eller icke vara är särskilt aktuell i dagsläget, eftersom Storbritannien den 23 juni 2016 

kommer att folkomrösta om sitt fortsatta EU-medlemskap. Som kommer att visas 

nedan är budpliktsregeln hämtad från brittisk rätt och anpassad efter de 

marknadsförhållanden som råder i Storbritannien. Övriga Europas aktiemarknader 

fungerar i många avseenden annorlunda än den brittiska. Om Storbritannien skulle 

lämna unionen, finns särskilt starka skäl att utvärdera budpliktens ändamålsenlighet 

på den svenska marknaden. Syftet med direktivet är att harmonisera reglerna för 

offentliga uppköpserbjudanden. Om Storbritannien inte längre är medlem i unionen, 

finns bättre förutsättningar för de kvarvarande länderna att skapa en gemensam, mer 

ändamålsenlig reglering.  

 

Med anledning av att syftet med detta arbete är att analysera budpliktsregleringen från 

ett rättsekonomiskt perspektiv kommer utredningen av budpliktsreglernas närmare 

tillämpning bli översiktlig. Frågor om bland när och hur ett närståendeförhållande 

uppstår, vilka finansiella instrument som ska medräknas vid tillämpning av 

budpliktsgränsen och liknande lämnas därför utanför arbetet. Däremot kommer jag att 

undersöka möjligheterna till undantag och dispens i viss utsträckning, eftersom det i 

högre grad påverkar budpliktens ekonomiska effekter. Vidare avses med ekonomiska 

effekter endast aktieägarvärde. Jag kommer således inte diskutera den påverkan 

offentliga uppköpserbjudanden har i sysselsättnings- eller skattehänseende.  
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1.3 Metod och material 

I detta arbete kommer en normativ rättsekonomisk metod att användas. 

Rättsekonomin betraktar rätten ur ett nationalekonomiskt perspektiv och ser den som 

ett instrument för att maximera välståndet i samhället.
2
  En rättsekonomisk studie 

bygger på antagandet att alla frivilliga transaktioner i samhället ökar välståndet. Det 

kräver att parterna agerar rationellt utifrån fullständig information till främjande av 

sin egennytta.
3
 De nationalekonomiska grundpremisser som arbetet i övrigt bygger på 

kommer att utvecklas i avsnitt 2.2.  

 

Skälet till att jag använder en rättsekonomisk metod är att aktiebolagsrätten och 

aktiemarknadsrätten i likhet med rättsekonomin har som yttersta ändamål att öka 

välståndet i samhället. 
 
Rättsekonomin är användbar både för att analysera vilka 

lösningar som är effektiva och för att analysera de intressekonflikter som finns inom 

ett aktiebolag och på aktiemarknaden.
4
 Jag har under min utbildning intresserat mig 

mycket för de bakomliggande syftena för regleringen av olika rättsområden. Detta 

intresse tog sig särskilt stort uttryck under mina fördjupningsstudier i 

aktiemarknadsrätt, vilket både berodde på att det var ett spännande ämne och på att 

jag insåg att regleringen i visa fall inte tjänade de övergripande ändamål som finns på 

området. Under dessa studier skrev jag en kortare promemoria angående 

budpliktsreglernas effektivitet.
5

 Detta arbete bygger i viss utsträckning på 

promemorian, som till följd av begränsningar vad gäller promemorians omfång inte 

möjliggjorde en så omfattande analys som detta arbete syftar till att ge. Under hösten 

2015 studerade jag nationalekonomi och kapitalmarknadsrätt vid City University of 

Hong Kong, vilket givit mig verktygen för att förverkliga detta arbete. 

 

Materialet som använts för uppsatsen utgörs av svensk juridisk doktrin vad gäller 

frågor om ändamålet bakom de olika regelverken, hur bolagsstyrningssystemen är 

uppbyggda samt minoritetsskydd. Vad gäller de nationalekonomiska 

utgångspunkterna har jag använt grundläggande litteratur på området. I övrigt utgörs 

materialet främst av brittisk och amerikansk doktrin inom juridik, ekonomi och 

                                                 
2
 Dahlman, Gladner & Reidhav, s. 9. 

3
 Bastidas Venegas, s. 175-177. 

4
 Stattin (2009a), s. 64. 

5
 Budplikt på marknader med koncentrerat ägande – en rättsekonomisk studie, inlämnad den 15 januari 

2015. 
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gränslandet däremellan. Jag har i möjligaste mån använt mig av de mest 

välrenommerade verken på respektive område.  

 

1.4 Terminologi 

I detta avsnitt förklaras några för framställningen centrala grepp i punktform. 

 

Kontrollägare: Den som innehar ett bestämmande inflytande i bolaget genom 

tillräcklig röstandel. För att utse styrelsen i bolaget krävs relativ majoritet, d.v.s. flest 

röster av de framlagda förslagen (7 kap. 41 § ABL). De flesta andra 

bolagsstämmobeslut kräver enkel majoritet, d.v.s. mer än hälften av rösterna (7 kap. 

40 § ABL). För att definieras som kontrollägare krävs att ägaren kan fatta beslut som 

kräver relativ och enkel majoritet på egen hand.
6
 Eftersom de flesta aktieägare inte 

deltar i bolagsstämman räcker det med färre än hälften av rösterna för att uppnå sådan 

majoritet. Enligt de svenska budpliktsreglerna utgör 30 procent av rösterna en 

kontrollpost. Studier har dock visat att i genomsnitt 78 procent av röstetalet 

företräddes på ordinarie bolagsstämma, vilket innebär att gränsen för att på egen hand 

kunna genomdriva beslut var 39 procent. I en femtedel av bolagen var över 90 procent 

av aktierna företrädda, vilket innebär att det krävs åtminstone 45 procent av 

röstetalet.
7
  

 

Större ägare: En aktieägare som kontrollerar mer än tio procent av aktierna i ett 

bolag, en så kallad corner. Tioprocentsgränsen är av stor vikt eftersom en budgivare 

behöver 90 procent av aktierna för att kunna begära tvångsinlösen enligt 22 kap. 

ABL. En aktieägare som innehar mer än tio procent av aktierna kan således blockera 

ett fullständigt förvärv. Vidare medför ett tioprocentigt innehav att ägaren på egen 

hand kan göra flera kollektiva minoritetsskyddsregler gällande.
8
 

 

Värdeskapande (i bolaget): Den avkastning samtliga aktieägare får i proportion till 

sitt aktieinnehav genom värdestegring på aktierna och utdelning. Värdeskapandet kan 

                                                 
6
 Jensen & Ruback, s. 5-6.  

7
 SOU 1997:22 s. 300 

8
 Bergström & Rydqvist, s. 69. De kollektiva minoritetskyddsreglerna är: 7 kap. 13 § Rätt att begära 

extra bolagsstämma, 9 kap. 9 § Rätt att begära minoritetsrevisor, 10 kap. 21-22 §§ Rätt att begära 

särskild granskning, 18 kap. 11 § Vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet, 25 kap. 11-12 §§ 

Tvångslikvidation och inlösen på grund av majoritetsmissbruk.  
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beskrivas som en semikollektiv nyttighet, eftersom det uppfyller kriteriet icke-

exkluderbarhet men inte kriteriet icke-rivalitet. Det innebär att det inte går att hindra 

en aktieägare från att ta del av en kursuppgång på bolagets aktier eller en beslutad 

utdelning, oavsett om aktieägaren har bidragit till värdeskapandet eller inte. Icke-

rivalitet innebär att en individs konsumtion av nyttigheten inte minskar någon annan 

individs möjlighet att konsumera nyttigheten. Så är inte fallet med värdeskapande i ett 

aktiebolag, eftersom det fördelas pro rata aktieägarna emellan.  

 

Privat nytta (av kontroll): Det värde den som kontrollerar ett bolag kan extrahera 

för egen del på bolagets bekostnad. Privat nytta är en etablerad ekonomisk term som 

vanligen avser kontrollägares möjlighet att fatta beslut som gynnar denne.
9
 Eftersom 

värdeskapande fördelas mellan aktieägarna pro rata och den privata nyttan helt och 

fullt tillkommer den som har kontrollen, finns incitament att eftersträva privat nytta. I 

spritt ägda bolag tillkommer kontrollen över bolaget styrelsen och den privata nyttan 

extraheras då av styrelseledamöterna.
10

 Detta begrepp kommer att spela en central roll 

för utredningen om bolagsstyrning (avsnitt 4), marknaden för företagskontroll och 

kontrollägarskiften (avsnitt 5 och 6) samt minoritetsskydd (avsnitt 7). Det finns därför 

skäl att presentera vad privat nytta innebär lite närmare.    

 

Med nytta avses i sammanhanget alla former av fördelar som tillkommer den som har 

kontrollen över bolaget i enlighet med dennes preferenser. Den traditionella synen på 

privat nytta har varit att den står i motsatsförhållande till värdeskapande, det vill säga 

att minskad privat nytta per definition innebär ökat värdeskapande. På senare år har 

detta synsätt nyanserats och begreppet privat nytta har börjat delas in i olika 

kategorier. Den kategorisering jag tar som utgångspunkt för denna framställning har 

lanserats av Alessio Pacces och delar in den privata nyttan i tre olika kategorier som 

benämns den goda, den onda och den fula. 

 

Den privata nyttan kan vara av ekonomisk eller icke-ekonomisk karaktär och kan vara 

positiv, neutral eller negativ för övriga aktieägare. Den ekonomiska privata nyttan är 

negativ för minoriteten och inbegriper konsumtion på bolagets bekostnad eller 

                                                 
9
 Gilson, s. 1653, Jensen & Meckling, s. 11, Bebchuk (2001), s. 13, Bergström, Högfeldt & 

Molin (1994), s. 120, Agnblad, s. 3, Holmén & Knopf, s. 1 ff., Nenova, s. 1, Sandström, s. 2, Grossman 

& Hart, s. 2, Pacces, s. 273, Schuster, s. 15, Kahan, s. 368, Dyck & Zingales, s. 537.  
10

 Tsön Söderström et al, s. 27-28. 
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överbetalning för egna arbetsinsatser i bolaget. Den ekonomiska privata nyttan kan bli 

särskilt stor när den som kontrollerar bolaget även kontrollerar andra bolag och 

dessutom har en större kapitalandel i dessa bolag eller när bolaget är ett dotterbolag i 

en koncern. Det kan leda till försäljningar till andra bolag till underpris eller köp från 

andra bolag till överpris. Den första kategorin privat nytta, den onda, sker således 

genom överföringar av rent pekuniära värden och är mer eller mindre att jämställa 

med stöld.
11

 Denna typ av privat nytta är mycket skadlig för bolagets värdeskapande 

och måste bekämpas med aktieägarskyddsregler.  

 

Den icke-ekonomiska privata nyttan kan vara positiv, negativ eller neutral för övriga 

aktieägare. Den negativa privata nyttan uppstår som en följd av att kontrollägaren kan 

låta sig styras av andra intressen än vinstmaximering. Kontrollägaren kan potentiellt 

tänka mer med hjärtat än med hjärnan och investera i projekt som intresserar denne, 

vilket leder till höga alternativkostnader.
12

 Denna andra kategori av privat nytta, den 

fula, är mer subtil än den första kategorin men skadar sannolikt värdeskapandet i 

större grad än den första kategorin.
13

 Till den positiva icke-ekonomiska nyttan räknas 

kontrollägarens status och goda rykte i den utsträckning den stimulerar dennes 

entreprenörsanda och glädje i att leda ett företag.  Denna tredje kategori av privat 

nytta, den goda, är till fördel för övriga aktieägare, eftersom det leder till att bolagets 

värdeskapande ökar.
14

  

 

1.5 Disposition 

Promemorian består av nio avsnitt varav detta första avsnitt utgjort en introduktion. 

Övriga avsnitt disponeras på följande vis.  I avsnitt två presenteras utgångspunkterna 

för det fortsatta arbetet. Det tredje avsnittet presenterar regleringen av budplikt och 

även takeoverdirektivets innehåll i allmänhet. Avsnitt fyra behandlar bolagsstyrning, 

först genom att dess målsättning och problem presenteras. Därefter redogörs för 

skillnaderna mellan systemen för bolagsstyrning i Sverige respektive Storbritannien. 

Jämförelsen med Storbritannien syftar till att belysa skillnader av relevans för 

budpliktens effekter. I avsnitt fem görs en genomgång av de juridiska argument som 

                                                 
11

 Pacces, s. 294. 
12

 Gilson, s. 1667-1670, Pacces, s. 277.  
13

 Holmén & Högfeldt, s. 139. 
14

 Pacces, s. 319.  



 

 

 

15 

anförts till stöd för budpliken. I avsnittet diskuteras även minoritetsskydd på ett mer 

övergripande plan. Därefter följer i avsnitt sex en presentation av marknaden för 

företagskontroll. Där förklaras syftet med en aktiv kontrollmarknad och hur denna 

marknad påverkas av ägarstrukturen. Det sjunde avsnittet fokuserar mer specifikt på 

kontrollägarskiften i bolag med koncentrerat ägande. Det sker genom en jämförelse 

mellan hur en sådan marknad fungerar med respektive utan budpliktsregler. Det 

åttonde avsnittet diskuterar budpliktens funktion som minoritetsskydd utifrån vad som 

framkommit i de närmast föregående avsnitten. I avsnitt nio presenteras slutsatser, 

dels utifrån intressentperspektiv, dels utifrån ändamålen med regleringen av 

aktiebolag och finansmarknaden. Där sker även en diskussion om hur effekterna av 

budplikten kan lindras. Det tionde avsnittet utgör arbetets avslutning. Det ägnas åt 

förslag på reglering, både med och utan hänsyn till de begränsningar direktivet 

innebär för den svenske lagstiftaren. Allra sist sammanfattas arbetet.  
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2 Utgångspunkter 

2.1 Inledning 

I detta andra avsnitt avser jag lägga grunden för den fortsatta framställningen genom 

att presentera och diskutera de ändamål som ligger bakom regleringen av 

näringsverksamhet, aktiebolag och aktiemarknaden. Genomgången inleds på ett 

allmänt plan med nationalekonomiska teorier om marknadsfunktion. Därefter 

presenteras ändamålen bakom den aktiebolagsrättsliga regleringen. Avslutningsvis 

redogörs för aktiemarknadsrättens, och än mer specifikt, transaktionsrättens ändamål. 

Syftet med avsnittet är att belysa hur ändamålen preciseras ju närmare föremålet för 

denna framställning regleringen kommer. Jag kommer att fortlöpande hänvisa tillbaka 

till detta avsnitt och utreda i vilken utsträckning regleringen av budplikt uppfyller 

ändamålen med de olika nivåerna av ändamål.  

 

2.2 Nationalekonomiska utgångspunkter 

2.2.1 Inledning 

Nationalekonomi är en vetenskap som syftar till att åstadkomma en effektiv 

samhällsekonomi.
15

 Utgångspunkten för nationalekonomin är resursernas knapphet, 

det vill säga att resurserna inte räcker till för att tillfredsställa alla behov och viljor i 

samhället.
16

 Således måste ett samhälle göra prioriteringar avseende 

nationalekonomins tre grundfrågor – vad som ska produceras, hur det ska produceras 

och för vem det ska produceras.
17

 Nationalekonomi delas vanligen upp i disciplinerna 

mikro- och makroekonomi. Makroekonomin behandlar summan av ekonomins 

beståndsdelar, bedömer ekonomins funktion och föreslår lösningar när 

samhällsekonomin fungerar suboptimalt. Mikroekonomin behandlar ekonomins 

beståndsdelar, till exempel hur ett företag beslutar vad det ska producera och hur ett 

hushåll beslutar vad det ska konsumera. Mikroekonomin studerar även större 

beståndsdelar av ekonomin, såsom hur en viss varumarknad fungerar
18

 En 

undersökning av budpliktsregelns effekter på marknaden för företagskontroll är 

                                                 
15

 Lundmark, s. 29.  
16 Ho & Man, s. 1.  
17

 Lundmark, s. 20, Axelsson et al, s. 12-13. 
18

 Ho & Man, s. 32-33. 
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hänförlig till mikroekonomin eftersom föremålet för studien är en specifik marknad 

och hur dess aktörer agerar utifrån utbud, efterfrågan och regleringen på marknaden.  

 

2.2.2 Marknadsbegreppet 

Nationalekonomin utgår från att alla frivilliga transaktioner ökar välståndet i 

samhället. Det beror på parternas maximering av sin egennytta. Om en individ inte 

anser sig öka sin egen nytta, får ett överskott, ingår vederbörande inte avtal.
19

 En 

sådan transaktion uppfyller kriteriet för paretooptimalitet, det vill säga att välfärden 

för en individ ökar utan att välfärden minskar för någon annan.
20

 Således främjas 

tillväxt i ekonomin av att så många frivilliga transaktioner som möjligt sker, eftersom 

det leder till en effektivare allokering av samhällets resurser.
21

 Den som värderar en 

vara högst på marknaden förväntas också vara den som har möjlighet att skapa störst 

värde av densamma. Dessa antaganden har kritiserats för att vara orealistiska och klart 

är att människor varken är fullt informerade eller rationella. Trots dessa brister är 

avtalsfrihet ofta effektivare än statlig inblandning, eftersom marknadens kunskap 

både är bredare och djupare än statens och eftersom avtalsparterna fattar beslut i 

enskilda situationer medan lagstiftaren reglerar ett stort antal transaktioner på förhand. 

Kostnaden för att inhämta tillräcklig information är helt enkelt övermäktig och vore 

det möjligt att inhämta sådan information, skulle omständigheterna redan ha 

förändrats när informationen skulle ligga till grund för prismekanismen.
22

  Marknaden 

som helhet agerar rationellt trots att många aktörer agerar irrationellt, eftersom de 

irrationella besluten uppväger varandra. Aktiemarknadens aktörer torde vara ovanligt 

rationella eftersom de utpräglat styrs av ekonomiska intressen.
23

 

 

I en marknadsekonomi bestäms den producerade kvantiteten och priset för en viss 

vara av lagen om utbud och lagen om efterfrågan. En marknad definieras som en 

interaktion mellan främlingar som strävar efter egennytta, vilket leder till en effektiv 

prisbildning.
24

 Enligt lagen om efterfrågan råder negativt samband mellan den 

efterfrågade kvantiteten och priset – om priset sjunker efterfrågar konsumenter mer av 

                                                 
19

 Bastidas Venegas, s. 178. 
20

 Dahlman, Gladner, Reidhav, s. 176. 
21

 Eklund & Stattin, s. 40. 
22

 Lundmark, s. 26-27. 
23

 Sjöman, s. 25. 
24

 Easterbrook & Fischel (1991), s. 8.  



 

 

 

18 

varan och om priset stiger minskar efterfrågan. Lagen om utbud fungerar på motsatt 

vis – en prisökning leder till högre utbjuden kvantitet och en prisminskning till lägre 

utbjuden kvantitet.
25

 Producenter och konsumenter strävar alltså efter ett så stort 

överskott som möjligt. Producentöverskottet är skillnaden mellan marknadspriset och 

det lägsta pris till vilket producenten kan tänka sig att sälja en vara, medan vice versa 

gäller för konsumentöverskottet.
26

 Till följd av resursernas knapphet innebär ett val 

alltid att välja bort något annat. Av denna anledning är begreppet alternativkostnad 

centralt för mikroekonomiska studier. Alternativkostnaden för att göra en viss 

ekonomisk disposition är värdet av den bästa alternativa dispositionen som istället 

kunde ha företagits.
27

 Även begreppen marginalnytta och marginalkostnad är 

grundläggande för mikroekonomin. Att tolka nytta och kostnad på marginalen innebär 

att man beräknar effekten av den sist konsumerade respektive producerade enheten av 

någonting. Allokeringseffektivitet, det vill säga att det totala konsument- och 

producentöverskottet maximeras, uppstår när producenterna producerar enheter tills 

deras marginalnytta är exakt densamma som marginalkostnaden för den sist 

producerade enheten och vice versa vad gäller konsumenterna. Marginalbegreppen är 

till särskild nytta för att beskriva påverkan på en marknad som befinner sig i ett 

jämviktsläge och sedan utsätts för en extern effekt, såsom en reglering.
28

  

 

2.2.3 Perfekt konkurrens och behovet av statliga interventioner 

Nationalekonomins utopi är perfekt konkurrens. På en sådan marknad uppstår 

allokeringseffektivitet, vilket innebär att resurserna på marknaden används på 

effektivast möjliga vis. Det kan också beskrivas som att summan av producent- och 

konsumentöverskott maximeras. 
29

Perfekt konkurrens förutsätter att marknaden 

uppfyller ett antal kriterier. För det första krävs att informationen är perfekt, det vill 

säga att alla aktörer känner till all relevant information. För det andra krävs att det inte 

finns några transaktionskostnader, d.v.s. kostnader för att sluta och upprätthålla avtal. 

Transaktionskostnaderna kan delas in i tre kategorier, nämligen kontakt-, kontrakts- 

och kontrollkostnader. De avser kostnaderna att finna en avtalspart, förhandling och 

liknande vid avtalsslut samt kostnaden för att säkerställa att motparten uppfyller sina 

                                                 
25

 Ho & Man, s. 12-13. 
26

 A.a.s. 222-224. 
27

 A.a.s. 2. 
28

 Lundmark, s. 28. 
29

 Ho & Man, s. 92 och 139.  
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förpliktelser.
30

 För det tredje krävs att varan är homogen, att en enhet av varan är 

perfekt utbytbar mot en annan enhet. För det fjärde krävs att det finns ett stort antal 

producenter och konsumenter. Utöver detta förutsätts också att något annat 

marknadsmisslyckande inte heller förekommer.
31

 

 

Eftersom den perfekta marknaden är omöjlig att skapa, är det i vissa fall lämpligt att 

reglera marknaden för att få den att fungera bättre. En av nationalekonomins 

grundläggande och mest omstridda frågor är i vilken utsträckning och under vilka 

förutsättningar det är ändamålsenligt att sätta den fria marknaden ur spel och införa en 

reglering.
32

 Däremot råder en bred enighet om att det behövs ett ramverk för att 

näringsverksamhet ska kunna bedrivas effektivt i ett samhälle. Ett sådant ramverk 

inkluderar grundläggande regler för köp och avtal, mekanismer för tvistlösning samt 

standardiserade associationsformer att bedriva näringsverksamhet i, såsom 

aktiebolaget. Genom regleringen kan förtroende skapas och kostnaden för att sluta 

avtal, transaktionskostnaderna, minskas. En sådan minimireglering är på många 

marknader tillräcklig för att skapa effektivitet.
33

 

  

Ett exempel på ett marknadsmisslyckande är externaliteter. En externalitet är en effekt 

som påverkar en tredje man utanför en transaktion utan att påverka parterna i en 

transaktion. Externaliteten prissätts därför inte på marknaden, men medför en positiv 

eller negativ effekt för andra människor eller samhället i stort.
34

 Beroende på om 

effekten är positiv eller negativ produceras för lite respektive för mycket av den vara 

som exernaliteten följer av. Ett exempel på en positiv externalitet är forskning, som 

leder till att vetenskapen drivs framåt och samhället utvecklas. För att forskning ska 

ske i en samhällsekonomiskt effektiv utsträckning kan staten anslå medel eller 

subventionera forskning. Ett exempel på en negativ externalitet är en miljöförstörande 

verksamhet som leder till kostnader för naturen och i förlängningen för samhället. För 

att den miljöförstörande verksamheten ska bära dessa kostnader och verksamheten 

minska kan staten påföra skatter eller införa begränsningar i möjligheten att bedriva 

verksamheten. 
35

 Staten kan även införa en prisreglering i form av ett maximipris 

                                                 
30

 Dahlman, Gladner & Reidhav, s. 85.  
31

 A.a.s. 187. 
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 Lundmark, s. 26 
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 SOU 2006:50 s. 133 
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 SOU 2006:50 s. 141. 
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(tak) eller ett minimipris (golv). Sådana interventioner motiveras typiskt sett av att 

skydda konsumenter från alltför höga priser eller för att se till att en viss 

samhällsviktig produktion sker i tillräcklig utsträckning.
36

 Effekten på marknaden av 

en sådan reglering kan förväntas bli allvarligare än effekten av beskattning och 

subventioner, eftersom marknaden finner ett nytt jämviktsläge när de senare gäller, 

men inte vid prisreglering. Utbud och efterfrågan kan inte mötas vid en prisreglering 

eftersom det inte är tillåtet för parterna att genomföra de transaktioner som maximerar 

deras nytta. Ett prisgolv innebär att producenternas nytta ökar per genomförd 

transaktion, men att kvantiteten transaktioner minskar, medan vice versa gäller för 

konsumenterna vid ett pristak. Prisgolvet innebär att det sker en omfördelning från 

konsumentöverskottet till producentöverskottet. Det avgörande för om producenterna 

som grupp gynnas av prisgolvet är efterfrågeelasticiteten för den utbjudna varan. 
37

 

Elasticitet mäter hur starkt sambandet mellan två variabler är och i det specifika fallet 

efterfrågeelasticitet sambandet mellan priset på en vara och den kvantitet av varan 

konsumenterna efterfrågar.
38

 Om efterfrågan är tillräckligt elastisk kommer den 

efterfrågade kvantiteten minska i sådan utsträckning att denna effekt är större än det 

högre pris per enhet producenterna som grupp får del av. Oavsett om producenterna 

gynnas eller inte av prisgolvet kan konstateras att det totala överskott marknaden 

medför minskar av ett prisgolv. Med andra ord uppnås inte allokeringseffektivitet.
39

  

 

2.2.4 Mikroekonomin tillämpad på budpliktsregeln 

Aktiemarknaden har goda förutsättningar att vara en välfungerande marknad, men 

uppfyller inte förutsättningarna för perfekt konkurrens. Genom de höga krav som 

ställs vad gäller informationsgivning i aktiemarknadsbolag är tanken att alla 

marknadens aktörer ska ha exakt samma information vid samma tidpunkt. Enligt den 

effektiva marknadshypotesen diskonteras all tillgänglig information omedelbart i 

bolagets aktiekurs.
40

 Aktier i olika bolag är dock mycket heterogena, eftersom 

bolagen har vitt skilda verksamhetsföremål och förutsättningar att ge avkastning. Det 

leder till att kostnaden för att absorbera all information på marknaden blir höga – det 

krävs omfattande resurser för att besluta om vilka aktier man bör investera i. De 

                                                 
36

 Lundmark, s. 174. 
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 A.a.s. 184. 
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 A.a.s. 185.  
40

 af Sandeberg, s. 83-84. 



 

 

 

21 

övriga transaktionskostnaderna är dock låga, eftersom börsen möjliggör för enkla och 

säkra avtal mellan parter som inte ens behöver känna till varandras identiteter.  På 

aktiemarknaden finns ett mycket stort antal köpare och säljare, vilket skapar 

förutsättningar för en välfungerande prissättning. När det gäller förvärv av större 

aktieposter eller fullständiga förvärv är antalet köpare betydligt mer begränsat, 

eftersom endast ett fåtal av marknadens aktörer kan och vill bära kostnaden och risken 

som är förenad med ett sådant förvärv. Om marknaden för företagsförvärv vore 

minimireglerad har det ansetts föreligga en risk för att negativa externaliteter ska 

uppstå. Externaliter är ett grundläggande krav för att en statlig intervention på 

marknaden ska vara motiverad.
41

 

 

Den ena farhågan är att den nye kontrollägaren ska utnyttja sin position i bolaget till 

att berika sig själv på bolagets och därmed övriga aktieägares bekostnad. Den andra 

farhågan är en följd av den första och innebär att kontrollägaren utnyttjar sin position 

i bolaget för att pressa övriga aktieägare att avyttra sina aktier på för dem 

ofördelaktiga villkor. Vid uppköpserbjudanden i både Sverige och Storbritannien har 

det förekommit att nya kontrollägare missbrukat sin position, vilket lett till krav på 

åtgärder.
42

 Det finns alltså exempel på negativa externaliteter som skulle kunna 

motivera en reglering av förvärvsprocessen. Samtidigt kan uppköpserbjudanden och 

kontrollägarskiften innebär positiva externaliteter för övriga aktieägare.  

