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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
I denna uppsats ska överlåtelsebindningars inverkan på ett företagsförvärv utredas. Uppsat-

sen tar sikte på en rad olika överlåtelsebindningar, som exempel kan nämnas sådana som 

ingås mellan aktieägare genom aktieägaravtal, sådana som upprättas mellan målbolag och 

det budgivande bolaget genom olika budrelaterade arrangemang samt avtal mellan det 

budgivande bolaget och aktieägare i målbolaget, så kallade irrevocables.  

 Under detta avsnitt kommer jag inledningsvis att introducera ämnet, kort belysa eventu-

ella problem samt syftet bakom uppsatsen.  I efterföljande delavsnitt kommer jag redogöra 

för min disposition. Avslutningsvis kommer mitt tillvägagångsätt, litteraturen som finns på 

området och de avgränsningar jag har gjort att redovisas.  

 

1.2 Bakgrund 
Näringslivets utveckling har lett till nya regelverk och ökat internationellt inflytande på 

den svenska marknaden. Det internationella inflytandet har i sin tur lett till ökad använd-

ning av diverse instrument som de svenska reglerna inte i alla lägen anpassat sig till. Vik-

ten av att marknaden är effektiv och stabil är ett av motiven bakom den harmoniserande 

EU-rättsliga regleringen på marknaden. 1 Genom EU-rättens förordningar och direktiv har 

möjligheten att reglerna utvecklas i samma takt som den finansiella marknaden styrkts.  

 Vilket jag i min inledning angivit behandlar uppsatsen överlåtelsebindningar vid före-

tagsförvärv. Som utgångspunkt i skrivandet har jag utgått ifrån potentiella problem som 

kan aktualiseras vid ett företagsförvärv när aktierna omfattas av olika överlåtelsebindning-

ar. Huvudregeln för aktier i ett aktiebolag får anses vara att de ska vara fritt överlåtbara (4 

kap. 7§ aktiebolagslagen (2005:551) (ABL)). Frågan blir, utifrån detta, vilka konsekvenser 

begränsningar i den fria överlåtbarheten får på marknaden och vilka typer av begränsningar 

som kan anses som tillåtna.  

                                                
1 Detta syfte kommer till uttryck i bland annat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 
april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 
93/22/EEG (MiFID).   
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 Problematiken med den finansiella marknadens utveckling ligger i att lagstiftning och 

införande av regler inte sker i samma takt som utvecklingen av nya instrument. Detta med-

för i sin tur risker för att aktörer försöker finna kryphål för att kringgå de regler som upp-

ställs, vilket kan komma att påverka förtroendet för värdepappersmarknaden och därmed 

hela Sveriges näringsliv. För att upprätthålla förtroendet på värdepappersmarknaden har 

noterade bolag en långtgående informationsplikt. Det är denna informationsplikt som i stor 

del ligger till grund för resonemangen i denna uppsats, vilka skyldigheter uppkommer för 

bolaget när de informeras om förekomsten av till exempel ett aktieägaravtal eller en irre-

vocable och vilka konsekvenser får det på ett förekommande uppköpserbjudande om sådan 

information når marknaden.  Den långtgående informationsplikten kan få konsekvenser på 

ett potentiellt företagsförvärv eftersom informationen allt som oftast är av kurspåverkande 

natur. Når information som är av kurspåverkande natur marknaden riskeras aktiens värde 

att påverkas. Utöver risken att information som är av kurspåverkande natur når marknaden 

finns risken att endast vissa tar del av informationen och utnyttjar den vid handel. Detta 

skapar informationsassymmetrier, vilket i sin tur skadar förtroendet för värdepappersmark-

naden. Utöver risken att enskilda individer använder sig av information för egen vinning 

ökar risken för läckor i takt med att utomstående tar del av information om ett potentiellt 

uppköp, av denna anledning finns just den långtgående skyldigheten att informera om kur-

spåverkande information. Problematik uppkommer dock när informationsplikten inte är 

förenlig med annan reglering. Utifrån detta blir frågan vilket intresse som bör ges företräde 

och vilka regler som bör prioriteras. Reglernas prioritet kommer jag utreda i denna uppsats 

och för att kunna fastställa detta utgår jag ifrån vad som är att anse som mest gynnande sett 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

 

1.3 Syfte och avgränsning 
Uppsatsen behandlar olika överlåtelsebindningar och vilken inverkan sådana får på före-

tagsförvärv. Gällande belysta överlåtelsebindningar kan konstateras att jag valt ett ganska 

vitt angreppssätt. Detta då jag anser att det är relevant att belysa flera typer av överlåtelse-

bindningar för att kunna utreda vilken inverkan sådana får på företagsförvärv och en fun-

gerande marknad. Jag har valt att fokusera utredningen på noterade aktiebolag och då spe-

ciellt bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Avgränsningen till Nasdaq Stockholm motive-
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ras av att reglerna på till exempel Nordic Growth Market (NGM) är likalydande i stor ut-

sträckning och det får därmed anses som naturligt att utgå ifrån den börs som är störst. No-

teras ska att vissa delar kräver aktiebolagsrättslig redogörelse. Delarna som är aktiebolags-

rättsliga är grundläggande och motiveras med att de får anses som nödvändiga för diskuss-

ionen.  

 Till viss del redogörs för hur andra rättsordningar förhåller sig till överlåtelsebindningar 

vid företagsförvärv. I denna del har jag valt att belysa Finland i viss mån, men framförallt 

hur svenska regler förhåller sig till den engelska regleringen. Att England är del av jämfö-

relsen motiveras av att reglerna kring företagstransaktioner får anses ha sitt ursprung där 

och därmed kan den engelska rätten fungera vägledande i de frågor som saknar svar i 

svensk rätt.  

 Den EU-rättsliga regleringen utreds inte i någon större utsträckning. Direktiven som 

förekommer har implementerats i svensk rätt. Därmed påvisas endast den svenska regle-

ringens ursprung genom hänvisning till olika direktiv.     

 

1.4 Disposition 
Denna uppsats är indelad i sju kapitel och disponerad enligt följande. Efter det inledande 

avsnittet följer ett avsnitt som behandlar grundläggande rättsekonomiska aspekter. Syftet 

bakom detta kapitel är att återkoppla regler och lagar till ett samhällsekonomiskt perspek-

tiv. Tredje avsnittet behandlar hembuds-, förköps- och samtyckesförbehåll och hur dessa 

förhåller sig till bolagsordningar och aktieägaravtal. Efterföljande avsnitt behandlar drag 

along- och tag along-klausuler och dess förhållande till de noterade bolagen. Femte avsnit-

tet innehåller redogörelse för irrevocables och hur ingåendet av irrevocables påverkar 

marknaden. Därefter diskuteras förbudet mot budrelaterade arrangemang och nödvändig-

heten av ett förbud. I det sjunde och sista avsnittet redogör jag för några avslutande reflekt-

ioner. Vardera avsnitt innehåller en kort introduktionsdel samt avslutning för att förtydliga 

avsnittets funktion och koppling till ett företagsförvärv. 
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1.5 Arbetsmetod och material 

1.5.1 Rättsdogmatisk metod 

Uppsatsen har inte någon direkt begränsning när det gäller vilken typ av överlåtelsebind-

ningar som utreds. Det vida angreppssättet motiveras av min vilja att belysa alla relevanta 

problem som kan komplicera ett företagsförvärv. För att konkretisera potentiella problem 

som en överlåtelsebindning medför vid ett företagsförvärv har jag utgått ifrån de grundläg-

gande reglerna och lagarna och försökt utreda dess tillämplighet på olika instrument som 

faller in under kategorin överlåtelsebindningar. Noteras bör att flertalet av dessa instrument 

är relativt nya i svensk rätt, vilket föranleder vissa svårigheter gällande tolkning och till-

lämpning utifrån praxis och doktrinen. Av denna anledning får det anses vara motiverat att 

jag i större utsträckning dragit egna slutsatser.  

 

1.5.2 Rättsekonomisk metod 

1.5.2.1 Allmänt om den rättsekonomiska analysen 

Den rättdogmatiska metoden får anses vara den vanligast förekommande metoden när det 

gäller författning av juridiska uppsatser. Jag har dock valt att även analysera uppsatsen 

utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv då jag anser det vara nödvändigt att beaktasamhälls-

ekonomiska aspekter när det gäller aktiemarknaden.  

 Den rättsekonomiska analysen utgår ifrån nationalekonomin och hur denna förhåller sig 

till lagar och regler. 2 Innebörden av detta är att tolkning av lagar och regler sker utifrån 

ekonomiska termer där syftet är att samhällets välstånd ska öka. 3 Ett grundläggande be-

grepp inom ekonomisk teori är ”economic man”. Begreppet åsyftar att människan alltid 

väljer det alternativ som maximerar den personliga tillfredsställelsen. Samhällets välstånd 

ökar genom att varor och tjänster produceras och sedan överlåts. Frivilliga köp ökar där-

med välståndet trots avsaknaden av något nytt. Köparen är nöjd med förvärvet av varan 

trots förlusten av direkta pengar medan säljaren är nöjd med avyttringen av varan i utbyte 

mot pengar. Samhällets totala välstånd har därmed ökat genom summan av alla enskilda 

                                                
2 Dahlman, Gladner och Reidhav, Rättsekonomi – en introduktion, s. 9.  
3 A.a. s. 205ff.  
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individers välstånd. 4 Oftast delas den rättsekonomiska analysen upp i olika skolor, några 

av dessa kommer jag belysa nedan.  

1.5.2.2 Chicagoskolan - ekonomisk effektivitet 

Chicagoskolan (även kallad law and economics) kan kopplas till begreppet ”economic 

man” och att en människa alltid kommer välja det alternativ som maximerar den personliga 

tillfredsställelsen, denna teori brukar benämnas ”rational choice-teorin”. För att kunna 

utreda den ekonomiska effektiviteten av lagstiftning tillämpar skolan enkla teoretiska mo-

deller där ”rational choice-teorin” är grundläggande och vägledande. 5 Det som utmärker 

Chicagoskolans uppfattning är att den anser att marknader allt som oftast är självreglerande 

och därför behöver inte staten ingripa. Generellt, menar Chicagoskolan, att lagar och regler 

endast leder till ineffektivitet eftersom dessa utgår ifrån en samhällsgrupps intressen.  End-

ast under sådana förhållanden där marknaden misslyckats är det önskvärt med statens in-

gripande. 6  

1.5.2.3 Principal agentteorin – Intressekonflikter 

Ett principal och agentförhållande uppkommer när en principal anlitar en agent för att ut-

föra ett uppdrag för principalens räkning. Problematiken kring detta förhållande ligger i att 

parterna har olika intressen, principalen vill betala så lite som möjligt till största möjliga 

vinning och agenten vill få största möjliga ersättning för utförande av så lite arbete som 

möjligt. 7 Vardera parten kommer alltså agera för att maximera sin egen vinning utan att 

beakta motpartens potentiella lidande. 8 

1.5.2.4 Transaktionskostnadsteorin 

Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt gynnas ett samhälles välstånd av att enskilda 

individer utför förvärv och avyttringar. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ska där-

för dessa utbyten ske i så stor utsträcknings som möjligt. Potentiell problematik kan dock 

uppstå när kostnaderna för att utföra affären blir så höga att det inte längre kan anses som 

ekonomiskt motiverat att affären fortskrider. Det kan även vara så att vetskapen om de 

                                                
4 Dahlman, Gladner och Reidhav, Rättsekonomi – en introduktion, s. 10. 
5 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 184f.  
6 A.a. s. 185f.  
7 Eklund, Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 161.  
8 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 188f.  
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höga kostnaderna hämmar marknaden eftersom det inte finns incitament för den enskilde 

individen att investera alternativt avyttra. Frågan blir om det finns en juridisk lösning på 

detta problem eller om reglering tvärtom ökar transaktionskostnaderna. 9 

 Transaktionskostnader brukar delas in i tre olika typer av kostnader, ”kontakt, kontrakt 

och kontroll”. Kontakt innebär den kostnad som parterna haft för att överhuvudtaget få 

vetskap om varandras existens och vilja att förvärva eller avyttra. Kontrakt innefattar kost-

naderna som uppstår för att en affär ska bli av. Kontroll innefattar viljan att kontrollera 

parten som avtal ska ingås med. En människa vill oftast inte förlita sig helt på en annan 

part utan vill vidta vissa åtgärder för att garantera sig mot potentiella riskfaktorer. 10 

 Skillnaden mot Chicagoskolan ligger i att transaktionskostnadsteorin anser att en indi-

vids möjlighet att fatta rationella beslut är begränsad på grund av att individen saknar in-

formation.  Detta kan sammanfattas med att individen fattar sitt beslut utifrån ett nuvarande 

perspektiv, vilket resulterar i en kortsiktig vinst men en långsiktig förlust. 11 

 Avsaknaden av transaktionskostnader leder till den mest effektiva marknaden. Samman-

taget kommer en marknad utan transaktionskostnader resultera i den mest effektiva mark-

naden utan ett behov av statens inblandning. Finns det dock transaktionskostnader (som är 

tillräckligt höga för att hämma marknaden) krävs att staten reglerar för att på så sätt uppnå 

effektivitet.  

 

1.5.3 Material 

ABL får anses vara grunden till mina diskussioner. ABL kompletteras dock i stor utsträck-

ning av andra regelverk som har en avgörande betydelse för offentliga uppköp och värde-

pappersmarknaden, här kan nämnas lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) 

och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA). Då 

jag valt att avgränsa mig till noterade bolag upptagna till handel på Nasdaq Stockholm 

kommer två regelverk, i stor utsträckning, vara avgörande för diskussionen. De två aktuella 

regelverken är takeover-reglerna Nasdaq Stockholm (takeover-reglerna) och regelverket 

för emittenter (Regelverket). Avgörande för takeover-reglernas tillämplighet är att det rör 

                                                
9 Dahlman, Gladner och Reidhav, Rättsekonomi – en introduktion, s. 83.  
10 A.a. s. 85f. 
11 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 187f.  
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sig om ett offentligt uppköpserbjudande. Offentliga uppköpserbjudanden definieras som 

”ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller ut-

ländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier” (2 kap. 1§ 1st. 1 p. 

LUA). Endast om det rör sig om ett offentligt uppköpserbjudande anses takeover-reglerna 

vara tillämpliga (I.1 takeover-reglerna). Noteras ska att börsens båda regelverk är så kallad 

självreglering och dess rättskällevärde kan därför i viss mån diskuteras. Till detta kan dock 

anföras att aktiemarknadsbolag som är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm har en 

skyldighet att följa reglerna. För att bolaget ska få noteras krävs att bolaget genom avtal 

förbinder sig att agera utifrån börsens regler. Därmed har det noterade bolaget en kon-

traktsrättslig skyldighet att tillämpa börsens regler. Den efterföljande kommentaren till 

reglerna brukar, gällande rättskällevärde, definieras som doktrin. 12 Jag vill poängtera att 

självregleringen är en viktig del av denna uppsats, vilket ligger i linje med dess vikt på 

marknaden.  

 Den EU-rättsliga regleringen studeras övergripande då de relevanta direktiven har im-

plementerats i svensk rätt. Jag har dock studerat EU-rätten för att kunna säkerställa att di-

rektivens innehåll överensstämmer med den svenska regleringen.  

 Flera av avsnitten nedan behandlar frågor som är relativt nya i svensk rätt. Som exempel 

kan här nämnas avsnitten med irrevocables och förbudet mot budrelaterade arrangemang. 

Då avsnitten är relativt nya, saknas doktrin och praxis i stor utsträckning. Jag har därför 

fått analysera och dra egna slutsatser i större utsträckning. Avsaknaden motiverar även att 

utländska rättsordningars regler i viss utsträckning fått vara vägledande för mina slutsatser.    