 

Budplikten innebär en variant på ett prisgolv, där priset för bolagets samtliga aktier 

måste anpassas till det högsta pris som budgivaren betalat för aktierna. Det innebär 

vidare att budgivaren måste erbjuda sig att förvärva samtliga aktier. I redogörelsen för 

prisgolvets effekter ovan motsvaras alltså målbolagets aktieägare av producenterna, 

medan budgivaren är konsumenten. Budplikten kan också beskrivas som ett förbud 

mot prisdiskriminering. En situation där det endast finns en köpare av en större 

mängd aktier kan beskrivas som en monopsonisituation. Eftersom 

målbolagsaktieägarna (producenterna) har olika lägsta priser de kan tänka sig att sälja 

för och inte kan samordna sig skulle budgivaren (konsumenten) kunna köpa en större 

                                                 
41
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mängd aktier och öka både sitt eget överskott och samhällsöverskottet genom att 

prisdiskriminera om budplikt inte gällde.
43

 

 

 Det avgörande för budpliktens existensberättigande är dels huruvida de negativa 

externaliteterna är tillräckligt vanliga eller allvarliga för att motivera reglering, dels 

hur stark priselasticiteten för målbolagsaktier är, det vill säga om effekten av högre 

pris eller lägre kvantitet kommer att dominera. Om exempelvis investeringsviljan på 

börsen skulle vara mindre i avsaknad av en budpliktsreglering till följd av befogad oro 

för att de nämnda farhågorna skulle förverkligas, vore det exempelvis ett tungt 

vägande skäl för budplikten att väga mot att färre förvärv troligen sker under en sådan 

reglering. Om man exempelvis skulle anse att det är befogat att minoritetsaktieägarna 

får en större andel av värdet av den effektivitetsförbättring budgivaren avser 

genomföra efter förvärvet, skulle detta argument väga relativt lätt om det visar sig att 

den totala nyttan för minoritetsaktieägare minskar.  

 

2.3 Aktiebolagsrättsliga utgångspunkter 

2.3.1 Inledning 

Regleringen av aktiebolag är ett anpassningsbart standardkontrakt som samhället 

tillhandahåller för att minska transaktionskostnaderna. Coase lade 1937 fram tesen att 

incitamentet för bolagsbildning är att kostnaderna för att sluta avtal minskar jämfört 

med att sluta avtal på marknaden. Det är exempelvis betydligt enklare och billigare att 

anställa en person än att anlita samma person eller flera olika personer för alla 

enskilda uppdrag som behöver utföras.
44

 Aktiebolaget självt kan beskrivas som ett 

näste av standardiserade avtal, ett nexus of contracts, genom vilket aktieägarna och 

bolagets övriga intressenter kan bedriva ekonomisk verksamhet.
45

Aktiebolaget är en 

juridisk person, vilket innebär att det kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter samt 

föra talan eller svaromål i domstol. Konstruktionen anses ha spelat en väsentlig roll i 

den kraftiga industrialiseringen i västvärlden sedan sent 1800-tal.
46

  Bolaget betraktas 

som en juridisk fiktion som genom att agera knytpunkt för avtalen skapar 

                                                 
43

 Se Lundmark, s. 454-456 för ett allmänt resonemang om hur en monopsonimarkad fungerar. 
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effektivitetsvinster men också intressekonflikter.
47

 Det yttersta syftet med regleringen 

av aktiebolag är att öka välståndet i samhället.
48

 En företagsekonomisk grundpremiss 

är att effektiviteten i produktionen kan ökas genom arbetsdelning och specialisering.
49

 

Aktiebolaget erbjuder möjligheten att på ett enkelt sätt organisera en sådan 

effektivisering. Enligt nexus of contracts-teorin är incitamentet att bolagisera 

verksamhet att minska transaktionskostnaderna.
50

 När verksamheten bolagiseras 

uppstår samtidigt övervakningskostnader. När bolaget växer, minskar 

transaktionskostnaderna snabbare än övervakningskostnaderna ökar, vilket leder till 

att verksamheten bedrivs mer effektivt. Ett aktiebolag kan dock inte bli hur stort som 

helst – när verksamheten sväller och diversifieras vänder utvecklingen och 

övervakningskostnaderna ökar mer än transaktionskostnaderna minskar. Vid någon 

tidpunkt blir bolaget således ineffektivare ju mer det växer.
51

 I det följande ska 

aktiebolagets särdrag och syften presenteras.  

 

2.3.2 Aktiebolagets särdrag 

Aktiebolagsformen har en rad karakteristiska egenskaper som bidrar till dess 

effektivitet i att skapa välstånd. En första sådan egenskap är att syftet med 

verksamheten i ett aktiebolag som utgångspunkt är att skapa vinst till fördelning till 

bolagets aktieägare, 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) (härefter ABL). 

Vinstsyftet ska styra allt beslutsfattande i bolaget. Poängen med ett sådant syfte är att 

skapa ett tydligt beslutskriterium. Bolagets representanter och aktieägare vet i varje 

situation vad bevekelsegrunden för ett val mellan två alternativ ska vara. Genom 

bolagets redovisning är det dessutom enkelt att kontrollera i vilken utsträckning syftet 

uppnås. Vinstsyftet utgör därför ett starkt skydd för aktieägarnas investerade kapital.
52

 

Vinstmaximering är också förenligt med den nationalekonomiska grundtanken att 

individer agerar rationellt till maximerande av sin egennytta och är också förenlig 

med tanken på aktiebolaget som ett nexus of contracts. Aktiebolaget har ett antal 

intressenter, varav de viktigaste är aktieägarna, borgenärerna och de anställda. Skälet 

till vinst till fördelning åt aktieägarna valts som beslutsgrund är att aktieägarnas 
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avkastning är starkast förknippad med bolagets resultat. Borgenärernas intresse i 

bolaget är att återfå utlånade medel med viss förutbestämd ränta. De anställdas 

intresse i bolaget är att få sin förutbestämda månadslön. Båda dessa intressen är 

beroende av att bolaget överlever, men om aktiebolaget redovisar vinst förändrar inte 

det dessa intressentgruppers avkastning på investeringarna. Aktieägarna är den grupp 

som genom vinstsyftet har störst incitament och möjlighet att sträva efter att bolagets 

verksamhet ska vara konkurrenskraftig.
53

 Vinstsyftet som aktieägarnas exklusiva 

intresse har tagits för givet ända sedan aktiebolagsformen infördes. 
54

 Ett problem 

med vinstsyftet är att det är obestämt vad gäller dess tillämpning. Exempelvis anges 

inte under vilken tidshorisont eller med vilket risktagande vinstmaximering ska 

uppnås.
55

 

 

En andra karakteristisk egenskap är att aktieägarna saknar personligt ansvar för 

bolagets förpliktelser, 1 kap. 3 § ABL. Bolagets förpliktelser ska istället täckas genom 

det egna kapitalet. Genom denna konstruktion uppmuntras riskfyllda projekt med 

potentiellt hög avkastning. Genom avsaknaden av personligt ansvar behöver 

aktieägarna inte övervaka varandra för att säkerställa att de övriga aktieägarna är 

solventa, vilket minskar transaktionskostnaderna. Aktieägarna behöver heller inte 

övervaka bolagets styrelse och ledning i samma utsträckning som hade krävts om hela 

aktieägarnas förmögenhet stod på spel.
56

 Effekten av detta är att en investerare kan 

minska den ekonomiska risken och öka den förväntade avkastningen genom att 

diversifiera sitt aktieinnehav. Om aktieägarna var personligen ansvariga för bolagets 

förpliktelser, skulle effekten istället bli den motsatta – risken skulle öka ju fler olika 

bolag investeraren placerade i.
57

  

 

En tredje grundläggande egenskap hos aktiebolaget är att aktierna är fritt överlåtbara. 

Medlemmarna i aktiebolaget är aktierna och inte aktieägarna - aktiebolaget är en 

association av kapital.
58

 Aktierna i bolaget kan fritt omsättas utan att verksamheten i 

bolaget påverkas. En investerare kan styra sin riskexponering gentemot ett visst bolag 

                                                 
53

 Prop. 1997/98:99 s. 74.  
54

 Prop. 1895:6 s.117, där det uttalas att vinstsyftet är ”naturligt”. Se vidare Bergström & Samuelsson, 

s. 50-51.  
55

 Bergström & Samuelsson, s. 54-55. 
56

 Svernlöv, s. 19.  
57

 Bergström & Samuelsson, s. 57-58. 
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A.a.s. 49.  
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genom att köpa ett större eller mindre antal aktier och välja att sälja dessa om 

investeringen inte utfaller till belåtenhet. Aktieägarna kan däremot inte få tillbaka det 

satsade kapitalet direkt från bolaget med mindre än att bolagsstämman beslutar om 

likvidation. Bolagets borgenärer behöver heller inte bedöma kreditvärdigheten hos 

aktieägarna, varken vid bolagsbildningen eller vid äganderättsövergångar.
59

 

Sammantaget innebär dessa regler i kombination att risktagande främjas samtidigt 

som risken utifrån förutsättningarna kan minimeras.
60

  

 

En fjärde karakteristisk egenskap är att beslutsfattandet i aktiebolaget bygger på 

majoritetsprincipen, vilket bl.a. följer av 7 kap. 40 § ABL. Aktieägandet är förknippat 

med två rättigheter, rätt att delta i styrningen av bolagets förvaltning och rätt till 

bolagets vinst.
61

 Aktieägarna har den yttersta makten att besluta över bolagets 

verksamhet och denna makt utövas vid bolagsstämma, 7 kap. 1 § ABL. Men medan 

bolagets vinst fördelas mellan aktieägarna pro rata, fördelas inflytande över 

beslutsfattande på så vis att den som har röstmajoriteten med vissa restriktioner har 

ensam bestämmanderätt.  Det är lätt att föreställa sig hur ineffektiv verksamheten i ett 

större aktiebolag skulle vara om beslutsfattande förutsatte konsensus.
62

 Som 

utgångspunkt krävs att mer än hälften av de avgivna rösterna stödjer ett förslag. Vissa 

beslut i aktiebolaget kan dock innebära att likhetsprincipen åsidosätts. Sådana beslut 

kräver regelmässigt kvalificerad majoritet, eftersom de innebär en inskränkning av 

somliga aktieägares rättigheter att delta i bolagets förvaltning och få del av residualen.  

I avsnitt 4 diskuteras styrningen av aktiebolaget närmare, medan minoritetsskydd 

närmare diskuteras i avsnitt 7. Redan nu ska dock understrykas vikten av att reglera 

beslutsfattandet i bolaget.  

2.3.3 Ändamålen bakom regleringen 

Aktiebolaget är sprunget ur nödvändigheten att ansamla stora mängder kapital för att 

genomföra omfattande projekt under den industriella revolutionen, såsom stora 

fabriker och järnvägsprojekt.
63

 Lagstiftningshistorien visar det yttersta ändamålet med 

regleringen av aktiebolag – att möjliggöra (omfattande) näringsverksamhet. Till de 

övergripande ändamålen hör också intresset av att öka omsättningen av varor och 
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 Hansman & Kraakman, s. 11.  
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 Jensen & Meckling, s. 341. 
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 Hansmann & Kraakman, s. 13. 
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 Bergström & Samuelsson, s. 64. 
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tjänster i samhället samt att möjliggöra att bolaget attraherar kapital.
64

 Det sker genom 

att aktiebolaget såsom ett standardkontrakt minskar transaktionskostnaderna för att 

ansamla kapital. De särdrag hos aktiebolaget som presenterats ovan syftar till att 

möjliggöra så effektiv ackumulering och allokering av kapital som möjligt. 

Ackumuleringen av kapital främjas genom att aktiebolaget kan ha ett närmast 

obegränsat antal aktieägare, som var och en kan äga så många aktier vederbörande 

föredrar. Allokeringen av kapital främjas av att aktieägaren när som helst kan sälja 

sina aktier och investera dem i något annat bolag där den förväntade avkastningen är 

högre.  

 

De övergripande ändamålen kompletteras med underliggande ändamål, vilket främst 

inbegriper skydd av bolagets intressenter. Det gäller främst regler till skydd för 

bolagets borgenärer och aktieägare. Vad gäller borgenärerna finns som bekant regler 

som kräver att bolagets bundna egna kapital ska hållas intakt, till exempel genom de 

begränsningar som finns av möjligheterna att dela ut kapital från bolaget enligt 17 

kap. 3 § ABL. Vad gäller aktieägarna finns flera olika typer av regler som syftar till 

att skydda deras investering i bolaget.
65

 Som namnet antyder är dock de 

underliggande ändamålen instrumentella i förhållande till de övergripande ändamålen 

– de saknar helt enkelt självständig rättfärdigandegrund och finns endast till för att de 

övergripande ändamålen ska kunna uppnås. När de underliggande ändamålen 

tillämpas måste de därför prövas mot de övergripande ändamålen och vid konflikt får 

de underliggande ändamålen ge vika.
66

 Om det saknades skydd för borgenärer och 

aktieägares satsade kapital, vore ingen villig att investera kapital i bolaget vilket 

skulle leda till att verksamheten inte kunde bedrivas med mer än en ensam 

aktieägare.
67

 Intressentskydd är således avgörande för att aktiebolagsregleringen ska 

kunna förverkliga ändamålet att möjliggöra näringsverksamhet.  
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 Stattin (2009a), s. 38 och Andersson, s. 129. 
65

 Stattin (2009a), s. 58-59. 
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 Stattin, (2009c), s. 54. Denna prioriteringsordning gäller i synnerhet när de lege ferenda-resonemang 

förs, vilket är syftet med detta arbete.  
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 Gilson & Gordon, s. 113. 
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2.4 Aktiemarknadsrättsliga utgångspunkter 

2.4.1 Inledning 

Den finansiella sektorn brukar anses fylla tre grundläggande funktioner i samhället, 

nämligen kapitalförmedling, riskhantering och betalningsförmedling.
68

 Till dessa 

funktioner bidrar aktiemarknaden till den första och andra, medan den tredje fylls av 

exempelvis bankernas utfärdande av kreditkort. Kapitalförmedling behövs för att 

omvandla sparande till investeringar, så att samhällets resurser kan användas på ett 

effektivt sätt. Genom banker kan företag få tillgång till stora mängder kapital från en 

stor mängd fysiska och juridiska personer, utan att behöva förhandla med mer än en 

motpart, nämligen banken. Genom av standardiserade finansiella kontrakt, såsom 

aktier som företaget självt ger ut, kan en ännu effektivare och billigare finansiering 

ske. Sådan värdepapperisering förutsätter att det finns investerare som har förtroende 

för bolaget och förväntar sig att aktierna ska ge avkastning. Häri ligger också den 

finansiella sektorns riskhanteringsfunktion. Olika aktörer har olika riskfilosofier och 

tillgång till kapital.
69

 Genom aktiemarknaden kan aktiebolagets karakteriska 

egenskaper komma till maximal nytta. Genom att ett mycket stort antal investerare 

kan vara aktieägare i ett börsnoterat bolag, kan avsevärda mängder kapital ansamlas, 

samtidigt som risken är utspridd på ett stort antal personer.  

 

2.4.2 Aktiemarknadsrättens ändamål 

Aktiemarknaden maximerar aktiebolagsregleringens förutsättningar att uppnå dess 

övergripande ändamål att främja ackumulering och allokering av kapital. På 

primärmarknaden kan börsbolagens kapitalbehov tillfredsställas och kostnaden för 

kapitalet minskar genom att investerarna har tillgång till sekundärmarknaden. Ett 

bolags aktiekurs ger information om hur bolagets verksamhet fungerar och om 

bolaget kan förväntas göra vinst i framtiden. Handeln på börsen kräver inte att 

avtalspartnerna har någon kontakt med varandra eller ens känner till varandras 

identitet. Aktiernas fria överlåtbar i bolag som inte är börsnoterade kan vara en 

chimär eftersom det förutsätter att aktieägaren på egen hand hittar en köpare. På 

aktiemarknaden finns däremot vid varje tidpunkt möjlighet att förvärva eller avyttra 
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 SOU 2006:50 s. 134, Eklund, s. 128.  
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aktier.
70

 Denna ständiga exit-möjlighet stimulerar ytterligare till risktagande, eftersom 

exponeringen mot en viss aktie kan avbrytas när som helst. Således är de 

övergripande ändamålen med aktiemarknadsrätten ungefär desamma som 

aktiebolagsrätten, med tillägget att det finns en mer utpräglad strävan att möjliggöra 

handel med stora och små aktieposter.
71

 

 

För att investerare ska vara villiga att delta i handeln, krävs att dessa litar på att den 

risk de är föremål är kopplad till bolagets prestation och att de inte därutöver riskerar 

att utnyttjas av andra aktörer på marknaden. Ett av aktiemarknadsrättens ändamål är 

därför att upprätthålla förtroendet för densamma. Det är ett viktigt skäl till att det 

finns omfattande krav på aktiemarknadsbolagens informationsgivning och ett förbud 

mot att genomföra affärer för den som har insiderinformation om ett visst bolag.
72

 

Förtroende är dock svårt att definiera som begrepp, ännu svårare att mäta graden och 

betydelsen av samt i princip omöjligt att uppnå genom reglering.
73
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73

 Stattin (2009c), s. 48. 



 

 

 

29 

3 Regleringen av budplikt 

3.1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras reglerna om budplikt på ett brett och översiktligt sätt i syfte 

att lägga grunden för den fortsatta framställningen. Avsnittet inleds med att historien 

bakom budplikten presenteras. Den mest centrala delen av avsnitt är dock den därpå 

följande presentationen av budpliktsreglernas närmare innehåll enligt direktivet och 

svensk rätt. Därefter presenteras även undantagen och möjligheterna till dispens från 

budplikt. Avslutningsvis presenteras det övriga innehållet i takeoverdirektivet, 

eftersom dessa bestämmelser kompletterar och påverkar effekterna av budplikten. 

 

3.2 Budpliktens historia 

Offentliga uppköpserbjudanden blev vanligt förekommande på den brittiska 

aktiemarknaden långt tidigare än i övriga Europa. Börsen i London hade en betydligt 

mer utspridd ägarstruktur och var mer utvecklad och intensiv än dess europeiska 

konkurrenter. Det är därför knappast förvånande att reglering av offentliga 

uppköpserbjudanden först infördes i Storbritannien.
74

 Många uppköpserbjudanden på 

1950- och 1960-talen genomfördes under kaotiska och i vissa fall 

utpressningsliknande förhållanden, eftersom förfarandet var helt oreglerat. Det kunde 

exempelvis förekomma att en budgivare ringde upp aktieägare på en lördagskväll och 

lämnade ett lågt ”nu eller aldrig”-bud.
75

 En stark opinion för att lagstifta uppkom, 

vilket föranledde marknadsaktörerna att motvilligt införa självreglering för att 

undvika lagstiftning.
76

 The City Code on Takeovers and Mergers infördes år 1968, 

men det var först 1972 som reglerna om budplikt i sin nuvarande form introducerades 

i koden. Koden ges ut av The Panel on Take-Overs and Mergers, en sammanslutning 

av institutioner på den brittiska värdepappersmarknaden som även övervakar bolagens 

efterlevnad av densamma. 
77
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 Pacces, s. 690. 
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 Buden kallades populärt ”Saturday Night Special” och var relativt vanliga på 1970-talet. Med 

nuvarande regelverk krävs att acceptfristen löper under åtminstone tre veckor, se II.7 Takeoverreglerna 

för Nasdaq OMX Stockholm. 
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 Se Skog (1995), s. 78-79, särskilt fotnot 9, där införandet av The City Code diskuteras mot bakgrund 

av brittisk doktrin. En stark opinion för att lagstifta uppkom, vilket föranledde marknadsaktörerna att 

motvilligt införa självreglering för att undvika lagstiftning. 
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 Skog (1995), s. 80. 
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Arbetet med en gemensam reglering för offentliga uppköpserbjudanden inom EU 

inleddes redan på tidigt 1970-tal. Eftersom offentliga uppköpserbjudanden blev 

vanliga i övriga Europa först på 1980-talet var dock intresset från medlemsstaterna 

svalt. När offentliga uppköpserbjudanden blev vanligare drog diskussionerna dock 

igång på allvar.  Framförallt de internationella buden rörde upp starka känslor och det 

var tydligt att EU:s medlemsländer hade sinsemellan mycket olika inställning till 

sådana erbjudanden. Särskilt ett försök förvärva en kontrollpost i Société Générale de 

Belgique år 1988, som hade inneburit att budgivaren fått makten över 1300 bolag med 

en liten kapitalandel, gjorde att medlemsstaternas intresse för EU:s regleringsplaner 

förstärktes.
78

 Efter 15 års konfliktfylld beredning antog EU Europaparlamentet och 

Rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (härefter 

takeoverdirektivet).
79

 I slutändan blev direktivet en kompromiss, där flera regler 

gjordes dispositiva. Syftet ned direktivet var att utjämna den europeiska spelplanen 

för företagsuppköp, öka antalet transaktioner och skydda minoritetsaktieägare. 

Harmoniseringen av medlemsstaternas regler var tänkt att innebära ännu ett steg mot 

förverkligandet av den inre marknaden.
80

 Genom att stimulera omstrukturering av det 

europeiska näringslivet var förhoppningen att EU skulle bli världens mest 

konkurrenskraftiga ekonomi.
81

 I direktivets preambel framgår dock främst att syftet 

med direktivet är att skydda målbolagets aktieägare.
82

 

 

3.3 Budpliktens tillämpningsområde och regelstruktur 

Genom takeoverdirektivets art 5.1 uppstod en skyldighet för EU:s medlemsstater att 

införa budplikt i sina rättsordningar. Budplikten implementerades i svensk rätt genom 

lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (härefter 

LUA) samt genom självreglering från börsen, Nasdaq Stockholms regler rörande 

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeoverreglerna).
83

 Sverige hade 
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 Skog (1994), s. 88. 
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 Pacces, s. 718. 
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 Rickford, s. 1380. 
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 COM(2012) 347 final, s. 2 p. 3, Olrog & Rickhamre, s. 11, Berglöf & Burkart s. 173. 
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 Se särskilt punkt 2 i direktivets preambel.  
83

 Enligt 13 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) ska en börs ha regler om 

offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad 

som drivs av börsen. I Sverige finns två reglerade marknader, Nasdaq Stockholm och Nordic Growth 

Market. Trots att diretivet inte kräver det tillämpar de handelsplattformar som finns i Sverige 
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dock infört budplikt flera år tidigare, vilket har förklarats med att Sverige varit 

angelägna om att följa den europeiska rättsutvecklingen.
84

 När regeln först infördes i 

Sverige sattes budpliktsgränsen till 40 procent av röstetalet i bolaget, vilket 

motiverades med att kontrollägarskiften skulle vara möjliga utan att budplikt utlöstes. 

För att göra den svenska regeln samstämmig med Storbritanniens och många andra 

EU-länders motsvarigheter, sänktes dock gränsen till 30 procent år 2003.
85

 

 

Ett offentligt uppköpserbjudande definieras i 1 kap 2 § 1 p. LUA som ett offentligt 

erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt 

aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier. Lagen är bara tillämplig 

på aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, 2 kap. 1 § 2 

st. LUA.
86

 En budgivare är innan ett erbjudande lämnas skyldig att gentemot den börs 

som bedriver den reglerade marknaden åta sig att följa dess regler för sådana 

erbjudanden och underkasta sig de sanktioner börsen får besluta om vid överträdelse 

av reglerna, 2 kap. 1 § 1 st. 1-2 p.. Budplikten regleras i 3 kap. LUA och innebär 

skyldighet att under vissa förutsättningar lämna ett offentligt uppköpserbjudande till 

övriga aktieägare. Enligt 3 kap 1 § LUA uppkommer denna skyldighet när den som 

inte innehar några aktier eller innehar aktier som understiger 30 procent av det totala 

röstetalet genom förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med någon som är 

närstående, överskrider 30 procent av det totala röstetalet. Budpliktsgränsen på 30 

procent av rösterna i bolaget har valts genom att denna nivå erfarenhetsmässigt räcker 

för att uppnå majoritet på bolagsstämmor. Det beror på att de flesta mindre 

aktieägarna väljer att inte delta i bolagsstämmorna.
87

 

 

Med förvärv avses det civilrättsliga förvärvsbegreppet, som innefattar både benefika 

och onerösa äganderättsövergångar. Det krävs vidare att förvärvet är definitivt.
88

 

Budplikt uppkommer även enligt 3 kap. 2 § LUA om någon som innehar mindre än 

                                                                                                                                            
(NASDAQ First North, Nordic MTF och AktieTorget) Takeover-regler för vissa handelsplattformar. I 

uppsatsen ligger fokus på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), eftersom regleringen är 

snarlik och Stockholmsbörsen är den största reglerade marknaden i Sverige.   
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 Termen reglerad marknad definieras i 1 kap. 5 § 20 p. VpmL som ”ett multilateralt system inom EES 

som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella 

instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler 

– så att detta leder till avslut” 
87
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30 procent av det totala röstetalet, genom åtgärder från bolaget eller någon annan 

aktieägares sida överskrider 30 procent av det totala röstetalet och därefter ökar sin 

andel av röstetalet genom förvärv av en eller flera aktier i bolaget.  

 

I takeoverreglerna regleras budplikt i II.21. Budgivaren blir bunden av reglerna på 

kontraktuell grund vid avtalsingåendet med börsen, vilket som nämnts ovan är en 

förutsättning för att få lämna ett erbjudande. Av II.21 följer att takeover-reglerna i 

tillämpliga delar gäller även för budpliktsbud. Vidare ställs ytterligare krav på sådana 

bud, bl.a. att erbjudandet måste avse alla aktier i bolaget, att ett kontantalternativ ska 

finnas för samtliga aktieägare och samt att erbjudandet endast får villkoras av att 

nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. Vid ett offentligt uppköpserbjudande gäller 

likabehandlingsprincipen. Den följer av takeoverdirektivets art 3.1 a). Principen har 

inte uttryckligen implementerats i LUA, men anses följa av att lagen helt bygger på 

direktivet.
89

 Dessutom framgår kravet på likabehandling av takeoverreglerna. Av 

II.10 följer att innehavare med aktier med identiska villkor ska erbjudas ett identiskt 

vederlag per aktie. Även avseende aktier som skiljer sig åt gällande röstvärde eller rätt 

till utdelning finns begränsningar i möjligheterna att utge olika vederlag för olika 

aktier, II.11. Vidare regleras s.k. för-, sido- och efteraffärer i II.13-15. Innebörden av 

dessa regler är att budgivaren är skyldig att anpassa det offentliga uppköpserbjudandet 

till förekommande affärer vid sidan om budet, så att samtliga aktieägare får lika 

mycket betalt per aktie. Skyldigheten att anpassa vederlaget i erbjudandet till affärer 

innan budet får enligt direktivet sträcka sig sex till tolv månader bakåt i tiden, räknat 

från när budet lämnas och i detta avseende har Sverige valt en minimiimplementering. 

Under förutsättning att likabehandlingsprincipen följs, får den nationella 

tillsynsmyndigheten göra avsteg från huvudregeln att alla aktier ska erbjudas samma 

vederlag. Medlemsstaterna får upprätta en förteckning över omständigheter som 

motiverar sådan dispens i enskilda fall, allt enligt takeoverdirektivets art 5.4. 
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3.4 Undantag och dispens 

3.4.1 Inledning 

Budplikt utlöses inte alltid trots att förutsättningarna i 3 kap. 1-2 §§ LUA är 

uppfyllda. Enligt direktivets preambel punkt 6 krävs det nämligen att regleringen av 

uppköpserbjudanden är flexibel och kan hantera nya omständigheter som uppstår för 

att den ska fungera effektivt. Enligt takeoverdirektivets art 4.5 2 st. får 

medlemsstaterna därför införa undantag från takeoverdirektivet genom lag samt ge 

sina nationella tillsynsmyndigheter befogenhet att meddela dispens från reglerna, allt 

under förutsättning att principerna direktivet bygger på inte åsidosätts.
90

 Sverige har 

utnyttjat båda dessa möjligheter och således infört uttryckliga undantag från 

budpliktsreglernas tillämpningsområde och möjlighet för den nationella 

tillsynsmyndigheten att lämna dispens från skyldigheten att lämna ett budpliktsbud, 

som i det följande presenteras i tur och ordning. Eftersom syftet med arbetet är att 

utreda effekterna av budpliktsregleringen är undantagen och dispensmöjligheten av 

stor relevans för arbetet och de förtjänar därför en något mer utförlig diskussion än 

detaljerna kring budpliktsregleringen i övrigt.  