 

 

 

 
                                                
12 Keisu, Aktiemarknadsbolagens informationsgivning, s. 8. 
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2 Aktiemarknadens funktion 

2.1 Avsnittets inledning 
I detta avsnitt ska jag redogöra för den rättsekonomiska analysens funktion på aktiemark-

naden. Redogörelse får anses utgöra grunden till den fortsatta analysen i uppsatsens andra 

avsnitt. Som nämndes inledningsvis under avsnitt 1, är alltså syftet med rättsekonomin att 

samhällets välstånd ska öka. Investeringar leder till att företag har möjlighet till tillväxt 

samtidigt som den enskilde investeraren har möjlighet till avkastning. Är inte investerarna 

villiga att investera i företagen innebär detta att företagen inte får del av något nytt riskvil-

ligt kapital. Att ett företag inte får något nytt riskvilligt kapital innebär å sin sida att företa-

gets tillväxt och avkastning minskar. Detta får dock inte bara konsekvenser för de enskilda 

företagen utan för det svenska näringslivet i stort. Konsekvenserna sträcker sig även längre 

och påverkar den enskilda medborgaren genom att dennes sparade medel minskar. 13  

 

2.2 Aktiemarknadens betydelse ur ett samhällsperspektiv 

2.2.1 En fungerande aktiemarknad 

Utöver att aktiemarknaden fungerar som ett sätt för enskilda företag att tillskaffa sig kapi-

tal, finns det ytterligare två huvudsyften. Jag har redan i viss mån berört dessa syften men 

väljer att framhålla dem igen. Syftet är att underlätta riskhanteringen så att den enskilde 

investeraren har möjlighet att påverka sina egna risktaganden och att marknaden skapar 

korrekta priser utifrån tillgänglig information som investerare kan lägga till grund för sitt 

investeringsbeslut. 14 

 Handeln på aktiemarknaden sker genom prissättning utifrån utbud och efterfrågan. På 

en marknad som fungerar på ett korrekt sätt kommer informationen som finns tillgänglig 

att spegla priset. Återigen kan påpekas vikten av korrekt information för att upprätthålla 

förtroende för värdepappersmarknaden. 15 Försäljning av ett företags aktier på en börs sker 

antingen på primärmarknaden eller sekundärmarknaden. Försäljning på primärmarknaden 

sker endast förstagången bolagets aktier avyttras på en reglerad marknad alternativt i en 
                                                
13 Sevenius, Örtengren, Börsrätt, s. 30.  
14 SOU 2004:69, s. 58. 
15 Prop. 1990/91:142, s. 74. 
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situation när bolaget genomfört en nyemission. Sekundärmarknaden å sin sida omfattar 

i princip all aktiehandel som sker på börsen. Investeringarna medför inget direkt 

kapitaltillskott till bolaget, men ger istället enskilda investerare chansen att likvidera sina 

tillgångar, vilket även främjar investerarnas riskvillighet. 16 

 

2.2.2 Transaktionskostnader på aktiemarknaden 

Ovan har jag redogjort för transaktionskostnadernas allmänna påverkan på 

samhällsekonomin. Under detta avsnitt ska jag redogöra för vad transaktionskostnaderna 

har för inverkna på aktiemarknaden. Ponera att aktiemarknaden och börsen inte existerade, 

hur hade då försäljningen av aktier gått till och vad hade det inneburit för samhället. För att 

kunna finansiera en långsiktig verksamhet är det nödvändigt med kortfristiga investeringar. 

Om börsen inte existerar finns det risk att kortfristiga investeringar ej skulle genomföras. 

Den potentiella förvärvaren vill inte riskera att sakna köpare av sina aktier vid tidpunkten 

för avyttring. Detta kombinerat med att risken finns att transaktionskostnaderna, utan 

förekomsten av börser, skulle bli för höga. Höga transaktionskostnader skulle i sin tur 

riskera att resultera i att affären inte blir av då kostnaderna för förvärvet blir för höga 

i förhållande till potentiell vinst. Börsens förekomst minskar transaktionskostnaderna 

avsevärt och det får anses som nödvändigt att investerare snabbt, enkelt och billigt kan taga 

del av information om en aktie för att ett kortsiktigt förvärv ska kunna motiveras. 17 För att 

återkoppla till de under avsnitt 1 angivna begreppen kontakt, kontrakt och kontroll kan här 

konstateras att börsen i avsevärd utsträckning förminskar kostnaderna i förhållande till 

dessa. Kontakten underlättas genom att en potentiell köpare eller säljare enkelt kan taga del 

av utbud och efterfrågan  samt lämna ett anbud genom en köporder alternativt en säljorder. 

Kontraktskostnaderna kan innebära vissa kostnader beroende på förvärvets omfattning. 

Kontrollkostnaderna kan dock i stor utsträckning påverkas av hur börsen är uppbyggd. 

Vikten av att investerare tar del av information snabbt, enkelt och billigt får här anses vara 

avgörande. Här kan, enligt mig, även tillföras vikten av att informationen som lämnas är 

korrekt och att alla tar del av informationen samtidigt.  

 

                                                
16 Sevenius, Örtengren, Börsrätt, s. 33f.  
17 Pehrson, Börsrätten – syfte, funktion och framtida utveckling, s. 376f.  
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2.3 Behovet av reglering på aktiemarknaden 
För att gynna det samhällsekonomiska intresset krävs att resurser styrs och används där det 

positiva utfallet är störst, detta brukar benämnas effektiv allokering. Marknader som har en 

effektiv konkurrens och som strävar efter att ha så lite statlig inblandning med lagar och 

regler blir oftast mest effektiva. 18 Detta är i linje med vad både Chicagoskolan och trans-

aktionskostnadsteorin anser vara huvudregeln. Endast när marknaden misslyckas eller när 

transaktionskostnaderna blir för höga motiveras en statlig inblandning. Trots detta är 

marknaden underkastad omfattande reglering. Frågan är då vad som motiverar införandet 

av en reglering om den mest effektiva marknaden är regellös och fri.   

 Ett statligt ingripande brukar motiveras av att marknaden misslyckats vilket resulterar i 

att det allokerande kapitalet inte nyttjas på ett tillräckligt effektivt sätt. Utan ett misslyck-

ande saknas motiv för särreglering. Kravet på att reglering endast bör förekomma vid miss-

lyckade marknader ligger helt i linje med Chicagoskolans ståndpunkt i frågan. Oftast är det 

”externa effekter” som leder till marknadsmisslyckanden och därmed motiverar en sär-

reglering. ”Negativa externa effekter” innebär att enskilda fattar beslut som innebär ökade 

kostnader för andra och beslutsfattaren ej har motiv att ta hänsyn till den som beslutet med-

för ökade kostnader för.  Till detta brukar anföras problematiken kring informationsas-

symmetrier. Informationsassymmetrier innebär att alla inte har tillgång till samma inform-

ation. Som exempel kan här nämnas att en enskild privat investerare inte besitter samma 

information och kunskap som en professionell investerare. Noteras ska dock att informat-

ionssymmetrier inte ensamt kan anses motivera särreglering. Sådan ren form av informat-

ion är istället viktig för att välgrundade beslut ska kunna fattas och får anses vara grund-

läggande för en fungerande resursallokering. Det kan alltså konstateras att viss skillnad 

gällande information är viktig för att skapa incitament till finansiell handel. Först när in-

formationsassymmetrin skapar brister i marknadens funktion som ej kan hanteras uppstår 

regleringens nödvändighet. Gällande motiveringen till reglering brukar, förutom de externa 

effekterna och informationsassymmetrier, även tre samhällsintressen anföras. Dessa tre är 

systemskyddsintresset, konsumentskyddsintresset och effektivitetsintresset. 19  

                                                
18 SOU 2006:50, s. 140. 
19 A. bet. s.142. 
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 Systemskyddsintresset tar sikte på systemrisker vilket innebär en allvarlig störning som 

sprider sig och riskerar att hota systemets grundläggande funktioner. En allvarlig störning i 

det finansiella systemet kan leda till ett sammanbrott. Ett sådant sammanbrott leder till 

allvarliga negativa konsekvenser och höga kostnader för samhället och för ekonomin. Kon-

sumentskyddsintresset motiveras av två faktorer, informationsassymmetrier (vilket jag 

redan redogjort för ovan) och vikten av de finansiella tjänsterna i den enskilda människans 

ekonomi. Detta kundskydd har även viss påverkan när det gäller systemrisker och en effek-

tiv marknad. Känner sig den enskilda konsumenten otrygg på marknaden finns det risk för 

att inga investeringar görs. Att enskilda inte investerar resulterar i sin tur i att det finansi-

ella systemets stabilitet och effektivitet skadas. 20 Effektivitetsintresset tar sikte på vikten 

av en effektiv allokering, både när det gäller kapital och risk. Som nämnts ovan innebär en 

effektiv allokering att kapitalet används på bästa sätt. De finansiella riskerna kommer å sin 

sida bäras av dem som gör det till lägsta möjliga pris. 21  

 

2.4 Vikten av att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden 

upprätthålls 
Vikten av att upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden kommer diskuteras i stor 

utsträckning i denna uppsats.  Det lagstadgade kravet är att ”En börs ska driva sin verk-

samhet hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt så att allmänhetens förtroende 

för värdepappersmarknaden upprätthålls” (13 kap. 1§ VpmL). Liknande krav på att upp-

rätthålla allmänhetens förtroende stadgas även i 1 kap. 2§ lag (1991:980) om handel med 

finansiella instrument (LHF). Ett försämrat förtroende innebär att marknadens funktion 

eftersätts och skadas. 22 Detta i sin tur leder till mindre investeringar och snabbt har en 

snöbollseffekt skapats som riskerar att eftersätta och skada det svenska näringslivet i 

många följande år. Frågan är dock vad som krävs för att upprätthålla förtroendet. Regler på 

värdepappersmarknaden är i teorin inte nödvändiga, problematiken ligger dock i att det 

finns yttre faktorer som påverkar marknaden negativt och dessa måste regleras. Genom 

regleringen kan den enskilde förlita sig på att marknadspriset på aktien är korrekt, vilket 

                                                
20 SOU 2006:50, s. 143ff. 
21 A. bet. s.151. 
22 Prop. 2006/07:115, s. 266. 
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innebär att transaktionskostnaderna hålls nere genom att det inte är nödvändigt att över-

vaka för att fatta ett investeringsbeslut. 23 Utifrån detta konstaterar jag, att även om den 

mest effektiva marknaden saknar statlig inblandning i teorin är det i praktiken nödvändigt 

med viss reglering för att upprätthålla förtroendet på värdepappersmarknaden, vilket i sin 

tur är en nödvändighet för hela samhällets ekonomiska uppbyggnad. 

 

2.5 Avslutande synpunkter  
En akties pris sätts utifrån den klassiska ekonomiska teorins begrepp, utbud och efterfrå-

gan. På en fungerande marknad påverkar även den tillgängliga informationen aktiens 

värde. Den tillgängliga informationen och att alla handlar på samma villkor och utifrån 

samma premisser är grundläggande för att locka potentiella investerare. Investeringar är i 

sin tur nödvändiga för att bolag ska tillföras kapital och därmed kunna finansiera utveckl-

ing av verksamheten. Informationsproblematiken kompletteras även av att börser är nöd-

vändiga för att hålla nere transaktionskostnaderna. För höga transaktionskostnader riskerar 

att resultera i att investerare inte investerar eftersom kostnaderna riskerar att överstiga po-

tentiell vinst, vilket får anses vara incitamentet för investerare att tillföra bolag kapital.  

 För att det samhällsekonomiska intresset ska gynnas är det nödvändigt att resurser styrs 

och används där ett positivt utfall är störst, begreppsmässigt brukar detta benämnas effek-

tiv allokering. Den perfekta marknaden saknar regler och har även perfekt allokering. Pro-

blemet är att det inte finns några perfekta marknader som fungerar helt utan statlig in-

blandning. Regler blir därför nödvändiga för att förebygga marknadens misslyckande och 

risken att det allokerade kapitalet inte nyttjas på ett tillräckligt effektivt sätt.  

 

 

 

 

 

   

                                                
23 Sevenius, Örtengren, Börsrätt, s. 30.  
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3 Hembuds-, förköps- och samtyckesklausuler 

3.1 Avsnittets inledning 
I det tredje avsnittet redogörs för de vanligaste överlåtelsebegränsningarna utifrån ett 

svenskt perspektiv. Avsnittet tar sikte på aktieägares möjlighet att sinsemellan begränsa 

ägarstrukturen i bolaget. Jag har valt att i de första delavsnitten visa på de olika överlåtel-

sebegränsningarnas funktion och vilka begränsningar lagen uppställer. I efterföljande 

delavsnitt påvisar jag överlåtelsebegränsningarnas förekomst i noterade bolag och hur kra-

vet på aktiers fria överlåtbarhet förhåller sig till de olika begränsningarna. Utifrån de be-

gräsningar som uppställs får aktieägaravtalet anses fylla en avgörande funktion när det 

gäller möjligheten för aktieägare i noterade bolag att uppställa överlåtelsebegräsningar.  

 

3.2 Lagreglering gällande hembuds-, förköps- och samtyckesklausuler 

3.2.1 Huvudregeln gällande aktiers fria överlåtbarhet och dess begränsningar 

Att fritt överlåta eller förvärva aktier får anses vara en av grundpelarna i aktiebolagsrätten. 

Häri ligger även rätten att inte överlåta eller inte förvärva aktier. 24 Som huvudregel kan 

aktierna överlåtas eller förvärvas helt fritt, oberoende av till exempel ett godkännande från 

bolagets sida. 25 Aktiers fria överlåtbarhet kommer till uttryck i ABL. Aktier kan förvärvas 

och överlåtas fritt förutsatt att det inte finns en begränsning i bolagsordningen (4 kap. 7§ 

ABL). Noteras ska dock att det endast är vissa typer av begränsningar som är tillåtna. Be-

gränsningarna motiveras av att det annars borde föreligga stor risk att principen om aktiers 

fria överlåtbarhet urholkas. Det har dock ansetts som motiverat att tillåta vissa begräns-

ningar i rätten att fritt överlåta eller förvärva aktier. Motiveringen har sin grund i att små 

och medelstora företag kan ha ett intresse av att begränsa ägandet i bolaget. 26 Tre sorters 

överlåtelsebegränsningar är tillåtna när det gäller begränsningar intagna i bolagsordningen. 

De tre olika överlåtelsebegränsningarna är samtyckesförbehåll (4 kap. 8§ ABL), förköps-

förbehåll (4 kap. 18§ ABL) och hembudsförbehåll (4 kap. 27§ ABL).  ABL uppställer för-

                                                
24 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 54. 
25 Prop. 2004/05:85, s. 249. 
26 A. prop. s. 250f. 
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utom begränsningar gällande tillåtna överlåtelsebegränsningar även inskränkningar gäl-

lande vilka aktiebolag som överhuvudtaget tillåts att införa förbehållen i bolagsordningen.  

 Den första tillåtna överlåtelsebegränsningen är samtyckesförbehållet. Samtyckesförbe-

hållet är en begränsning som uppställer krav på att bolaget samtycker till aktieöverlåtelsen. 

Samtyckesförbehåll får endast inskrivas i bolagsordningen förutsatt att aktiebolaget inte är 

ett avstämningsbolag (4 kap. 8§ ABL). Endast i kupongbolag är det alltså tillåtet med sam-

tyckesförbehåll. 27 Det är oväsentligt om det rör sig om ett privat eller publikt aktiebolag, 

det avgörande blir om det rör sig om ett avstämningsbolag. Här ska dock poängteras att 

noterade bolag alltid är avstämningsbolag. 28  

 Den andra tillåtna överlåtelsebegränsningen som kan införas i bolagsordningen är för-

köpsförbehållet. Förköpsförbehållet innebär en företrädesrätt för en aktieägare eller någon 

annan att förvärva aktierna. Vid försäljning ska alltså denna person erbjudas att köpa akti-

erna innan de överlåts till ny aktieägare (4 kap. 18§ ABL). I likhet med vad som angivits 

ovan gällande samtyckesförbehållet är det endast tillåtet med förköpsförbehåll i kupongbo-

lag. 29 

 Den tredje och sistaöverlåtelsebegränsningen, är det så kallade hembudsförbehållet. 

Hembudsförbehållet innebär en möjlighet för aktieägare eller annan att lösa aktie som 

övergått till ny aktieägare (4 kap. 27§ ABL). Skillnaden mellan förköpsförbehållet och 

hembudsförbehållet är att rätten att förvärva aktien i förköpsfallet inträder innan ett förvärv 

medan rätten att förvärva en aktie vid hembudsförbehåll inträder först efter att ny aktieä-

gare har genomfört förvärvet. 30 En stor skillnad mellan hembudsförbehållet och de andra 

två förbehållen är att reglering gällande hembudsförbehåll saknar begränsning gällande 

vilka typer av aktiebolag som kan föra in begränsningen i bolagsordningen. Möjligheten att 

begränsa tillåtligheten av hembudsklausuler sker istället genom hänvisning till 6 kap. LUA 

(4 kap. 27§ 2 st. ABL). 6 kap. LUA reglerar genombrott i bolagsordningen vilket kommer 

belysas mer ingående nedan. Här ska dock kort redogöras för bakgrunden till de så kallade 

genombrottsbestämmelserna. Genombrottsbestämmelse kan införas i bolagsordningen i 

svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Regleringen 

                                                
27 Prop. 2004/05:85, s. 265.  
28 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 139 fotnot 385.  
29 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 116. 
30 A.a. s.114. 
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gällande genombrott tar sikte på bolagsordningar (alternativt aktieägaravtal) som både in-

nehåller hembudsförbehåll och en bestämmelse om genombrott. 31 Vid ett offentligt upp-

köpserbjudande gäller då inte hembudsförbehållet inom ramen för uppköpserbjudandet (6 

kap. 2§ LUA).  

 

3.2.2 Börsens krav på att aktierna är fritt överlåtbara 

Även om lagstiftningen inte uppställer några begränsningar gällande möjligheten att införa 

hembudsförbehåll i noterade bolag, kan det konstateras att börsen motsätter sig denna typ 

av begränsningar. Det uppställs krav på att värdepapper som tas upp till handel på en regle-

rad marknad är fritt överlåtbara (15 kap. 2§ VpmL och 3 kap. 2§ 1st. a p. FFFS 2007:17). 

Bestämmelserna om kravet på den fria överlåtbarheten kompletteras även med att en börs 

ska ha tydliga och öppet redovisade regler när det gäller notering av finansiella instrument 

(15 kap. 1§ VpmL). När det gäller företag som är upptagna till handel på Nasdaq Stock-

holm regleras detta i Regelverket. Häri uppställs krav på att aktierna är fritt överlåtbara. 

Begränsningar i bolagsordningen som förhindrar aktiens fria överlåtbarhet är typiskt sett en 

sådan begränsning som inte uppfyller kraven för notering (2.3.3 Regelverket). Noteras ska 

dock att det förekommer noterade bolag som har onoterade aktieslag. Reglerna som 

nämnts ovan kan då tillämpas på de onoterade aktieslagen. 32  

 Att noterade aktiebolag använder sig av möjligheten att behålla vissa aktieslag onote-

rade för att behålla inskränkningar i överlåtelserätten förekommer. Nedan under avsnitt 3 

kommer jag redogöra för en utredning jag har företagit gällande genombrottsbestämmelser. 

Under utredningen kom jag i kontakt med skrivelser i bolagsordningen där A-aktierna 33 ej 

var listade och belagda med ett hembudsförbehåll.34 Genom att ej lista alla aktieslag har 

aktieägarna (av A-aktier) därmed garanterat sig fortsatt ägarkontroll. Detta då A-aktier, 

enligt min uppfattning, oftast innehas av bolagets grundare eller nyckelpersoner. Ofta före-

kommer även en röstdifferens där A-aktier innehar tio röster per aktie medan B-aktien har 

ett röstvärde på en röst per aktie. Att ett aktieslag har ett röstvärde på en röst per aktie me-
                                                
31 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 152. 
32 A. st. 
33 Värt att poängtera är att det inte nödvändigtvis är A-aktierna som är onoterade. Vilken aktieklass som är 
onoterad är oväsentligt i förhållande till redogörelsen. Jag kommer dock i den fortsatta framställningen, av 
praktiska skäl, utgå ifrån att det är A-aktierna som är onoterade. 
34 Av 100 undersökta bolagsordningar, för företag upptagna till handel, förekom skrivningen i sju.   
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dan ett annat aktieslag har tio röster per aktie är den högsta tillåtna skillnaden i röstvärde (4 

kap. 5§ ABL). Syftet bakom att tillämpa olika röstvärden på olika aktieslag kan till exem-

pel vara att behålla kontrollen över bolaget när ett familjeföretag söker sig till börsen för 

anskaffning av kapital. 35  Att ej notera alla aktieslag blir ett sätt att kringgå börsens krav 

på att aktierna ska vara fritt överlåtbara. Trots att det är helt förenligt med börsens regler 

att endast notera vissa aktieslag (2.3.4 Regelverket), ställer jag mig frågande till om det är 

önskvärt eller ens förenligt med syftet bakom kravet på att aktier ska vara fritt överlåtbara. 

Problematiken ligger i att VpmL och aktuella föreskrifter endast uppställer krav på att vär-

depapper som tas upp till handel är fritt överlåtbara. Vid en ordalydelsetolkning blir slut-

satsen av reglerings tillämplighet klar. Genom att inte notera ett aktieslag är inte värde-

pappret upptaget till handel och därmed finns inte heller något krav på att aktierna är fritt 

överlåtbara. Problematiken i förhållande till ett företagsförvärv får dock anses kvarstå. 

Detta då alla bolagets aktier ska förvärvas vid en takeover och möjligheten för en budgi-

vare att förvärva bolaget kan därmed kompliceras ytterligare. Detta genom att anslutnings-

graden inte uppstiger till budgivarens uppställda krav, vilket oftast är 90 procent. 

 Viss problematik ligger, enligt mig, i det faktum att ABL:s regler tar sikte på aktiebola-

get i sin helhet medan vissa regler i till exempel Regelverket endast tar sikte på de noterade 

aktieslagen. Reglerna kring om ett bolag uppfyller kraven för notering innehåller en be-

stämmelse som stadgar att viss procent av de noterade aktierna måste vara i allmän ägo 

(2.3.10 Regelverket). Definitionen av allmän ägo är att någon direkt eller indirekt äger 

mindre än tio procent av de noterade aktierna inom visst aktieslag. 36 Detta tycks möjligtvis 

inte vålla några större problem vid en första anblick. Jag ser dock problem i förhållande till 

reglerna om tvångsinlösen. Förutsatt att aktieägare förvärvar eller äger mer än 90 procent 

av bolagets aktier uppstår en rättighet för majoritetsaktieägaren att förvärva resterande tio 

procent eller för minoritetsaktieägaren att avyttra sin andel (22 kap. 1§ ABL). Resultatet av 

det ovan angivna blir att till exempel en grundare av bolaget både kan ha kakan och samti-

digt äta den. Genom att endast notera visst aktieslag kan kravet på att tillräckligt stor andel 

av de noterade aktierna är i allmän ägo uppfyllas, samtidigt som aktieägare behåller till-

räckligt stor andel för att överstiga tio procent onoterat och dessa aktier omfattas av överlå-

                                                
35 Skog, Rohdes aktiebolagsrätt, s. 128. 
36 Kommentar till 2.3.10 Regelverket, s. 12. 
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telsebegränsning. Aktieägare kan därmed förhindra ett potentiellt uppköp eftersom tvångs-

inlösenreglerna inte kan aktualiseras och en potentiell budgivare, som huvudregel, troligt-

vis inte är intresserad av att endast förvärva del av bolaget. Därmed har aktieägare som 

innehar mer än tio procent, på bekostnad av alla resterande aktieägare, förhindrat ett poten-

tiellt uppköp. Lösningen på denna problematik kommer jag diskutera nedan under avsnittet 

som behandlar genombrottsbestämmelser.  

 

3.3 Genombrottsbestämmelser 

3.3.1  Allmänt om genombrottsbestämmelser i bolagsordningen 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpser-

bjudanden (takeover-direktivet) har implementerats i svensk rätt genom LUA. 37 Artikel 11 

takeover-direktivet reglerar bestämmelsen om genombrott och dess motsvarighet regleras 

även i 6 kap. LUA. Svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 

marknad (bestämmelsen är även tillämplig på motsvarande marknadsplatser inom EES) har 

möjlighet att införa bestämmelse om genombrott i bolagsordningen (6 kap. 1§ LUA). Möj-

ligheten begränsas dock något genom kravet på att samtliga aktieägare som närvarar vid 

bolagstämman ska biträda beslutet och att närvarande aktieägare företräder minst 90 pro-

cent av det totala antalet aktier i bolaget (6 kap. 1§ 2 st. LUA).  

 Vid ett offentligt uppköpserbjudande på ett bolag, som har bestämmelse om genombrott 

i sin bolagsordning, ges denna bestämmelse företräde framför överlåtelsebegränsningar. 

Syftet bakom regleringen är att förenkla ett potentiellt uppköp genom att genombryta vissa 

kontrollmekanismer i målbolaget. 38 Företrädet gäller både sådana begränsningar som är 

inskriva i bolagsordningen och avtalade mellan enskild aktieägare (6 kap. 2§ LUA). Note-

ras ska att gällande begränsningar införda i bolagsordningen, kan genombrottsregeln end-

ast aktualiseras på onoterade aktieslag. Detta förklaras med det faktum att hembudsförbe-

håll är den enda tillåtna begränsningen i avstämningsbolag. Detta kombinerat med kravet 

på aktiers fria överlåtbarhet gällande noterade aktieslag ger för handen att endast när det 

gäller onoterade aktieslag i noterade bolag får genombrottsbestämmelsen företräde framför 

                                                
37 Prop. 2005/06:140, s. 1. 
38 SOU 2005:58, s. 126. 
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inskriven begränsning i bolagsordningen. Denna begränsning gäller dock inte avtalade 

överlåtelsebegränsningar. 39 

 Gällande avtalade överlåtelsebegränsningar blir följden att genombrottsbestämmelsen i 

bolagsordningen ges företräde förutsatt att avtalet ingåtts efter den 21 april 2004. 40 En 

bestämmelse om genombrott i bolagsordningen träffar alla typer av avtalade överlåtelsebe-

gränsningar, det finns alltså ingen avtalad begränsning som inte omfattas. 41 Sverige har 

vid införandet av bestämmelsen om genombrott utnyttjat möjligheten att behålla bestäm-

melsen fakultativ. Möjligheten till detta återfinns i artikel 12.1 takeover-direktivet. Inne-

börden av att regeln är fakultativ ger för handen att förekomsten av genombrottsbestäm-

melser i svenska noterade bolag bör vara begränsad. 42 Genombrottsbestämmelsens före-

komst i bolag noterad på svensk marknad kommer utredas och redovisas nedan. Att regle-

ringen av genombrottsbestämmelser inte fick en tvingande effekt motiverades av att det, 

sett ur ett svenskt perspektiv, skulle innebära ett för stort ingrepp i de frivilligt uppbyggda 

kontrollmekanismerna samt att bestämmelsen skulle kunna resultera i problem gällande 

kompensation till de som blir lidande av ingreppet. 43 Det kan dock diskuteras vilken ver-

kan en genombrottsbestämmelse faktiskt får på aktieägaravtal i svensk rätt. Som redogjorts 

för tidigare har inte ett aktieägaravtal, som huvudregel, någon bolagsrättslig verkan. Möj-

ligheten för aktieägare att överlåta aktier är alltså inte beroende av en genombrottsbestäm-

melse i bolagsordningen. 44 Gällande det övergripande syftet med takeover-direktivet kan 

konstateras att direktivet i första hand ska fungera som ett skydd för aktieägarna i ett mål-

bolag för att förhindra orättvisa och orimliga behandlingar. Utöver detta är syftet att för-

enkla sunda omstruktureringar inom näringslivet. 45  

 

                                                
39 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 152. 
40 Prop. 2005/06:140, s. 111. 
41 Stattin, Takeover, s. 408. 
42 A.a. s. 399.  
43 Prop. 2005/06:140, s. 65. 
44 Stattin, Takeover, s. 410 
45 Prop. 2005/06:140, s. 34f 
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3.3.2 Genombrottsbestämmelsens faktiska funktion 

3.3.2.1 Några möjliga scenarion – ett med faktisk effekt 

I min mening kan funktionen av genombrottsbestämmelsen i svensk rätt diskuteras. Kon-

stateras kan att införandet av en genombrottsbestämmelse i bolagsordningen kräver att 

samtliga aktieägare som närvarar vid stämman röstar för införandet. Antalet närvarande 

aktieägare vid stämman måste även företräda minst 90 procent av det totala antalet aktier i 

bolaget. Det kan alltså konstateras att närvarokravet är högt och att det räcker med att en 

aktieägare är emot beslutet.  Anledningen till att jag ställer mig frågande till genombrotts-

bestämmelsens funktion är att situationer då den faktiskt kan ge någon effekt redan torde 

täckas av andra bestämmelser.  

 Enligt mig finns här några möjliga situationer, de flesta helt utan resultat. Som resultat-

lösa scenarion kan nämnas att samtliga aktier som är företrädda vis stämman röstar för ett 

införande men de representerade aktierna inte uppgår till 90 procent av totala antalet aktier 

i bolaget. Alternativ två är att kravet på att samtliga närvarande ställer sig bakom beslutet 

inte uppfylls. Resultatet av dessa två scenarion blir samma, inget införande av genom-

brottsbestämmelsen i bolagsordningen. Situationerna kan dock istället träffas av reglerna 

om tvångsinlösen som jag belyser nedan. Det enda scenariot som faktiskt får en möjlig 

funktion i förhållande till genombrottsbestämmelsen är om samtliga närvarande aktieägare 

ställer sig bakom beslutet och att kravet på 90 procents närvaro uppfylls. Trots att rekvisit-

en därmed uppfylls ställer jag mig tveksam till vilken funktion detta får. Som redan konsta-

terats räcker det med att en aktieägare motsätter sig beslutet på bolagsstämman. Den troliga 

anledningen till att motsätta sig införandet av genombrottsbestämmelsen, anser jag, vara 

förekomsten av till exempel ett aktieägaravtal.  

 Här kan en parallell dras till bestämmelserna om tvångsinlösen. Det stadgas nämligen 

att majoritetsaktieägare som innehar 90 procent av aktierna är berättigad att kräva inlösen 

av resterande aktier från resterande aktieägare (22 kap. 1§ ABL). Här ska även noteras att 

budgivaren ofta uppställer krav på 90 procent anslutning för att genomföra en takeover. 

Kravet på viss anslutningsgrad korrelerar med bestämmelserna om tvångsinlösen genom 

att tvångsinlösenbestämmelserna garanterar en lyckad takeover förutsatt att mer än 90 pro-

cent av aktierna accepterar erbjudandet. Syftet med genombrottsbestämmelsen är att under-
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lätta ett potentiellt uppköp. 46 Det jag ställer mig tveksam till är under vilka omständigheter 

genombrottsbestämmelsen faktiskt underlättar ett uppköp. Jag anser att mycket tyder på att 

om aktieägarna inte är villiga att rösta för en bestämmelse om genombrott, talar mycket för 

att deras inställning borde vara densamma mot ett potentiellt uppköp. Notera att situation 

kan uppkomma där aktieägaravtal förhindrar att 90 procent anslutningsgrad uppkommer 

men att aktieägaravtalet inte reglerar möjligheten att rösta för genombrottsbestämmelse. 

Därmed borde det vara möjligt att uppnå tillräcklig majoritet för införandet av genom-

brottsbestämmelsen. En 90 procent anslutningsgrad hade dock inte varit möjlig utan att 

genombrottsbestämmelsen först hade införts. Denna möjlighet får dock anses vara ytterst 

begränsad eftersom det kräver att den aktieägare som motsätter sig införandet inte närvarar 

på bolagsstämman.  

 Ett annat möjligt scenario är att samtliga aktieägare röstar för införandet av en genom-

brottsbestämmelse. 47 Även i detta läge ställer jag mig frågande till genombrottsbestäm-

melsens funktion. Ett aktieägaravtal kan eftersättas förutsatt att avtalsparterna vill detta. 

Därmed borde parterna i aktieägaravtalet kunna överlåta sina aktier oberoende av en ge-

nombrottsbestämmelse i bolagsordningen.  

 Det kan alltså diskuteras vilken funktion bestämmelsen faktiskt har, möjligtvis skapas 

en viss förutsebarhet genom att alla har möjlighet att granska ett noterat bolags bolagsord-

ning. Enligt mig bör dock genombrottsbestämmelser snarare ses som en möjlighet för av-

talsparter att kringgå avtal. Jag ställer mig tveksam till om detta är att anse som önskvärt. 

Genom att göra införandet av bestämmelsen fakultativ, anser jag, att regleringen i viss mån 

tappat sin funktion. Det kan alltså diskuteras om regeln borde få ett annat utförande.  Två 

potentiella lösningar på problemet är att göra bestämmelsen tvingande alternativt att införa 

lägre majoritetskrav. För att fastslå om en ändring av regeln är önskvärd måste olika intres-

sen beaktas för att sedan kunna fastslå vilket intresse som bör ges företräde. 

 

                                                
46 SOU 2005:58, s. 126. 
47 Förtydligande kan här vara nödvändigt. Jag menar i detta läge att samtliga aktier är representerade på 
bolagsstämman och att samtliga röstar för ett införande.  



 29 

3.3.2.2 Tvingande eller fakultativ 

Vid införandet av genombrottsbestämmelsen i svensk rätt utreddes frågan om regleringen 

borde vara tvingande eller fakultativ. Vid införandet av direktivet var Sverige ett av de 

länder som motsatte sig utformningen av en tvingande genombrottsbestämmelse. Sverige 

motiverade detta med att det vore ett för stort ingrepp i de kontrollmekanismer som 

svenska bolag frivilligt infört i kombination med problematiken kring ersättning för skade-

lidande till följd av ett ingrepp genom genombrottsbestämmelsen. Även de flesta andra 

länderna motsatte sig en tvingande implementering, något som även motiverade Sveriges 

beslut av en fakultativ bestämmelse. 48 Den svenska kontrollmekanismen är uppbyggd i en 

hierarkisk modell där bolagsstämman står högst, följt av styrelse och verkställande direktör 

(VD). Det är genom bolagsstämman som aktieägare har möjlighet att påverka bolagets 

utformning.  Genom aktiva ägare som utöver sin kontroll över bolaget på bolagsstämman 

uppkommer en väl avvägd balans mellan ägare, styrelse och bolagsledning när det gäller 

kontroll av bolaget. 49 Det får anses ligga väl i linje med den svenska kontrollmekanismen 

av svenska aktiebolag att överlåta ett beslut om införande av en genombrottsbestämmelse 

till bolagsstämman. I förhållande till ersättningsfrågan ställer jag mig mer tveksam. Moti-

veringen fallerar i det faktum att det är troligt med skadelidande även vid införande genom 

röstning på bolagsstämman. Det bör snarare vara så att tveksamheten kring ett införande 

leder till oförutsebarhet och osäkerhet kring reglernas rättsverkan.  