 

3.4.2 Undantag 

Det första undantaget från skyldigheten att lämna ett budpliktsbud gäller ifall 

innehavet av aktier motsvarande över 30 procent av röstetalet har uppnåtts genom ett 

offentligt uppköpserbjudande, 3 kap. 3 § LUA. I en sådan situation har aktieägarna i 

bolaget redan fått ta ställning till huruvida de vill lämna bolaget eller inte.
91

 Det andra 

undantaget innebär att den budpliktige kan undkomma skyldigheten att lämna ett 

erbjudande genom att inom fyra veckor från budpliktens uppkomst avyttra aktier så 

att innehavet understiger 30 procent av röstetalet, 3 kap. 6 § LUA. Detsamma gäller 

om innehavet understiger 30 procent av röstetalet till följd av åtgärder från bolaget 

eller annan aktieägares sida. Enligt samma bestämmelses andra stycke bortfaller 

budplikten om den budpliktige istället påkallar tvångsinlösen av minoritetsaktierna, 

vilket dock förutsätter 90 procent av röstetalet i bolaget, se 22 kap. 1 § ABL. Utöver 

dessa lagreglerade undantag finns ett fjärde och femte undantag, nämligen om 

kontrollerande inflytande inte uppnås trots att budpliktsgränsen passerats eller ifall 
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budgivaren istället lämnar ett frivillig uppköpserbjudande. Det fjärde undantaget 

aktualiseras exempelvis om det finns en annan aktieägare med en större andel av 

röstetalet, vilket torde vara ovanligt. Undantaget har inte prövats i praxis.
92

 

 

3.4.3 Dispens 

Enligt 7 kap. 5 § 1 st. LUA får Finansinspektionen medge dispens från 

budpliktsreglerna om det föreligger särskilda skäl.
93

 Enligt 7 kap. 10 § LUA har 

Finansinspektionen möjlighet att delegera rätten att medge dispens, vilket skett till 

Aktiemarknadsnämnden.
94

 I lejonparten av de ärenden som Aktiemarknadsnämnden 

prövar medges dispens, vilket föranlett kritik av innebörd att budpliktsregleringen har 

urholkats.
95

 I verkligheten får dock gränserna för i vilka fall dispens beviljas eller ej 

anses relativt tydliga och strikta, vilket kommer att framgå i det följande. Skälet till att 

dispens medges i så hög andel av de prövade fallen beror sannolikt på detta i 

kombination med att en potentiellt budpliktig har möjlighet att konsultera nämnden på 

förhand utan att en formell prövning sker.
96

 Av förarbetena till LUA framgår att 

frågan om dispens ska medges i ett visst fall ska prövas med utgångspunkt i syftet 

bakom budpliktsregleringen, att aktieägarna ska ha rätt att lämna bolaget på generella 

villkor när någon övertar kontrollen över bolaget. En sådan teleologisk tolkning är 

medlemsstaterna skyldiga att göra vid tillämpning av EU-rätt.
97

 Prövningen ska ske 

genom en avvägning mellan å ena sidan aktieägarnas kollektiva intresse av att en viss 

transaktion får genomföras utan att budplikt utlöses och å andra sidan övriga 

aktieägares intresse av att få möjlighet att avyttra sitt innehav.
98

 Typfallen av dispens 

kan delas in i tre kategorier, nämligen fall där bolaget lider svår kapitalbrist, fall där 

bolaget av annan anledning vill genomföra emissioner samt fall där inget 
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kontrollägarskifte sker och där den budpliktige så att säga passerat budpliktsgränsen 

utan egen förskyllan. 

 

I den första kategorin fall ryms situationer där det helt nödvändigt att en befintlig 

kontrollägare tillskjuter bolaget mer kapital för att verksamheten ska kunna drivas 

vidare. Aktiemarknadsnämnden har i flera fall meddelat dispens från 

budpliktsreglerna då ett bolag haft väsentliga ekonomiska svårigheter och ingen 

annan aktieägare haft vilja eller förmåga att tillskjuta kapitalet.
99

 I den andra kategorin 

fall kan särskilt nämnas apportemissioner vid förvärv av andra bolag. Ett förvärv 

genom apportemission innebär att bolaget emitterar nya aktier som sedan används 

som vederlag för aktierna i målbolaget. Det kan i sådana situationer hända att en 

aktieägare i målbolaget överskrider budpliktsgränsen i köparbolaget. Överlag kan 

sägas att Aktiemarknadsnämnden i flera fall medgivit dispens även när stora 

investeringar varit till nytta, men inte helt nödvändiga, för bolagets verksamhet och 

finansiering inte kunnat erhållas på annat sätt.
100

 I den tredje kategorin fall återfinns 

fall där den budpliktige inte själv medverkat till att budpliktsgränsen passerats, till 

exempel vid familjerättsliga fång såsom arv eller gåva.
101

 Förutom omstruktureringar 

inom familjer har också omstruktureringar inom företagsgrupper ansetts utgöra 

dispensgrund i en rad fall.
102

 Skälet för dispens i dessa fall anses vara att kontrollen 

över bolaget inte överförs till en ny kontrollägare i praktiken och att den nya 

kontrollägaren inte själv åstadkommit kontrollpositionen.
103

 

 

3.5 Övriga bestämmelser i takeoverdirektivet 

Takeoverdirektivet bygger på fem principer, som räknas upp i art 3.1 och som ska 

vara styrande för tillämpningen av direktivet. Ur dessa regler härleds sedan de 

materiella reglerna. Den första av dessa principer är likabehandlingsprincipen, som 

innebär att alla innehavare av värdepapper av samma slag i ett målbolag ska 

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

värdepappersinnehavare skyddas. Likabehandlingsprincipen är tillämplig på såväl 
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frivilliga bud som budpliktsbud. Den andra principen innebär att målbolagets 

aktieägare ska ges tillräcklig tid och information för att kunna fatta ett välgrundat 

beslut om erbjudandet.  Principen har materialiserats i takeoverreglernas II.7 och 

innebär som huvudregel att acceptfristen för ett bud ska löpa minst tre veckor och 

högst tio veckor. Vidare krävs enligt takeoverreglernas II.3 och 6 att budgivaren ska 

offentliggöra ett pressmeddelande och en erbjudandehandling. Budgivaren ska bland 

annat informera om hur budpremien har beräknats, motivet för budet och huruvida 

denne redan mottagit accepter från aktieägare. Den tredje principen ålägger styrelsen i 

målbolaget att handla med beaktande av de intressen som bolaget i sin helhet har och 

målbolagets styrelse får inte förvägra målbolagsaktieägarna möjligheten att ta 

ställning till erbjudandet.  I direktivets art 9.2 och 5 kap. 1 § LUA finns därför ett 

förbud för styrelsen att vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för 

erbjudandets lämnande eller genomförande, så kallade försvarsåtgärder. Den fjärde 

principen innebär att marknaden för målbolagets aktier inte otillbörligen får påverkas. 

Den femte och sista principen innebär att en budgivare innan ett bud lämnas måste 

säkerställa att denne kan erlägga vederlaget i erbjudandet.  

 

Likabehandlingsprincipen och dess syfte kommer att diskuteras fortlöpande i 

uppsatsen. Vad gäller kraven på information om budet och rådrum för aktieägarna 

syftar de, tillsammans med kravet på att finansieringen ordnats och förbudet mot 

otillbörlig marknadspåverkan, till att de bud som lämnas är allvarligt menade samt att 

de har ett seriöst och värdeskapande motiv. Förbudet mot försvarsåtgärder motiveras 

med att aktieägarna ska få ta självständig ställning till erbjudandet och att inte 

aktieägarna ska gå miste om möjligheten att sälja sina aktier till en premie. Eftersom 

styrelseledamöterna typiskt sett avsätts efter ett erbjudande har dessa incitament att 

försöka hindra ett bud.  Aktieägarvärdet i förbudet har dock varit föremål för 

akademisk debatt, eftersom försvarsåtgärder både kan leda till att budet dras tillbaka 

och att det höjs väsentligt.
 104  

 Styrelseneutralitetsregeln är dock fakultativ, men 

Sverige har trots detta infört den. Sammanfattningsvis syftar direktivets principer till 

att målbolagets aktieägare och förtroendet för marknaden ska skyddas genom att få tid 

och information om budet samt genom deras rätt till likabehandling. Reglerna om att 

                                                 
104

 Stattin (2009c), s. 346. 



 

 

 

37 

bud inte får lämnas utan erforderliga förberedelser och förbudet mot försvarsåtgärder 

har i stort sett samma syfte.  

 

Förutom budplikten finns obligatoriska bestämmelser i form av ömsesidig rätt till 

tvångsinlösen i art 15 och 16. Innebörden av dessa regler är att såväl minoriteten som 

en kontrollägare har rätt att få sälja respektive köpa kvarvarande aktier när en 

kontrollägare uppnått 90 procent av röstetalet i bolaget. Det finns också fakultativa 

regler om genombrott i art 11. I svensk rätt har reglerna implementerats i 6 kap. LUA 

och innebär att bolag får införa sådana bestämmelser i sina bolagsordningar. 

Genombrott sker dels om någon lämnar ett offentligt uppköpserbjudande, dels om en 

budgivare uppnår 75 procent av kapitalet i bolaget, men rättsföljderna av dessa 

situationer skiljer sig åt. Om ett bud lämnas saknar överlåtelsebegränsningar avseende 

bolagets aktier i bolagsordning och avtal verkan. Vidare gäller att 

röstvärdesdifferenser ska sakna verkan om en bolagsstämma sammankallas för att 

besluta huruvida försvarsåtgärder ska vidtas, 6 kap. 2-3 §§ LUA. Om budgivaren 

uppnår innehav av tre fjärdedelar av bolagets kapital och en bolagsstämma därefter 

sammankallas, saknar röstvärdesdifferenser verkan vad gäller aktier med samma 

ekonomiska rättigheter, 6 kap. 4-6 §§ LUA. Medan styrelseneutralitetsregeln syftar 

till att undvika att styrelsen försvårar ett uppköpserbjudandes genomförande, syftar 

genombrottsregeln till att hindra motsvarande agerande från en kontrollägare i 

bolaget. Om regeln tillämpas i ett målbolag där det finns en kontrollägare med mindre 

än 25 procent av kapitalet, innebär det att denne inte har möjlighet att hindra 

budgivaren från att uppnå kontroll över bolaget. Sverige motarbetade 

genombrottsregeln vid förhandlingarna om takeoverdirektivet, eftersom regeln skulle 

innebära ett stort ingrepp i den svenska modellen för bolagsstyrning, som i hög 

utsträckning bygger på att kontrollägare har möjlighet att via röstvärdesdifferentierade 

aktier kontrollera bolag med en liten kapitalandel. Mot bakgrund av kontrollägarnas 

förväntade motstånd mot en sådan regel och majoritetskravet, samtliga närvarande 

aktieägare på stämman samt 90 procent av samtliga aktier i bolaget, har regeln fått 

mycket begränsat genomslag i Sverige.
105

 Om både budplikten och genombrottsregeln 

hade blivit obligatorisk hade det troligen fått väsentlig påverkan på ägarstrukturen på 

den svenska aktiemarknaden, vilket kommer att utvecklas vidare något i avsnitt 4.8. 
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4 Bolagsstyrning 

4.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer bolagstyrning (corporate governance) att diskuteras, det vill 

säga frågan om hur verksamheten i ett aktiebolag ska styras och kontrolleras för att i 

så hög utsträckning som möjligt uppfylla sitt syfte att skapa vinst till fördelning. Det 

sker genom att forskningen om bolagsstyrning först presenteras, varefter jag redogör 

för och problematiserar de två huvudsakliga modeller för bolagsstyrning som 

tillämpas i världen, marknadssystemet och kontrollägarsystemet. Sedan jämförs de två 

systemen genom att först lagens och sedan kulturens betydelse för bolagstyrningen 

utreds.  En diskussion om hur bolagsstyningssystemen kan utvecklas avslutar kapitlet. 

Vilken modell för bolagstyrning som tillämpas i en jurisdiktion har stor påverkan på 

möjligheterna till och formerna för offentliga uppköpserbjudanden. Som kommer att 

visas är bolagsstyrningsmodellen resultatet av ett samspel mellan en mängd faktorer, 

varav marknaden för företagskontroll är en. Eftersom dessa faktorer måste sträva i 

samma riktning för att allokeringseffektivitet ska uppnås utgör detta kapitel en viktig 

grund för den fortsatta framställningen och särskilt resonemangen i avsnitt 7.  

  

4.2 Problemformulering 

Bolagsstyrningsdebatten har på senare år tilldragit sig ett mycket stort intresse.
106

 

Diskussionen är dock nytt vin i gamla läglar och handlar till stor del om den så 

kallade agent-principal-teorin. Jensen och Meckling definierar ett agent-principal-

förhållande som att en uppdragsgivare (principalen) anförtror ett uppdrag åt en 

uppdragstagare (agenten) som innebär att principalen delegerar beslutsfattande åt 

agenten
107

.  Uppdraget kan vara mer eller mindre komplicerat och vara momentant 

eller pågå under lång tid.
108

 Utgångspunkterna för teorin är desamma som gäller inom 

nationalekonomin i allmänhet: människor antas agera rationellt till maximerande av 

sin egennytta samt vara riskaversiva. Således förväntas agenten lägga ner minsta 

möjliga ansträngning på uppdraget till största möjliga avkastning. De två 

huvudsakliga agentproblemen är att (i) agenten har andra intressen än principalen och 
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(ii) principalen har begränsade möjligheter att övervaka agenten.
109

 Redan genom 

1734 års handelsbalk reglerades så kallade sysslomäns skyldigheter gentemot sina 

uppdragsgivare. Adam Smith konstaterade i sitt verk Wealth of Nations 1776 att en 

uppdragstagare aldrig sköter om sin uppdragsgivares kapital med samma omsorg som 

om denne hade förvaltat sitt eget kapital. Smith såg därför ingen framtid för 

aktiebolaget utan förutspådde att excesser och ignorans skulle grassera i en sådan 

associationsform.  

4.3 Forskningen om bolagsstyrning 

Berle & Means klassiska arbete The Modern Corporation and Private Property från 

1932 har ofta ansetts utgöra genombrottet för den moderna forskningen kring 

bolagsstyrning.  De anförde att ägandet av ett aktiebolag innefattar tre funktioner, 

nämligen riskkapitalförsörjning, kontroll över verksamheten samt firmateckning.
110

 I 

ett mindre aktiebolag där aktieägarna själva bedriver verksamheten, fylls alla dessa tre 

funktioner av ägarna själva. För att aktiebolaget ska kunna bedriva mer omfattande 

verksamhet krävs dock att verksamheten delegeras från ägarna till representanter för 

bolaget, såsom styrelseledamöter samt VD och andra anställda. I ett aktiebolag som 

saknar en kontrollägare överlämnas både kontrollfunktionen och firmateckningen till 

bolagets representanter. En sådan omfattande verksamhet kräver dessutom mer 

kapital än någon enskild kan bidra med, varför bolaget måste finansieras genom 

tillskott från en stor mängd investerare. Till följd av detta måste kapitalförsörjningen 

administreras av bolagets representanter. Därmed ansåg Berle & Means att bolagets 

samtliga tre funktioner delegerades från aktieägarna till styrelsen i bolaget. 
111

 

 

Möjligheten att separera ägandet och kontrollen i bolaget är nyckeln till aktiebolagets 

framgångar, men leder också till effektivitetsbrister. Eftersom människan agerar 

rationellt till främjande av sitt egenintresse uppstår en intressekonflikt mellan ägarna 

och bolagets representanter. Bolagets representanter kommer därmed att främja sitt 

egenintresse snarare än aktieägarnas intresse av vinstmaximering. Representanterna 

har incitament att minimera sin arbetsinsats med bibehållen ersättning och utnyttja 

bolagets tillgångar för egna syften samt har ofta en annan syn på risk än 
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aktieägarna.
112

 Bolagets representanter förväntas vara mer riskaversiva än en 

aktieägare med en mindre post, eftersom representanterna i högre grad är exponerade 

för risk i bolagets verksamhet. Medan aktieägarna typiskt sett investerar en begränsad 

del av sitt kapital i bolaget, får dess representanter ofta hela sin försörjning från 

bolaget och investerar sitt humankapital i bolaget. Representanterna är dessutom ofta 

mer intresserade av ökad omsättning än ökad vinst, eftersom det medför högre status 

att representera ett större bolag.
113

 Huvuddelen av effektivitetsförlusten härrör inte 

från medveten illojalitet eller bedrägerier, utan beror på representanternas ovilja att 

minska sin egen makt. Studier visar att styrelser tenderar att vara ovilliga att dela ut så 

mycket kapital från bolaget som vore rationellt. Istället överinvesterar styrelsen i 

olönsamma projekt, diversifierar verksamheten eller behåller kapitalet i bolaget för 

sämre tider.
114

 Skälen till denna suboptimala resursanvändning är flera. Styrelsen 

underskattar ofta aktieägarnas alternativkostnad, det vill säga vilken avkastning de 

kan få på sitt kapital genom andra investeringar. Styrelsen överskattar samtidigt sin 

egen förmåga och betydelsen av bolagets verksamhet. Ledamöterna är präglade av 

sina framgångsrika karriärer och sin känsla av samhörighet med bolaget, vilket leder 

till ett snävt perspektiv ur vilket investeringar i bolaget blir att föredra framför att ge 

aktieägarna utdelning. Människor är helt enkelt ovilliga att släppa ifrån sig makt.
115

 

Svårigheterna att övervaka styrelsen förstärks ytterligare av vinstsyftets diffusa 

definition – styrelsen kan alltid hänvisa till att investeringar kommer att vara 

lönsamma på längre sikt. Jensen och Meckling sammanfattar agentkostnaderna som i) 

övervakningskostnader, ii) lojalitetskostnader och iii) residualförluster.
116

 Den första 

kostnaden avser kostnaden för att övervaka att styrelsen sköter sitt uppdrag med 

vinstmaximering som syfte. Genom att uppdragsavtalet med styrelsen är ofullständigt 

uppkommer en moral hazard-problematik – styrelseledamöterna kan påverka 

aktieägarnas ställning utan att aktieägarna har möjlighet att upptäcka och åtgärda det. 

Den andra kostnaden avser kostnaden för att ge styrelsen incitament att arbeta för 

vinstsyftet. Residualförlusten avser den effektivitetsförlust som trots dessa nedlagda 

kostnader alltid uppkommer i ett agent-principal-förhållande.  
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4.4 Två system för bolagsstyrning 

Syftet med bolagsstyrning är att minimera intressekonflikterna i bolaget och att 

maximera vinsten.
117

 Det gäller således att för det första se till att de som har bäst 

förutsättningar att skapa värde i bolaget får styra och kontrollera detta samt för det 

andra minimera den skadliga privata nytta som de som styr och kontrollerar bolaget 

extraherar. Det övergripande problemet i ett aktiemarknadsbolag är att det aldrig ägs 

till hundra procent av någon, men att det alltid kontrolleras av någon. Ju större 

skillnaden mellan värdet av kontrollen över hela bolaget och värdet av den ägarandel 

den som har kontroll är, desto större kan maktmissbruket förväntas bli.
118

 

 

Det finns två huvudsakliga metoder för att minska effektivitetsförlusten som uppstår 

genom att verksamheten i aktiebolaget lämnas över från aktieägarna till bolagets 

styrelseledamöter. Den första lösningen är att minska intressekonflikten genom att 

göra styrelseledamöternas intressen samstämmiga med aktieägarnas genom morot och 

piska. Det kan ske genom att ledamöterna ersätts för sitt arbete på prestationsbasis 

genom incitamentsprogram. Att utforma ersättningssystem som skapar sunda 

incitament har dock visat sig vara en mycket svår uppgift.
119

 Övervakningen av hur 

bolagets representanter sker i ett sådant scenario via marknaden, vilket närmare 

diskuteras i 4.2 nedan. Denna metod för bolagsstyrning kommer i det följande att 

benämnas marknadssystemet. 

 

Den andra lösningen är att en aktieägare eller ett kollektiv av aktieägare kontrollerar 

styrelseledamöterna och själva deltar i styrningen av aktiebolaget. En sådan 

kontrollägare har möjlighet att på egen hand genomdriva beslut på bolagstämmor. 

Kontrollägaren har även möjlighet att tillsätta och avsätta styrelsen, vilket har en 

disciplinerande effekt på dess ledamöter. Problemet med denna lösning är att styrning 

och kontroll medför höga kostnader. Om flera små aktieägare ska samordna sin 

styrning och kontroll uppkommer transaktionskostnader för samordning.
120

 En sådan 

samordning kan i praktiken vara omöjlig. För att det ska vara motiverat att lägga ner 

resurser på styrning och kontroll krävs således ett stort aktieinnehav i bolaget, för att 
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aktieägaren ska få avkastning på sina nedlagda kostnader.
121

 Eftersom valet av en 

investering också alltid innebär att välja bort en annan investering uppstår en 

alternativkostnad när en aktieägare innehar en stor aktiepost i bolaget. Aktieägaren 

utsätts därmed också för en högre risk till lägre förväntad avkastning än om denne 

istället hade valt att diversifiera sina investeringar och placerat i flera olika bolag.
122

 

Det tycks därmed inte ekonomiskt rationellt för en investerare att förvärva en stor 

aktiepost och utöva styrning och kontroll över bolaget. Trots detta präglas de flesta 

aktiemarknaderna världen över av koncentrerat ägande, där en kontrollägare har 

möjlighet att styra och kontrollera bolaget.
123

 Frågan är således vilket incitament som 

driver investerare till att inta en kontrollposition i ett aktiebolag. En kontrollägare är 

liksom bolagets representanter betydligt mer exponerad för den bolagsspecifika risken 

än den typiske aktieägaren. Eftersom kontrollägaren kan styra hela bolagets kapital 

trots att han bara äger aktier som representerar en begränsad del av kapitalet, 

uppkommer incitament för kontrollägaren att gynna sig själv på bolagets och därmed 

övriga aktieägares bekostnad. På så vis innebär den första lösningen på agent-

principal-problemet bara att rollfördelningen förändras. Istället för att bolagets 

representanter styr och kontrollerar bolaget på ett sätt som gynnar dem själva, intar 

kontrollägaren denna position. Berle & Means ansåg mot denna bakgrund att 

kontrollägande enbart skulle förekomma i jurisdiktioner med svagt minoritetsskydd, 

eftersom utnyttjande av bolagsegendom på minoritetens bekostnad vore det enda 

incitament en kontrollägare en skulle ha för att bära kostnaderna för styrning och 

kontroll. Denna metod för bolagsstyrning kommer i det följande att benämnas 

kontrollägarsystemet.  

 

I den anglosaxiska världen är ägandet av börsbolag utspritt på̊ ett stort antal ägare, där 

ingen av dem har avgörande inflytande. Kontrollen i sådana bolag utövas av styrelsen, 

vilket i det följande benämns marknadssystemet. I Sverige har de flesta bolagen en 

kontrollägare och dessa utövar ofta kontrollen genom stora skillnader i röst- 

respektive kapitalandel.
124

 Separationen mellan kontroll och ägande är därmed 

bolagsstyrningssystemens gemensamma problem. Det kan beskrivas som ett 

triangeldrama mellan styrelsen, kontrollägaren och minoritetsaktieägarna, där de 
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senare står maktlösa inför någon av de tidigares utövande av kontroll.
125

 I det följande 

studeras respektive system för att visa hur bolagsstyrningen skiljer sig åt i 

Storbritannien och Sverige. 

 

4.5 Marknadssystemet 

Marknadssystemet präglas av att aktieägandet är utspritt på ett stort antal aktieägare 

som var och en har en försumbar andel av aktierna i bolaget. Ingen aktieägare har 

således möjlighet eller incitament att styra och kontrollera verksamheten i bolaget. 

Till följd av det stora antalet aktieägare är det heller inte möjligt för dem att samordna 

sig och gemensamt styra och kontrollera bolaget, eftersom transaktionskostnaderna 

skulle bli allt för höga. Detta kollektiva beslutsproblem leder till att aktieägarna 

beslutar sig för att inte ens försöka styra och kontrollera bolaget, utan istället försöker 

åka snålskjuts på andra aktieägares nedlagda ansträngningar.
126

   

 

Intressekonflikten mellan aktieägarna och styrelsen står således i fokus för 

bolagsstyrningen i marknadssystemet. För att styrelsen ska motiveras att agera i 

aktieägarnas intresse av vinstmaximering utbetalas styrelseledamöternas ersättningar 

till stor del utbetalas genom incitamentsprogram. Genom högre ersättningar förväntas 

utnyttjandet av bolagets egendom minska och genom att programmen är 

aktiekursrelaterade blir styrelsens intresse detsamma som aktieägarnas.
127

 Att utforma 

ändamålsenliga ersättningssystem har dock visat sig vara en mycket svår uppgift och 

följden blir ofta att styrelseledamöterna fattar kortsiktiga, aktiekursmaximerande 

beslut som i slutändan missgynnar aktieägarna.  

 

Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsinstitutet har spelat en viktigare roll i 

bolagsstyrningen i marknadssystemet. Att styrelseledamöterna vid vårdslöst orsakade 

skadegörande handlingar blir ersättningsskyldiga mot bolaget eller aktieägarna kan 

förväntas disciplinera dem, vilket är skadeståndets preventiva funktion. Möjligheten 

att om skada ändå orsakas få ersättning utgör skadeståndets reparativa funktion. På 
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senare år har dock styrelsens ansvar kommit att hamna i blickfånget även inom 

kontrollägarsystem som det svenska.
128

 

 

 I marknadssystemet utövas övervakningen av agenterna, som namnet antyder, i högre 

grad externt via marknaden. Missnöjda aktieägare väljer att göra exit snarare än att 

försöka påverka bolaget i rätt riktning (voice).
129

 Vidare är konkurrensen på de 

anglosaxiska produktmarknader betydligt hårdare, vilket tvingar styrelsen att arbeta 

hårdare. Det spridda ägandet möjliggör en mer aktiv marknad för företagskontroll, 

eftersom ingen ägare ensam kan blockera ett uppköp. Hotet om att en utomstående 

ska upptäcka att bolaget bedrivs ineffektivt och därmed överta kontrollen för att 

avsätta styrelsen har en disciplinerande effekt på̊ styrelsen.
130

 Samtidigt kan en för 

hög frekvens av uppköp på marknaden leda till att styrelseledamöter kräver 

överdrivna ersättningar för att kompensera för risken att de avsätts eller att de 

tillgriper åtgärder för att minska bolagets attraktivitet som uppköpsobjekt genom för 

hög skuldsättning eller defensiva, diversifierande uppköp.
131

 

 

Styrelsens ställning är starkare i marknadssystemet, vilket sammanhänger med 

ägarstrukturen men också med lagstiftningen. Eftersom aktieägarna inte har möjlighet 

att styra bolaget krävs att styrelsen har erforderlig befogenhet att styra bolaget. 
132

 

Ledamöterna i brittiska styrelser behöver inte väljas av bolagsstämman.
133

 Styrelsen 

sitter ofta på längre mandattider än i Sverige, mandaten är ofta överlappande och 

hälften av ledamöterna måste vara oberoende i förhållande till ägarna.
134

 Styrelsens 

makt blir ytterligare förstärkt av att den får samla in fullmakter från aktieägarna för att 

kunna genomdriva beslut på stämma.
135

 På detta vis har styrelsen vanligen majoritet 
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vidare att hälften av styrelsens ledamöter måste utses av bolagsstämman.  
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på bolagsstämmorna, vilket innebär att styrelsen kan välja om sig själva och agera 

självständigt från aktieägarna.
136

  

 

Röstvärdesdifferentiering används inte i Storbritannien, vilket innebär att det krävs en 

mycket stor kapitalandel för att kontrollera ett bolag. 
137

 Kontrollägare förekommer 

överhuvudtaget inte i Storbritannien, eftersom regelverket så tydligt fördelat makten 

över bolaget från aktieägarna till styrelsen. Det är heller inte möjligt för en eventuell 

kontrollägare att utöva makten via styrelseledamöterna, eftersom en majoritet av 

dessa måste vara oberoende av större aktieägare.  