 I min mening, bör denna oförutsebarhet kunna leda till osäkerheter gällande värdepap-

persmarknaden. Kravet på att handel bedrivs på ett sådant sätt som inte skadar förtroendet 

för värdepappersmarknaden är, som nämnts tidigare, lagstadgat (13 kap. 8§ VpmL och 2§ 

LHF). Frågan blir vad som bör ges företräde, grundläggande svenska kontrollmekanismer 

eller förutsebarhet kombinerat med ökat förtroende för värdepappersmarknaden och under-

lättandet av potentiella uppköp, som i sin tur gynnar samhällsutvecklingen. Vikten av att 

investerare vågar förlita sig på marknadens funktion och därmed vågar investera kapital i 

diverse bolag är nödvändigt för samhällets utveckling. Utan förtroende kommer inte några 

investeringar att utföras, vilket resulterar i att bolagen står utan kapitaltillskott och att 

marknadens utveckling hämmas. För att det svenska näringslivet ska utvecklas, anser jag, 

                                                
48 Prop. 2005/06:140, s. 65. 
49 Svensk kod för bolagsstyrning, II.1, s. 6.  
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att det bör krävas mycket för att prioritera andra intressen än förtroendet för värdepap-

persmarknaden. I likhet med Chicagoskolan och transaktionskostnadsteorin, anser jag, att 

reglering endast krävs om marknaden misslyckas. Den fakultativa utformningen innebär 

ingen lösning på problemet med diverse överlåtelsebegränsningar, dess funktion kan därför 

ifrågasättas. Min åsikt är att eftersom den fakultativa regleringen inte medför någon nytta 

bör den ej heller existera. För att uppnå önskad effekt och harmoniserade regler bör be-

stämmelsen därför göras tvingande. Detta skapar i sin tur förutsebarhet samtidigt som om-

sättningsintresset gynnas genom transaktioner. Genom skapad förutsebarhet får eftersätt-

andet av till exempel avtalsparters intressen anses vara motiverad.  

3.3.2.3 Ett högt majoritetskrav 

Det andra alternativet vore att sänka majoritetskraven vid införandet av en genombrottsbe-

stämmelse i bolagsordningen. Takeover-direktivet uppställer inte några majoritetskrav när 

det gäller införandet. Istället reglerar takeover-direktivet att det är lagstiftningen i det land 

där bolaget har sitt säte som avgör vilka majoritetskrav som ska gälla (artikel 12.2 takeo-

ver-direktivet). För svenskt vidkommande resulterade detta i samtliga aktieägare som när-

varar vid stämman och att dessa företräder minst 90 procent av samtliga aktier i bolaget. 

Motiveringen till ett högt majoritetskrav har sin grund i annan reglering som innebär att det 

sker en rubbning i förhållandet mellan de olika aktierna. 50 Huvudregeln vid ändring av 

bolagsordning är att förslaget biträds av 2/3 av aktierna i bolaget (7 kap. 43§ ABL). Då 

införandet av genombrott ansågs vara av ett så ingripande slag ansågs det dock motiverat 

att införa det strängare majoritetskravet. 51 Ett lägre majoritetskrav skulle kunna riskera att 

minoritetens intressen eftersätts. I viss mån, anser jag, att genombrottsbestämmelsen går 

emot det grundläggande syftet med takeover-direktivet nämligen att skydda aktieägare mot 

orättvisbehandling. Bestämmelsen får dock anses ligga väl i linje med syftet och önskan 

om att underlätta sunda omstruktureringar inom näringslivet. 52 Det handlar återigen om en 

intresseavvägning. Jag anser att förtroendet för värdepappersmarknaden och förenklade 

regler som gynnar utvecklingen och omstruktureringen i näringslivet bör ges företräde. 

Förutsatt att reglerna är tydliga kommer förtroendet för värdepappersmarknaden att upp-

                                                
50 Prop. 2005/06:140, s. 66f. 
51 A. prop. s. 111. 
52 A. prop. s. 34f. 
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rätthållas samtidigt som det svenska näringslivet utvecklas i en sund takt genom investe-

ringar. 

3.3.2.4 Genombrottsbestämmelse för onoterade aktieslag 

Jag har ovan redogjort för risken med att tillåta onoterade aktieslag och aktieägares möj-

lighet att begränsa chanserna för ett företagsförvärv genom att behålla tillräckligt stor andel 

av aktierna för att kringgå bestämmelsen om tvångsinlösen. Innan fortsatt redogörelse ska 

det poängteras att detta inte är en lösning på problemet om aktieägare själv innehar över tio 

procent av aktierna. Istället åsyftas situation där enskilda aktieägare har mindre än tio pro-

cent men tillsammans med annan aktieägare över tio procent samt att dessa aktier omfattas 

av överlåtelsebegränsning. Trots att börsens regler endast tar sikte på de noterade aktiesla-

gen ifrågasätter jag om det kan anses vara förenligt med kravet på att aktierna är fritt över-

låtbara om onoterade aktieslag omfattas av hembudsförbehåll. I min mening tillåter regler-

na därmed aktieägare att förhindra ett potentiellt uppköp på bekostnad av aktieägarmajori-

tetens intresse. En potentiell lösning på detta problem är att införa en regel i likhet med 

genombrottsbestämmelsen. Denna typ av genombrottsbestämmelse ska dock endast ta sikte 

på sådan situation där ett hembudsförbehåll i bolagsordning omfattar onoterat aktieslag och 

där denna inskränkning i aktiernas fria överlåtbarhet resulterar i att förvärvet inte genom-

förs eftersom tillräcklig anslutningsgrad inte kan uppnås. För att förtydliga åsyftar jag här 

en begränsning i aktiens fria överlåtbarhet gällande de onoterade aktierna. Genombrottsbe-

stämmelsen skulle därmed möjliggöra för tillräcklig anslutningsgrad som annars var omöj-

lig i förhållande till en överlåtelsebegränsning. Motiveringen till denna typ av bestämmelse 

finns i att det inte kan anses vara förenligt med börsens syfte att begränsa aktiens fria över-

låtbarhet och det bör, enligt mig, ifrågasättas om kravet på den fria överlåtbarheten ska 

kunna kringgås bara genom att inte notera visst aktieslag.  

 

3.3.3 En studie av genombrottsbestämmelser i noterade bolags bolagsordningar 

Genombrottsbestämmelsens funktion inom svensk rätt har ovan diskuterats. Genom att 

genombrottsbestämmelsen fick en fakultativ utformning ifrågasattes om svenska bolag 

skulle utnyttja möjligheten att införa en bestämmelse om genombrott i bolagsordningen. I 

över tio års tid har möjligheten att införa genombrottsbestämmelse i bolagsordningen fun-
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nits. Siffror på hur många av de noterade bolagen som utnyttjat möjligheten saknades 

dock. För att utreda genombrottsbestämmelsens funktion i svensk rätt ansåg jag det därför 

vara nödvändigt att utreda frågan.  

 Andelen bolag som har valt att införa genombrottsbestämmelse i bolagsordningen följer 

en hypergeometrisk fördelning som kan användas för att utföra en hypotesprövning. 53 

Nollhypotesen är att andelen bolag som har valt att införa genombrottsbestämmelse i bo-

lagsordningen är större eller lika med tre procent. Mothypotesen som jag avser att bevisa är 

att andelen är mindre än tre procent, vilket skulle tyda på att genombrottsbestämmelsens 

funktion och nödvändighet kan ifrågasättas. Min uppfattning är att genombrottsbestämmel-

ser i bolag vars aktier är noterade på svenska marknader är ytterst undantagsmässigt före-

kommande. Givet en stickprovsstorlek på 100 bolag är en gräns på tre procent den lägsta 

andelen som är möjlig att statistiskt säkerställa. Signifikansnivån sätts till fem procent, 

vilket innebär att jag, för att kunna förkasta nollhypotesen, måste få ett resultat som är 

mindre än fem procent sannolikt givet att nollhypotesen är sann. 

Populationen som jag avser att undersöka definieras som de 625 bolagen noterade på 

svenska marknader. Från populationen dras sedan slumpmässigt 100 bolag utan återlägg-

ning. I nästa steg beräknas sannolikheten att få detta stickprov eller ett osannolikare givet 

att nollhypotesen är sann. Av de 100 bolag som slumpades fram var det inget bolag som 

hade valt att införa genombrottsbestämmelse i bolagsordningen. Sannolikheten att få detta 

resultat eller ett osannolikare givet att nollhypotesen är sann är knappt fyra procent. Därför 

kan nollhypotesen förkastas med fem procents signifikansnivå till fördel för mothypotesen 

att det är mindre än tre procent av bolagen i Sverige som har valt att införa genombrottsbe-

stämmelse i bolagsordningen. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att den fakultativa utformningen av regeln 

föranlett att den helt tappat sin funktion. Detta kan ej, enligt mig, anses vara önskvärt. I 

min mening har marknaden i vissa avseenden misslyckats och i enlighet med vad jag re-

dogjort för under avsnitt 2 krävs därmed reglering. Anledningen till att jag anser att mark-

naden i viss mån har misslyckats ligger i att jag inte anser att det är önskvärt att en eller 

flera ägare kan blockera ett uppköp. Enligt mig bör genombrottsbestämmelsen ha en tving-

ande utformning för att uppnå önskad effekt. Samtidigt bör poängteras att Sverige var långt 

                                                
53 Körner, Wahlgren, Statistisk dataanalys, s. 94ff. 
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ifrån ensamma med att införa regeln fakultativt. Risken finns därmed att en tvingande re-

glering kan hämma internationella företags vilja att etablera sig i Sverige, vilket i sin tur 

skadar svenskt näringslivs utveckling. Om regeln ej blir tvingande, anser jag, dock att dess 

existens bör ifrågasättas. Onödig reglering utan funktion skapar endast problem och osä-

kerheter, enligt mig. Eftersom genombrottsbestämmelsen följer av ett EU-direktiv är jag 

dock medveten om att det inte är möjligt för svenskt vidkommande att fatta detta beslut.  

 

3.4 Aktieägaravtal 

3.4.1 Allmänt om företeelsen aktieägaravtal 

Aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan aktieägare för att reglera aktiebolagsrättsliga 

rättigheter som tillkommer aktieägare. 54 Aktieägaravtal i noterade bolag anses inte vara 

vanligt förekommande.55  Aktieägaravtal i noterade bolag förekommer dock och att exakt 

fastställa förekomsten bör vara svår. Speciellt utifrån det faktum att aktieägarna inte har 

någon skyldighet att informera bolaget om ett aktieägaravtal och att aktieägaravtalen där-

med förblir hemliga. 56 Det kan även noteras att aktieägaravtal förekommer i större ut-

sträckning i bolag som har onoterade aktieslag. Av störst intresse i denna framställning är 

när aktieägare reglerar rätten att fritt förvärva eller överlåta aktier. En fråga som har disku-

terats i stor utsträckning är vilken betydelse ett aktieägaravtal ska ha i förhållande till bola-

get. I detta hänseende kan diskuteras om aktieägaravtalet har någon bolagsrättslig verkan 

eller om det endast kan röra sig om obligationsrättsliga rättigheter och skyldigheter. Den 

gängse uppfattningen utifrån dagens reglering får dock anses vara att aktieägaravtal som 

innehåller överlåtelsebegränsningar saknar verkan mot bolaget. Innebörden av detta ger för 

handen att aktie som överlåts i strid med aktieägaravtalet inte är att anse som ogiltig. För-

värvaren är normalt att betrakta som den nya aktieägaren. Detta utesluter dock inte att av-

talsöverträdelsen kan resultera i sanktioner mellan avtalsparterna. 57 

                                                
54 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 64. 
55 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal en kortfattad handbok, s. 15. 
56 SOU 1986:23, s. 87.  
57 Prop. 2004/05:85, s. 251. 
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 Flera typer av överlåtelsebindningar kan aktualiseras genom ett aktieägaravtal. Skyldig-

heten att inte överlåta aktier brukar benämnas överlåtelsebegränsningar. 58 Även utköps- 

och friköpsklausuler förekommer, som gemensamt brukar benämnas utköpsklausuler. 59 

Utköpsklausuler innebär en överlåtelseskyldighet. Friköpsklausuler har en motsatt verkan i 

förhållande till utköpsklausuler. Vid friköpsklausuler finns istället en skyldighet att för-

värva aktier. 60 Nedan ska dessa olika typer av överlåtelsebindningar i aktieägaravtal bely-

sas.  

 

3.4.2 Överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal 

En överlåtelsebegränsning i ett aktieägaravtal förhindrar ägaren av aktierna att överlåta 

dessa. Hur begränsningen tar sin utformning kan variera men det vanligaste syftet bakom 

denna typ av begränsningar är att förhindra förändringar i ägarstrukturen i ett bolag. 61 Två 

av de vanligt förekommande överlåtelsebegränsningarna har diskuterats ovan, nämligen 

samtycke- och förköpsklausuler. Deras funktion behöver inte diskuteras mer ingående här.  

Hembudsförbehållet ska jag dock redogöra för kort. En intressant aspekt gällande överlå-

telsebegränsningar är hur hembudsförbehåll förhåller sig till aktieägaravtal. Hembudsför-

behåll kan, som nämnts ovan, föras in i bolagsordningen och på så vis tvinga en förvär-

vande aktieägare att efter förvärvet erbjuda annan person att förvärva aktierna. Denna 

skyldighet, alternativt rättighet, är inte att anse som giltig om hembudsförbehållet regleras i 

ett avtal.  Detta får anses följa av avtalets subjektiva begränsningar. 62 Avtalets subjektiva 

begränsningar förhindrar möjligheten att binda tredje man som inte är en del av avtalet. 63 

Enkelt förklarat kan inte tredje man tvingas att erbjuda sina aktier till part i aktieägaravtalet 

när denne inte själv är part i aktieägaravtalet.  

 En annan typ av överlåtelsebegränsning är en så kallad förbudsklausul. Förbudsklausu-

len utformas ofta så att det är förbjudet att överlåta sina aktier i bolaget till annan än part i 

aktieägaravtalet. Det kan dock poängteras att trots att det rör sig om ett tidsbegränsat över-

låtelseförbud, finns det en övervägande risk att klausulen lämnas utan avseende i enlighet 
                                                
58 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 155. 
59 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 54.  
60 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 155.  
61 A.a. s. 155f. 
62 A. a. s. 155. 
63 A. a. s. 170. 
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med 36§ lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-

råde (AvtL). Att klausulen lämnas utan avseende får, enligt mig, anses vara önskvärt då en 

sådan bestämmelse går emot det grundläggande syftet med aktiers fria överlåtbarhet. Ge-

nom att göra förbudet tidsbegränsat ökar dock chansen för dess tillåtlighet. 64  

  

3.4.3 Utköps- och friköpsklausuler 

Utköps- och friköpsklausuler kan inte införas i bolagsordningen. Utköpsklausuler innebär 

en rätt att förvärva aktier med en korrelerande säljplikt. Friköpsklausuler är det motsatta, 

alltså en rätt att avyttra med en korrelerande köpplikt. 65 Viss problematik aktualiseras 

dock här genom möjligheten att faktiskt förvärva aktierna då det kan röra sig om betydande 

aktieposter och därmed en hög köpeskilling. Därmed införs ofta möjligheten att avstå från 

förvärvet, dock med sanktionsföljder. Följden av avtalsbrott i detta hänseende kan tvinga 

den köppliktige att till exempel rösta för frivillig likvidation av bolaget alternativt kan 

skyldighet för den köppliktige att avyttra sina aktier till den säljpliktige uppkomma.  

 

3.4.4 Aktörsbindningar 

3.4.4.1 Röstbindningar 

Aktörsbindningar är avtalade skyldigheter för avtalsparten att agera på visst sätt i viss an-

given situation. Av störst intresse i denna uppsats får underkategorin röstbindningar anses 

vara. Röstbindningar innefattar en skyldighet att rösta för eller emot ett beslut, det kan till 

exempel röra sig om en skyldighet att aldrig rösta för ett specifikt bolagsstämmobeslut. 

Röstbindningar brukar oftast associeras med aktierättsliga rösträttigheter dock innefattas 

även rösträttigheter för till exempel styrelsen.66 I denna del kommer röstbindningar hänför-

liga till både styrelsen och aktieägarna att diskuteras. Att utreda styrelsens röstbindningar 

under ett avsnitt som behandlar aktieägaravtal motiveras av att en uppdelning skulle med-

föra upprepningar och försvåra den övergripande redogörelsen. Förekomsten av en röst-

bindning kan få stor inverkan på bolagets styrning, dock ligger många potentiella problem 

                                                
64 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 58. 
65 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 157. 
66 A.a. s. 145f. 
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utanför den här uppsatsen avgränsning. Istället kommer fokus att ligga på röstbindningens 

funktion i förhållande till ett förvärv av ett noterat bolag. 

3.4.4.2 Aktieägares röstbindningar – påverkan på ett företagsförvärv 

En första fråga är i vilket scenario aktieägarens rösträtt kan påverka ett potentiellt uppköp. 

En avtalad skyldighet att acceptera ett bud innefattar ingen skyldighet att rösta för budet 

utan träffas istället av till exempel en drag along-klausul vilket jag behandlar under avsnitt 

4 nedan.  Utifrån svensk rätt får dock röstbindningars inverkan på en takeover anses vara 

ytterst begränsad. En intressant tanke är dock om acceptansen av ett bud skulle läggas på 

bolagsstämman och att majoriteten av aktieägarna fick fatta beslut om budet skulle accept-

eras. Genom att överlämna beslutsfattandet till varje enskild aktieägare riskerar budet att 

misslyckas eftersom den enskilda aktieägaren endast beaktar sina egna intressen och inte 

det kollektiva aktieägarintresset. 67 Problematiken kring att enskilda aktieägare behåller 

mer än tio procent och därmed förhindrar ett uppköp skulle därmed lösas.  

 Lösningen kan dock vålla viss problematik och frågor som bör utredas för att kunna fast-

ställa om det är önskvärt att fatta beslut om acceptans av ett bud på bolagsstämman. En 

första fråga som bör besvaras är vilket majoritetskrav som ska gälla vid ett sådant beslut. 

Som utgångspunkt i diskussionen ska anföras en princip, nämligen majoritetsprincipen. 

Majoritetsprincipen innebär att fler än hälften av rösterna läggs till fördel för beslutet. Att 

det endast krävs majoritet vid ett beslut brukar motiveras av beslut i ett aktiebolag bör 

kunna fattas utan att enighet uppnås för att upprätthålla aktiebolaget som ett effektivt eko-

nomiskt instrument.68 Här kan dock ifrågasättas om det är önskvärt att ha möjlighet att 

inskränka en aktieägares rätt till sin egendom i den utsträckningen. Här bör koppling ske 

till reglerna om tvångsinlösen (22 kap. 1§ ABL).69 Anledningen till att jag anser att det är 

nödvändigt att koppla till reglerna om tvångsinlösen är utifrån funktionen av ett beslut på 

bolagsstämman. I realiteten skulle ett majoritetskrav under 90 procent innebära en sänk-

ning av gränsen för tvångsinlösen vid ett offentligt uppköpserbjudande. Andra potentiella 

majoritetskrav för beslut är två tredjedelar alternativt tre fjärdedelar. Samma problematik 

gällande en sänkning av tvångsinlösenreglerna aktualiseras dock även i detta fall.  
                                                
67 Bebchuk, Hart, Working paper 8633, s. 23f, http://www.nber.org/papers/w8633.pdf, (2016-05-19). 
68 Eklund, Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 184. 
69 Notera att jag i den fortsatta diskussionen utgår ifrån en skyldighet att avyttra. Jag är dock medveten om 
att reglerna om tvångsinlösen även medför en rätt att avyttra. 
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 Frågan blir om en sådan åtgärd är att anse som för ingripande utifrån svensk rätt. Å ena 

sidan kan anföras att majoritetsprincipen har en relativt stark ställning i svenska aktiebolag 

(dock med vissa inskränkningar). 70 Kravet på att en majoritet av aktieägarna röstar för 

beslutet upprätthåller den grundläggande bolagsrättsliga kontrollmekanismen och i anslut-

ning även grundtanken med ägarstyrning. Gällande skyldigheten för enskilda aktieägare att 

avyttra egendom kan poängteras att tanken i sig inte är främmande eftersom vi redan har 

reglerna om tvångsinlösen som inskränker äganderätten. Å andra sidan bör diskuteras vad 

ett lägre majoritetskrav skulle föranleda i förhållande till kontrollägare. Kontrollägare har 

utöver aktiens marknadsvärde en privat nytta. Privata nyttan innefattar kontrollägarens 

möjlighet att påverka bolagets beslutsfattande i den utsträckning som till största del gagnar 

dennes eget vinnande. 71 Utifrån detta kan en kontrollägare värdera aktien högre än mark-

nadsvärdet. Problematiken i förhållande till beslut på bolagsstämman är att ett lägre majo-

ritetskrav skulle kunna resultera i att kontrollägare tvingas sälja till ”underpris” eftersom 

dennes värdering inte motsvarar marknadsvärdet. Risken att kontrollägaren tvingas sälja 

till ”underpris” skulle i sin tur minska incitamenten att förvärva tillräcklig andel aktier för 

att uppnå kontrollägande.  

 Ett 90 procentigt majoritetskrav gällande beslut på bolagsstämman skulle inte ha någon 

funktion, enligt mig, eftersom en sådan anslutningsgrad redan träffas av reglerna för 

tvångsinlösen. Ett lägre majoritetskrav vållar dock vissa problem, vilket jag konstaterat 

ovan. Jag anser dock att det finns vissa gynnande faktorer för marknaden att möjliggöra för 

att beslut om försäljning tas på bolagsstämman. Detta då jag ifrågasätter om det är önskvärt 

att enskilda aktieägare begränsar majoritetens möjlighet till försäljning. Självklart är det 

dock av yttersta vikt att ha i åtanke att detta medför en stor inskränkning i enskilda aktieä-

gares äganderätt. Jag anser dock att reglerna om tvångsinlösen resulterar i att tanken ej kan 

anses vara främmande i svensk rätt. Avslutningsvis ska poängteras att det är nödvändigt att 

det endast är oberoende aktieägare som får delta i beslutet. Annars finns risk att befintliga 

aktieägare, som redan innehar en stor andel av aktierna, kan fatta beslut om försäljning till 

                                                
70 Eklund, Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 184f. 
71 Dyck, Zingales, Private Benefits of Control: An International Comparison, s. 537f.  
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ett lägre pris än vad som är önskvärt. Detta skadar i sin tur marknaden och aktieägares in-

tresse av att investera. 

 Om aktieägarna istället ges möjligheten att rösta för eller emot ett uppköp, anser jag, att 

röstbindningar mellan aktieägare skulle öka i sin omfattning. Eftersom aktieägaravtal inte 

är att anse som bolagsrättsligt giltiga skulle dock förvärvet fortfarande vara giltigt trots att 

aktieägare röstat i strid med skyldigheten i aktieägaravtalet. Detta anser jag vara önskvärt 

eftersom samhällsekonomin gynnas av transaktioner, inte av begränsningar. 

3.4.4.3 Styrelsens röstbindningar 

Även när det gäller styrelsens förmåga att binda sig till att rösta för ett beslut är möjlighet-

en begränsad när det gäller förvärv av ett noterat bolag. Den vanligast förekommande röst-

bindningen, utifrån min uppfattning, får anses vara sådana avtal där styrelsemedlem (alter-

nativt hela styrelsen) binder sig till att ställa sig bakom budet. Utifrån takeover-reglerna är 

dock detta inte längre en möjlighet. Förbudet mot budrelaterade arrangemang, vilket kom-

mer diskuteras nedan under avsnitt 6, förbjuder styrelsen att ingå i så kallade best effort 

klausuler. Således får även röstbindningar i förhållande till styrelsen sakna direkt inverkan 

vid ett företagsförvärv av ett noterat bolag.   

 

3.5 Aktieägaravtal som kurspåverkande information 
När det gäller bolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad uppställs krav på 

att information om verksamheten eller värdepapperet som kan tänkas påverka kursvärdet 

på bolaget ska offentliggöras (15 kap. 6§ 3p. VpmL). Detta kompletteras även med Finans-

inspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) som förtydligar skyldigheten att offentliggöra 

all information som ”icke i oväsentlig grad” påverkar bilden av bolaget. Offentliggörandet 

ska ske så snart som möjligt (10 kap. 7§ FFFS 2007:17). För bolag upptagna till handel på 

Nasdaq Stockholm kompletteras VpmL och Finansinspektionens föreskrifter genom Re-

gelverket. För att säkerställa att offentliggörande sker i samtliga fall då det är nödvändigt, 

finns här en generalklausul som träffar de fall då de ovan nämnda reglerna inte blir tillämp-

liga.  

”Bolaget ska så snart som möjligt offentliggöra information om beslut eller andra 

händelser och omständigheter som är av kurspåverkande natur. Med kurspåverkande na-
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tur avses i dessa regler information som i enlighet med nationell lagstiftning rimligen kan 

förväntas påverka priset på̊ bolagets värdepapper” (3.1.1 Regelverket).  

Det är inte en faktisk kurspåverkning som blir avgörande om det rör sig om kurspå-

verkande information, avgörande är istället om informationen ”kan förväntas” påverka 

kursvärdet. 72 Som nämnt ovan får det alltså i det enskilda fallet avgöras om informationen 

är av kurspåverkande natur. Det kan dock konstateras att det i kommentaren till gene-

ralklausulen uppräknas ett antal exempel när det kan röra sig om kurspåverkande informat-

ion. Här nämns aktieägaravtal som innehåller överlåtelsebegränsningar. Noteras ska dock 

att det är bolaget som har en skyldighet att offentliggöra information som är av kurspåver-

kande natur (3.1.1 Regelverket). Detta innebär att endast aktieägaravtal som bolaget känner 

till kan resultera i skyldighet att offentliggöra. 73 Det finns alltså ingen skyldighet för en-

skilda aktieägare att offentliggöra information, detta kan i viss mån skapa problem. Den 

potentiella problematiken och dess effekt kommer jag belysa nedan.   

 

3.6 Tredje mans onda tro 
Som nämnts ovan, får inte en avtalad överlåtelsebindning någon bolagsrättslig verkan utan 

endast en obligationsrättslig verkan. Överlåtelsen, alternativt förvärvet, av aktien är alltså 

bolagsrättsligt giltig. Frågan är dock om så alltid är fallet. I doktrinen har diskuterats inne-

börden av tredje mans onda tro. Ponera att tredje man kände till aktieägaravtalets och dess 

innehålls existens, kan förvärvet då fortfarande anses vara giltigt. Tillämpningen av tradit-

ionell syn på frågan innebär att tredje mans onda tro är irrelevant, dock finns det doktrin på 

området som intar en motsatt ställning. 74 Den traditionella uppfattningen kommer till 

utryck i ett avgörande från Svea hovrätt, här ska noteras att det prejudiciella värdet av ett 

hovrättsavgörande inte kan likställas med ett avgörande från Högsta domstolen. Då praxis 

från Högsta domstolen saknas får dock Svea hovrätts avgörande vara vägledande i denna 

diskussion. Omständigheterna i fallet var att tre aktieägare (A, B och C) hade ingått ett 

aktieägaravtal innehållande en förköpsklausul. A överlät sedermera sina aktier till C utan 

att B erbjöds en möjlighet att förvärva aktuella aktier. Detta resulterade i att B väckte talan 

                                                
72 Efterföljande kommentar till 3.1.1 Regelverket, s. 24. 
73 Efterföljande kommentar till 3.1.1 Regelverket, s. 24. 
74 Eklund, Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 234. 
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mot C och yrkade på att C skulle vara förhindrad att utnyttja sina aktieägarrättigheter 

knutna till de aktuella aktierna. 75 Svea hovrätt konstaterar att:  

”Den omständigheten att aktiebolaget har biträtt aktieägaravtalet innebär inte att avta-

let får direkt verkan mot bolaget. Ett aktieägaravtal anses nämligen inte medföra några 

bolagsrättsliga verkningar." 76  

Motiveringen till resultatet att C:s förvärv var giltigt sett ur ett aktiebolagsrättsligt per-

spektiv motiveras dock föga. Frågan kvarstår om domstolen ansåg att förvärvet var giltigt 

som helhet eller om förvärvet i sig var att anse som ogiltigt men att följden av detta inte 

gav bolagsrättslig verkan. 77 Innebörden av detta är att en överlåtelse som sker trots före-

komsten av en överlåtelsebegränsning i ett aktieägaravtal, inte fråntar den förvärvande par-

ten rättigheten att bli införd som aktieägare i aktieboken. 78 Jag vill återigen poängtera att 

Hovrättens motivering är ytterst bristfällig och osäkerheten kring prejudikats innebörd kan 

därmed ifrågasättas. 

 Frågan blir då vad det finns för grund till att ifråga sätta om tredje mans onda tro kan 

resultera i att ett förvärv är att anse som ogiltigt. Håstad menar att möjligheten bör finnas 

om ”Samhället är betjänt av det”.79 Det kan nämnas att i propositionen till tidigare aktie-

bolagslag diskuteras vilken effekt ett aktieägaravtal har vid förvärv av godtroende tredje 

man. Här konstateras att ett avtal inte har någon effekt på förvärv som skett i god tro. 80 

Visst utrymme bör här finnas att tolka detta uttalande e contrario med innebörden att för-

värv som skett i ond tro skulle kunna resultera i ogiltighet.  Till detta kan anföras en skilje-

dom där minoritetsaktieägare förvärvat del av ett bolag som inledningsvis ägdes av två 

parter med ett aktieägaravtal. Resultatet av skiljedomen blev att minoritetsaktieägarna 

måste respektera en del av aktieägaravtalet då denna del måste ha stått klart för dem. För-

tydligat innebär detta att förvärvares onda tro ger för handen att en bundenhet uppkommer 

gällande till exempel överlåtelsebegränsningar.81 Avsaknaden av praxis på området moti-

verar tillämpningen av rättsfall inom områden med vissa likheter. Tre rättsfall från början 

av 1900-talet ska här belysas. Fallen rör utfästelse av panträtt i lös egendom. I två av fallen 
                                                
75 Svea Hovrätts dom 2004-03-17, mål nr Ö 1923-04. 
76 Svea Hovrätts dom 2004-03-17, mål nr Ö 1923-04. 
77 Sjöman, hembud, förköp och samtycke, s. 68.  
78 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 303. 
79 Håstad, Sakrätt, s. 441. 
80 Prop. 1979/80:143, s. 105.  
81 Pehrson, Skiljedom angående fastställande av lösningsrätt till aktier mm, s. 495 ff. 
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konstaterar Högsta domstolen att tredje mans onda tro gällande att den förvärvade egen-

domen var pantsatt resulterade i pantsättningen på föremålet kvarstod. 82 I ett annat rättsfall 

konstaterar Högsta domstolen att förvärv där tredje man är i god tro inte resulterar i att 

pantförskrivningen blir giltig mot denne. 83 Viss försiktighet gällande tillämpningen är 

dock befogad, de ovan angivna rättsfallen får inte ses som en allmän princip som tillämpas 

på obligationsrättigheter. 84 Dock har framhållits att förköpsbestämmelser i ett aktieägarav-

tal skulle anses kunna falla in under sådana situationer där tredje mans onda tro blir avgö-

rande i likhet med det ovan angivna. 85 

 Sammantaget kan alltså konstateras att det finns vissa indikationer på att tredje mans 

onda tro gällande säljarens överlåtelsebegränsningar resulterar i att förvärvet inte är att 

anse som giltigt. Rättsläget får dock anses vara oklart. För att kunna fastställa vad som bör 

ges företräde måste olika intressen beaktas. Å ena sidan har vi omsättningsintresset, skulle 

en köpare i ond tro inte kunna förvärva aktier så skulle detta leda till en försvårad omsätt-

ning av aktierna. Å andra sidan kan det te sig som märkligt att ha detta som argument då 

detta får anses vara grundtanken bakom aktieägaravtalet redan från början. 86  

 I slutna aktiebolag kan omsättningsintressets vikt diskuteras, det ter sig dock mer tvek-

samt i noterade bolag där vikten av att kontrollera och begränsa vilka som är aktieägare 

kan ifrågasättas. Diskuteras kan även riskfördelningen mellan köpare och säljare, vilken 

minskar transaktionskostnaderna för parterna. Frågan är vilken som bör bära risken för att 

transaktionskostnaderna ska vara så låga som möjligt. Låga transaktionskostnader leder sin 

tur till fler investeringar och ett rikare svenskt näringsliv. Transaktionskostnaderna står i 

proportion till övervakningskostnaderna. Genom att säljaren är en del av aktieägaravtalet 

har denne direkt vetskap om en potentiell överlåtelsebegränsning. Det får därför te sig na-

turligt att säljaren bär risken vid en överlåtelse i strid med ett aktieägaravtal. Skulle köpa-

ren bära risken skulle detta leda till ökade transaktionskostnader genom övervakningskost-

nader. Detta eftersom köparen skulle behöva försäkra sig om att en situation, där denne 

försätts i ond tro, inte kan uppkomma och resulterar i förvärvets ogiltighet. 