 

4.6 Kontrollägarsystemet 

Den moderna forskningen om bolagsstyrning har visat att det finns en särpräglad och 

gemensam skandinavisk modell för bolagsstyrning. 
138

 I det följande ska denna 

modell presenteras ur ett svenskt perspektiv. Utgångspunkten för den svenska 

aktiebolagsrätten är att aktiva ägare främjar effektivt resursutnyttjande och ett 

dynamiskt näringsliv.
139

 Således förhärskar en omnipotensdoktrin i Sverige, vilket 

innebär att styrelsen är skyldig att verkställa anvisningar från stämman i samtliga 

frågor inom bolagets verksamhet, förutsatt att dessa inte strider mot lag.
140

 Eftersom 

aktieägarna är bolagets residualintressenter har de incitament för att maximera 

bolagets vinst, vilket motiverar att de styr bolaget.
141

 Det förutsätter dock att 

aktieägarna verkligen bär den ekonomiska risken för bolagets prestation. Vidare krävs 

att en stabil majoritet kan ansamlas för att driva en tydlig linje för hur bolagets 

verksamhet ska skötas.
142

  

 

Sverige är ett av få länder som tillåter röstvärdesdifferentierade aktier, pyramidägande 

och korsvist ägande. Alla dessa tre metoder för att separera kontroll och ägande är 

kraftfulla och när de kombineras uppnås en multiplikatoreffekt.
143

 Vanligen sker 

röstvärdedifferentiering genom att kontrollägaren behåller aktier med tio gånger så 
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stor röststyrka och emitterar nya röstsvaga aktier för övriga investerare. 

Pyramidägande innebär att kontrollägaren äger aktier i ett bolag som i sin tur äger 

aktier i ett annat bolag. Genom att aktierna är röststarka uppkommer en 

hävstångseffekt som möjliggör kontroll över ett bolag med mycket låg kapitalandel.
144

 

Röstvärdedifferentiering förekommer i nära hälften av de svenska börsbolagen.
145

  År 

1997 hade den störste ägaren i genomsnitt 49 procent av rösterna och i tre fjärdedelar 

av börsbolagen fanns en ägare med röstandel över budpliktsgränsen. De fem största 

ägarna innehar i snitt 74 procent av rösterna.
146

  Således innebär inte kontrollägande 

per automatik att ägandet av bolagen är koncentrerat. Den utbredda användningen av 

röstvärdesdifferentiering i Sverige är mer eller mindre världsunik.
147

 Genom 

metoderna kan bolaget finansiera sin tillväxt utan att kontrollägaren förlorar 

kontrollen.
148

 Men härigenom skapas en ond cirkel – ju mer framgångsrikt bolaget 

blir, desto större blir separationen mellan kontroll och ägande.
149

 Däremot har de 

flesta kontrollägare, även internationellt, valt att inte maximera hävstångseffekten 

röstvärdesdifferentiering och pyramider kan innebära. Sannolikt skulle värdet av 

bolaget försämras väsentligt om det allt för tydligt framstod som att kontrollägaren 

hade all makt i bolaget utan att bära mer än en försumbar del av den ekonomiska 

risken.
150

 

 

Genom att kontrollägarna har makten att tillsätta och avsätta styrelsen, uppkommer 

intressegemenskap mellan ägaren och styrelsen. Om en ägare innehar en kontrollpost 

och väljer att utöva kontrollen, krävs tid och resurser. Den effektivisering av 

verksamheten som härigenom sker tillfaller bara kontrollägaren i proportion till 

dennes kapitalandel. Om kontrollägaren istället extraherar privat nytta genom sin 

kontroll gäller motsatsen. Kontrollägaren får det fulla värdet av den privata nyttan, 

men behöver bara bekosta den i proportion till kapitalandelen. Kontrollägaren har 

således incitament att använda sitt inflytande i bolaget för att gynna sig själv på 
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bolagets bekostnad och incitamentet blir starkare ju större diskrepans som föreligger 

mellan kontrollägarens röst- och kapitalandel.
151

 Möjligheterna till majoritetsmissbruk 

ökar vid pyramidägande, eftersom kontrollägaren har möjlighet att slussa kapital till 

högre nivåer i pyramiden där dennes kapitalandel är högre.
152

 Överlag inbjuder 

företagsgrupper till slussning av kapital mellan de olika bolagen. En kontrollägare 

som även kontrollerar andra bolag har betydligt större möjlighet att extrahera 

ekonomisk privat nytta än en kontrollägare som bara kontrollerar ett enda bolag.
153

 

 

Forskningen kring hur en kontrollägare påverkar bolagets prestation har givit 

motstridiga resultat.  I en omfattande studie befanns minoritetsskyddet i Sverige vara 

svagt.
154

 Tesen att kontrollägande bara förekommer när minoritetsskyddet är svagt 

stöds av att kontrollägande dominerande även på de brittiska och amerikanska 

marknaderna fram till dess minoritetsskyddet stärktes.
155

 I kombination med att 

separationen mellan kontroll och ägande är stor borde den svenska aktiemarknaden i 

teorin ha svårt att attrahera kapital.  I praktiken är dock omsättningen per capita den 

näst högsta i Kontinentaleuropa.
156

 Vidare erbjuder aktiemarknaden goda möjligheter 

för kapitalbildning och många börsintroduktioner och utköp sker.
157

 Studier visar 

dessutom att den ekonomiska privata nyttan är lägre i Sverige än i de flesta andra 

länder, vilket tyder på att majoritetsmissbruk förekommer i låg utsräckning.
158

 

Faktum är att omfattande värdeöverföringar från svenska börsbolag knappt 

förekommit.
159

 Tvärtemot agent-principal-teorin skulle den stora separationen mellan 

röst- och kapitalandel som gäller för kontrollägarna vara en förklaring till att 

marknaden är så likvid.
160

 I de flesta andra europeiska länder har nämligen 

kontrollägaren även en mycket stor kapitalandel, vilket gör att det finns färre aktier 

tillgängliga på marknaden.  
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4.7 Jämförelse 

4.7.1 Inledning 

Genomgången av marknadssystemet och kontrollägarsystemet visar inte på att något 

system är överlägset det andra. Jämförelsen kan närmast framstå som en falsk 

dikotomi. Aktiemarknadsbolagen är en del av samhället och påverkar och påverkas av 

det omgivande samhället. En välfungerande aktiemarknad utvecklas genom god 

reglering, som leder till att fördelarna med det valda bolagsstyrningssystemet 

maximeras.
161

 Det räcker således inte med det ena eller andra – både regleringen och 

omgivningen måste vara ändamålsenlig och de måste dessutom harmonisera och inte 

sträva i olika riktningar.  

 

4.7.2 Lagens betydelse 

Agent-principal-teorin utgör utgångspunkten för frågan om lagens betydelse för 

bolagsstyrningssystemets funktion. Eftersom det är omöjligt att reglera alla 

upptänkliga situationer genom kontrakt och bolagets styrning ständigt måste anpassas 

till externa förhållanden, är en ex ante-reglering inte tillräckligt. Det krävs alltså 

remedier för aktieägarna att tillgripa om styrelsen skadar bolaget eller på annat sätt 

missköter sitt uppdrag. Det kräver vidare att den som kontrollerar bolaget har 

tillräcklig frihet att styra bolaget. 
162

 Lagstiftare och akademiker har länge betraktat 

kontrollägarsystemet som en konsekvens av svagt minoritetsskydd. Det är intressant 

att idén att bolagsstyrningssystemets utformning är direkt korrelerad med lagens 

kvalitet lanserades av ekonomen La Porta och hans kollegor och inte av jurister. Den 

grundläggande tesen är att det inte är ekonomiskt rationellt att inta en kontrollposition 

om den inte utnyttjas för att tillskansa sig privat nytta. Det finns två huvudsakliga skäl 

för detta. För det första måste alternativkostnaden till kontrollposten beaktas. Genom 

att göra en stor investering i ett enskilt bolag går kontrollägaren miste om möjligheten 

att diversifiera sina placeringar. Således exponeras kontrollägaren för stor risk. För 

det andra innebär positionen som kontrollägare att denne måste lägga ned resurser på 

styrning och kontroll. Slutsatsen blir därmed att kontrollägarens incitament att bära 

dessa risker är möjligheten att extrahera privat nytta och följaktligen att 

kontrollägarsystemet är förknippat med undermålig lagstiftning.  
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 Ett svagt minoritetsskydd resulterar i en paradox. Eftersom investerarna misstänker 

att de kommer att bli föremål för kontrollägarens maktmissbruk, kräver de omfattande 

rabatt för att investera i bolaget. Det leder till att kontrollägaren väljer att avstå från 

kapitaltillskott, eftersom det späder ut både kontroll och ekonomiska rättigheter. En 

sådan utspädning riskerar vidare leda till att någon utomstående kan förvärva 

kontrollen utan att den befintlige kontrollägaren ersätts för det. Samtidigt är innehav 

av en stor kapitalandel det starkaste beviset för kontrollägarens vilja att sträva efter 

maximerat värdeskapande.
163

 Aktiekursutvecklingen i bolag som genomför riktade 

emissioner till kontrollägare är typiskt sett positiv, vilket visar att den ökad 

kapitalandel ökar investerarnas förtroende.
164

 Samtidigt är givetvis kontrollägarnas 

resurser svagare än marknadens, varför bolagens kapital inte är tillräckliga för att 

finansiera utveckling.
165

  

 

Storbritannien och USA:s rättsordning common law har ansetts borga för ett starkare 

minoritetsskydd än i det kontinental- och nordeuropeiska civil law-systemet. 

Common law-systemet bygger i stor utsträckning på självständiga domare och stark 

prejudikatbundenhet, medan civil law-systemet istället förlitar sig på lagtext. 

Common law-systemet har genom större flexibilitet och starkare rättighetsfokus lett 

till ett mer dynamiskt och ändamålsenligt minoritetsskydd.
166

 Denna reglering anses 

ha förhindrat uppkomsten av kontrollposter i börsbolag på de anglosaxiska 

marknaderna.
167

  

 

Valet av parametrar för att mäta minoritetsskydd och hela idén att jämföra 

bolagsstyrningssystem numeriskt har dock kritiserats, medan slutsatserna avfärdats 

som förenklade och naiva.
168

 Hur väl värdeskapandet i ett bolag fungerar och hur väl 

privat ekonomiska nytta förhindras är beroende av en mängd faktorer, varav 
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lagstiftningens kvalitet bara är en.
169

 Kritiken förefaller berättigad mot bakgrund av 

att Sveriges lyckats kombinera kontrollägande med en välfungerande marknad. Ett 

annat intressant exempel som talar mot teorin om lagens betydelse är Nederländerna, 

där minoritetsskyddet befunnits relativt svagt medan den välfungerande marknaden 

präglas av förhållandevis spritt ägande.
170

 Tesen att kontrollägarens incitament för att 

äga en kontrollpost är att extrahera privat nytta stämmer visserligen, men slutsatsen 

att kontrollägande bara förekommer när minoritetsskyddet är svagt och att minoriteten 

alltid utnyttjas måste dock avfärdas som felaktig, åtminstone vad gäller Sverige. 

Skälet till den felaktiga tolkningen är troligen hänförlig till en förenklad syn på vad 

privat nytta kan bestå i och innebära för övriga aktieägare.
171

 Frågan om varför det 

finns olika bolagssystem och varför de fungerar mer eller mindre bra kan således inte 

endast eftersökas i lagstiftningen, varför kulturens betydelse nu ska studeras.  

 

4.7.3 Kulturens betydelse 

Det svenska bolagsstyrningssystemet bygger på nära relationer präglade av 

samförstånd mellan staten och kontrollägarfamiljerna.
172

 Dessa familjer har haft 

mycket viktig roll i det svenska näringslivets utveckling, vilket har lett till att den 

icke-ekonomiska privata nyttan är stor i Sverige. Som framgått av definitionen av 

icke-ekonomisk privat nytta i avsnitt 1.4, kan den delas upp utifrån dess påverkan på 

minoriteten – den kan vara positiv eller negativ.  Med den positiva avses t.ex. att 

kontrollägaren får hög status och en framskjuten samhällsposition, vilket är betydligt 

lättare att uppnå i en liten ekonomi än i en stor.
173

 Denna relation skapar ett socialt 

tryck på ägarna att agera ansvarsfullt och inte utnyttja minoriteten.
174

 Det kan också 

förväntas att dessa familjer kontrollerar bolagen med stort engagemang, som gör att 

fördelarna med sådant koncentrerat ägande överväger nackdelarna.
175

 En annan 

mycket viktig aspekt av den svenska kulturen är den transparens som präglar 

samhällslivet. Den oberoende finanspressens granskning är omfattande och 
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genomslaget stort. Insynen i börsbolagens verksamhet är mycket god. Information om 

vilka som är aktieägare, hur stor andel av kapital och röster de kontrollerar samt 

förekomsten av kontrollförstärkande mekanismer är lätt tillgänglig.
176

  Även andra 

samhälleliga faktorer påverkar förekomsten av minoritetsförtryck, däribland 

skattesystemets funktion, mediernas granskning och genomslag i samhället samt 

sociala normer. I sådana studier har Sverige genomgående positiva resultat, vilket kan 

antas vara en viktig anledning till att den svenska marknaden är så välfungerande.
177

 

 

En inflytelserik studie av Roe har visat att länder där vänsterpolitik förhärskat 

historiskt har mer koncentrerad ägarstruktur än andra länder.
178

 I vänstervridna länder 

med sammanpressad lönestruktur möter marknadssystemet motstånd på primärt två 

vis. För det första har kontrollägarna behövts som en motvikt till starka 

fackföreningar, eftersom det blir svårt att motivera en mera kortsiktig och kapitalistisk 

filosofi i en sådan miljö. För det andra har det mött motstånd att utforma 

ersättningssystem som ger styrelsen tillräckliga incitament att styra bolaget med 

vinstmaximering som rättesnöre. Mot bakgrund av detta kan förklaringen till att 

minoritetsförtrycket i vissa studier bedömts omfattande i Sverige bero på att den 

privata nytta svenska kontrollägare extraherar privat nytta av annan karaktär än 

genom att plocka ut ekonomiska fördelar ur bolaget för egen del. Den positiva icke-

ekonomiska privata nyttan i Sverige är alltså stark. Samma sak gäller den negativa 

icke-ekonomiska privata nyttan -  svenska kontrollägare har ofta anklagats för att 

ägna sig åt imperiebyggande och överinvesteringar i mogna branscher. De strävar 

dessutom efter att behålla sina kontrollposter och hindrar därmed 

minoritetsaktieägarna från att göra exit och erhålla budpremie.
179

 Utifrån studier som 

genomförts avseende familjekontrollerade börsbolags avkastning och börsvärde tycks 

denna kritik befogad.
180

 Kontrollägandets största problem är således att verksamheten 

diversifieras för mycket, vilket leder till effektivitetsförluster.
181

 De båda 
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bolagsstyrningssystemens ineffektivitet härrör alltså från förekomsten av den icke-

ekonomiska negativa privata nyttan, den fula.  

 

4.8 Utveckling av bolagsstyrningssystemet 

Ett bolagsstyrningssystem måste alltid och först och främst garantera två saker. För 

det första måste bolagets verksamhet fritt kunna styras och kontrolleras av de mest 

lämpade personerna, utan att regler eller andra normer lägger hinder i vägen. För det 

andra måste det finnas effektivt ansvarsutkrävande för hur denna frihet utövas.
182

 Det 

kräver flexibla men klara regler, transparens, sociala normer och en effektiv marknad.   

Bolagstyrningssystemet och dess funktion på en viss marknad är alltså beroende av 

det omgivande samhället och den bolagsrättsliga regleringen. Det är därför 

problematiskt att införa regler från marknader som fungerar annorlunda, eftersom 

systemets regler har ömsesidig påverkan på varandra och systemet måste hänga 

ihop.
183

 Inget av systemen är överlägset det andra på ett övergripande plan. Båda 

systemen leder till suboptimalt resursutnyttjande till följd av separationen mellan 

kontroll och ägande, det avgörande blir vilket system som minskar 

intressekonflikterna bäst i en viss situation.
184

 Aktieägarna kommer således att föredra 

en kontrollägare framför spritt ägande endast under förutsättning att agentkostnaderna 

blir lägre och vice versa.
185

 Trots detta har EU:s arbete under senare år varit inriktat 

på att konvergera kontrollägarsystemet mot marknadssystemet. I sammanhanget kan 

nämnas arbetet för att förbjuda röstvärdesdifferenser, kravet på oberoende 

styrelseledamöter och budpliktsregleringen.
186

 I det ursprungliga förslaget till 

takeover-direktivet var den s.k. genombrottsregeln obligatorisk, men blev i slutändan 

dispositiv.
187

 Regeln innebär, förenklat, att rösträttsdifferentieringar och 

överlåtelsebegränsningar saknar verkan i en uppköpssituation. Genom denna regel 

kan kontroll över bolaget uppnås utan en befintlig kontrollägares samtycke. 

Kontrollägare skulle därmed inte få ersättning för att överlåta kontrollen över bolaget, 

vilket minskar incitamenten att inneha kontrollposter. Om kontrollägandet skulle 
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upphöra abrupt på grund av nya regler, behöver det ersättas av det marknadssystemet, 

vilket sannolikt skulle ta avsevärd tid.
188

 Det koncentrerade ägandet har präglat 

Sverige i ett helt sekel. En stark koppling finns mellan kontrollägande och 

vänsterpolitik, där kontrollägarna utgjort motvikt till starka fackföreningar. Vidare 

saknar Sverige tillräckligt stor produkt- och kontrollmarknad för att disciplinera 

styrelsen. Den viktigaste förklaringen ligger dock i att styrelsens ställning är svagare 

och att dessa kan röstas bort närhelst en majoritet av aktierna kan ansamlas för ett 

sådant beslut.
189

 

 

Endast tre procent av de svenska börsbolagen är ”ägarlösa”.
190

 Ägarstrukturen på den 

svenska aktiemarknaden har dock genomgått ett antal stora förändringar under de 

senaste decennierna. För det första har allmänhetens aktieägande som andel av det 

totala börsvärdet minskat från en fjärdedel till en tiondel. För det andra har det 

utländska ägandet ökat från tio procent till över 40 procent idag. För det tredje har det 

industriella aktieägandet minskat till förmån för det institutionella 

ägandet.
191

Samtidigt kan konstateras att det inte finns tillräckligt många aktörer i 

Sverige med vilja och förmåga att bära upp det svenska kontrollägarsystemet 

framgent. De institutionella ägarna har börjat ta en mer aktiv roll i bolagsstyrningen, 

dock utan att representeras i bolagens styrelser. Däremot samarbetar dessa ägare ofta 

med varandra, deltar i valberedningar och bolagsstämmor samt utövar makt genom 

informella kontakter med bolaget.
192

 Denna förändring kan förväntas leda till en 

positiv press på kontrollägarna att bli mer effektiva och minska den privata nyttan. 

Det är däremot svårt att föreställa sig att de institutionella ägarna skulle vara 

intresserade av att ersätta kontrollägarna, eftersom kontroll och övervakning skulle 

kräva oproportionerligt stor riskexponering och höga kostnader.
193

  

 

Regleringens starka fokus på aktieägarna gör att det kan ifrågasättas om 

marknadssystemet är möjligt att tillämpa för bolag i Sverige.
194

 Regleringen av 
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bolagsstyrningen bör vara flexibel och möjliggöra organisk utveckling utifrån faktiska 

behov. När kontrollägandet minskar måste det ersättas av andra mekanismer.
195

 

Marknadssystemet anpassar sig snabbare till nya marknadsförhållanden och är 

därmed effektivare när strukturomvandlingar krävs. Kontrollägarsystemet fungerar 

istället bättre när långsiktighet och stabilitet i företaget behövs.
196

 Således varierar den 

lämpliga ägarstrukturen inte bara mellan olika marknader, utan också̊ mellan olika 

branscher och bolag. Eftersom bolag är i behov av att vara i ständig utveckling kan ett 

visst bolag vid olika tillfallen gynnas mest av spritt respektive koncentrerat ägande.
197

 

Marknadssystemet riskerar lida av kortsiktighet eftersom styrelsens prestation 

värderas utifrån aktiekursen, som i sin tur bestäms utifrån den senaste 

kvartalsrapporten.
198

 Samtidigt driver systemet på förändring och utveckling eftersom 

det är enkelt att ersätta styrelsen genom att överta bolagets kontroll. 

Kontrollägarsystemet riskerar istället lida av ett allt för långsiktigt perspektiv, där 

huvudsyftet är att kontrollägaren ska kunna behålla sin stabilitet. En sådan långsiktig 

stabilitet kan samtidigt främja långsiktigt lönsamma projekt.
199
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5 Motiven bakom minoritetsskydd i allmänhet 

och budplikt i synnerhet 

5.1 Inledning 

I detta avsnitt ska motiven som ansetts motivera budpliktens införande presenteras. 

Av nödvändighet rymmer detta avsnitt även en mer allmän diskussion om 

minoritetsskyddet i aktiebolag. Efter detta avsnitt kommer två avsnitt att ägnas åt att 

utreda om de farhågor som lyfts fram i detta avsnitt verkligen riskerar materialiseras. 

Sedan sker en utvärdering av dessa frågor i avsnitt 8.  

 

5.2 Problemformulering 

Att skydda minoritetsaktieägarna är ett underliggande ändamål inom 

aktiebolagsrätten, som syftar till att göra bolagets kapitalanskaffning billigare.
200

 

Samma sak gäller det aktiemarknadsrättsliga ändamålet att främja förtroendet för 

aktiemarknaden. Förtroende har inget egenvärde för marknaden, utan behövs endast 

för att investerare ska vara villiga att satsa kapital i de noterade bolagen. För att 

aktiebolagen och aktiemarknaden ska kunna maximera vinsten, krävs att avvägningen 

mellan handlingskraft och skyddet för investeringar är ändamålsenlig. Den svenska 

associationsrättens nestor Nial ansåg mot denna bakgrund att regleringen av 

minoritetsskydd är en av associationsrättens mest komplicerade frågor.
201

 Syftet med 

ABL 1975 var att minska antalet regler som förutsatte kvalificerad majoritet för vissa 

beslut och andra särskilda minoritetsskyddsregler, för att öka bolagens handlingskraft. 

För att skydda minoriteten var tanken att generalklausulerna, som hindrar otillbörliga 

fördelar för någon aktör på aktieägarna eller bolagets bekostnad.
202

 Enligt min 

uppfattning är en sådan reglering ändamålsenlig, eftersom den är effektiv för att 

hindra en kontrollägare från att extrahera privat ekonomisk nytta och samtidigt inte 

hämmar kontrollägarens legitima styrning av bolaget.  
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Aktierna i ett aktiebolag är som vilken annan vara som helst. Priset för bolagets aktier 

kommer således styras av lagarna om utbud och efterfrågan. Den som bildar eller 

kontrollerar ett aktiebolag har därför anledning att utforma bolagets bolagsordning så 

att investerare blir villiga att finansiera bolagets verksamhet. Det bolag som på ett 

övertygande sätt kan utlova hög avkastning får härigenom en låg kapitalkostnad.
203

 

Eftersom en kontrollägare således har incitament att utforma bolagsordningen så att 

avvägningen mellan bolagets effektivitet och skyddet för minoritetens investeringar 

blir attraktiv, kan det ifrågasättas om minoritetsskyddsregler ska vara tvingande. I 

Sverige finns omkring en halv miljon aktiebolag, vars verksamhet och storlek skiljer 

sig markant åt. Ett litet fåmansaktiebolag har inte särskilt många likheter med de 

aktiemarknadsbolag som detta arbetar handlar om. Som framgår av de 

nationalekonomiska utgångspunkterna i avsnitt 2.2, skapar marknaden i de flesta fall 

mer ändamålsenliga lösningar än lagstiftaren. En dispositiv reglering av 

minoritetsskyddet kan antas vara mer effektiv än en tvingande dels eftersom 

regleringen då specialanpassas för det enskilda fallet, dels eftersom bolagets 

kontrollägare har incitament att skapa en bolagsordning som ger så låg kapitalkostnad 

som möjligt.
204

 Inte heller en sådan reglering är dock utan effektivitetsbrister. Om 

varje bolag får utforma sitt eget minoritetsskydd, måste investerare lägga ner resurser 

på att inhämta information om och prissätta dessa. Eftersom kontrollägaren kommer 

att ha möjlighet att försämra minoritetsskyddet, uppkommer en osäkerhet som också 

måste prissättas.
205

 En minimireglering av aspekter som kan antas vara likartade i alla 

bolag i kombination med dispositiva minoritetsskyddsregler bör innebära att 

transaktionskostnaderna och kapitalkostnaden minskar.
206

 Som exempel på regler som 

bör gälla alla bolag hör enligt min mening associationsrättsliga grundsatser såsom 

likhetsprincipen, generalklausulerna och förbudet mot värdeöverföringar. Sådana 

regler hindrar den rena formen av ekonomisk privat nytta, det vill säga stöld. Däremot 

varken kan eller bör rättssystemet försöka sig på att pröva det företagsekonomiskt 

riktiga i affärsbeslut.
207
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5.3 Regleringsiver vid skandaler 

I likhet med många andra minoritetsskyddsregler har budpliktsregleringen införts som 

ett svar på skandaler. Uppmärksammade händelser föranleder ofta nya regler som 

kostar mer än de smakar.
208

 De första budpliktsreglerna i Storbritannien infördes som 

en motreaktion på flera uppmärksammade uppköp där minoriteten ansågs utsatt för 

press och utnyttjades.
209

  Även i Sverige föranledde enskilda uppköp förslag på 

införande av budplikt genom uttalanden i medier och riksdagsmotioner, som dock inte 

vann gehör förrän 1999.
210

  Stattin definierar en skandal som en händelse som gör 

lagstiftaren, marknaden och allmänheten tillräckligt chockad  för  att  anse  att  ny 

reglering  behövs  för  att  hindra  att  samma  sak  händer  igen.
211

   

Bevekelsegrunden för de brittiska budpliktsreglerna var just sådana skandaler. 

Budpliktsrerglerna är tvingande och av förbudskaraktär, vilket enligt Stattin är den 

strängaste och mest skadliga regleringsformen.
212

 

 

Det finns ingen anledning att tro att en reglering som undanröjer alla möjligheter till 

missbruk är eftersträvansvärd, eftersom en sådan reglering medför kostnader som 

överstiger fördelarna. Förbudsreglering innebär att ett skadligt agerande hindras på 

förhand (ex ante), medan en missbruksreglering sanktionerar en inträffad överträdelse 

(ex post). Det är uppenbart att ett kontrollägarskifte kan leda till både positiva och 

negativa förändringar. Budpliktsregleringen bygger på en presumtion för illvilligt 

uppsåt, vilket borde vara främmande för en välutvecklad rättsordning.
213

 

Minoritetsskyddet i ABL gäller i huvudsak ex post, vilket innebär att positiva åtgärder 

inte träffas av reglerna i lika stor utsträckning. Med ett adekvat skydd ex post har 

minoritetsaktieägarna inget behov av en ex ante-reglering. Aktieägarna kan uppfatta 

att de gynnas av budplikten eftersom de får en större premie när ett bud sker, utan att 

uppfatta att färre bud sker. Sådana känslomässiga rättviseargument bör dock inte 

tillåtas styra utformningen av lagstiftning. 
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Innan marknaden för företagskontroll var reglerad, förekom metoder vid 

företagsförvärv som uppfattades som stötande. Aktieägarna i målbolag utsattes för 

påtryckningar att sälja sina aktier, vid äventyr att budgivaren annars skulle använda 

sin kontrollpost till att plundra bolaget och därmed sko sig på minoritetsaktieägarnas 

bekostnad. Det allmänna intresse som budplikt syftar till att uppfylla är att aktieägarna 

i ett målbolag har rätt till likabehandling. Detta intresse upprätthålls på två vis genom 

budplikten. För det första garanterar reglerna att alla aktieägare får samma vederlag 

per aktie och för det andra garanterar reglerna att alla aktieägare får möjlighet att sälja 

sina aktier när en aktieägare passerar budpliktsgränsen. I det följande ska dessa 

målsättningar med budpliktsregleringen diskuteras.   

 

5.4 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen utgör grunden for budpliktens huvudkomponenter, rätten 

till lika bud och rätten till exit. Principen har ingenting att göra med den 

aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen, som kommer till uttryck i 4 kap 1 § ABL.
214

 

Enligt bestämmelsen har alla aktier i bolaget samma rätt, om inte annan reglering 

införs i bolagsordningen enligt 4 kap. 2-5 §§ ABL. Likhetsprincipen reglerar bolagets 

interna förhållanden, det vill säga relationen mellan bolagsorganen och aktierna. 