                                                
82 NJA 1924 s.329 och NJA 1925 s. 80. 
83 NJA 1940 s. 297. 
84 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke, s. 64. 
85 Sandström, Hembud och lösningsrätt, s. 280ff. 
86 Sjöman, Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare, s. 5. 
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 På den motsatta sidan står rättigheten,87 med andra ord den som uppbär en rättighet ge-

nom aktieägaravtalet, till exempel en förköpsrätt. Så vad bör ges företräde, en rättighet 

genom ett aktieägaravtal eller omsättningsintresset. Då detta rör noterade bolag, anser jag, 

att mer talar för omsättningsintresset. Intresset av att aktier är fritt överlåtbara kommer till 

utryck både genom 4 kap. 7§ ABL och kravet för notering i 2.3.3 Regelverket. Detta får 

visa på vikten av att aktierna är just fritt överlåtbara. Viss vägledningen finns även i den 

ovan nämnda skiljedomen. Häri poängteras vikten av att aktier i noterade bolag har viss 

omsättningsduglighet och att detta måste säkerställas. 88 Noteras ska att denna del inte tar 

sikte på en likalydande situation men bör vara tillräckligt för att visa på vikten av omsätt-

ningsintresset. Även om aktieägaravtal och möjligheten att avtala om överlåtelsebegräns-

ningar bör finnas kvar, anser jag, att vid noterade aktieslag bör omsättningsintresset ges 

företräde i förhållande till tredje mans onda tro. Vikten av att kontrollera ägarstrukturen i 

noterade bolag kan inte anses väga tyngre än aktiens fria överlåtbarhet. Genom möjlighet-

erna till skadestånd och eventuella viten så får den lidande parten i aktieägaravtalet anses 

vara kompenserad.  

 

3.7 Kurspåverkande information + tredje mans onda tro = försvarsåt-

gärd 

3.7.1 Målbolagets styrelse och den begränsade möjligheten till försvarsåtgärder 

Ovan har jag redogjort för kurspåverkande information och vilken inverkan tredje mans 

onda tro ska anses ha på ett aktieägaravtal. I denna del ska jag diskuteras hur kombination-

en av dessa två kan resultera i en potentiell försvarsåtgärd sett från målbolagets sida. In-

ledningsvis bör dock viss grundläggande reglering redogöras för.  

 Försvarsåtgärder är väl omdiskuterade både nationellt och internationellt i doktrinen 

gällande takeovers. Försvarsåtgärder förhåller sig till fientliga uppköpserbjudanden. 89 För 

att begränsa möjligheten för målbolagets styrelse att företa försvarsåtgärder som inte ligger 

i aktieägarnas intresse infördes regeln om styrelsens neutralitet, även kallad styrelseneutra-

                                                
87 Sjöman, Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare, s. 5. 
88 Pehrson, Skiljedom angående fastställande av lösningsrätt till aktier mm., s. 495. 
89 Stattin, Takeover, s. 345. 
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litetsregeln. Styrelseneutralitetsregeln kommer från takeover-direktivet och återfinns i arti-

kel 9.2. I svensk rätt har den inkorporerats genom LUA.90 Endast med bolagsstämmans 

godkännande får styrelsen vidta åtgärder som riskerar att försvåra ett potentiellt uppköp (5 

kap. 1§ LUA). Vilka specifika åtgärder från målbolagsstyrelsen sida som faller in under 

förbudet går inte att fastställa. I propositionen till LUA nämns exempel på en sådan situat-

ion. Uppräknandet får dock endast ses som exempel och inte en uttömmande lista. Avgö-

rande för om det rör sig om otillåten försvarsåtgärd från målbolagsstyrelsens sida får istäl-

let avgöras utifrån om det rör sig om sådan åtgärd som är ”ägnad att försämra förutsätt-

ningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande”. 91  

 

3.7.2 Offentliggörande av existerande aktieägaravtal som försvarsåtgärd 

Redogörelsen gällande aktieägaravtal som kurspåverkande information i kombination med 

frågan om ett giltigt förvärv kan anses ha ingåtts om förvärvaren är i ond tro ska här disku-

teras. Frågan jag ställer mig är om offentliggörande av ett existerande aktieägaravtal försät-

ter en potentiell budgivare i ond tro, vilket därmed skulle kunna resultera i förvärvets ogil-

tighet. Möjligheten att förvärvarens onda tro resulterar i ogiltighet skulle därmed potentiellt 

kunna utnyttjas av målbolagsstyrelsen som försvarsåtgärd. I detta läge uppkommer även 

frågan om agerandet är att anse som en försvarsåtgärd och i sådana fall vilka bestämmelser 

som bör ges företräde, informationsskyldigheten eller förbudet mot försvarsåtgärder. Innan 

redogörelse i denna del sker är det dock nödvändigt att poängtera att jag i denna diskussion 

utgår ifrån att det inte finns en bestämmelse om genombrott i bolagsordningen, vilket i 

enlighet med min företagna undersökning får anses vara en rimlig slutsats. 

 Kurspåverkande information har jag redogjort för ovan. Som konstaterats kan aktieä-

garavtal som innehåller överlåtelsebegränsningar vara sådan information som bolaget är 

skyldig att offentliggöra så snart som möjligt. 92 Tidpunkten för offentliggörandet lämnar 

lite utrymme till att hålla inne med information. Regelverket reglerar tidpunkten för offent-

liggörandet, om det inte föreligger några särskilda omständigheter så ska offentliggörandet 

ske så snart som möjligt (3.1.3 Regelverket). I den efterföljande kommentaren definieras i 

                                                
90 Prop. 2005/06:140, s. 1. 
91 A. prop. s. 109f. 
92 Efterföljande kommentar till 3.1.1 Regelverket, s. 24. 
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viss mån rekvisitet. Kravet för att rekvisitet ska anses vara uppfyllt är att offentliggörandet 

sker inom kort tid, normalt den tid det tar att sammanställa och skicka ut aktuell informat-

ion. Är börsen stängd är kravet att informationen ska offentliggöras i god tid innan börsens 

öppnande närmast följande handelsdag. 93 De situationer som möjliggör att offentliggö-

rande kan ske vid en senare tidpunkt regleras i VpmL. Häri finns tre kumulativa rekvisit 

som, om de är uppfyllda, möjliggör ett senare offentliggörande. Kraven är att ”det finns 

godtagbara skäl, allmänheten inte riskerar att vilseledas och att utgivaren kan säkerställa 

att informationen inte röjs” (15 kap. 7§ 1 st. VpmL). Exempel på godtagbart skäl anses 

vara att förhandlingar pågår och att offentliggörande av informationen skulle kunna på-

verka uppköpets lyckande. 94 Utifrån detta rekvisit skulle alltså bolaget kunna hålla in-

formationen om ett aktieägaravtal med överlåtelsebegränsning hemlig för att maximera 

möjligheterna att ett uppköp sker. Under denna del är detta dock oväsentligt då diskussion-

en snarare rör möjligheten att hålla inne information tills en tidpunkt då ett eventuellt upp-

köpserbjudande lämnas och alltså snarare minimerar chanserna att ett uppköp lyckas. Att 

hålla inne information för att försvåra ett uppköp bör inte heller under några omständighet-

er anses som ett godtagbart skäl för att hålla inne kurspåverkande information. Noteras ska 

att detta ligger i linje med att undantag från huvudregeln om offentliggörande endast ska 

kunna ske i mycket begränsad utsträckning. 95 Det kan alltså konstateras att möjligheten för 

bolaget att hemlighålla informationen är ytterst begränsad.  

 För en vidare diskussion kan poneras att informationen om ett aktieägaravtal med över-

låtelsebegränsning når bolaget i nära anslutning till ett uppköpserbjudande. Informationen 

kan som exempel ha lämnats från aktieägare som är part i aktieägaravtalet för att försvåra 

uppköpet. Skyldigheten för bolaget att offentliggöra informationen uppkommer i och med 

det (15 kap. 6§ 3 p. VpmL). 96 Frågan blir därmed vilken inverkan detta får på budet och 

det budgivande bolagets möjlighet att förvärva aktier i bolaget. Här ska noteras att det i 

svenska aktiebolag oftast finns en ägare eller ägargrupp som innehar praktisk majoritet. 97 

Att här försöka utreda hur många procent av aktierna i ett bolag är anslutna till ett aktieä-

                                                
93 Efterföljande kommentar till 3.1.3 Regelverket, s. 27f. 
94 Prop. 2004/05:142, s. 79. 
95 A. prop. s. 79f. 
96 Gällande aktieägaravtal med överlåtelsebegränsning som kurspåverkande information se efterföljande 
kommentar till 3.1.1 Regelverket, s. 24.  
97 Stattin, Takeover, s. 195.  
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garavtal är svårt. För vidare diskussion kan vi dock anta att den procentuella anslutningen 

överstiger tio procent. Om det budgivande bolaget informeras om existensen och innehållet 

av ett sådant avtal skulle bolaget anses vara i ond tro i likhet med det ovan angivna. Om vi 

ansluter oss till uppfattningen att tredje mans onda tro resulterar i att ett giltigt förvärv inte 

kan ingås, gällande de i aktieägaravtalet reglerade aktierna, skulle detta troligtvis innebära 

att hela uppköpet som sådant misslyckas. 98 Enligt mig får detta anses vara ytterligare ett 

argument för att tredje mans onda tro inte ska resultera i ett ogiltigt förvärv. Poängteras kan 

att även fall där aktieägaravtalet reglerar en mindre procent av aktierna än tio procent, 

skulle kunna försvåra ett potentiellt uppköp och riskera det budgivande bolagets vilja att 

lägga ett bud. Risken att budet inte kommer lyckas minskar incitamentet att ingå i en bud-

givarprocess då sådana oftast är kostsamma.  

 Om budgivande bolagets onda tro resulterar i att ett giltigt förvärv av aktierna som inne-

fattas av aktieägaravtalet inte kan ske, ser jag en viss problematik i att detta kan utnyttjas 

av bolaget eller aktieägare, som en potentiell försvarsåtgärd. Detta kan som exempel ske 

genom att aktieägare som är del av aktieägaravtalet (men som inte själv innehar mer än tio 

procent av aktierna) och som är mot ett potentiellt uppköp informerar om aktieägaravtalets 

förekomst. Därmed skulle denne persons agerande kunna resultera i förvärvets misslyck-

ande. Noteras ska att om aktuell information lämnas till bolaget från utomstående part, 

måste bolaget beaktakällans trovärdighet innan ett offentliggörande. 99 Problematiken gäl-

lande regleringen kring försvarsåtgärder blir endast aktuell i en situation då styrelsen in-

formeras av aktieägaren om ovanstående information. Här kan diskuteras om en styrelse 

får eftersöka aktieägaravtal för att sedermera tvingas informera om detta och därmed kunna 

utnyttja situationen som en försvarsåtgärd. I ett sådant läge blir frågan vilket intresse som 

ska anses väga tyngst. Skyldigheten att informera om information av kurspåverkande natur 

eller förbudet för styrelsen att vidta åtgärder som strider mot styrelseneutralitetsregeln.  

Här bör dock poängteras att risken finns att styrelsen redan informerat eftersom detta var 

syftet med att eftersöka befintliga aktieägaravtal, detta kan möjligtvis aktualisera sanktion-

er för styrelsen. För den fortsatta diskussionen får dock problematiken kring att två regler 

krockar vara den intressanta aspekten. När två olika regler krockar får det avgörande vara 

                                                
98 Utgår här från att budgivande bolaget uppställt krav på 90 procent anslutningsgrad.  
99 Efterföljande kommentar till 3.1.1 Regelverket, s. 24. 
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vilket intresse som kan anses väga tyngst. Syftet med reglerna gällande offentliga uppköp 

brukar i huvudsak anknyta till att upprätthålla förtroendet på värdepappersmarknaden. 100 

Reglerna kring offentliggörande av information anknyter till detta genom riskerna för in-

tressekonflikter. Intressekonflikter gällande information kan påverka förtroendet negativt 

vilken i sin tur skadar marknadens funktion. 101 Förtroendet för marknaden är också avgö-

rande för att locka till sig potentiella investerare. 102  

 Mot detta står skyldigheten hos styrelsen att tillvarata befintliga aktieägares intressen. 

Bolagsorganen ska agera utifrån vad som är bäst för bolaget. Vad som är bäst för bolaget 

är dock inte alltid klart men sannolikt är det att likställa med vad som är bäst för borgenä-

rer och aktieägare. 103 Styrelseneutralitetsregeln får enligt mig i förstahand ta sikte på att 

skydda aktieägarna från försvarsåtgärder som inte ligger i aktieägarnas intresse. Detta då 

försvarsåtgärder får vidtas med bolagsstämmans godkännande (5 kap. 1§ LUA).  Proble-

matiken uppkommer dock när offentliggörandet av ett aktieägaravtal med överlåtelsebe-

gränsning inte gynnar aktieägarna eftersom ett potentiellt resultat blir att inget bud lämnas. 

I viss mån bör detta kunna klassificeras som en försvarsåtgärd från styrelsens sida som 

därmed potentiellt strider mot styrelseneutralitetsregeln. Här uppkommer frågan vilken 

regel som bör ges företräde, styrelseneutralitetsregeln eller skyldigheten för bolaget att 

informera marknaden. Situationer där det är tillåtet att innehålla information är ytterst be-

gränsade. Sammantaget bör informationsskyldigheten, enligt mig, få företräde för att upp-

rätthålla förtroendet på värdepappersmarknaden även om syftet bakom styrelsens agerande 

kan ifrågasättas. Noteras kan även att det bör föreligga svårigheter gällande möjligheten att 

bevisa att styrelsen agerat på ett felaktigt eftersom bolag upptagna till handel har en sådan 

långtgående informationsplikt. 

 

3.7.3 Publika och privata bolag – är en åtskillnad i rättstillämpningen motiverad 

Som nämndes inledningsvis är doktrinen i viss mån mer utvecklad inom de privata bolagen 

jämfört med de publika. Diskussion ovan gällande tredje mans onda tro får anses vara mer 

utredd inom privata aktiebolag än de publika bolagen, och framförallt sett i förhållande till 

                                                
100 SOU 2005:58 s. 200.  
101 Prop. 2006/07:115 s. 266.  
102 Prop. 2006/07:65, s. 210.  
103 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 50.  
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noterade bolag. Frågan jag ställer mig är om det kan anses vara motiverat att tillåta att 

olika regler tillämpas på samma situation men med den skillnaden att det antingen rör sig 

om ett privat bolag eller ett publikt.  

I enlighet med vad som diskuterats ovan skulle utnyttjandet av tredje mans onda tro i 

publika bolag, enligt mig, få en oönskad effekt. Det skulle kunna tillämpas som en för-

svarsåtgärd där styrelsen kringgår sina skyldigheter och förbudet i styrelseneutralitetsre-

geln. Det skulle också kunna utnyttjas av aktieägare för att försvåra, trots att majoriteten av 

aktieägarna är för ett förvärv, vilket i sin tur skulle kunna eftersätta reglerna om tvångsin-

lösen. Om ond tro gällande ett aktieägaravtals förekomst skulle resultera i att förvärvet av 

aktier på en börs blir ogiltigt, anser jag, att det skulle gå emot hela börsens syfte och grund-

läggande struktur. Hela syftet med börsen är att ha en fungerande handel och omsättning, 

vilket kopplat till min rättsekonomiska analys under avsnitt 2, inte bör hämmas av onödig 

reglering. I ett privat aktiebolag får andra intressen anses vägledande, oftast finns här inget 

intresse av att ha en stor andel aktieägare, omsättning av aktier eller kapitaltillskott via en 

diversifierad ägarkrets. I det privata aktiebolaget får även aktieägaravtalet anses ha en 

större betydelse, enligt mig. Ju mindre ägargrupp desto mer skyddsvärda får de befintliga 

aktieägarna anses vara, detta för att förhindra att nya personer kan påverka företaget i en 

linje som de andra ägarna ej hade tänkt sig. I ett publikt bolag är min uppfattning att aktie-

ägaravtalet snarare fungerar som en möjlighet att behålla röststarka ägargrupper. Även om 

dessa grupper får anses vara skyddsvärda är det nödvändigt att väga in andra intressen när 

ett bolag är börsnoterat. Här får det grundläggande syftet med börsen anses ha företräde 

vilket innebär en strävan efter omsättning och diversifierade ägare som tillsätter kapital i 

utbyte mot avkastning.   

Förutom det ovan angivna motiveras avvikande tillämpning av att det i viss mån, redan 

idag, finns olika regler genom börsens regelverk. Här bör poängteras att det i detta fall rör 

sig om självreglering, vilket inte direkt kan ställas mot lagar genom det lägre rättskällevär-

det. Jag ser dock inget direkt problem med att tillämpa olika regler förutsatt att kravet på 

förutsebarhet, som möjliggör att bolagen kan rätta sig efter reglerna upprätthålls. Även om 

den mest effektiva marknaden saknar regler är det i denna del nödvändigt med viss regle-

ring eftersom avsaknaden av reglering leder till otydligheter, vilket riskerar att påverka 

marknaden negativt. Kravet för att möjliggöra avvikande regler får alltså vara att de är tyd-
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ligt och klart formulerade. Problematiken med detta ligger dock i att jag ställer mig tvek-

sam till att den svenska rätten är redo att lagreglera tredje mans onda tro om förekomsten 

av ett aktieägaravtal och dess inverkan på ett giltigt förvärv av aktier. Som konstaterats 

ovan är detta väl omdiskuterat ämne inom doktrinen och motsidan får även fortsättningsvis 

anses väga tyngst. Skulle dock ond tro ha inverkan på ett förvärv, anser jag, att det finns 

belägg för åtskillnad i tillämpningen utifrån beaktande av avvikelserna i de grundläggande 

intressena gällande publika och privata bolag. 