Likabehandlingsprincipen rör istället relationen mellan budgivarens och målbolagets 

aktieägare.
215

 Aktiebolagskommittén anförde att kravet på likabeehandling i en 

budsituation byggde på̊ en missuppfattning av den bolagsrättsliga principen.
 216

 

Argumentet att likabehandlingsprincipen saknar rationell grund har också förekommit 

på många håll i doktrinen.
217

 Enligt min uppfattning utgör budpliktsregeln en 

långtgående begränsning av den fria marknaden. Det är svårt att föreställa sig någon 

annan marknad där regler som tvingar en köpare att sluta avtal med ett stort antal 

säljare enbart eftersom köparen köpt motsvarande varor av andra säljare och dessutom 

på precis samma villkor.
218
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Det står klart att budpliktsreglerna inte kan motiveras med bolagsrättsliga principer.
219

 

Däremot är aktiemarknadsrätten ett förhållandevis nytt rättsområde som fortfarande är 

i vardande. Det är inte förvånande att ett nytt rättsområde innebär att nya principer 

skapas. I Storbritannien, där likabehandlingsprincipen först infördes, har andra motiv 

än den bolagsrättsliga likhetsprincipen framförts. För det första har anförts att 

likabehandling garanterar aktieägarna möjlighet att besluta huruvida budet ska 

accepteras utan otillbörlig påverkan. För det andra syftar regeln till att jämna ut 

förutsättningarna för kvalificerade och okvalificerade ägare i målbolaget och för det 

tredje har regeln ansetts nödvändig för att skydda minoritetsaktieägarna mot 

kontrollägare.
220

 Alla tre motiven har det gemensamma ändamålet att upprätthålla 

förtroendet för värdepappersmarknaden.
221

  I det följande ska dessa tre motiv prövas. 

Eftersom deras relevans är beroende av budpliktens effekter på marknaden(som 

utreds i avsnitt 7), kommer det slutliga svaret att presenteras i avsnitt 8. 

 

Likabehandlingsprincipen kan i princip regleras på̊ tre olika nivåer. Till att börja med 

kan regeln kräva likabehandling inom budet, det vill säga att det lämnas på generella 

villkor. Vidare kan principen utsträckas till att kräva anpassning av budet till för-, 

sido- och efteraffärer. Slutligen finns den mest långtgående varianten, 

budpliktsregeln, där förutom de nämnda kraven även en plikt att lämna ett fullständigt 

erbjudande ingår.
222

 Frågan blir således om de problem som ovan beskrivits från ett 

brittiskt perspektiv kan anses vara relevanta i en svensk kontext och vilken nivå av 

likabehandling regleringen bör kräva.   

 

5.5 Rätten till lika bud 

Anledningen till att en kontrollägare erbjuds ett kontrollpremium är att denne vid 

försäljning överlåter inte bara aktiernas ekonomiska rättigheter, utan även sin kontroll 

och det därmed förknippade värdet. Kontrollen har ett värde i sig, genom att ägaren 

själv kan bestämma över förvaltningen av sitt och övriga aktieägares kapital, medan 

minoritetsägarna är utelämnade till dennes beslutsfattande.
223

 Minoritetsaktieägarna 
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har istället fördelen av diversifiering. Genom deras betydligt mindre innehav 

uppkommer möjlighet till riskspridning som inte står en kontrollägare till buds. 

Vidare medför kontrollposten privat nytta av såväl ekonomisk som icke-ekonomisk 

art, för vilken kontrollägaren kommer att kräva ersättning. Kontrollägare utövar 

övervakning och inflytande på styrelsen och ledningen, vilket är kostsamt. Eftersom 

kontrollägarens insatser gynnar bolagets värdeskapande, tillkommer dessa insatser 

även minoriteten, som alltså åker snålskjuts på kontrollägaren. Ur köparens perspektiv 

motiveras betalning av kontrollpremium av dennes möjligheter att få större 

avkastning på kontrollposten än dess befintliga ägare. Enligt min uppfattning saknas 

rationell grund för att motivera att minoritetsaktieägarnas rätt till del av varken 

köparens eller säljarens överskott, eftersom de inte bidragit till dem. Berle & Means, 

som lade grunden till den anglosaxiska debatten kring agent-problematiken, ansåg att 

kontrollen över bolaget var en tillgång som tillhörde bolaget och därmed aktieägarna 

pro rata.
224

 I ett spritt ägt bolag skulle kunna hävdas att så är fallet, eftersom 

kontrollen där utövas av styrelsen för aktieägarnas räkning. Det svenska systemet 

bygger dock på att aktiva ägare skapar värde i bolagen genom att anpassa dess 

verksamhet och göra näringslivet dynamiskt.
225

 Eftersom kostnaden för att utöva 

övervakning och kontroll måste bäras av kontrollägaren, bör denne även få tillskansa 

sig värdet av den.
226

 Kontrollen tillkommer alltså den som kan utöva den. 

Minoritetsägarna saknar kontroll i bolaget och därmed är den enda tillgång de kan 

sälja aktiernas ekonomiska rättigheter. Det vore därmed inte bara ekonomiskt 

irrationellt att tillskifta dem delar av kontrollpremien, utan också en orättfärdig 

omfördelning utan juridiskt övertygande grund. Situationen i Sverige är mycket 

annorlunda jämfört med Storbritannien, där ingen av målbolagets ägare innehar 

kontroll som dessa kan överlåta. På en sådan marknad är ett krav på lika bud rimligt 

och medför inte att värdet av budgivarens effektivitetsförbättringar fördelas på ett 

ineffektivt vis.  
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5.6 Rätten till exit 

Rätten att lämna bolaget vid ett kontrollägarskifte bygger uppenbarligen på 

antagandet att ett sådant är till skada för målbolaget och dess aktieägare. Hur mycket 

privat nytta som extraheras av en kontrollägare är inte beroende på om denne är god 

eller ond, utan beror på hur lagstiftningen är utformad och hur den upprätthålls.
227

 

Givetvis förekommer fall där målbolagets aktiekurs går ner eftersom den nye 

kontrollägaren missbrukar sin position eller helt enkelt är dålig på att styra bolaget, 

men minoritetens generella rätt till exit är ett trubbigt instrument att möta detta 

problem med.
228

 Exit-rätten är betydligt mer befogad vid uppkomsten av en 

kontrollpost än när kontrollen övergår från en ägare till en annan. På en marknad där 

det spridda ägandet dominerar är farhågan att en kontrollägare ska extrahera privat 

nytta till skada för bolaget mer förståelig och sannolikheten för att sådan ska 

förekomma i högre utsträckning är betydligt större. I avsnitt 7 kommer att risken för 

att en ny kontrollägare i högre utsträckning än den befintliga skulle extrahera privat 

nytta. Om så inte är fallet kan konstateras att situationen bäst löses via väl avvägda, 

sedvanliga minoritetsskyddsregler. Inom ramen för ABL:s minoritetsskydd innebär 

väsentliga förändringar av verksamheten ingen rätt till exit för minoriteten. Med två 

tredjedelars majoritet kan bolagsordningen ändras och bolagets verksamhet kan 

därmed förändras radikalt, utan någon rätt för en potentiellt sett stor minoritet. Det är 

ett utslag av den grundläggande majoritetsprincipen som är en förutsättning för att 

bolaget ska vara handlingskraftigt.  Ett av aktiemarknadens främsta funktioner är att 

den låter investerare förvärva och avyttra aktier frivilligt vid varje tidpunkt.
229

 Denna 

funktion är viktig att upprätthålla, men det sker bäst genom prissättning utifrån utbud 

och efterfrågan, inte genom regler som tvingar en av avtalsparter att sluta avtal till ett 

förutbestämt pris.  
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6 Marknaden för företagskontroll 

6.1 Inledning 

I detta avsnitt ska marknaden för företagskontroll diskuteras. Avsnittet syftar till att 

lägga grunden för det närmast därefter följande kapitlet om vilken effekt en 

budpliktsreglering kan förväntas få på denna marknad. Det sker genom att den 

akademiska debatten om marknaden för företagskontroll först presenteras översiktligt. 

Därefter redogör jag för de incitament som driver bolag att genomföra 

företagsförvärv. Avsnittet avslutas med att jag redovisar hur ett företagsförvärv 

struktureras beroende på om bolaget har en kontrollägare eller utspritt ägande.  

6.2 Problemformulering 

Startskottet för den akademiska diskussionen om marknaden för företagskontroll 

avfyrades 1965, då Manne konstaterade att denna marknad i grunden fungerar som 

vilken marknad som helst.
230

  Den vara som handlas på marknaden är rösträtter som 

ger innehavaren möjlighet att kontrollera bolag.
231

 Det har under decennier pågått en 

akademisk debatt om och i vilken utsträckning denna marknad bör regleras. 

Ståndpunkten i frågan är beroende på vilken perspektiv som anläggs på effekterna av 

att kontrollen över företag kan fritt överlåtas. De som förespråkar reglering anser att 

en köpare kommer att utnyttja kontrollrättigheterna för att exploatera minoriteten.
232

 

Förespråkare av en fri marknad för företagskontroll anser att möjligheten att överföra 

kontrollen över aktiebolag bidrar till en effektiv allokering av samhällets resurser. I 

detta sammanhang förtjänar värdet av entreprenörskap och riskvilja att 

uppmärksammas. Den som är beredd att erbjuda sig att förvärva aktier till ett pris 

långt över börskursen har uppenbarligen identifierat värden i bolaget som ingen annan 

ännu upptäckt eller förmått slå mynt av.
233

 Hotet om ett offentligt uppköpserbjudande 

har dessutom en disciplinerande effekt på dem som för tillfället har kontrollen över 

bolaget. I Storbritannien, där ägandet är spritt och kontroll därmed enklare att 

förvärva, betraktas risken för ett bud som en av bolagsstyrningens viktigaste 
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komponenter.
234

 Marknaden för företagskontroll kan således anses vara en marknad 

där olika ledarskapsteam konkurrerar om att få styra och kontrollera bolagen.
235

 I 

Sverige har kontrollägaren alltid möjlighet att avsätta styrelsen om den missköter sitt 

uppdrag, men frågan är om någon har möjlighet att överta kontrollen i ett sådant bolag 

eller, annorlunda uttryckt, vem som kontrollerar kontrollägaren. 

 

Börsbolagens strategier behöver förändras i takt med samhällsutvecklingen och 

därmed finns behov av att dessa strategier ibland utvecklas av nya aktörer. Om ett 

bolags aktiekurs är låg till följd av ineffektiv styrning av bolaget, finns möjlighet för 

någon utomstående att ta över styrningen i bolaget och öka dess värde. Ju mer 

undervärderade aktierna är i förhållande till bolagets potential, desto mer lockande 

blir det för någon utomstående att förvärva kontrollen.
236

 Det förutsätter vidare att 

parterna är erforderligt informerade, vilket det finns goda skäl att anta mot bakgrund 

av börsens omfattande krav på informationsgivning, både från noterade bolag och 

från budgivare. För att offentliga uppköpserbjudanden ska genomföras krävs 

dessutom att transaktionskostnaderna är tillräckligt låga för att inte budgivarens 

överskott av uppköpet ska gå förlorad.
237

 Enligt tesen om parternas rationalitet och 

maximering av sin egennytta ska ett uppköp leda till att samhällets resurser utnyttjas 

på det mest ändamålsenliga viset. Om alla transaktionskostnader kunde elimineras, 

skulle uppköp ske så fort ett bolags värde inte motsvarade dess potentiella 

maximumvärde.
238

 Ett företagsförvärv genomförs endast om budgivaren och 

målbolagsaktieägarna uppfattar att de får ett överskott av transaktionen. Det erbjudna 

vederlaget överstiger därför regelmässigt aktiernas börskurs med fem till 30 procent 

och är ibland betydligt högre än så.
239

 I praktiken förekommer såväl värdegenererande 

och värdeförstörande förvärv av företagskontroll, eftersom marknaden inte uppfyller 

kriterierna för perfekt konkurrens och parterna inte alltid agerar rationellt. Alla 

jurisdiktioner där en marknad för företagskontroll finns har således infört åtminstone 

någon typ av reglering för denna marknad.
240

 

 

                                                 
234

 Bergström & Rydqvist, s. 55.  
235

 Collin, s. 126. 
236

 Manne, s. 112 f.  
237

 A.a.s. 114. 
238

 Eklund & Wiberg, s. 21. 
239

 Sevenius (2007), s. 274.  
240

 Sepe, s. 15.  



 

 

 

64 

6.3 Drivkrafter för uppköpserbjudanden 

Det finns många skäl till att bolag önskar förvärva andra bolag. Både 

makroekonomiska faktorer och förhållandena i enskilda bolag leder till att 

uppköpserbjudanden sker. Frekvensen av uppköp går starkt i vågor, som tycks bli mer 

omfattande för varje våg.
241

 Sedan 1900-talets början har sex sådana vågor 

identifierats, varav den senaste utspelade sig under tiden närmast innan finanskrisen 

2008. Av dessa har Sverige varit delaktiga sedan den fjärde vågen, som skedde under 

1980-talet.
242

 Det kan i sammanhanget nämnas att det under 2015 genomfördes 

företagsförvärv avseende större värden än någonsin tidigare.
243

 Den viktigaste faktorn 

för att en förvärvsvåg ska utbryta är låga räntor, eftersom det leder till att kapital är 

billigt och alternativa investeringar ger låg avkastning.
244

 Även andra förändringar i 

samhället leder till behov av strukturomvandling, exempelvis de omfattande 

avregleringar som skett av tidigare statlig verksamhet, allt snabbare teknisk 

utveckling och föränderlig konkurrens. Det alltmer globala näringslivet leder till att 

allt större, multinationella företag uppstår.
245

 Denna utveckling har dock gått 

långsammare i Europa än i USA, där marknaden för företagskontroll varit mycket 

intensiv. Mycket talar för att det är ett viktigt skäl till att den europeiska tillväxten 

varit lägre än den amerikanska under de sista decennierna.
246

 För att företag i Europa 

ska kunna konkurrera med de amerikanska bolagen krävs att den inre marknaden 

förverkligas genom att näringslivet i EU konsolideras.
247

 

 

På bolagsspecifik nivå finns två huvudsakliga skäl att genomföra ett uppköp – att 

maximera aktieägarvärdet och att maximera egennyttan.
248

 Det första skälet bygger på 

att budgivaren tror sig kunna skapa större värde i det uppköpta bolaget än de som 

tidigare kontrollerade det. Aktieägarvärdet kan maximeras genom minskade 

agentkostnader eller genom synergier, det vill säga effektiviseringar som realiseras 

genom att budgivarens och målbolagets verksamheter slås samman.
249

 Det andra 

skälet innebär att den som kontrollerar budgivaren tror sig öka sin privata nytta 
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genom att genomföra förvärvet.
250

 Som framgått av diskussionen i avsnitt 4.4 har den 

som kontrollerar ett börsbolag en tendens att överinvestera och ägna sig åt 

imperiebyggande snarare än att maximera aktieägarvärde. En viktig anledning till att 

uppköp genomförs är att det är ett betydligt snabbare sätt att uppnå tillväxt i bolaget, 

jämfört med att utveckla verksamheten organiskt.
251

 Bolag som genomför förvärv är 

ofta verksamma i mogna branscher, där diversifiering kan vara nödvändigt för fortsatt 

lönsamhet.
252

 Marknader genomgår utvecklingsfaser, under vilka konkurrensen i 

branschen förändras. Vanligen finns inledningsvis ett stort antal aktörer, men antalet 

minskar gradvis genom att somliga aktörer gör konkurs och andra förvärvas av andra 

bolag. Uppköpserbjudanden blir härigenom en metod för att öka den egna 

marknadsandelen och garantera bolagets fortlevnad.
253

 Minoritetsaktieägare i bolag 

som genomför uppköpserbjudanden drabbas således av ineffektivitet till följd av 

agent-principal-konflikter på samma vis som i den löpande verksamheten. Men 

eftersom uppköp avser så stora värden och i ett slag leder till en förändring i bolagets 

tillväxtstrategi, som annars hade tagit flera år, är effekterna av konflikten betydligt 

större.
254

 

 

6.4 Ägarstrukturens påverkan på marknaden för företagskontroll 

6.4.1. Bakgrund 

Ägarstrukturen i ett målbolag har stor påverkan på hur ett uppköpserbjudande 

struktureras och vice versa. Regleringen av uppköpserbjudanden påverkar systemet 

för bolagstyrning.
255

 Om bolaget har en kontrollägare, har denne möjlighet att 

blockera uppköpserbjudandet. Det finns tre metoder för att förvärva aktier i 

börsnoterade bolag: genom köp på börsen eller genom offentliga respektive privata 

bud.
256

 Eftersom budgivaren och samtliga målbolagsaktieägare vill maximera sin 

avkastning, strävar de naturligtvis efter att vederlaget ska bli så lågt respektive högt 

som möjligt. Förhandlingsutrymmet i transaktionen är de effektivitetsförbättringar 

                                                 
250

 Romano, s. 22. 
251

 Firth, s. 241.  
252

 Charkham, s. 351. 
253

 Steger & Kummer, s. 5.  
254

 Kouloridas, s. 10-11.  
255

 Goergen, Martynova & Renneboog, s. 4.  
256

 Bergström & Rydqvist, s. 15.  



 

 

 

66 

som budgivaren avser att förverkliga. Fördelningen av värdet av dessa 

effektivitetsförbättringar är själva kärnan i marknaden för företagskontrolls funktion. 

 

6.4.2 Spritt ägande 

När ägandet i bolaget är utspritt och en kontrollägare saknas i bolaget sker ett uppköp 

vanligen endast genom ett offentligt uppköpserbjudande eller köp över börsen. För att 

en kontrollpost ska kunna byggas upp krävs att aktier förvärvas från ett stort antal 

aktieägare, vilket inte är möjligt genom privata förhandlingar, eftersom 

transaktionskostnaderna skulle bli allt för höga.
257

 Eftersom kontrollen över bolaget 

inte tillkommer någon aktieägare, utan styrelsen, betingar alla aktier samma värde. 

Att styrelsen har kontroll över bolaget innebär vidare att deras inställning till budet är 

av avgörande betydelse för förvärvets framgång.  

 

Akiteägarna i bolaget är föremål för två kollektiva beslutsproblem som är varandras 

direkta motsatser, free-riding och pressure to tender.
258

 Båda problemen beror på att 

aktieägaren endast beaktar vederlaget i budet och det bedömda värdet av bolaget om 

budgivaren får effektiv kontroll.
259

 Enligt free-riding-teorin är det omöjligt för en 

budgivare att lyckas genomföra ett förvärv för ett vederlag som lämnar utrymme för 

effektivitetsförbättringarna att skapa ett överskott.
260

 Det beror på att alla aktieägare 

hoppas på att andra aktieägare ska avyttra sina aktier och därmed möjliggöra för 

budgivaren att ta kontroll över bolaget och genomföra effektivitetsförbättringarna.
261

 I 

ett sådant scenario gynnas alltså varje aktieägare av att behålla sina aktier. 

Konsekvensen av detta agerande må vara rationellt från individuell synvinkel, men 

leder till att budgivaren inte uppnår kontroll och att effektivitetsförbättringen uteblir. 

Aktieägarna blir därmed tomhänta, eftersom de varken får del av budpremien eller 

effektivitetsförbättringen.
262

 Detta kollektiva beslutsproblem har hanterats genom 

reglerna om tvångsinlösen, som innebär att en aktieägare som har mer än 90 procent 

av röstetalet i bolaget har rätt att lösa in kvarvarande minoritetsaktier.
263

 Grossman & 
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Hart, som först lanserade free-rider-teorin, hade dock mer långtgående förslag för att 

åtgärda problemet. Enligt deras uppfattning borde en reglering av innebörd att den 

som förvärvade kontrollen efter förvärvet fick exkludera de kvarvarande aktieägarna 

från en del av värdet av effektivitetsförbättringen införas.
264

 

 

Pressure to tender innebär att aktieägaren godtar ett lägre bud än som annars hade 

godtagits, av rädsla att fastna i en minoritetsposition där budgivaren utövar sin 

kontroll över bolaget till skada för övriga aktieägare.
265

 Alla aktieägare hoppas att 

budet ska misslyckas och dras tillbaka, men avyttrar sina aktier eftersom de inte vet 

hur övriga aktieägare kommer att agera. Situation kan liknas vid det klassiska 

spelteoriexemplet fångarnas dilemma: om målbolagsaktieägarna kunde samordna sig 

och avvisa budet skulle alla tjäna på det, men det kollektiva beslutsproblemet leder till 

att budgivaren gör en god affär på målbolagsaktieägarnas bekostnad.
266

 Budgivaren 

kan tillämpa denna strategi genom att först erbjuda en begränsad del av aktierna ett 

mycket attraktivt pris och därmed uppnå kontroll över bolaget. Därefter har 

budgivaren möjlighet att övertyga övriga aktieägare att sälja till underpris, genom att 

förespegla dem en utsatt position som minoritetsägare om de inte accepterar. Risken 

för sådant agerande har varit en viktig bevekelsegrund för budpliktsregleringen.
 267

 

Bebchuck föreslår en helt annan lösning, som innebär att ett bud måste bli föremål för 

omröstning vid bolagsstämma i målbolaget. Om stämman röstar emot förslaget, måste 

budgivaren dra tillbaka budet. Om stämman röstar för förslaget, måste alla 

målbolagsaktieägare sälja sina aktier (i proportion till sitt innehav om budet är 

partiellt). På detta vis övervinns det kollektiva beslutsproblemet och 

målbolagsaktieägarna kan ta ställning till budet enbart utifrån en jämförelse av budets 

värde och bolagets värde om budet misslyckas.
268

 En ytterligare lösning kan vara att 

målbolagets styrelse söker efter en alternativ budgivare som är villig att betala ett 

högre pris, en så kallad white knight. Problemet med en sådan strategi är att det kan 

medföra höga kostnader och att styrelsen av självbevarelsedrift endast söker efter 

budgivare som är vänligt inställda till den befintliga styrelsen. 
269
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6.4.3 Kontrollägande 

Kontroll över ett börsbolag medför privat nytta, vilket illustrerats ovan i avsnitt 4. 

Värdet av en kontrollpost är således summan av aktiernas självständiga 

marknadsvärde och den privata nyttan. En kontrollägare värderar därför sina aktier 

högre än aktiernas sammanlagda marknadsvärde. Det är inte är möjligt att överta 

kontrollen över ett bolag utan att förvärva kontrollägarens aktier och kontrollägarens 

inställning är därför avgörande för förvärvets genomförande.
270

 Detta gäller fastmera i 

Sverige, där röstvärdesdifferentieringen innebär att kontrollägarnas tonvikt än mer 

ligger på den privata nyttan.
271

 Av denna anledning delas offentliga 

uppköpserbjudanden i Sverige typiskt sett upp i två steg. Först förhandlar budgivaren 

privat med kontrollägaren. På så vis kan förekomsten av ett potentiellt bud och dess 

villkor hållas hemliga, även om flaggningsreglerna och registreringen av aktierna i 

viss utsträckning hindrar detta.
272

 Transaktionskostnaden för att förhandla med 

kontrollägaren kan bli förhållandevis hög, särskilt eftersom kontrollägare ofta är 

ovilliga att avyttra sin kontrollpost trots ett generöst bud. Om förhandlingen trots detta 

lyckas lämnar budgivaren ett offentligt uppköpserbjudande på den övriga 

aktiestocken. Även i denna situation förekommer free-riding och pressure to tender. 

Till följd av budpliktsreglerna är budgivaren dock skyldig att förvärva 

minoritetsaktierna på identiska villkor som kontrollposten.  

 

6.4.4 Jämförelse 

Strukturen på företagsförvärv skiljer sig således åt mellan Sverige och Storbritannien. 

Förekomsten av en kontrollägare förändrar dynamiken i förhandlingen mellan 

budgivaren och målbolagets aktieägare. Eftersom kontrollägarna värderar sin 

aktiepost så högt, är det svårare för en budgivare att lyckas genomföra ett lönsamt 

förvärv. Marknaden för företagskontroll har därför varit betydligt mindre aktiv i 

Kontinentaleuropa än i den anglosaxiska världen. I konsekvens härav har 

strukturomvandlingen av näringslivet stannat av och allokeringen av samhällets 

resurser är därmed inte optimal.
273

 Sverige utgör dock ett undantag i detta 

sammanhang, åtminstone innan budpliktsreglernas ikraftträdande. Studier har visat att 
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fler lyckade uppköp har skett på den svenska aktiemarknaden än på den brittiska, 

relativt marknadernas storlek. Det får betraktas som anmärkningsvärt mot bakgrund 

av den svenska aktiemarknadens ägarstruktur och att Storbritannien anses ha Europas 

mest öppna och likvida aktiemarknad.
274
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7 Budplikt i kontrollägarsystemet 

7.1 Inledning 

I detta avsnitt ska budpliktens effekter på marknaden för företagsförvärv presenteras. 

Det sker genom att jag efter denna inledande problemformulering går igenom studier 

som har genomförts på detta område och diskuterar dessa. Först diskuteras hur 

bolagets värde påverkas av om budplikt gäller i bolaget eller ej. Därefter diskuteras 

om ett kontrollägarskifte i bolaget kan förväntas leda till att värdeskapandet i bolaget 

eller den privata nyttan kommer att öka, både med och utan budplikt. Vidare 

diskuteras om dessa effekter skiljer sig åt ifall de finns flera budgivare på bolaget. 

Avsnittet avslutas med en genomgång av de effekter som har iakttagits på marknaden 

vad gäller effekten av företagsförvärv och kontrollägarskiften.  

 

7.2 Problemformulering 

Budplikten garanterar alltså minoritetsaktieägarna rätt att avyttra sina aktier till 

samma vederlag per aktie som erlagts vid ett kontrollägarskifte. Den nya 

kontrollägarens skyldighet att lämna ett offentligt 

uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget följer av 3 kap. 1 § LUA, 

medan skyldigheten att erbjuda samma vederlag regleras i takeoverreglernas II.10.  

Ett svenskt uppköpserbjudande innebär som framgått vanligen att en kontrollpost 

överförs från den befintliga kontrollägaren till budgivaren.
275

 Eftersom budets 

framgång är beroende av kontrollägarens beslut huruvida denne ska sälja eller inte, 

har fientliga bud varit ovanliga och lyckade sådana har knappt förekommit.
276

 

Brittiska uppköp genomförs istället genom att aktier som tidigare varit i spridd ägo 

ansamlas hos budgivaren.
277

 Således överförs den privata nyttan i Sverige från den 

tidigare kontrollägaren till den nya, medan den istället uppstår genom att 

kontrollposten etableras i Storbritannien. Visserligen har styrelsen i ett brittiskt bolag 

tidigare haft möjlighet att extrahera privat nytta, men risken för att minoritetsägarnas 

ställning ska försämras är trots detta större när en kontrollpost uppstår än när den 
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endast överförs från en ägare till en annan.
278

 Utifrån detta vill jag påstå att 

budpliktens funktion som minoritetsskydd lättare motiveras i en brittisk kontext än i 

en svensk. Som vi kommer att se i det följande är dessutom budpliktens hämmande 

effekt på marknaden för företagskontroll starkare i ett land där kontrollägarsystemet 

gäller.  

 

Värdet av en kontrollpost är betydligt högre än aktiernas sammanlagda värde, 

eftersom kontrollposten medför privat nytta och innebär bestämmande inflytande i 

bolaget.
279

 Till följd av budplikten kan kontrollägaren svårligen få ersättning för detta 

värde eftersom alla aktieägare ska erbjudas samma vederlag. Följden blir därmed 

antingen att köparen tvingas betala överpris för minoritetsaktierna eller att köpet inte 

genomförs. Det beror på att budplikten innebär att alla möjligheter att extrahera privat 

nytta på minoritetens bekostnad försvinner.
280

 I ett bolag där ägandet är spritt betingar 

alla aktier samma värde, eftersom ingen av ägarna innehar en kontrollpost.
281

 Kravet 

på att erbjuda samma vederlag blir därmed inte alls lika betungande för köparen. I ett 

litet land som Sverige kan den befintliga kontrollägaren vara än mer ovillig att sälja 

sina aktier därför att dessa medför högre icke-ekonomisk privat nytta än i 

Storbritannien. Denna typ av privat nytta tar lång tid att bygga upp, är ofta knuten till 

en familj och är svår att överföra till köparen. Vidare torde kontrollägaren ofta 

värdera denna status högre än en budpremie som relativt sett ökar den totala 

förmögenheten marginellt. Att kontrollägandet i Sverige utövats av familjer som 

månar om sin samhällsställning kan antas innebära att kontrollmarknaden blir mindre 

likvid.
282

 Slutsatsen blir därmed att den icke-ekonomiska privata nyttan är positiv för 

bolagets värde under normala förhållanden, men gör marknaden för företagskontroll 

mer statisk.
283

  

 

I det följande jämförs effekten av budplikt med avsaknaden av en reglering gällande 

kravet på ett fullständigt erbjudande respektive kravet på att alla aktieägare ska 

erbjudas samma vederlag. Avsaknaden av reglering kommer att benämnas 
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marknadsregeln.
284

 De flesta studier som används är baserade på matematiska 

formler, men för att underlätta förståelsen av framställningen har jag försökt beskriva 

resultaten språkligt.  

 

7.3 Budplikten och bolagets värde 

Frågan i detta avsnitt är huruvida budplikten främjar bolagets värde och därigenom 

gagnar aktieägarna och samhällsekonomin. Ett bolags värde avgörs av de vinster 

bolaget genererar och eftersom vinstmaximering är syftet med ett aktiebolags 

verksamhet är bolagsvärdet den mest ändamålsenliga bedömningsgrunden för frågan 

om ett budplikten är effektiv eller ej.
 285

  I enlighet med redogörelsen för 

efterfrågeelasticitetens påverkan i avsnitt 2.2 kan konstateras att bolagets värde i 

uppköpssammanhang är beroende av två parametrar: sannolikheten för att ett bud 

lämnas och hur högt ett eventuellt bud är.
286

 I ett kontrollägarsystem måste värdet av 

effektivitetsförbättringen förvärvet avses medföra fördelas mellan tre parter: 

budgivaren, kontrollägaren (eller en större aktieägare) och minoritetsaktieägarna.  

 

Avtalsparternas strävan att maximera sin egennytta innebär att ett uppköp bara 

kommer att ske om båda parter tjänar på̊ affären. En befintlig kontrollägare säljer 

således sina aktier om det erbjudna vederlaget överstiger det värde aktierna betingar i 

dennes händer, d.v.s. värdeskapandet i bolaget plus dennes privata nytta. Omvänt 

krävs att köparen värderar kontrollblocket högre än vederlaget, det vill säga att 

effektivitetsförbättringen är högre än priset för samtliga aktier. Bergström, Högfeldt 

och Samuelsson (1994) visar hur förhandlingsutrymmet för budgivaren och 

kontrollägaren inskränks när ett krav på lika bud för samtliga aktier tillämpas under 

förutsättning att det finns en kontrollägare med 25 procent av aktierna respektive när 

det finns en större aktieägare med en cornerposition om tio procent av aktierna. När 

det är tillåtet att ge olika vederlag antas att minoritetsaktieägarna erbjuds en sedvanlig 

premie om 20 procent av börskursen. Effektivitetsförbättringen uppköpet medför 

antas uppgå till 50 procent. I ett sådant scenario får minoriteten 36 procent av 

effektivitetsförbättringen om det finns en större aktieägare och 30 procent om det 
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finns en kontrollägare. Det betyder att budgivaren och kontrollägaren/den större 

ägaren får utrymme att förhandla om 64 respektive 70 procent av 

effektivitetsförbättringen. Om istället likabudsregeln ska tillämpas och det finns en 

större ägare, får minoriteten hela 82 procent av effektivitetsförbättringen medan 

budgivaren och den större aktieägaren får förhandla om de resterande 18 procenten. 

Vid förekomst av en kontrollägare får minoriteten 60 procent av 

effektivitetsförbättringen och budgivaren och kontrollägaren har 40 procent att 

förhandla om. 
287

 

 

Vid första anblick framstår förbudet mot att prisdiskriminera som starkt positiv för 

minoritetsaktieägarna. Det förutsätter dock att allt annat förblir lika, det vill säga att 

sannolikheten för ett bud förblir densamma.
288

 Eftersom budets genomförande 

förutsätter att både budgivaren och kontrollägaren/den större aktieägaren anser sig få 

ett överskott av transaktionen, leder deras minskade förhandlingsutrymme till att färre 

bud kommer att lyckas. Detta problem förstärks ytterligare av de höga kostnader som 

är förknippade med att lämna ett offentligt uppköpserbjudande och att därefter 

kontrollera bolaget. Budgivaren måste först leta efter lämpliga uppköpskandidater och 

sedan göra en strategisk analys av det bolag som slutligen väljs ut. Dessa processer 

kräver både att internt arbete hos budgivaren utförs och att extern finansiella och 

juridiska rådgivare konsulteras.
289

 Trots att stora ansträngningar läggs på 

förberedelser, är lämnandet av ett bud förenat med stora risker. Budet kan misslyckas 

om inte tillräckligt många målbolagsaktieägare accepterar det eller ifall en 

konkurrerande budgivare lägger ett högre bud. Om budet lyckas kan det vara svårt att 

förverkliga de effektivitetsförbättringar som motiverade förvärvet.
290

  

 

Den stora skillnaden i förhandlingsutrymme minskar sannolikheten för att ett bud ska 

lämnas under en likabudsreglering i sådan utsträckning att bolagets värde försämras. 

Skillnaden är särskilt stor om det bara finns en större ägare i bolaget, där 

förhandlingsutrymmet minskar från 64 procent av effektivitetsförbättringen till endast 

18 procent. Argumentet att budpliktsregeln gynnar minoritetsaktieägarna är således 
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endast giltigt om man förutsätter att ett bud kommer att lämnas oavsett fördelningen 

av effektivitetsförbättringen.
291

   

 

7.4 Effektiva och ineffektiva kontrollägarskiften 

7.4.1 Inledning 

I det närmast föregående avsnittet nåddes slutsatsen att avsaknad av en likabudsregel 

leder till att värdet på minoritetsaktierna ökar, eftersom sannolikheten för att ett bud 

har starkare påverkan än fördelningen av effektivitetsförbättringen. Budpliktsregeln 

kräver dock inte enbart att vederlaget ska vara detsamma om ett bud på alla aktier 

lämnas, utan kräver även att budgivaren ska erbjuda samtliga aktieägare att sälja sina 

aktier, se 3 kap. 1 § LUA. I detta avsnitt ska undersökas huruvida kravet på att ge alla 

aktieägare möjlighet till exit har fog för sig. De flesta uppköpserbjudanden är 

villkorade med att 90 procent av aktierna accepterar erbjudandet, vilket möjliggör ett 

fullständigt övertagande för budgivaren. Ur ett sådant perspektiv kan kravet på att 

erbjuda sig att förvärva samtliga aktier framstå som mindre betungande i praktiken än 

i teorin.
292

 

 

Metoderna och möjligheterna till en ny ägares ökade avkastning är olika beroende på 

om denne förvärvar enbart en kontrollpost eller samtliga aktier. En kontrollägare kan 

effektivisera verksamheten genom att byta ut styrelsen mot en skickligare sådan och 

genom att själv vara skickligare på att driva bolaget än den tidigare kontrollägaren. 

Vid ett fullständigt ägande uppkommer fler möjligheter att öka avkastningen på 

investeringen. Ägaren kan i detta fall besluta över bolaget utan att behöva beakta 

minoritetens intresse och kan använda sig av koncernbidrag för att minska sin 

beskattningsbara inkomst. Det kan också betraktas som en fördel att kunna avnotera 

bolaget och därigenom undslippa de omfattande krav på transparens som gäller för 

börsbolag.
293

 Detta till trots får kravet att erbjuda sig att förvärva samtliga aktier i 

bolaget betraktas som långtgående. Kostnaden för ett fullständigt övertagande är 

mycket högre än kostnaden för en kontrollpost. Med tanke på att kontroll uppnås 

redan genom en röstandel om 30-40 procent, blir alternativkostnaden för den övriga 
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aktiestocken mycket hög. Budgivaren kan ha svårt att alls finansiera förvärvet och om 

det ändå är möjligt ger denne upp möjligheter till diversifiering av sina 

investeringar.
294

  

 

En befintlig kontrollägare säljer alltså sina aktier om det erbjudna vederlaget 

överstiger det totala värde aktierna betingar i dennes händer, det vill säga 

värdeskapandet i bolaget plus dennes privata nytta. Omvänt krävs att köparen 

värderar kontrollblocket högre än vederlaget. Om parterna är rationella kommer ett 

kontrollägarskifte bara ske om köparens totala värde är högre än säljarens.
295

 

Huruvida minoritetsaktieägarna gynnas eller missgynnas av ett kontrollägarskifte är 

således beroende på om den nye kontrollägarens högre värdering av aktierna är 

hänförlig till större värdeskapande i bolaget eller större privat nytta.
296

Problemet vid 

kontrollägarskiften är precis detsamma som i andra situationer där kontroll och 

ägande separeras - kontrollägaren har incitament att extrahera privat nytta snarare än 

att effektivisera verksamheten och öka bolagets värdeskapande. Bebchuk har i en 

inflytelserik studie undersökt just sådana överföringar av kontroll som är typiska för 

den svenska marknaden och hur de påverkas av huruvida budplikt gäller, som 

kommer att presenteras i ljuset av ett par andra studier i det följande.
297

 

 

7.4.2 Marknadsregeln 

Skillnaderna i värdeskapande och privat nytta mellan köpare och säljare är helt 

avgörande för huruvida en transaktion genomförs och huruvida den är positiv eller 

negativ för minoriteten när budplikt inte gäller. Bebchuk presenterar tre olika 

förutsättningar och utfall av dessa. Det första fallet är ett negativt kontrollägarskifte. 

Det kan endast ske om den nya kontrollägaren skapar mindre värde i bolaget men 

samtidigt tillskansar sig större privat nytta i sådan utsträckning att han ändå tjänar mer 

på kontrollposten än säljaren. Det andra fallet innebär att ett positivt 

kontrollägarskifte inte sker. Det beror på att den nya kontrollägaren skapar större 

totalt värde i bolaget, men att den befintliga kontrollägaren värderar aktierna högre 

eftersom denne extraherar mer privat nytta än den nya och att detta leder till högre 
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total avkastning på aktierna. Slutligen sker i det tredje fallet positiva 

kontrollägarskiften om det totala värdet som skapas i bolaget är större under den nya 

kontrollägaren och andelen som tillfaller denne i form av privat nytta är lägre, lika 

stor eller högre men att minoritetens värde av aktierna ändå är högre.
298

 

 

7.4.3 Budpliktsregeln  

På en marknad där budplikt gäller förändras förutsättningarna för att köparen och 

säljaren ska tjäna på transaktionen radikalt.  Köparen måste skapa värde i sådan 

utsträckning att det överträffar säljarens sammanlagda värde av värdeskapande och 

privata nytta för att denne ska vara beredd att sälja.
299

 Köparen kan inte extrahera 

någon privat nytta efter transaktionen eftersom denne är skyldig att erbjuda samtliga 

aktieägare att sälja sina aktier.
300

 Budpliktens fördel är därmed att separationen 

mellan kontroll och ägande upphör och att inga ineffektiva kontrollägarskiften kan 

ske. Nackdelen är förstås att kostnaderna för köparen ökar markant och att många 

positiva kontrollägarskiften därmed aldrig kommer till stånd. Bortsett från att köparen 

måste ersätta säljaren för dennes privata nytta utan att själv kunna extrahera sådan, 

måste han dessutom förvärva samtliga aktier till samma pris. Därmed tvingas köparen 

utöver värdet på aktierna som är hänförligt till värdeskapande betala mer än det 

dubbla värdet för säljarens privata nytta och fördela det på minoriteten. Med andra 

ord, om kontrollposten är 30 procent och medför privat nytta, måste köparen betala 

för en icke-existerande privat nytta på de 70 procent av aktierna som inte medför 

kontroll i bolaget.
301

 Slutsatsen är därmed att köparen endast genomför transaktionen 

om dennes förmåga att skapa värde i bolaget är avsevärt mycket större än den tidigare 

ägarens. Färre transaktioner kommer därmed att ske men samtliga transaktioner 

gynnar alla inblandade parter, det vill säga köparen, den tidigare kontrollägaren och 

minoriteten.
 302
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Skissen visar hur kostnaden för ett offentligt uppköpserbjudande ökar när budplikt gäller. Box E visar 

budgivarens förväntade värdeskapande i bolaget, vilket måste vara lika stort som de övriga boxarna, 

det vill säga den befintliga kontrollägarens privata nytta (A) + värdet av dennes aktier (B) + värdet av 

minoritetens aktier (C)  + den extra kostnad budpliktsregeln medför (D).
303

 

 

 

7.4.4 Utfall vid flera konkurrerande budgivare 

Effektiviteten i budplikts- respektive marknadsregeln förändras när fler än en 

budgivare kan och vill förvärva målbolagets aktier. Även i denna situation är 

budgivarens villighet att erlägga vederlag beroende på summan av dennes förväntade 

värdeskapande och privata nytta, medan den befintlige kontrollägarens vilja att sälja 

sina aktier är beroende på summan av dennes värdeskapande och privata nytta.
304

 Den 

budgivare som erbjuder det högsta vederlaget antas få förvärva aktierna. I en sådan 

situation kan marknadsregeln leda till suboptimala resultat. Om den ena budgivaren 

förväntas extrahera mer privat nytta än den andra, krävs ett betydligt större 

värdeskapande hos den andra för att väga upp för det. Vid antagandet att budgivarna 

avser förvärva en tredjedel av aktierna i målbolaget, kommer budgivaren med lägre 

privat nytta behöva kompensera för detta med tre gånger så mycket värdeskapande. 

Det beror på att privat nytta tillkommer den som kan extrahera den helt och hållet, 

medan värdeskapande endast tillfaller en aktieägare pro rata. Således kan en 

                                                 
303

 Skissen är hämtad från MARKT/2010/10/F, s. 124. 
304

 Schuster, s. 31. 



 

 

 

78 

budgivare som skulle skapa större totalvärde förlora budgivningen, eftersom denne 

tillskansar sig en mindre del av det skapade värdet för egen del.
305

 

 

Motsvarande problem uppstår inte när budpliktsregeln gäller. Det beror på att kravet 

på att erbjuda sig att köpa samtliga aktier leder till att separationen mellan kontroll 

och ägande upphör – och därmed upphör även incitamenten att sträva efter privat 

nytta istället för värdeskapande. Återigen visas därmed att alla ineffektiva 

uppköpserbjudanden hindras av budpliktsregeln. Vid antagandet att ett bolag är en 

attraktiv uppköpskandidat som flera budgivare kan och vill förvärva, blir slutsatsen att 

den mest samhällsekonomiskt effektiva budgivaren kommer att vinna om 

budpliktsregeln gäller. Ett problem med detta synsätt bortser dock från att ett 

övertagande av ett kontrollägt bolag måste ske genom förhandling med den befintlige 

kontrollägaren, eftersom det inte är möjligt manövrera ut denne genom att bygga upp 

en separat kontrollpost via köp över börsen. När kontrollägaren säljer sin kontrollpost 

till en första budgivare försvinner därmed möjligheterna för en konkurrerande 

budgivare att ge sig in i leken. 
306

 Mot bakgrund av att irrevocables med 

kontrollägaren vanligen ingås innan det offentliggörs att ett bud är förestående, 

utesluts möjligheten till konkurrens mellan budgivare eftersom den förste budgivaren 

kan blockera eventuella andra budgivare.
307

 Budkonkurrens är i praktiken ganska 

ovanligt i Sverige, vilket försvagar relevansen av att argumentera för att en budstrid 

utfaller på ett mer samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt.
308

 

 

7.4.5 Slutsatser av jämförelsen 

Om budplikt inte gäller sker alltså fler positiva såväl som negativa 

kontrollägarskiften, medan budplikt leder till färre men enbart positiva 

transaktioner.
309

 Syftet med budplikten, att undvika att en ny kontrollägare 

exploaterar minoriteten, uppnås således. Priset för att uppnå detta syfte är dock att 

många effektiva kontrollägarskiften offras, åtminstone om den totala privata nyttan 

                                                 
305

 Schuster, s.. 33. 
306

 Wymeersch, s. 362.  
307

 Se Stattin (2009c), s. 195. 
308

 Tyvärr saknar jag annan källa för detta påstående än en kandidatuppsats av Bajwa & Hansson‐
Nansing som visar att av 312 offentliga uppköpserbjudanden under åren 1997-2007 förekom budstrid i 

endast elva fall. Eftersom uppsatsen manuellt kartlagt alla bud anser jag att den ger en fingervisning. 
309

 Kahan, s. 373-374, Schuster, s. 13, Burkhart & Panunzi, s. 15, Bebuck, s. 16.  



 

 

 

79 

för befintliga kontrollägare är hög. På ett övergripande plan vore budpliktsregeln mer 

effektiv än marknadsregeln om värdet av de ineffektiva kontrollägarskiften som 

undviks är större än värdet av de effektiva kontrollägarskiften som uteblir.
310

 Det 

avgörande för effektiviteten av marknadsregeln i det enskilda fallet är skillnaden 

mellan köparens och säljarens privata nytta, eftersom transaktioner där köparens 

bevekelsegrund är större privata nytta skadar minoriteten.
311

  Förutsatt att denna 

skillnad är tillräckligt liten kommer effektiva kontrollägarskiften att dominera, 

eftersom köparens strävan att maximera sin egennytta innebär att denne 

uppenbarligen kommer att driva bolaget effektivare (i annat fall vore det irrationellt 

att genomföra transaktionen).  

 

Möjligheterna att extrahera privat nytta från en kontrollägarpost avgörs av 

minoritetsskyddets kvalitet, vilket styrs av många olika faktorer. En viktig och 

uppenbar sådan är de lagregler som syftar till att hindra majoritetsmissbruk, vilka är 

av både formell och materiell natur. Hur väl reglerna upprätthålls är dock av minst 

lika stor betydelse för minoritetsskyddet i praktiken.
312

  Således blir det avgörande i 

vilken mån lagarna efterlevs och hur stor andel av  överträdelserna som leder till 

rättsliga åtgärder.
313

 Det finns få exempel i Sverige på att kontrollägare missbrukat sin 

position och när så varit fallet har det berott på att reglerna negligerats snarare än att 

de varit otillräckliga.
314

 Minoritetsskyddet kommer att utvärderas närmare i avsnitt 8. 

En annan viktig aspekt är vilken typ av bolag kontrollägandet avser, skillnaden i 

privat nytta mellan olika branscher har visat sig stor.
315

 

 

 Alla dessa faktorer är gemensamma för den befintliga och nya kontrollägaren, vilket 

starkt talar för att deras möjligheter till privat nytta borde vara ungefär likadana.
316

 

Kontrollägarens identitet kan dock innebära skillnader, exempelvis kan den nya 

kontrollägaren vara kontrollägare i ett annat företag med liknande verksamhet. Om 

kontrollägarens kapitalandel är större i det andra bolaget har ägaren incitament att 
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göra värdeöverföringar till detta andra bolag. Vidare kan den nya kontrollägaren 

givetvis ha en annan inställning till användande av bolagets resurser och vara mer 

benägen att utnyttja de möjligheter till privat nytta kontrollägandet innebär. 

 

Budpliktsregelns effektivitet är beroende av den befintliga kontrollägarens privata 

nytta, eftersom det avgör hur stor kontrollpremie som måste erläggas.
317

 Ju större den 

privata nyttan är, desto större kontrollpremie kommer den befintliga kontrollägaren att 

kräva för att sälja. Den icke-ekonomiska privata nyttan såsom status är beroende på 

marknaden och landets storlek. På den svenska marknaden är denna privata nytta hög 

och eftersom den förutsätter att personen tillhör en viss familj eller åtminstone 

befinner sig i Sverige är den svår att överföra.
318

 Dessutom är en stor andel av 

budgivarna på den svenska marknaden riskkapitalbolag, som kan förväntas sakna 

båda formerna av icke-ekonomisk privat nytta.
319

 Det talar för att befintliga 

kontrollägare har högre privat nytta än nya. Om skillnaden i privat nytta mellan den 

befintliga kontrollägaren och den nya är närmare noll än den befintliga 

kontrollägarens privata nytta, är marknadsregeln mer effektiv. Utifrån konstaterandet 

att olika kontrollägare verkar under samma minoritetsskydd och i samma bolag talar 

mycket för att skillnaden borde vara liten.
320

 Att den icke-ekonomiska privata nyttan 

är hög för en befintliga kontrollägaren men inte möjlig att överföra talar för att en ny 

kontrollägares bevekelsegrund i högre grad är värdeskapande. Den preliminära 

slutsatsen blir därmed att budpliktsregeln är ineffektiv. Totalt sker fler transaktioner 

utan budplikt och dessa kan vara både positiva och negativa, men en större andel av 

dem är positiva vilket innebär att minoritetsaktieägare som grupp tjänar på denna 

regel. Den nationalekonomiska grundpremissen att alla frivilliga transaktioner gynnar 

samhällets välstånd verkar alltså hålla, åtminstone på ett aggregerat plan. Det är dock 

svårt att undersöka huruvida antalet uppköpserbjudanden inom EU i praktiken har 

minskat till följd av budplikten infördes, eftersom direktivet implementerades i 

medlemsstaterna just innan finanskrisen 2008-2009 inträffade. Det är därför svårt att 

avgöra vilken del av det minskade antalet erbjudanden som är hänförlig till krisen 

respektive regeln. 
321

 Två slutsatser kan dock dras av utredningen i detta och 
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föregående avsnitt. För det första är förändringen i sannolikhet för ett bud dominant 

över förändringen i budpremiens storlek när budplikt gäller. För det andra råder ett 

negativt samband mellan ägarkoncentrationen i ett bolag och sannolikheten för ett 

bud.
322

 Således sker för få bud i ett kontrollägarsystem och budpliktsregeln minskar 

sannolikheten för att bud ska lämnas ytterligare.  

 

7.5 Effekter av kontrollägarskiften 

Börsbolagens värde är således högre om en budgivare tillåts prisdiskriminera än om 

likabudsregeln tillämpas. Det beror på att det kommer att vara möjligt att förverkliga 

betydligt mindre effektivitetsförbättringar, eftersom priset blir lägre.
323

 Mot bakgrund 

av att tröskeln för att genomföra effektivitetsförbättringar även utan reglering är hög 

till följd av de höga transaktionskostnaderna, kan konstateras att den hämmande 

effekten av en likabudsregel kan bli omfattande. Detta gäller fastmera när bolaget har 

en större aktieägare eller kontrollägare med en stark förhandlingsposition. Ett 

kontrollägarskifte där minoriteten inte erbjuds sälja sina aktier är i teorin positivt för 

bolagets värdeskapande och därmed för samtliga aktieägare. Denna tes kan prövas 

empiriskt genom att marknadens reaktion på större förvärv av aktier studeras, vilket 

har skett i en omfattande rapport av Stefan Sandström. Slutsatsen av hans egen och 

internationella studier är att målbolaget i genomsnitt får en klart positiv 

värdeutveckling efter en sådan affär.
324

 Dessa siffror talar för att marknaden 

åtminstone förväntar sig effektiviseringar av verksamheten snarare än ökad privat 

nytta för den nya kontrollägaren. Den positiva effekten är klart större om ett 

blockförvärv leder till ett kontrollägarskifte.
325

 Att syftet med att förvärva kontrollen 

oftare är ökat värdeskapande och inte ökad privat nytta stöds också av att nya 

kontrollägare i snitt håller en betydligt högre kapitalandel i bolagen än de befintliga 

kontrollägarna.
326

 

 

Att förvärva kontrollen över ett börsbolag eller helt överta detsamma är förknippat 

med stora risker. Värdeutvecklingen i det köpande bolaget tycks överlag vara negativ, 
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studier visar att det köpande bolaget minskar i värde i två tredjedelar av fallen.
327

 En 

viktig anledning till att uppköpen inte leder till ökat börsvärde för köparen torde vara 

att priset för målbolaget blir för högt. Ett för högt vederlag innebär att köparens 

möjligheter att skapa värde reduceras, eftersom räntekostnaderna äter upp köparens 

budgeterade förändringar. Långsiktigt lönsamma planer för att öka intäkterna ersätts 

av aggressiva nedskärningar för att få kalkylerna att gå ihop.
328

   De höga vederlagen 

beror bland annat på minoritetsaktieägarnas tendens till free-riding. I ett 

kontrollägarsystem är dock det främsta problemet att det finns aktieägare som kan 

blockera ett fullständigt uppköp och i många fall även hindra att budgivaren får 

kontroll över bolaget. Eftersom sådana aktieägare förutom aktiernas marknadsvärde 

även extraherar privat nytta från innehavet, har de en mycket stark 

förhandlingsposition och goda skäl att kräva en väl tilltagen budpremie. Att förvärv 

ofta misslyckas beror dock även på köparnas hybris och incitament att eftersträva 

andra mål än vinstmaximering. Att integrera ett annat bolags verksamhet i den egna är 

ett långsiktigt och krävande arbete.  

 

Oavsett om förvärven drivs på av köparens styrelse eller dess kontrollägare, finns 

risken att förvärvens bevekelsegrund är att öka den egna makten. Den som 

kontrollerar ett bolag utan att fullt ut bära de ekonomiska konsekvenserna av de beslut 

som fattas har, som redan konstaterats, goda skäl att vidta åtgärder för att öka sin egen 

makt och tillskansa sig privata fördelar snarare än att få del av bolagets 

värdeskapande. Det bör dock understrykas att företagsförvärv ofta är strategiskt 

motiverade och kan vara nödvändiga för att bolaget ska överleva. Samtidigt är det 

inget självändamål för minoritetsaktieägarna att bolagets verksamhet fortsätter, 

eftersom de endast är intresserade av att maximera avkastningen på sin investering. 

Således argumenterar förespråkare för budpliktsregeln för att det ökade priset och 

därmed lägre antalet uppköp är positivt, eftersom fler uppköp som syftar till 

imperiebyggande därmed undviks. 
329

 Min uppfattning är dock att en fri och likvid 

marknad för företagskontroll leder till att en sund konkurrens där värdeskapande 

premieras av investerarna och extraherande av negativ privat nytta leder till höga 

kapitalkostnader. Offentliga uppköpserbjudanden gynnar typiskt sett målbolagets 
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minoritetsaktieägare och missgynnar köparbolagets minoritetsaktieägare. Ur detta 

perspektiv framstår de senare som mer skyddsvärda än de förstnämnda. Sammantaget 

gynnas dock samhällsekonomin av företagsförvärv och det finns därför anledning att 

utforma lagstiftningen så att så många förvärv som möjligt sker.
330
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8 Budpliktens funktion som minoritetsskydd 

Budpliktens vara eller icke vara är inte en fråga vars lösning står att finna i juridiska 

principer. En avvägning mellan de intressen som regleringen syftar till att uppnå är 

därför nödvändig. En aktiv marknad för företagskontroll som resulterar i effektivt 

resursutnyttjande får vägas mot risken för att minoritetsaktieägarna på något vis tar 

skada av ett kontrollägarskifte.
331

 Varken rätten till lika bud eller rätten till exit kan 

motiveras på övertygande vis.  En av utgångspunkterna för denna uppsats har varit att 

människan av naturen är riskaversiv. Eftersom ett uppköpserbjudande innebär en 

omvälvande förändring av förutsättningarna för ett bolags verksamhet, är det inte 

svårt att förstå varför de tilldragit sig lagstiftarens regleringsiver. Vad gäller de i 5.4 

ovan anförda brittiska argumenten för budplikt kan följande sägas. Otillbörlig 

påverkan från en budgivares sida hindras av andra regler för uppköpserbjudanden, 

såsom kravet på information om budets motiv, budgivarens aktieinnehav och 

mottagna accepter samt kravet på acceptfristens längd.
332

 Enligt min mening är det 

inte en rimlig strävan för lagstiftaren att försöka utjämna förutsättningarna för 

okvalificerad investerare. Allmänheten äger en allt mindre andel av börsvärdet och 

det är inte rimligt att hela marknaden ska åläggas höga transaktionskostnader för 

deras skull. Den som lägger ner omfattande kostnader på att inhämta och analysera 

information måste tillåtas hålla nyttan av detta privat, annars försvinner givetvis 

incitamenten att lägga ner resurser på det. Dessa ansträngningar bidrar i hög 

utsträckning till prisbildningen på börsen, som är av avgörande betydelse för 

allokeringseffektiviteten.
333

 Ett fullgott aktiebolagsrättsligt minoritetsskydd hindrar att 

bolaget plundras efter ett kontrollägarskifte. Således blir slutsatsen att inget av de 

brittiska argumenten heller motiverar budplikten.  