 

3.8 Avslutande synpunkter  
Huvudregeln är att aktier ska vara fritt överlåtbara. Det finns dock diverse begränsningar 

som inskränker aktieägares rätt att fritt överlåta aktier. Viss möjlighet finns att införa be-

gränsningar i bolagets bolagsordning, denna möjlighet gäller dock inte för noterade aktier 

genom börsens krav på aktiernas fria överlåtbarhet. Det förekommer att bolag inte noterar 

alla aktieslag, vilket i realiteten innebär ett kringgående av kravet på fri överlåtbarhet, trots 

att det är förenligt med börsens regler att inte notera visst aktieslag (2.3.4 Regelverket). 

Utifrån börsens syfte och vikten av omsättning av aktierna ställer jag mig tveksam till om 

detta kan anses som önskvärt. Att inte notera ett aktieslag och därmed behålla överlåtelse-

begränsningar innebär i sin tur att möjligheterna till ett uppköp begränsas.  

 Takeover-direktivet har som syfte att underlätta sunda omstruktureringar inom närings-

livet. 104 För att underlätta detta infördes möjligheten att i bolagsordningen införa en ge-

nombrottsbestämmelse. Dock har Sverige valt att vid implementeringen behålla bestäm-

melsen fakultativ, vilket i sin tur ytterst begränsat dess nytta. Jag anser att marknaden till 

viss del har misslyckats genom att det i nuläget är möjligt för minoriteter att blockera ett 

uppköp. Därav, anser jag, att det är nödvändigt att regeln görs tvingande.  

 En överlåtelsebindning i ett aktieägaravtal saknar verkan mot bolaget, vilket i sin tur 

innebär att ett handlande i strid med aktieägaravtalet fortfarande är att anse som giltigt. 

Trots detta kan överlåtelsebindningar i aktieägaravtal föranleda problem i förhållande till 

marknaden och hämma aktieägares vilja att till exempel överlåta aktier, eftersom detta in-

nebär ett avtalsbrott som kan resultera i till exempel skadestånd.  

                                                
104 Prop. 2005/06:140, s. 34f. 
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 Jag har under detta avsnitt redogjort för en tanke gällande möjligheten att på bolags-

stämman fatta beslut om ett offentligt uppköpserbjudande ska accepteras eller ej. Genom 

att överlåta beslutet på bolagsstämman riskeras inte att enskilda aktieägare blockerar budet 

på bekostnad av majoritetens vilja. Ett möjligt problem ligger dock i att ett beslut på bo-

lagsstämman, där majoritetskravet sätts under 90 procent, i realiteten innebär en sänkning 

av gränsen för tvångsinlösen. De grundläggande bolagsrättsliga kontrollmekanismerna och 

ägarstyrning bör dock innefatta en möjlighet att fatta ett sådant beslut med majoritet. Jag är 

medveten att detta innebär en inskränkning i enskilda aktieägarens äganderätt, detta sker 

dock redan genom tvångsinlösenreglerna varpå tanken inte kan anses som främmande.  

 Förekomsten av ett aktieägaravtal kan i viss mån vålla problem i förhållande till inform-

ationsskyldigheten för noterade bolag. Skyldigheten att informera kan i viss mån anses 

krocka med andra regler, i detta fall styrelseneutralitetsregeln. Detta då en förvärvares onda 

tro resulterar i ett ogiltigt förvärv. Om en förvärvares onda tro resulterar i ett ogiltigt för-

värv, anser jag, det vara möjligt att styrelsen utnyttjar skyldigheten att offentliggöra för att 

kringgå förbudet mot försvarsåtgärder.  Informationsskyldigheten är dock väldigt långtgå-

ende och bör ges företräde eftersom det är viktigt att förtroende för värdepappersmark-

naden upprätthålls. Syftet bakom styrelsens agerande kan dock till yttersta grad ifrågasät-

tas.  
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4 Drag along- och tag along-klausuler 

4.1 Avsnittets inledning 
Detta avsnitt är till viss del kopplat till föregående avsnitt eftersom drag along- och tag 

along-klausuler regleras genom avtal. Jag anser det dock vara motiverat att behandla dessa 

klausuler i ett separat avsnitt då de har koppling till flera avsnitt behandlade i denna upp-

sats. Drag along- och tag along-klausuler aktualiseras när överlåtelse sker till tredje man 

och till skillnad från överlåtelsebegränsningar, som jag redogjort för ovan, kan sådana sna-

rare ses som klausuler som möjliggör en aktieöverlåtelse, i alla fall i de flesta fallen. Drag 

along- och tag along-klausuler kan, till skillnad från hembuds-, förköps-, och samtyck-

esklausuler, inte skrivas in i aktiebolagets bolagsordning utan regleras endast genom avtal. 

Värt att poängtera är att drag along- och tag along-klausuler i störst utsträckning förekom-

mer genom aktieägaravtal och framförallt gällande private equity-investeringar.105 Aktieä-

garavtalets förekomst i noterade bolag har diskuterats ovan under avsnitt 3 där jag konsta-

terat att dess förekomst tycks vara begränsad. Eftersom det inte finns någon skyldighet för 

aktieägarna att informera om aktieägaravtalets förekomst är detta dock inte säkert. 106 Jag 

anser det vara motiverat att utreda drag along- och tag along-klausulernas påverkan på ett 

företagsförvärv utifrån det faktum att dess förekomst både kan ha en gynnande och häm-

mande effekt på ett företagsförvärv.  

 

4.2 Drag along-klausuler 
En drag along- klausul innebär en skyldighet för parter i ett avtal att sälja sitt aktieinnehav 

till tredje man när annan part i avtalet beslutat sig för att sälja. Här uppkommer alltså en 

skyldighet för resterande parter att sälja. Denna typ av klausul kan sägas underlätta för en 

aktieägare att hitta en potentiell köpare eftersom budgivaren garanteras att förvärva ett 

högre antal aktier och därmed större inflytande i bolaget. 107 Kopplat till ett förvärv av ett 

noterat bolag kan sägas att det kan skapa incitament för budgivaren att lägga ett bud om 

chanserna för ett lyckat bud ökar i förhållande till ökad anslutningsgrad. Det krävs dock att 

                                                
105 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 159f. 
106 SOU 1986:23, s. 87. 
107 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 104f.  
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budgivaren får vetskap om drag along-klausulen förekomst för att incitament ska upp-

komma. Denna vetskap kan till exempel uppkomma vid kontakt med enskilda aktieägare 

inför ingåendet av en irrevocable. Kombinationen av en drag along-klausul och en irre-

vocable kan ha en gynnande funktion vid ett företagsförvärv, detta genom att viss anslut-

ningsgrad garanteras.  

 

4.3 Tag along-klausuler 
I förhållande till ett företagsförvärv kan tag along-klausulen faktiska betydelse diskuteras. 

Det får dock anses felaktigt att belysa drag along-klausuler utan att redogöra för dess spe-

gelbild. En tag along-klausul innefattar en skyldighet för säljande part att säkerställa att 

köparen även förvärvar resterande avtalsparters aktier. Tag-along klausulen har därmed 

vissa egenskaper i likhet med en överlåtelsebegränsning eftersom försäljning till tredje 

man ej kan ske om inte resterande parters aktier förvärvas.  

Syftet bakom en tag along-klausul brukar anses vara ett skydd för minoritetsaktieägare 

eftersom det garanterar alla avtalsparter en möjlighet till avyttring och samma vederlag för 

aktierna som ursprungsparten. 108 Dess funktion i förvärv av noterade bolag kan dock dis-

kuteras eftersom det får anses ligga i syftet med en takeover att alla aktier ska förvärvas. 

Funktionen att garantera att andra parter får samma vederlag för sina aktier som ur-

sprungsparten saknar även den betydelse vid förvärv av bolag noterade på Nasdaq Stock-

holm. Detta då takeover-reglerna tydligt reglerar att det offentliga uppköpserbjudandet som 

minst måste vara lika förmånligt som ett förvärv som sker inom kortare tid än sex månader 

innan det offentliga uppköpserbjudandet (II.13 takeover-reglerna). Vid en sidoaffär, alltså 

som sker under tiden för det offentliga uppköpserbjudandet finns även krav på att villkoren 

ska vara likställda (II.14 takeover-reglerna).  Även när det sker ett förvärv inom sex måna-

der efter det offentliga uppköpet (efteraffär) ska villkoren vara likställda med det offentliga 

uppköpserbjudandet (II.15 takeover-reglerna). Det kan alltså konstateras att det finns mot-

svarande regler i takeover-reglerna för att garantera att alla parter som avyttrar sina aktier 

inom vissa tidsperioder ska garanteras lika villkor.  Tag-along klausuler kan ha en funktion 

när det gäller förvärv, dock när det rör sig om förvärv av mindre aktieposter. Eftersom 

                                                
108 Arvidsson, Aktieägaravtal, s. 159f.  
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uppsatsen behandlar takeovers, alltså förvärv av hela bolag, ligger dock detta utanför upp-

satsens avgränsning.  

 

4.4 Avslutande synpunkter 
En drag along-klausul innebär en skyldighet för alla parter i ett avtal att avyttra sina aktier 

till tredje man då en part bestämt sig för att sälja. Dess funktion är att öka möjligheten för 

enskilda ägare att sälja genom att köparen garanteras ett förvärv av fler aktier. I förhållande 

till ett uppköpserbjudande kan detta skapa incitament att lägga ett bud, eftersom budgiva-

ren garanteras en högre anslutningsgrad.  

 Tag along-klausulers inverkan på ett företagsförvärv kan dock diskuteras. Detta då syf-

tet med klausulen är att möjliggöra för andra parter i avtalet att avyttra sina aktier om en 

part avyttrar sin andel. Anledningen till att klausulens inverkan kan ifrågasättas är att syftet 

med ett uppköp, som huvudregel, är att bolaget i sin helhet ska förvärvas. Ett ytterligare 

syfte med klausulen är att garantera alla avtalsparters lika villkor vid avyttring. Denna 

funktion är även den begränsad genom börsens regler om föraffärer, sidoaffärer och efter-

affärer.  
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5 Irrevocables109 

5.1 Avsnittets inledning 
Under detta avsnitt kommer irrevocables att belysas. Denna typ av överlåtelsebindning tar 

sikte på förhållande mellan en målbolagsaktieägare och budgivaren. Syftet med avsnittet är 

att redogöra för potentiella problem som kan uppkomma i anslutning till att en aktieägare 

ingår i en irrevocable samt att diskutera förekomsten av irrevocables förenlighet med de 

svenska reglerna. Då irrevocables får anses vara ett relativt nytt instrument i svensk rätt 

kommer jämförelse med engelsk rätt ske i relativt stor utsträckning. Jämförelsen motiveras 

av avsaknaden av doktrin och regler inom den svenska rätten medan de engelska reglerna 

utrett begreppet i stor utsträckning. Jag anser det vara av yttersta vikt att utreda irre-

vocablens funktion och påverkan på svenska företagsförvärv. Eftersom takeover-reglerna 

numera innehåller ett förbud mot budrelaterade arrangemang (vilket kommer belysas i av-

snitt 6 nedan), anser jag, att dess förekomst kommer utvecklas explosionsartat genom vil-

jan hos budgivaren att garantera sig budets lyckande.    

 

5.2 Ett avtal mellan budgivare och en aktieägare 
En irrevocable är att anse som ett föravtal mellan en potentiell budgivare och en aktieägare 

i ett bolag. Irrevocablen kan, i viss mån, ses som en garanti från aktieägarens sida att i 

framtiden acceptera budgivarens bud. Det har nämnts tidigare men det är värt att poängtera 

igen, att det i svenska noterade aktiebolagen oftast går att identifiera en ägare eller ägar-

grupp som innehar praktisk majoritet. 110 För att undvika onödiga kostsamma processer vill 

budgivaren allt som oftast försäkra sig om att ett bud ska få viss anslutningsgrad. 111 Det är 

kombinationen av de två tidigare nämnda punkterna som motiverar förekomsten av irre-

vocables. Genom att budgivaren inhämtar garanti åtaganden från aktieägarna i målbolaget 

så ökar chanserna att budet lyckas och budgivarens risk minskar därmed i samma takt.  

                                                
109 Avsnittet irrevocables bygger på en tidigare uppsats som jag författat under fördjupningskursen aktie-
marknadsrätt HT 2015. Irrevocables får anses vara en överlåtelsebindning av stor inverkan varpå jag anser 
det motiverat att återanvända detta material.  
110 Stattin, Takeover, s. 90. 
111 Sjöman, Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning, s. 230. 
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 Irrevocables brukar delas in i tre olika typer, hard, soft och semi-hard. En hard irre-

vocable är den som är mest ingripande då den är helt oberoende av framtida händelser. 

Aktieägaren som ingått i en hard irrevocable är alltså skyldig att acceptera ett bud i alla 

lägen, även om till exempel en konkurrerande budgivare lägger ett högre bud. Soft irre-

vocable är den irrevocable som är minst ingripande sett ur aktieägarsynpunkt. Accepten är 

oftast villkorad och aktieägarens skyldighet att acceptera budet är oftast kopplad till att 

villkoret införlivas. Som exempel kan här nämnas ett villkor om att målbolagets styrelse 

rekommenderar budet. En semi-hard irrevocable är, som namnet antyder, en blandning 

mellan en soft och en hard irrevocable. Som exempel kan här nämnas att aktieägaren är 

bunden att acceptera budgivarens bud förutsatt att inte en konkurrerande budgivare lägger 

ett högre bud. 112  

 

5.3 Irrevocables som kurspåverkande information 

5.3.1 Skyldigheten att offentliggöra 

Ovan under avsnitt 3 har jag redogjort för reglerna som aktualiseras i förhållande till kurs-

påverkande information. Dessa regler aktualiseras även i förhållande till irrevocables som 

kurspåverkande information och en upprepning anser jag därför vara överflödig. Jag vill 

dock poängtera att vi har en långtgående informationsskyldighet i lägen där informationen 

riskerar att påverka bolagets kursvärde. Här kan det i viss mån vara nödvändigt med ett 

förtydligande, aktieägarna som ingår i irrevocablen har ingen skyldighet att offentliggöra 

information, det är möjligtvis det noterade budgivande bolaget som har denna skyldighet. 

Generalklausulen (3.1.1 Regelverket), som även den har diskuterats ovan, tar sikte på såd-

ana situationer som de andra reglerna inte täcker. All information som är av kurspåver-

kande natur ska så snart som möjligt offentliggöras förutsatt att inga särskilda omständig-

heter föreligger. Detta kompliceras dock ytterligare av kravet på att om informationen gått 

ut till utomstående så ska informationen samtidigt offentliggöras. (3.1.3 Regelverket). Att 

det i detta fall rör sig om kurspåverkande information bör enkelt kunna konstateras då det 

rör sig om information om en budgivares intention att lägga ett bud på ett bolag. Offentliga 

uppköpserbjudandet och takeovers brukar exemplifieras som typiska exempel på kurspå-

                                                
112 Stattin, Takeover, s. 196. 
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verkande information. 113 Frågan som uppstår är i vilken form en irrevocable kan anses 

vara tillåten då aktieägare i ett målbolag tar del av information gällande ett potentiellt upp-

köp, som konstaterats är kurspåverkande information. En aktieägare i ett potentiellt målbo-

lag måste, enligt mig, vara att anse som utomstående i förhållande till det budgivande bo-

laget. Det finns ingen anknytning överhuvudtaget dem emellan förutom det faktum att ak-

tieägaren äger aktier i ett bolag som möjligtvis i framtiden kan ha en koppling till budgi-

vande bolaget, efter ett uppköp. Vid ingåendet av irrevocablen får alltså utomstående ta del 

av information som är av kurspåverkande natur. Föreligger en situation där det budgivande 

bolaget är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm ska alltså informationen, som huvud-

regel, offentliggöras samtidigt som målbolagsaktieägarna tager del av informationen (3.1.3 

Regelverket). Detta skulle å sin sida i viss mån urholka irrevocablens funktion som en möj-

lighet att kontrollera marknaden och då framförallt majoritetsaktieägarnas ställning till 

budet utan en skyldighet att offentliggöra sin möjliga intention att fullgöra budet genom ett 

offentligt bud.  Skyldigheten att direkt offentliggöra skulle även hämma budgivarens möj-

lighet att ingå i irrevocables med flera aktieägare för att öka chanserna för ett lyckat bud.  