 

Risken för exploatering av minoriteten ökar inte när kontrollen över bolaget överförs 

från en kontrollägare till en annan.
334

 Däremot finns alltid en risk att den som 

kontrollerar hela bolagets verksamhet men bara bär en begränsad del av risken 

kommer att försöka gynna sig själv på bolagets bekostnad. Det gäller särskilt inom 
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koncerner.
335

 Skälet till detta är att är att utslussningen av kapital behöver en 

mottagare och att värdediskrepansen mellan prestationerna i transaktionen måste 

kunna maskeras.
336

Aktiebolagsrätten utgår från att ett aktiebolag är en självständig 

juridisk person där aktieägarna utövar endast utövar sitt inflytande över bolaget vid 

bolagsstämma. I praktiken torde dock moderbolag i koncerner regelmässigt instruera 

dotterbolagens företrädare om hur verksamheten ska skötas. När det finns en 

minoritet i aktiebolaget som inte samtycker till att sådana instruktioner följs, strider 

det mot ABL:s formella minoritetsskyddsregler. Det är dock mycket svårt för 

minoriteten att övervaka huruvida sådana instruktioner lämnas av moderbolaget och 

följs av dotterbolaget. Minoriteten har dessutom svårt att överblicka de transaktioner 

bolaget gör med närstående juridiska personer och att kunna begära skadestånd för 

eventuella skador.  Det kan därför finnas anledning att reglera koncernförhållanden i 

allmänhet och närståendetransaktioner i synnerhet särskilt.
337

 I viss utsträckning 

ligger denna fråga dock utanför föremålet för denna uppsats, eftersom det torde vara 

störst risk för exploatering av dotterbolagsaktieägare i koncerner och dotterbolag 

mycket sällan är börsnoterade.  

 

Att en aktieägare har enkel majoritet på bolagsstämma i svenska aktiemarknadsbolag 

är naturligt och önskvärt även i fortsättningen, oavsett om denne nyligen förvärvat 

kontrollen. Det är således inte lämpligt att behålla likabehandlingsprincipens mest 

långtgående variant i form av exit-rätt. Inte heller kravet på anpassning till köp 

utanför budet kan motiveras, eftersom högre vederlag till en befintlig kontrollägare 

motiveras av att denne säljer en tillgång med större värde än övriga aktieägare.
338

 

Däremot är det rimligt att kräva att erbjudanden, om sådana lämnas, innehåller 

generella villkor och är öppna för samtliga aktieägare (i proportion till innehavet om 

budet är partiellt), eftersom målbolagsaktieägarna har en svag förhandlingsposition 

när kontrollägaren sålt sina aktier.
339
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Utifrån slutsatsen ovan i avsnitt 5.2 att ett effektivt minoritetsskydd bäst utformas av 

aktieägarna i det enskilda bolaget, kan slutsatsen dras att även budpliktsregeln borde 

vara dispositiv. Om den som kontrollerar bolaget bedömer att regeln ökar värdet på 

bolaget, står det denne fritt att införa regeln i bolagsordningen. Visserligen är det 

tänkbart att vissa kontrollägare skulle införa regeln för att skydda sig mot fientliga 

förvärv, men mot bakgrund av att de bolag som inte införde regeln sannolikt skulle 

värderas högre och ha en lägre kapitalkostnad skulle marknaden ge ägarna incitament 

att avstå från regeln.
340

 I avsnitt 6.4.5 ovan konstaterades att den avgörande frågan för 

huruvida ett kontrollägarskifte är positivt eller negativt är om den privata nyttan 

minskar eller ökar. Det konstaterades vidare att möjligheterna att extrahera privat 

nytta som huvudregel torde vara ungefär desamma för en ny respektive befintlig 

kontrollägare, se avsnitt 7.4.5. I de fall denna huvudregel inte gäller, vore det 

rationellt av en befintlig kontrollägare att införa regeln.
341

 Eftersom budplikt gör det 

dyrare att förvärva kontrollen över ett bolag, har den i både Europa och USA 

betraktats som en försvarsåtgärd mot fientliga uppköpserbjudanden.
342

Samma 

bedömning har gjorts i Sverige innan budplikten infördes i svensk rätt.
343

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
340

 Se avsnitt 6.3 angående bolagets värde och kapitalkostnad. Enligt min uppfattning borde införandet 
av budplikt i bolagsordningen dessutom förutsätta kvalificerad majoritet, vilket ytterligare skulle 

minska förekomsten av regeln. Majoritetskravet motiveras enligt min mening på att budplikt förändrar 

förhållandet mellan aktierna, vilket är det typiska skälet för att kräva kvalificerad majoritet. Det är 

därmed inte sagt att budplikten strider mot aktiernas fria överlåtbarhet eller likhetsprincipen.  
341

 Enriques, s. 10. 
342

 MARKT/2010/10/F, s. 122 och Macey et al., s. 518. 
343
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9 Slutsatser 

9.1 Inledning 

I detta avsnitt avser jag att presentera slutsatserna för detta arbete. Det sker genom att 

budpliktens effekter först diskuteras ur ett intressentperspektiv. Därefter diskuteras 

budpliktens effekter mot bakgrund av de nationalekonomiska utgångspunkterna som 

presenterades i avsnitt 2.2 och de aktiemarknadsrättsliga utgångspunkterna i avsnitt 

2.4. Avslutningsvis diskuteras hur effekterna av budplikten kan lindras samt förslag 

på reformer. 

9.2 Intressentperspektiv 

9.2.1 Minoritetsaktieägare 

Förekomsten av majoritetsmissbruk i svenska aktiebolag har i denna uppsats visat sig 

låg, stora värdeöverföringar har i stort sett inte förekommit.
344

 Det svenska 

bolagsstyrningssystemets brister ligger istället i att de svenska kontrollägarna fattar 

investeringsbeslut som inte maximerar bolagens vinster utan cementerar 

kontrollägarnas maktposition.
345

 Eftersom möjligheten att plundra ett bolag främst är 

beroende av lagstiftningen och andra samhälleliga faktorer och till betydligt mindre 

del av kontrollägarens identitet, är det inte ändamålsenligt att införa en förment 

minoritetsskyddande reglering i förvärvsprocessen. 
346

 

 

I ett enskilt fall där ett bud faktiskt lämnas tjänar aktieägarna på att budplikt gäller, 

eftersom det innebär att de tillskiftas en större del av den effektivitetsförbättring 

budgivaren avser genomföra i målbolag. Dessvärre innebär budplikten att ribban för 

att ett förvärv ska vara lönsamt höjs väsentligt, vilket innebär att färre bud sker. En 

rationell investerare diversifierar sin aktieportfölj för att minska risken och öka 

avkastningen. Denne är därmed inte betjänt av regler som syftar till att skydda varken 

budgivaren eller målbolaget, utan av en reglering som leder till en effektiv 

resursallokering.
347

 De institutionella investerarna, som äger en allt större andel av 

börsvärdet, drabbas genom sina diversifierade portföljer av en dubbelstöt på grund av 
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budplikten. Om ett portföljbolag förvärvar ett annat börsbolag blir priset betydligt 

högre och sannolikheten att någon annan lägger ett bud på något av portföljbolagen 

minskar.
348

 En minoritetsaktieägares enda intresse är att få avkastning på sin 

investering och bolagets vinstsyfte är därför det viktigaste minoritetsskyddet.
349

 

9.2.2 Kontrollägare och budgivare 

Om börsens kontrollägare vore primärt intresserade av att främja värdet av sina 

kontrollposter och aktieägarvärdet i allmänhet, skulle de vara avogt inställda till 

budplikten. Det har påståtts att budplikten infördes i Sverige innan direktivet var 

antaget till följd av påtryckningar från befintliga kontrollägare.
350

 En kontrollägare 

kan inte sälja sitt kontrolblock förutsatt att det inte finns budgivare som har vilja och 

förmåga att förvärva bolagets samtliga aktier med samma budpremie som 

kontrollägaren kräver. Saknas en sådan köpare är kontrollägarens enda möjlighet att 

göra exit genom att sälja aktierna i mindre poster för att undvika att köparna ådrar sig 

budplikt. Det leder till ett lägre totalt vederlag, eftersom den privata nyttan går om 

intet när kontrollblocket bryts upp. Om kontrollägaren skulle försöka sälja aktierna 

direkt via börsen skulle det utlösa en utbudschock med konsekvensen att bolagets 

aktiekurs skulle störtdyka, till skada för både kontrollägaren och 

minoritetsaktieägarna.
351

  Budplikten innebär således att en kontrollägare inte kan 

sälja sin privata nytta. Den hindrar dock inte kontrollägaren från att fortsätta extrahera 

privat nytta. Det logiska handlingsalternativet när en värdefull tillgång kan utnyttjas 

men inte säljas är att försöka skydda tillgången. Rationella kontrollägare ser därför till 

att hålla en större röst- och kapitalandel i bolaget än vad som är nödvändigt för 

effektiv kontroll. På så vis minskar kontrollägaren effektivt den redan på förhand låga 

risken för att ett fientligt bud ska tvinga bort kontrollägaren utan att denne får 

ersättning för sin förlorade privata nytta. 
352

 När budplikt gäller ökar kostnaden för ett 

fullständigt uppköp och ett kontrollägarskifte omöjliggörs. En potentiell köpare 

tvingas således köpa fler aktier än han önskar till ett artificiellt uppressat pris. Kravet 

på att erbjuda kontant vederlag gör finansieringen av budet väsentligt dyrare.
353

 De 
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höga priserna kan antas vara en viktig anledning till att så stor andel av uppköp inte 

lyckas nå lönsamhet.
354

 

 

9.3 Marknadsperspektiv 

9.3.1 Budplikten i relation till de nationalekonomiska utgångspunkterna 

 Ett kontrollägarskifte samt uppkomsten av en kontrollpost i ett börsbolag leder 

tvivelsutan till externaliteter. Minoritetsaktieägarnas ställning förändras radikalt av att 

en ny kontrollägare övertar makten i bolaget. I detta arbete har visats att dessa 

externaliteter till övervägande del är positiva – värdeskapandet i bolaget främjas av att 

den som värderar kontrollen över bolaget högre än alla andra tillåts överta kontrollen. 

Det finns självfallet undantag från denna huvudregel eftersom köparen kan ha 

överskattat möjligheterna till värdeskapande eller helt enkelt eftersom det är förenat 

med risk att satsa kapital i ett aktiebolag. Det är däremot irrationellt att försöka 

förhindra illojalt agerande av den som kontrollerar ett aktiebolag genom att 

intervenera i förvärvsprocessen. Minoritetsskydd ska istället gälla fortlöpande och 

hindra majoritetsmissbruk närhelst någon försöker ägna sig åt det.  Minoritetens rätt 

till exit är en reglering som innebär att köparens marginalkostnad garanterat mer än 

fördubblas, medan marginalnyttans ökning är högst osäker. Alternativkostnaden ökar 

också väsentligt eftersom ett fullständigt ägande kräver att köparen tvingas avstå från 

andra, mer lönsamma placeringar och diversifieringen minskar. Med tanke på att 

börsbolag regelmässigt värderas till miljardbelopp, är det mycket sällsynt att en 

budgivare kan genomföra ett förvärv utan lånefinansiering, för vilken kostnaden ökar 

på marginalen.  

 

Ett tudelat förvärv, där en befintlig kontrollägare erbjuds ett vederlag som motsvarar 

kontrollpostens aktieägarvärde samt privata nytta och minoriteten erbjuds 

marknadsvärdet samt en sedvanlig budpremie, uppfyller kriteriet för paretooptimalitet 

– alla inblandade parter gynnas av transaktionen. Förbudet mot prisdiskriminering 

innebär att sådana transaktioner inte kommer till stånd i samma utsträckning. I 

enlighet med tesen om effekten av ett prisgolv kan därför konstateras att budplikten 

hindrar allokeringseffektivitet.
355

 Eftersom sannolikheten för ett bud är dominant över 
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priset på ett eventuellt bud, gynnas inte heller minoriteten.
356

 Om transaktionen ändå 

genomförs innebär ett för högt vederlag en begränsning av köparens möjlighet att 

förverkliga sina ambitioner, eftersom vederlagets finansiering blev dyrare än väntat.   

 

Eftersom ett offentligt uppköpserbjudande involverar en så stor mängd 

målbolagsaktieägare som svårligen kan samordna sig och erbjudandena är av stor vikt 

för samhällsekonomin, finns goda skäl att införa tydliga regler för hur förvärv ska 

genomföras. Det gäller dock enbart regler om informationsgivning och skälig 

acceptfrist. Om begreppet rättvisa används i bemärkelsen rent spel främjar den 

effektivitet, medan motsatsen gäller om rättvisa skulle anses innebära lika utfall. Från 

ett nationalekonomiskt perspektiv bör regleringen av offentliga uppköpserbjudanden 

främja att så många bud som möjligt lämnas och att dessa lyckas i så stor utsträckning 

som möjligt. Därmed är även reglerna om tvångsinlösen av godo.  

9.3.2 Budplikten i relation till ändamålen med aktiemarknadsrätten 

Ändamålen med aktiemarknadsrätten är att möjliggöra kapitalackumulering, effektiv 

kapitalallokering och att stimulera risktagande. Budplikten uppfyller inte något av 

dessa ändamål. Bolagens kapitalackumulering försvåras genom att aktiernas värde 

minskar när budplikt gäller, eftersom chansen för att ett bud ska läggas minskar. 

Effektiv kapitalallokering hindras genom att det krävs större möjliga effektiviseringar 

för att en köpare ska kunna tjäna på att förvärva aktierna eftersom budplikten ökar 

kostnaden för fullständiga takeovers. Budplikten omöjliggör vidare 

kontrollägarskiften på börsen. Inledningsvis anfördes att finansiell reglering är 

motiverad om det föreligger ett marknadsmisslyckande och regleringen inte medför 

andra, värre konsekvenser. Utan reglering skulle det visserligen kunna förekomma att 

en ny kontrollägare var sämre på att skapa värde i bolaget och extraherade privat 

nytta. Förekomsten av och möjligheterna för majoritetsmissbruk i Sverige har dock 

visat sig låg i denna framställning. Om majoritetsmissbruk förekommer i oacceptabel 

utsträckning bör detta hanteras inom ramen för det aktiebolagsrättsliga 

minoritetsskyddet. Det beror dels på att risken för missbruk inte är högre för nya 

kontrollägare än befintliga, dels på att regleringar som sanktionerar överträdelser 

medför betydligt mindre kostnader än sådana som hindrar vissa på lösa grunder 

anteciperade ageranden. Min slutsats är att det svenska minoritetsskyddet är adekvat 
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utan budplikten och att något marknadsmisslyckande alltså inte föreligger. Vidare kan 

regleringen förväntas medföra stora kostnader. 

 

Aktiemarknaden fyller samhällsviktiga funktioner och en välfungerande 

värdepappersmarknad leder till tillväxt.
357

  Den svenska börsens storlek i förhållande 

till samhällsekonomin har blivit mindre ända sedan 1980-talet och är ungefär två 

tredjedelar så stor nu som då. Istället för att låta bolag vara fortsatt noterade har bolag 

i högre utsträckning börjat drivas av riskkapitalbolag och utländska moderbolag.
358

 

Följden av budplikten blir att färre transaktioner sker, men att de som faktiskt 

genomförs leder till att bolaget avnoteras från börsen eftersom den nya ägaren måste 

erbjuda sig att förvärva samtliga aktier. Det främsta argumentet mot budplikten är att 

den cementerar rådande ägarstrukturer. Tre svenska utredningar har på denna grund 

avfärdat budplikt i Sverige.
359

 Problemet är dock inte enbart att bolag avnoteras, utan 

även att bolag aldrig noteras. Utvecklingen är särskilt allvarlig eftersom andelen av de 

största bolagen som är noterade sedan lång tid tillbaka är lägre i Sverige och Europa 

än i Storbritannien och USA.
360

  För att en entreprenör ska ha incitament att notera 

bolaget krävs att denne kan göra en lönsam exit, vilket försvåras av budpliktsreglerna. 

Noterade bolag är föremål för omfattande krav på bland annat informationsgivning 

och har höga kostnader för compliance. Ju mer långtgående kraven på börsbolagen 

blir, desto mindre blir incitamenten att noteras eller förbli noterad. Regelbördan i 

allmänhet och budplikten i synnerhet minskar därmed storleken på den svenska 

börsen. 

 

9.4 Hur effekterna av budplikten kan lindras 

Inom ramen för takeoverdirektivet finns tre förändringar den svenska lagstiftaren 

skulle kunna vidta för att minska budpliktens hämmande effekt på marknaden för 

företagskontroll. För det första skulle gränsen för när budplikt inträder kunna höjas. 

För det andra skulle det vara möjligt att göra undantag och ge dispenser från 

likabehandlingsprincipen och tillåta bud med differentierade vederlag. För det tredje 

skulle möjligheterna till undantag och dispens från budplikten i sin helhet kunna 
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medges i högre utsträckning. Jag kommer att diskutera dessa tre åtgärder i tur och 

ordning.  

 

Medlemstater får enligt art 5.3 takeoverdirektivet själva fastställa den andel av 

röstetalet i bolagen som ska utgöra gränsen för att budplikt ska inträda. 

Budpliktsgränsen har tidigare skilt sig åt medlemsstaterna emellan. Fram till 2010 

gällde 50 procent av rösteandelen som budpliktsgräns i Danmark, Estland och 

Tjeckien.
361

 Numera har samtliga medlemsstater infört gränser i spannet 30-33 

procent.
362

 Gränsen ska nämligen vara en bestämd andel av röstetalet i bolaget, 

varigenom den personen får kontroll över bolaget, se art 5.1 takeoverdirektivet. Vid 

vilket röstetal en aktieägare får effektiv kontroll över bolaget beror på ägarstrukturen 

på marknaden och hur stor andel av aktieägarna som deltar i bolagsstämmor.  I 

Sverige behövs i genomsnitt 38 procent för att uppnå enkel majoritet och den 

genomsnittlige kontrollägaren har 49 procent av röstetalet i bolaget.
363

 Om gränsen 

för budplikt sätts på en nivå över den genomsnittliga gränsen för effektiv kontroll, 

minskar självfallet både ineffektiviteten och uppfyllandet av budpliktens syften.
364

 

Det kan vidare ifrågasättas om möjligheten att uppnå enkel majoritet bör räcka för att 

kontroll ska anses föreligga. Mer ingripande förändringar av bolagets verksamhet, 

såsom ändring av bolagsordningen, kräver exempelvis två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna och de aktier som är företrädda på stämman. I sådana omröstningar 

saknar således röstvärdesdifferenser betydelse. Eftersom begreppet kontroll inte har 

definierats i direktivet, är det svårt att dra några slutsatser om dess innebörd. Det vore 

för svensk del att föredra om kontroll definierades i snävare termer, eftersom det har 

konstaterats att budplikten skapar ineffektivitet på den svenska marknaden och att 

svenska minoritetsägare inte är i behov av skydd vid ett kontrollägarskifte. Mot 

bakgrund av att samtliga medlemsstater numera infört budpliktsgränser på maximalt 

en tredjedel av röstetalet, kan det tänkas att EU-kommission tolkat kravet på att 

gränsen ska vara densamma som vad som behövs för effektiv kontroll strikt. En 

troligare anledning är dock att medlemsstaterna medvetet konvergerar sin reglering.  

Det finns därför troligen möjlighet för Sverige att återgå till en budpliktsgräns om 40 

procent, eftersom en sådan gräns endast marginellt överstiger den genomsnittliga 
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gränsen för effektiv kontroll. Det finns därför anledning för Sverige att samråda med 

EU och nå en överenskommelse där Sverige kan återgå till en budpliktsgräns som 

passar vår aktiemarknad bättre.   

 

Som redovisats vid presentationen av gällande rätt, finns möjlighet för 

Aktiemarknadsnämnden att göra avsteg från kravet på samma vederlag för samtliga 

aktier.
365

 Denna möjlighet har såvitt känt inte tillämpats av nämnden vad gäller aktier 

av samma klass. Det framgår inte heller av LUA eller takeoverreglerna att 

Aktiemarknadsnämnden har mandat att meddela dispens i sådana situationer. Vad 

gäller aktier med olika ekonomiska rättigheter har dock nämnden rätt att tillåta 

prisdiskriminering som är skälig.
366

 Om aktierna skiljer sig åt endast i röstvärde och 

de röststarka aktierna inte är noterade är det förbjudet att prisdiskriminera. Om de 

röststarka aktierna är noterade, får dock budpremien vara procentuellt sett lika stor för 

de röststarka aktierna, vilket innebär att budpremien i absoluta tal räknat blir större. 

Det förutsätter dock att de röststarka aktierna är likvida och att prissättningen av dessa 

är fungerande.
367

 Till följd av att prisdiskriminering inte får ske i strid med 

likabehandlingsprincipen är utrymmet för skilda vederlag mycket kringskuret.
368

 

Friheten i tolkningen av takeoverdirektivet inskränks dessutom av att direktivet 

bygger på den grundläggande EU-rättsliga principen om etableringsfrihet, som inte 

tillåter att medlemsstaterna tänjer på direktivets ordalydelse.
369

 Innan direktivets 

ikraftträdande medgav Aktiemarknadsnämnden i flera beslut skillnad i vederlag 

mellan röststarka och röstsvaga aktier med upp till tolv procent.
370

  

 

Akitemarknadsnämnden medger dispens från budpliktsreglerna i några typfall, som 

har gemensamt att de inte involverar något kontrollägarskifte.
371

 Vidare tycks det vara 

gemensamt för dispensbesluten att bolaget där budplikten gäller har behov av kapital, 

antingen på grund av akut brist därvidlag eller för att någon viss åtgärd behöver 

                                                 
365

 Se avsnitt 3.3 ovan. 
366

 Se II.10 och 11 takeoverreglerna.  
367

 Stattin (2009c), s. 286-287. 
368

 Papadoulous, s. 101.  
369

 Art 50.2 (g) FEUF. Se också rättsfallet Periscopus AS v Oslo Bors ASA and Erik Must AS från 

EFTA. 
370

 AMN 2004:18, AMN 2004:19 och AMN 2005:13. Aktiemarknadsnämnden uttalade i AMN 

2004:19 att prisdiskriminering om 15 procent inte var förenligt med god sed på aktiemarknaden. Se 

även Stattin (2009c) s. 285. 
371

 Åtminstone om man bortser från de dispensbeslut som grundats på att den budpliktige passerat 

gränsen genom att såsom målbolagsaktieägare delta i en apportemission i budgivarbolaget.  



 

 

 

94 

finansieras. Däremot saknas det fall där Aktiemarknadsnämnden medgivit dispens av 

hänsyn till en effektiv kapitalallokering genom marknaden för företagskontroll.  

 

Ett intressant exempel på undantag från budplikt tillämpas i Nederländerna. Där 

undviker den som överskrider budpliktsgränsen skyldigheten att lämna ett fullständigt 

uppköpserbjudande om bolagsstämman beslutar om ett sådant undantag med 95 

procents majoritet, där den budpliktige inte får delta i omröstningen. Eftersom 

majoritetskravet är så högt tillämpas undantaget sällan.
372

 Med hänvisning till den 

allmänna principen att minoritetsskyddet kan åsidosättas med aktieägarnas samtycke 

får undantaget anses rimligt.  

 

Det bör också påpekas att skyldigheten att lämna ett budpliktsbud kan slå på 

godtyckligt vis. Ett bolag som noteras på börsen med en befintlig kontrollägare är inte 

skyldig att varken minska sitt innehav eller lämna ett bud, eftersom inget 

kontrollägarskifte sker.  Inte heller anses ett kontrollägarskifte ske när aktier överlåts 

via benefika förvärv, såsom arv. Skälen för en sådan ordning torde vara att det anses 

för betungande att ålägga en person som så att säga utan egen förskyllan uppnått ett 

innehav över 30 procent. Problemet är dock att ägarskiften där en arvinge till en 

entreprenör som övertar kontrollposten i genomsnitt leder till att bolaget presterar 

sämre.
373

  En ytterligare märklig företeelse uppkommer ibland när en kontrollpost 

stegvis byggs upp. Eftersom den blivande kontrollägarens ackumulering skickar 

signaler om ett förestående bud, ökar aktiernas marknadsvärde. Även om den 

budpliktige måste anpassa budet till det högsta pris denne betalat i någon föraffär, kan 

konsekvensen bli att budpliktsbudet är lägre per aktie än börskursen, varför 

kvarvarande aktieägare motsätter sig budet. Kontrollägaren kan därmed fortsätta öka 

sitt innehav utan att behöva förvärva samtliga aktier i bolaget.
374

  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att möjligheterna att lindra budpliktens effekter 

inom ramen för gällande direktiv är små. Det bör dock nämnas att den svenska 

implementeringen av regleringen av föraffärer innebär att budpliktens effekter 

troligen lindras väsentligt. Eftersom förbudet mot att prisdiskriminera endast gäller 
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sex månader bakåt i tiden, är det relativt enkelt för budgivaren och den befintlige 

kontrollägaren att undvika kravet på likabehandling. Genom att sälja en del av 

kontrollblocket till budgivaren för ett pris som motsvarar markandsvärdet för dessa 

aktier samt den privata nytta kontrollägaren kan extrahera från hela blocket, spelar det 

ingen roll att kontrollägaren får nöja sig med samma vederlag i det offentliga 

uppköpserbjudandet som övriga aktieägare för de resterande aktierna.
375

 Ett sådant 

upplägg är heller inte främmande för den svenska aktiemarknadens aktörer. Tvärtom 

är det ett starkt särdrag för den svenska marknaden för företagskontroll att budgivare 

under en relativt lång tid håller en mindre aktiepost innan ett fullständigt övertagande 

sker.
376

 

 

9.5 Förslag på reformer 

Budplikt är ursprungligen ett brittiskt påfund, anpassat för en marknad där 

företagsförvärv var helt oreglerade och ägandet av börsbolagen är helt utspritt. Det 

finns skäl att anta att förtroendet för den brittiska aktiemarknaden ökade genom 

införandet av budplikt och att det i sin tur ökade investeringsviljan. Budpliktens 

hämmande effekter på en marknad med spritt ägande är betydligt mindre och risken 

för ökad ekonomisk privat nytta är större när en kontrollpost uppstår än när ett 

kontrollblock överlåts. Det saknas därmed anledning att kritisera budplikten i den 

kontext den först infördes.  

 

Däremot skadar budplikten marknaden för företagskontroll i hela övriga EU, där 

ägandet av börsbolagen är koncentrerat. Många av de övriga europeiska 

aktiemarknaderna är mindre likvida och fungerar även i övrigt betydligt sämre än den 

svenska och budplikten lägger sten på börda i dessa länder. I dagsläget är det osäkert 

huruvida Storbritannien kommer att förbli medlem i EU, men även detta oaktat finns 

anledning att ta ett helhetsgrepp på takeoverdirektivet och förutsättningslöst överväga 

vilka regler som bör avskaffas respektive införas. Enligt min uppfattning bör 

budpliktsregleringen göras fakultativ, så att bolagen själva får avgöra om de vill 

införa en sådan reglering i sin bolagsordning.  
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Enstaka exempel kan ges på kontrollägarskiften som minskat bolagets aktiekurs, men 

andra oförutsedda händelser såsom makroekonomiska förändringar eller ökad 

konkurrens torde betydligt oftare leda till förluster för aktieägarna.
377

  Aktieägaren har 

dock i de allra flesta fall möjlighet att sälja sina aktier, vilket visserligen kan ske med 

förlust. Att aktieinnehav är förenat med risk och att kursen kan gå både upp och ner är 

en grundläggande förutsättning för hela systemets funktion som inte kan regleras bort. 

En investerare som vill skydda sig mot risker kan välja säkrare investeringar, som 

innebär lägre potentiell vinst respektive förlust. Det är inte rimligt att riskaversiva 

investerare tillåts diktera villkoren på marknaden till skada för övriga aktörer. Vidare 

kan investerare som vill skydda sig från förlust välja att diversifiera sina placeringar 

och därmed sprida risken. Eftersom det har konstaterats att kontrollägarskiften totalt 

sett gynnar minoritetsaktieägarna kommer en enskild placerare som spridit sitt ägande 

att tjäna på att marknadsregeln gäller.   

 

Ett undantag från möjligheten att sälja aktierna föreligger om budgivaren beslutar att 

avnotera bolaget.
378

 Ett av kraven för att få noteras på Stockholmsbörsen är att 

bolagets aktier är tillräckligt likvida. Närmare bestämt krävs att minst 25 procent av 

bolagets aktier finns i allmän ägo.
379

 Att ha möjlighet att avyttra aktier utan förlust är 

inget beaktansvärt aktieägarintresse för lagstiftaren, men möjligheten att vid varje 

tidpunkt kunna avsluta riskexponeringen mot ett visst bolag är av väsentlig vikt för 

marknadens funktion.
380

 Det vore därför naturligt att knyta budplikten till ett beslut av 

bolaget eller börsen att avnotera bolagets aktier. I flera länder, däribland Polen och 

Spanien, fanns innan takeoverdirektivets ikraftträdande budpliktsregler som blev 

tillämpliga just vid avnotering.
381

 För närvarande saknas enighet kring huruvida 

avnotering kan beslutas av styrelsen eller måste beslutas av bolagsstämman.
382

 Utifrån 

ABL:s regler bedömer jag att styrelsen har behörighet att fatta ett sådant beslut.
383
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 Svensson, s. 283. 
378

 Stattin, (c) s. 416. 
379

 Se 2.3.9-12 i Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm. Med begrepper ”allmän ägo” avses att 

aktierna innehas av någon som totalt sett kontrollerar mindre än tio procent av rösterna och kapitalet.  
380

 Se avsnitt 2.4.2 ovan. 
381

 Sjåfjell (2010), s. 437. Särskilt i fotnot 82 redogörs för budplikt vid avnotering. 
382 Se Krook, som argumenterar för att avnotering är en stämmofråga med stöd av oreglerad exklusiv 

bolagsstämmokompetens respektive Båvestam & Lindblad, som menar att styrelsen kan besluta om 

avnotering och att oreglerad exklusiv bolagsstämmokompetens inte existerar. 
383

 Jag är även benägen att instämma med Båvestam & Lindblad vad gäller den allmänna frågan om 

oreglerad exklusiv bolagsstämmokompetens. I AMN 1998:10 uttalar Aktiemarknadsnämnden att ett 

sådant beslut ”vanligen [torde] vara en styrelseangelägenhet” men om konsekvenserna blir särskilt 
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Möjligheterna att klandra ett beslut om avnotering med hänvisning till 

generalklausulen förutsätter att käranden tydligt kan visa att beslutet syftar till att 

utpressa eller på annat sätt sko sig på den kvarvarande minoriteten. Däremot kan god 

sed på aktiemarknaden, som börsbolag är skyldiga att följa, lägga hinder i vägen.
384

 

Enligt min uppfattning bör krav införas att avnoteringsbeslut ska fattas av 

bolagsstämma med kvalificerad majoritet. En sådan ordning gäller på London Stock 

Exchange, där majoritetskravet är 75 procent. Undantag från skyldigheten gäller om 

budgivaren uppnått över 75 procent av röstetalet efter ett offentligt 

uppköpserbjudande, om aktierna ska noteras på annan reglerad marknad inom EES 

eller om bolaget befinner sig i finansiell kris.
385

 Jag anser att dessa undantag har gott 

fog för sig och bör gälla även i en svensk motsvarande reglering. Eftersom en 

kontrollägare har avgörande inflytande över ett sådant beslut bör denne vara skyldig 

att erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Priset bör bestämmas på samma sätt 

som vid tvångsinlösen. Således ska, i enlighet med 22 kap. 2 § ABL, priset motsvara 

aktiernas noterade värde vid tidpunkten då avnotering begärdes, om inte särskilda skäl 

föranleder annat. Det alternativ som diskuterats i detta sammanhang är att priset 

skulle bestämmas genom att bolagets värde divideras med antalet aktier varpå priset 

per aktie fastställs. Eftersom minoritetsaktieägarna saknar inflytande i bolaget har de 

dock inte möjlighet att tillgodogöra sig det eventuellt högre värde en prissättning 

utifrån bolagets värde skulle medföra. Tvångsinlösen är en form av expropriation och 

den grundläggande principen i sådana förfaranden är att den som drabbas ska försättas 

i samma ställning som om ingripandet inte skett.
386

 Om en kontrollägares åtgärder 

föranlett börskursen att sjunka, kan det finnas skäl att justera kursen uppåt. Det gäller 

särskilt kursfall som är hänförliga till beslutet att avnotera bolaget.
387

 

 

Mitt förslag innebär att budplikt ska inträda när bolaget avnoteras från börsen. 

Spridningskravet om 25 procent av aktiestocken ska tillämpas strikt, genom att börsen 

beslutar om avnotering om kravet inte uppfylls. Vidare ska ett avnoteringsbeslut 

                                                                                                                                            
ingripande kan beslut av bolagsstämma krävas. Frågan kan dock, liksom alla andra frågor om bolagets 

verksamhet, underställas bolagstämman om tio procent av aktierna begär att frågan ska pröva av 

bolagsstämma, vilket också framförts i AMN 2004:29.  
384

 Kristiansson, s. 43-44.  
385

 Se 5.2-3 FSA Listing Rules (notera dock att kravet på bolagsstämmobeslut endast gäller bolag som 

är premiumlistade, vilket ställer högre krav på bolagen är standardlistning, som följer EU:s 

minimiregler).  Se även Khort, s. 40.  
386

 SOU 1997:22 s. 281-282, där det hänvisas till HD:s uttalanden i  NJA 1993 s. 293 (Balken-målet).   
387

 Khort, s. 20.  
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förutsätta kvalificerad majoritet. Regeln ska tillämpas på samma vis som 

tvångsinlösenreglerna och således innebära en ömsesidigt rättighet och skyldighet för 

kontrollägaren och minoriteten att förvärva respektive avyttra aktierna i bolaget. 

Genom att budpliktsgränsen höjs försvinner budpliktens hämmande effekter på 

marknaden för företagskontroll. Reformförslaget kan dessutom betraktas som en 

sänkning av gränsen för tvångsinlösen. Eftersom direktivet kräver att 

budpliktsgränsen ska motsvara effektiv kontroll och gränsen för tvångsinlösen inte får 

sättas lägre än 90 procent, är förslaget dock inte möjligt att genomföra inom ramen för 

gällande EU-rätt. 
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10 Avslutning 

Ändamålen med regleringen av näringsverksamhet, aktiebolag och aktiemarknaden är 

att främja samhällets välstånd genom att skapa förutsättningar för effektiv 

ackumulering och allokering av samhällets resurser. Styrningen och kontrollen av 

svenska och brittiska aktiebolag fungerar enligt två modeller som står i bjärt kontrast 

till varandra. Bolagsstyrningssystemet i ett land växer fram och utvecklas genom en 

mängd samspelande faktorer, såsom kulturella och politiska faktorer. Lagstiftningen 

spelar en central roll i hur bolagsstyrningen kommer att fungera. Eftersom 

marknadssystemet och kontrollägarsystemet har sina respektive för- och nackdelar 

och marknaden och de noterade bolagen vid olika tillfällen har olika behov, behövs en 

så flexibel reglering som möjligt. Det går inte att avgöra på ett generellt plan vilket 

system som fungerar bäst och det vore dumdristigt att på kort tid försöka stöpa om 

den svenska aktiemarknaden enligt brittisk modell. Däremot står de klart att Sveriges 

bolagsstyrning och ägarstruktur står inför utmaningar i framtiden. Lagstiftarens roll 

bör vara att främja en mjuk övergång från det tidigare systemet till det som 

marknadens aktörer föredrar.  

 

I perioder där förändring är av nöden, krävs att det finns en fungerande marknad för 

företagskontroll. På så vis kan kontrollen över aktiemarknadsbolagen överföras till 

den som har bäst förutsättningar att främja aktieägarvärdet. På marknader med 

koncentrerad ägarstruktur försämras möjligheterna att förvärva bolag, eftersom 

kontrollägarna har en mycket stark förhandlingsposition genom att de kan blockera ett 

bud och förutom bolagets värdeskapande även extraherar privat nytta. Budplikten 

innebär att de redan på förhand höga kostnaderna för uppköpserbjudanden på sådana 

marknader ökar markant. Det beror på att budgivaren tvingas betala samma 

budpremie för samtliga aktier. Vidare innebär kravet på att förvärva samtliga aktier att 

bolag tvingas bort från börsen, eftersom kontrollägarskiften inte är tillåtna. 

Ägarkoncentration på den svenska börsen kan förväntas öka snarare än minska till 

följd av budplikten. Takeoverdirektivets syfte, att harmonisera regleringen och 

funktionen på de europeiska aktiemarknaderna, motverkas således. Med tanke på de 

samhälleliga värdena i en stor och likvid aktiemarknad är dessa konsekvenser 

allvarliga. Eftersom den privata nyttan vid spritt ägande extraheras av 
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styrelseledamöterna, betingar alla aktier i ett visst bolag samma värde. Kostnaderna 

budplikten medför blir därför betydligt lägre på en sådan marknad.  

 

Budpliktens uttalade syfte är att skydda minoriteten i bolagen från att en ny 

kontrollägare missbrukar sin position för att plundra bolaget. Eftersom det har 

konstaterats att risken för majoritetsmissbruk inte ökar till följd av ett 

kontrollägarskifte, anser jag att regleringen skjuter över målet. Minoritetsskyddet i 

Sverige fungerar internationellt sett mycket bra, vilket till stor del beror på sociala 

faktorer. Minoritetsaktieägares gynnas mest av att bolagen drivs med 

vinstmaximering som ledstjärna och av att de styrs av så kompetenta ägare och 

styrelseledamöter som möjligt. Effekten av budplikten är sammanfattningsvis att 

värdet av börsbolagen minskar och att kostnaden för att förvärva dem ökar. 

Budplikten är därmed kontraproduktiv i förhållande till aktiebolagsrätten och 

aktiemarknadsrättens ändamål. 
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Bergström, Clas; Högfeldt, Peter och Samuelsson, Per, Minoritetsskyddet i 

börsföretag: tvingande eller dispositivt?, Ekonomisk Debatt, årg. 21, nr. 2, 1993, s. 

133-145.  

 

Bergström, Clas; Högfeldt, Peter & Samuelsson, Per, Om kravet på likabehandling 

av aktieägare, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1994, 118-167. 

 

Bergström, Clas; Högfeldt, Peter och Molin, Johan,  The Optimality of the Mandatory 

Bid Rule,  Journal of Law Economics and Organization 13(2), 1997,  s. 433-51.   

 

Bergström, Clas & Rydqvist, Kristian, Marknaden för företagskontroll - en analys av 

aktuella börs- och bolagsrättsliga förslag, SNS Förlag, 1992. 

 

Bergström, Claes & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, Norstedts 

Juridik, 4 uppl., 2012. (Notera att verket finns i en femte upplaga. Den äldre 

upplagan används eftersom den utvecklar resonemangen mer utförligt och teoretiskt.)   

 

Beyer, Claes & Båvestam, Urban, Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för 

minoritetsmissbruk? i Aktiebolagslagens minoritetsskydd, Svernlöv, Carl (red.), 

Stockholm Centre for Commercial Law, 2008. 

 

Burkhart, Mike och Panunzi, Fausto, Mandatory Bids, Squeeze-out, Sell-out and the 

Dynamics of the Tender Offer Process, i Reforming Company and Takeover Law in 

Europe, Ferrarini, Guido; Hopt, Klaus J. ; Winter, Jaap och Wymeersch, Eddy, 

Oxford University Press, 2006.  

 



 

 

 

105 

Båvestam, Urban och Lindblad, Anders, Till frågan om bolagsstämman har en 

oskriven exklusiv kompetens – även som frågan om stämman i så fall har ensamrätt 

att besluta om avnotering, JT Nr 1 2007-08, s. 224-232. 

 

Cederblad, Johanna, Förvärvsexpert: För högt pris kan strypa framtiden, Svenska 

Dagbladet Näringsliv, 23 maj 2016.  

 

Charkham, Jonathan P., Keeping Better Company – Ten years on, Oxford University 

Press, 2005.  

 

Coase, Ronald H., The Nature of the Firm, Economica, New Series, Vol. 4, No. 16., 

1937, pp. 386-405. 

 

Coffee, John C, The Rise of Dispersed Ownership: The Role of Law in the Separation 

of Ownership and Control, Columbia University, January 2001. 

 

Collin, Sven Olof, Aktiebolagets kontroll – Ett transaktionsteoretiskt inlägg i debatten 

om ägande och kontroll av aktiebolag och storföretag, Lund Studies in Economics and 

Management, Lund University Press, 1990.  

 

Dahlman, Christian, Gladner Marcus, Reidhav David, Rättsekonomi – en 

introduktion, 2:a uppl., 2004, Studentlitteratur. 

 

Davies,  Paul  &  Hopt,  Klaus  J.,  Control  Transactions,  i  The Anatomy  of  

Corporate  Law  - A Comparative and Functional Approach, Kraakman, Reinar; 

Armour, John; Davies, Paul; Enriques, Luca; Hansmann, Henry B.; Hertig, Gérard; 

Hopt, Klaus J.; Kanda, Hideki & Rock, Edward B.,, Oxford University Press, 2 

uppl., 2009. 

 

Davies, Paul & Worthington, Sarah, Gower & Davies Principles of Modern 

Company Law, Sweet & Maxwell, 9 upplagan, 2012. 

 



 

 

 

106 

Davies, Paul, The Notion of Equality in European Take-Over Regulation, i 

Takeovers in English and German Law, Payne, Jennifer (red.), Hart Publishing, 

2002, s. 9-30. 

 

Dyck, A. & Zingales, L., Private Benefits of Control: An International Comparison, 

The Journal of Finance, vol. 59, nr. 2, s. 537-600, 2004.  

 

Easterbrook, Frank H. och Fischel, Daniel R, The Economic Structure of Corporate 

Law, Cambridge, 1991. 

 

Easterbrook, Frank H. och Fischel, Daniel R., Voting in corporate law, Journal of 

Law and Economics 26, 395—428, 1983.  

Eisenhardt, Kathleen M., Agency Theory: An Assessment and Review, The Academy 

of Management Review, Vol. 14, No. 1, 1989, s. 57-74. 

 

Eklund, Klas, Vår ekonomi – en introduktion till samhällsekonomin, Norstedts 

Akademiska förlag, 11 uppl., 2007.  

 

Eklund, Johan och Wiberg, Daniel, A- mot B-laget: En match för den svenska 

ägarmodellen, Ekonomisk debatt, nr 5, 2006, årgång 34, s. 17-26.  

 

Enriques,  Luca,  The  Mandatory  Bid  Rule  in  the  Takeover  Directive:  

Harmonization  Without Foundation?, European Company and Financial Law 

Review, Vol. 1, No. 4, s. 440-457, 2004. 

 

Fama, Eugene och Jensen, Michael C., Separation of Ownership and Control, Journal 

of Law and Economics, 1983, vol. 26, issue 2, s. 301-25, 1983. 

 

Farrell, Maureen, 2015 Becomes the Biggest M&A Year Ever, Wall Street Journal, 3 

december 2015.  

 

Fermenta: fakta och erfarenheter. En rapport till Stockholms fondbörs, Stockholms 

fondbörs, 1988.  

 



 

 

 

107 

Ferrell, Allen, Why Continental European Takeover Law Matters, Harvard Law 

and Economics Discussion Paper No. 454, 2003. 

 

Firth, M., Takeovers, shareholder returns, and the theory of the firm, The Quarterly 

Journal of Economics, Vol. 94, s. 235 – 260, 1980. 

 

Forssell, Anders och Ivarsson Westerberg, Anders, Organisation från grunden, Liber, 

2007.  

 

Froste, Calle, Börsens nya storägare, Affärsvärlden nummer 18 2016, s. 14-20.  

 

Giesecke, Curt-Stefan, Aktier med olika rösträtt – kommentar till Bergström och 

Rydqvist, Ekonomisk debatt, Nr. 1, 1992, s. 63.  

 

Goergen, Martynova och Renneboog, Corporate Governance Convergence: Evidence 

from takeover regulation, Law Working Paper N° 33/2005, University of Sheffield 

and ECGI, 2005.  

Gilson, Ronald J., Controlling  shareholders  and  corporate  governance:   

complicating  the comparative taxonomy, Harvard Law Review nr. 6, volym 118, 

mars 2006, s. 1641-1679. 

 

Gilson, Ronald J., och Gordon, Jeffrey F., Agency Capitalism: Further Implications 

of Equity Intermediation, ECGI Law Working Paper, 2014. 

 

Grossman, Sanford J., Hart, Oliver D, Takeover Bids, The Free-Rider Problem and 

the Theory of the Corporation, The Bell Journal of Economics, Vol. 11, No 1, 1980, 

s. 42-64.  

 

Grossman, Sanford J., Hart, Oliver D, One Share/One Vote and the Market for 

Corporate Control, Journal of Financial Economics, vol. 20, no. 1/2, 1988, pp. 175-

202 

 



 

 

 

108 

Hamberg, Mattias, Fagerland, Andre Egil och Nilsen Kvamme, Kristoffer, Founding-

family firms and the creation of value: Swedish evidence, Managerial Finance, Vol. 

39 Iss 10 pp. 963 – 978, 2003. 

  

Henrekson, Magnus & Jakobsson, Ulf, Globaliseringen och eroderingen 

av den svenska modellen för bolagsstyrning, Ekonomisk debatt, Vol. 39, 

Nr. 3, 2011, s. 5-20. 

 

Hansmann, Henry och Kraakman, Reinier, What is Corporate Law?, i  The Anatomy  

of  Corporate  Law  - A Comparative and Functional Approach, Kraakman, Reinar; 

Armour, John; Davies, Paul; Enriques, Luca; Hansmann, Henry B.; Hertig, Gérard; 

Hopt, Klaus J.; Kanda, Hideki & Rock, Edward B.,, Oxford University Press, 2 

uppl., 2009. 

 

Ho, To Ming och Man, Ryan K.L., Microeconomics – A Concept 

Mapping Approach, Pearson, 3 uppl., 2014. 

 

Holmén, Martin & Knopf, John D., Minority Shareholder Protections and the 

Private Benefits of Control for Swedish Mergers, Journal of Financial and 

Quantative Analysis nr. 1, Vol 39, 2004. 

 

Holmén, Martin och Högfeldt, Peter, Pyramidal Discounts: Tunneling or 

Overinvestment? 

 

Högholm, Kenneth, Essays in the Market for Corporate Control - Corporate 

Acquisitions and Stock Market Introductions, Skrifter utgivna vid svenska 

handelshögskolan, nummer 54, 1994. 

 

Jakobsson, Ulf, Istället för kontroll, förvirring, Affärsvärlden, nr. 15, s. 13, 2016. 

 

Jakobsson, Ulf och Wiberg, Daniel, Vem ska styra de svenska företagen?, Rapport till 

projektet Företagsamt ägande, Svenskt Näringsliv, 2014. 

 



 

 

 

109 

Jarrell, Gregg A., Brickley, James A och Netter, Jefry M, The Market for Corporate 

Control: The Empirical Evidence Since 1980, Journal of Economic Perspectives- 

Volume 2, Number I, 1988, s. 49-68 

 

Jennings, Nicholas, Mandatory Bids Revisited, Journal of Corporate Law Studies, 5:1, 

2005, s. 37-64.   

Jensen, Michael C, Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and 

Takeovers, American Economic Review, May 1986, Vol. 76, No. 2, pp. 323-329. 

 

Jensen, Michael C och Ruback, Richard S,  The Market For Corporate Control:The 

Scientific Evidence, Journal of Financial Economics 11 (1983) 5-50. 

 

 Jensen, Michael C och Meckling, William H., Theory of the Firm: Managerial 

Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure , J Fin Econ 305 (1976). 

 

Johansson, Svante och Nial, Håkan, Svensk associationsrätt i huvuddrag, Norstedts 

Juridik, 11 uppl., 2014.  

 

Keisu, Jenny, Aktiemarknadsbolagens informationsgivning - Om hantering av 

kurspåverkande information, informationsläckor, rykten och educated guesses, 

Särtryck ur Aktiemarknadsrättslig skriftserie, 2009.  

 

Khort, Julia, Protection of investors in voluntary delisting on the U.S. stock market, 

Uppsala Faculty of Law Working Paper 2014:4. 

 

Kouloridas, Athanasios, The law and economics of takeovers: an acquirer's 

perspective, Hart, Oxford, 2008. 

  

Kristiansson, Björn, Avnotering efter ansökan från bolaget, Nordisk tidsskrift for 

selskabsret, 2006, nr. 3, s. 32-44. 

 

Krook, Sofie, Avnotering av aktier registrerade på en börs eller annan marknadsplats 

– bolagsstämmo- eller styrelsefråga?, JT Nr 4 2006-07, s. 854-862. 



 

 

 

110 

 

Lau  Hansen, Jesper, The Mandatory Bid Rule - The Rise to Prominence of a 

Misconception, Stockholm Institute for Scandinavian Law, 2009. 

 

La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei och Vishny, Robert 

W., Law and Finance, The Journal of Political Economy, Vol. 106, Issue 6, 1998, s. 

1113-1155. 

 

La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio och Shleifer, Andrei, Corporate 

ownership around the world, The Journal of Finance, vol. 54, nr. 2, 1999, s. 471-517. 

 

Lekvall, Per (red.), The Nordic Corporate Governance Model, SNS Förlag, 2014.  

 

Lundmark, Robert, Mikroekonomi – teori och tillämpning, Studentlitteratur, 2 uppl., 

2013.  

 

Macey, Johnathan; Bergström, Claes; Högfeldt, Peter & Samuelsson, Per, The 

Regulation of Corporate Acquisitions: A Law and Economics Analysis of European 

Proposals for Reform, Yale Law School Faculty Scholarship Series, Paper 1439, 

1995, s. 496-524.  

 

Mallin, Christine, Corporate Governance, 2012.  

 

Manne,  Henry  G.,  Mergers  and  the  Market  for  Corporate  Control,  The 

Journal  of  Political Economy, Vol. 73, No. 2., 1965, s. 110-120. 

 

Morck, Randall K, Concentrated Corporate Ownership, National Bureau of 

Economic Research, 2007.  

 

Nenova, Tatiana, The value of corporate voting rights andcontrol: A cross-country 

analysis, Journal of Financial Economics nr. 68, 2003, s. 325–351. 

 

Ohlsson, John, Dispens från budplikt – om Aktiemarknadsnämndens praxis, Juridisk 

tidskrift, 2009, s. 820-845. 



 

 

 

111 

 

Olrog, Catarina, & Rickhamre, K.G., Företagsuppköp i det framtida Europa, SNS 

Förlag, 1 uppl., 1991. 

 

Pacces, Alessio M., Featuring Control Power – Corporate Law and Economics 

Revisited, Rotterdam Institute of Law and Economics, Erasmus University, 2007. 

 

Rickford, Jonathan, The Emerging European Takeover Law from a British 

Perspective, European Business Law Review, Issue 6, 2004, s. 1379-1421. 

 

Roe, Mark J., Political Determinants of Corporate Governance: Political Context, 

Corporate Impact, Harvard University Press, 2003.   

 

Rothstein, Helene, Man måste städa trappan uppifrån, Affärsvärlden Affärsjuridik nr. 

1 2016. 

 

Romano, Roberta, A Guide to Takeovers: Theory, Evidence and Regulation, i 

European Takeovers - Law and Practice, Hopt, Klaus J & Wymeersch, Eddy (red.), 

Butterworths, 1992, s. 3-45. 

 

Samulsson, Per, Om rättsekonomins uppkomst och inverkan på den 

aktiebolagsrättsliga forskningen, SvJT, 1997. 

 

af Sandeberg, Catharina, Börsnotering – regler och ansvar, Iustus, 2001. 

 

Sandström, Stefan, Aktiemarknadens reaktion på större förvärv av aktier, SNS 

Förlag, Occasional Paper, nr. 54, 1994 

 

Schuster, Edmund-Philipp, Efficiency in Private Control Sales – The Case for 

Mandatory Bids, LSE Law, Society and Economy Working Papers, vol. 8, 2010. 

 

Sepe, Simone M., Private Sale of Corporate Control: Why the European Mandatory 

Bid Rule is Inefficient, Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 10-29, University 

of Arizona, 2010.  



 

 

 

112 

 

Sevenius, Robert, Bolagsstyrning, Studentlitteratur, 2007 (i not angiven Sevenius 

(2007)). 

 

Sevenius, Robert, Börsrätt, Studentlitteratur, 2009 (i not angiven Sevenius (2009)). 

 

Sevenius, Robert, Företagsförvärv, Studentlitteratur, 2011(i not angiven Sevenius 

(2011a)). 

 

Sevenius, Robert, Tendenser i uppköpspraxis på aktiemarknaden, Blendow Lexnova 

Expertkommentar - Affärsjuridik, mars 2011 (i not angiven Sevenius (2011b)). 

  

Sjåfjell, Beate, The Core of Corporate Governance: Implications of the Takeover 

Directive for Corporate Governance in Europe, UCD Working Papers in Law, 

Criminology & Socio-Legal Studies Research Paper No. 27/2010.  

 

Sjåfjell, Beate, Towards a Sustainable European Company: A Normative Analysis of 

the Objectives of EU law with the Takeover Directive as a Test Case, Alphen aan den 

Rijn, 2009. 

 

Sjöman, Erik, Tvångsinlösen, Jure AB, 2007. 

 

Skog, Rolf, Sjöman, Erik, Corporate Governance in Sweden, i The Nordic Corporate 

Governance Model, SNS Förlag, 2014, Lekvall, Per (red.), s. 247-280.  

 

Skog, Rolf, Does Sweden Need a Mandatory Bid Rule? A Critical Analysis, 

Corporate Governance Forum, Juristförlaget, 1995. 

 

Skog, Rolf, Erbjudandeplikt?, Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universtitet, 1994, s. 

70-130. 

 

Skog, Rolf, The European Union’s Proposed Takeover Directive, the 

»Breakthrough« Rule and the Swedish System of Dual Class Common Stock, 

Scandinavian Studies in Law, Vol. 45, Jure, Stockholm 2004. 



 

 

 

113 

 

Steger, Ulrich och Kummer, Christopher, Why Merger and Acquisition (M&A) Waves 

Reoccur - The Vicious Circle from Pressure to Failure, s. 1-30, 2007. 

 

Stattin, Daniel, Dispenser från budplikt vid Volkswagens köp av Scania-aktier, 

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet, 2007, s. 873 (i not angiven (2007)). 

 

Stattin,   Daniel,   Företagsstyrning.   En  studie   av   aktiebolagsrättens   regler   

om   ägar-   och koncernstyrning, Uppsala universitets tryckeri, 2009. I not angiven 

med (2009a). 

 

Stattin,  Daniel,  Skandaldriven  och  problemdriven  reglering  i  Regelfrågor  på  

en  förändrad kapitalmarknad, Nord, Gunnar & Thorell, Per (red), Corporate 

Governance Forum, 2009, s. 157-177. I not angiven med (2009b). 

 

Stattin, Daniel, Takeover – offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt 

svensk rätt, Thomson Reuters, 2 uppl., 2009, i not angiven med (2009c).  

 

Smith, Adam, The Wealth of Nations: An Inquiry into Nature and 

Causes of the Wealth of Nations, 1776. 

 

Svensson, Bo, Några tankar om budplikt i Aktie, aktiebolag, aktiemarknad - en 

vänbok till Johan Munck, Corpoarte Governance Forum, 2013, s. 279-291. 

 

Svernlöv, Carl, Aktiebolagslagen – en översikt, Norstedts Juridik, 2014. 

 

Tson Söderström, Hans; Berglöf, Erik; Holmström, Bengt; Högfeldt, Peter & 

Meyersson Milgrom, Eva M., Ägarmakt och omvandling - Den svenska modellen 

utmanad, Ekonomirådets rapport 2003, SNS Förlag, 2003. 

 

Wymeersch, Eddy, The Mandatory Bid: A critical view, i European Takeovers - 

Law and Practice, Hopt, Klaus J & Wymeersch, Eddy (red.), Butterworths, 1992, s. 

351-367. 



 

 

 

114 

 

 

 