 Vid en jämförelse med de finska takeover-reglerna kan konstateras att inställningen till 

att utomstående tar del av kurspåverkande information inte anses vålla några direkta pro-

blem, även om det diskuteras. Inställningen tycks vara att det kan vara motiverat att kon-

takta aktieägare i målbolaget om till exempel ett fullföljandevillkor gällande anslutnings-

grad har uppställts. Detta för att garantera budets lyckande innan offentliggörandet av bu-

det. Den möjliga problematiken med kurspåverkande information och att aktieägaren ham-

nar i insiderposition diskuteras dock. Uppfattningen tycks vara att skyldigheten att offent-

liggöra kurspåverkande information inte påverkar möjligheten att kontakta aktieägare in-

nan offentliggörandet av budet. 114 I finsk rätt tycks, enligt mig, möjligheterna för att ett 

potentiellt bud lyckas få företräde framför risken med att informationen läcker och påver-

kar kursvärdet på bolaget. 

 Även om finsk rätt intar en ställning där informationsskyldigheten i viss mån får ge vika 

för möjligheterna till ett lyckat bud, anser jag, att avgörande i frågan blir vad som kan an-

ses gynna marknaden i störst utsträckning. Här bör poängteras att reglerna är uppbyggda 

                                                
113 Stattin, Takeover, s. 298. 
114 Helsinki takeover code, Recommendation 1, s. 12. 
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för att skapa en långtgående informationsskyldighet för börsbolagen och det är av yttersta 

vikt att alla potentiella investerare får taga del av information samtidigt. Endast när alla 

intressenter handlar på lika villkor och med samma tillgängliga information kan förtroen-

det för värdepappersmarknaden upprätthållas. Värt att noteras är även att aktieägaren i 

målbolaget inte har någon skyldighet att hålla information som tillhandahålls hemlig, end-

ast genom ett sekretessavtal kan denna möjlighet begränsas. 115 Slutsatsen av det ovan an-

givna bör därför resultera i att ingåendet av en irrevocable inte kan anses vara tillåten då 

budgivande bolaget har en skyldighet att offentliggöra informationen samtidigt som utom-

stående, i detta fall aktieägaren i målbolaget, tar del av informationen om ett potentiellt 

uppköp. Så enkelt är det dock inte och vi kan konstatera att irrevocables förekommer. Min 

uppfattning är att endast irrevocables som föregås av ett sekretessavtal kan anses vara för-

enliga med reglerna och förhindra skyldigheten att offentliggöra information som utomstå-

ende tagit del av (3.1.3 Regelverket).  

 

5.3.2 Ingåendet av irrevocablen – kurspåverkande information 

I föregående avsnitt redogjorde jag för informationen om budgivarens intention att lägga 

att bud på målbolaget och hur denna information påverkar en irrevocables tillåtlighet. I 

detta avsnitt kommer jag istället att fokusera på irrevocablen som sådan och om ingåendet 

av irrevocablen kan klassas som kurspåverkande information. I föregående avsnitt fokuse-

rades utredningen i stor utsträckning till Regelverket. Även under detta avsnitt kommer 

börsens självreglering att stå i fokus, dock är det istället takeover-reglerna som aktualiseras 

i detta läge. Notera att diskussionen återigen utgår ifrån bolag noterade på Nasdaq Stock-

holm och att det rör sig om ett offentligt uppköpserbjudande. 

 Offentliga uppköpserbjudanden träffas av en rad bestämmelser genom takeover-

reglerna, i denna redogörelse är det dock bestämmelserna som är hänförliga till informat-

ionslämnande som är av intresse. När budgivare lämnar ett offentligt uppköpserbjudande 

uppställs krav på budgivaren och dennes skyldighet att offentliggöra budet. Detta krav in-

nefattar en skyldighet att offentliggöra budet genom ett pressmeddelande (II.3 takeover-

reglerna). I förhållande till irrevocables stadgas att budgivaren är skyldig att delge inform-

ation gällande: 
                                                
115 Stattin, Takeover, s. 195.  
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 ”i vilken utsträckning budgivaren erhållit bindande eller villkorade utfästelser om ac-

cept av erbjudandet från aktieägare i målbolaget eller om aktieägare gjort positiva utta-

landen om erbjudandet samt i vilken utsträckning målbolaget gentemot budgivaren bundit 

sig till budrelaterade arrangemang” (II.3 fjärde underpunkten takeover-reglerna). 

 Här krävs viss återkoppling till föregående avsnitt och diskuteras bör om denna formu-

lering kan tolkas på ett sådant sätt att den visar på viss acceptans från börsens sida. Accep-

tansen jag åsyftar, är möjligheten gällande avvaktande av offentliggörande av information 

om irrevocablens ingående förutsatt att dess förekomst redovisas öppet och korrekt i 

pressmeddelandet. Möjligtvis kan detta anses vara en för långtgående tolkning utifrån det 

ovan angivna gällande vikten av att alla potentiella investerare tar del av informationen 

samtidigt. Frågan blir om det kan vara motiverat att skjuta upp ett offentliggörande, svaret 

är enligt mig avhängigt hur stor risken är för en läcka och vilka konsekvenser en sådan 

läcka skulle ha på marknaden. För att besvara denna fråga måste det utredas hur stor risken 

är för att information om att en aktieägare har ingått i en irrevocable läcker samt i vilken 

utsträckning sådan information påverkar priset på aktien och därmed marknaden. Gällande 

risken för att irrevocablen som sådan kan anses vara kurspåverkande information kan det 

konstateras att en majoritetsaktieägares beslut om att sälja bör vara sådan information som 

potentiellt påverkar priset. Som nämnts tidigare kan detta inte direkt fastställas och själv-

klart kan det vara olika från fall till fall. Typiskt sett, anser jag, att sådan information bör 

påverka priset eftersom det visar på att ett potentiellt uppköp är förestående. Risken för en 

läcka å sin sida kan vara svår att utreda. Poängteras kan dock tiden mellan ingåendet av 

irrevocablen och offentliggörandet av uppköpserbjudandet normalt är kort vilken får anses 

påverka risken för läckor. 116 Till denna sida kan även anföras att det kan tyckas te sig 

märkligt att det ska finnas en skyldighet att offentliggöra ingåendet av irrevocablen innan 

offentliggörande sker av uppköpserbjudandet. Risken är att detta underminerar reglerna om 

hur offentliggörande ska ske samt att kravet på tydlighet och ett korrekt informationsläm-

nande eftersätts, vilket i sin tur kan skapa en oro på marknaden som inte är önskvärd. Detta 

är dock enbart ena sidan av myntet, på andra sidan finns att aktieägaren inte har någon 

skyldighet att hemlighålla informationen. 117 Även denna diskussion skulle kunna sluta i ett 

                                                
116 Sjöman, Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning, s. 234 fotnot 18.  
117 Stattin, Takeover, s. 195. 
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avvägande mellan olika intressen. Jag anser dock att det finns en lättare lösning på proble-

met genom att skyldigheten för aktieägaren att ingå ett sekretessavtal vid ingåendet av ir-

revocablen utvidgas samt att krav uppställs på att sekretessen även innefattar irrevocablen 

som sådan. Därmed kan aktieägare och budgivare ingå i irrevocables utan att risken för att 

kurspåverkande information når marknaden är övervägande. 

 

5.4 Flaggning 

5.4.1 Skyldigheten att flagga – den grundläggande bestämmelsen  

Vid förvärv alternativt avyttring av aktier i ett aktiebolag som är upptaget till handel på en 

reglerad marknad, finns det vissa regler som kan aktualiseras. Reglerna tar sikte på en 

skyldighet att informera bolaget och Finansinspektionen om ett förvärv alternativt en avytt-

ring förutsatt att förvärvet eller avyttringen resulterar i att vissa tröskelvärden överstigs 

alternativt understigs. Skyldigheten regleras i LHF och det är denna skyldighet att infor-

mera om förändringar i sitt innehav som kallas för flaggning. Som jag nämnt tidigare är det 

dock endast när förvärvet eller avyttringen resulterar i att vissa tröskelvärden överskrids 

eller underskrids. Dessa tröskelvärden är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66, 2/3 eller 90 procent 

(4 kap. 5§ LHF). Skyldigheten att flagga inträder vid förvärvet eller avyttringen och flagg-

ning ska ske senast efterföljande handelsdag från dagen då avtalet om förvärv eller överlå-

telse anses ha ingåtts (4 kap. 10§ 1 st. LHF). Den svenska regleringen bygger på Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2004/ 109/EG av den 15 december 2004 om harmonise-

ring av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna 

till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (Öppenhetsdi-

rektivet) som har inkorporerats i svensk rätt genom LHF. Nedan kommer jag utreda vilken 

inverkan ingåendet av en irrevocable kan ha i förhållande till bestämmelserna om flagg-

ning. 
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5.4.2 Att likställa ingående av irrevocable med avyttring alternativt förvärv av aktie 

– Finns det en skyldighet för budgivaren att flagga 

Som nämnts inledningsvis uppkommer en skyldighet att flagga vid förvärv eller avyttring 

av aktier, förutsatt att vissa tröskelvärden överskrids alternativt underskrids. I förhållande 

till irrevocables kan dock diskuteras vilka potentiella skyldigheter ett ingående av en irre-

vocable kan aktualisera. Värt att notera är att ingåendet av en irrevocable, som huvudregel, 

inte innebär någon skyldighet för budgivaren att fullfölja affären. 118 Utifrån takeover-

reglerna anser jag det dock finnas visst utrymme att ifrågasätta detta.  

 Vid en jämförelse med offentliga uppköpserbjudanden kan det konstareas att sådana 

som huvudregel är bindande och oåterkalleliga, endast två undantag tillåter avsteg från 

huvudregeln. Dessa två undantag är att budgivaren uppställt krav på viss anslutningsgrad 

eller att budgivaren uppställt fullföljandevillkor som är att anse som av väsentlig betydelse. 

(II.5 takeover-reglerna). Möjligheten för budgivaren att uppställa fullföljandevillkor in-

skränks dock i viss mån ytterligare genom att sådana fullföljandevillkor som budgivaren 

har inverkan över, ej anses som tillåtna (II.4 takeover-reglerna). Vad kan då motivera en 

skillnad, mellan offentliga uppköpserbjudanden som är bindande för budgivaren som hu-

vudregel och irrevocables, vilka som huvudregel inte är bindande för budgivaren. Person-

ligen anser jag, att detta i viss mån ter sig märkligt och omotiverat. Jag ifrågasätter om 

budgivarens möjlighet att binda en aktieägare till ett bud utan att någon skyldighet för bud-

givaren uppkommer kan anses vara förenligt med hur reglerna kring takeovers är upp-

byggda. Då ett offentligt uppköpserbjudande endast kan frångås om budgivaren uppställer 

fullföljandevillkor ställer jag mig frågan om det inte vore önskvärt att tillämpa liknande 

bestämmelser på irrevocables. Här kan jämförelse återigen ske med offentliga uppköpser-

bjudanden. Det kan ej anses vara förenligt med takeover-reglerna att en budgivare lämnar 

ett offentligt bud som ej är allvarligt menat eller oförberett.119 För att återkoppla till irre-

vocables, anser jag, att grundera för takeover-reglerna borde innebära att ingåendet av en 

irrevocablen borde ses som en del av det offentliga uppköpserbjudandet. Detta för att und-

vika att budgivaren ingår avtal med aktieägare utan att vara förberedda eller vara seriösa 

                                                
118 Sjöman, Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning, s. 232.  
119 Sjöman, Avtalslagen 90 år, s. 106.  
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med ett framtida bud. Till detta kan även anföras tidsaspekten där tiden mellan ingåendet 

av irrevocablen och lämnandet av ett offentligt bud oftast är kort. 120  

 Aktiemarknadsnämnden betraktar ett offentligt uppköpserbjudande som ett anbud från 

budgivarens sida, denna uppfattning gäller även sådana uppköpserbjudanden med fullföl-

jandevillkor. 121 Skillnaden mellan offentliga uppköpserbjudanden med fullföljandevillkor 

och dem utan är när bundenhet kan anses uppkomma. Innehåller det offentliga uppköpser-

bjudandet ett fullföljandevillkor anses bundenhet gällande förvärv och avyttring ha upp-

kommit när aktieägaren har accepterat budet, acceptfristen har löpt ut och fullföljande vill-

koret anses vara uppfyllt alternativt återkallat av budgivaren.122 Gällande irrevocables, an-

ser jag, att detta resonemang leder till slutsatsen att vid uppköpserbjudanden med fullföl-

jandevillkor har en giltig aktieöverlåtelse skett när de tre ovan angivna rekvisiten är upp-

fyllda. Innehåller uppköpserbjudandet inget fullföljandevillkor och aktieägaren å sin sida 

binder sig i en hard irrevocable bör bundenhet uppkomma redan vid tillfället för irre-

vocablens ingående. Motiveringen till detta är att jag ställer mig tveksam till om det kan 

vara önskvärt att budgivaren binder en aktieägare till ett potentiellt bud utan att själv ha 

några skyldigheter. 

 Gällande aktieägarens ingående av en irrevocable och om detta kan ses som en avyttring 

av aktier måste vissa faktorer beaktas. Uppkommer bundenhet för båda parter, vilket jag 

diskuterat i föregående stycke, vållar detta inga direkta problem enligt mig. Uppkommer 

bundenhet måste detta ses som en avyttring och förvärv av aktier. Problematiken ligger 

snarare i om aktieägarens ingående i en hard irrevocable utan att budgivaren har några 

skyldigheter ska ses som en avyttring av aktier. Då det inte kan anses vara säkert att budgi-

varen faktiskt kommer förvärva aktieägarens aktier, anser jag, det dock vara för långtgå-

ende att sträcka ut bestämmelserna och mena att aktieägaren faktiskt gjort en avyttring.  

 I förarbetena till 4 kap. 10§ 1 p. LHF diskuteras avtal med suspensiva villkor. Definit-

ionen av avtal med suspensiva villkor är sådana avtal som innehåller villkor vars fullbor-

dan är avgörande för om bundenhet ska anses uppkomma. 123 Innehåller ett avtal sus-

pensiva villkor blir alltså rättsföljden att bundenhet ej kan anses ha uppkommit innan aktu-

                                                
120 Sjöman, Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning, s. 234 fotnot 18.  
121 AMN 2003:29. 
122 Sjöman, Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning, s. 235. 
123 Prop. 2006/07:65, s. 319. 
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ella villkor har införlivats. Här kan dock viss jämförelse ske med en köpoption. Vid för-

värv av en köpoption föreligger osäkerhet gällande om äganderätten faktiskt kommer att 

övergå. Förvärv av en köpoption medför en skyldighet att flagga, därmed kan diskuteras 

om inte även förvärv genom avtal med suspensiva villkor kan aktualisera en skyldighet att 

flagga. Avgörande får anses vara hur villkoren är utformade. 124 Suspensiva villkor som 

ingen av parterna råder över bör ej utlösa en skyldighet att flagga. Vid en tillämpning på 

irrevocables skulle alltså ingåendet av en soft irrevocable inte resultera i en skyldighet att 

flagga. Detta då villkoren i en soft irrevocable inte, som huvudregel, kan påverkas av par-

terna. Därmed får flaggningsskyldighet anses uppkomma först i samma läge som det hade 

gjort utan irrevocablens ingående. 125 Gällande hard irrevocables ställer jag mig dock mer 

tveksam. Utifrån vad jag ovan har anfört gällande när bundenhet kan anses ha uppkommit 

både för budgivaren och aktieägaren, anser jag, att det kan diskuteras om ingåendet av en 

hard irrevocable där budgivaren ej har uppställt fullföljandevillkor direkt bör betraktas som 

en avyttring alternativt ett förvärv. Därmed borde skyldigheten att flagga uppstå redan vid 

ingåendet av en hard irrevocable. Flaggning ska därmed ske senast efterföljande handels-

dag förutsatt att något av tröskelvärdena överskrids alternativt underskrids (4 kap. 10§ 1 st. 

1 p. LHF). Skyldigheten att flagga gäller dock endast budgivaren då det ej uppkommer en 

skyldighet för aktieägaren som utställer irrevocablen att flagga. 126 

 

5.5 Irrevocables utifrån engelsk rätt 

5.5.1 Allmänt om irrevocables utifrån engelsk rätt 

Som nämnts tidigare i denna uppsatts får den engelska takeover-regleringen anses vara 

ursprunget till den reglering vi i Sverige tillämpar idag. Av denna anledning, anser jag, det 

vara intressant, om inte till och med nödvändigt, att utreda irrevocables utifrån den eng-

elska rätten.  Takeover-regleringen i England kommer till uttryck genom Englands the city 

code on takeovers and mergers (the code).  

 Till skillnad mot i svensk rätt kan du i the code finna en definition av irrevocables.  Uti-

från engelsk rätt definieras en irrevocable som:  
                                                
124 Prop. 2006/07:65, s. 320. 
125 Sjöman, Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning, s. 235.  
126 Prop. 2006/07:65, s. 312. 



 62 

 “Irrevocable commitments and letters of intent include irrevocable commitments and 

letters of intent (a) to accept or not to accept (or to procure that any other person accept 

or not accept) an offer; or  

(b) to vote (or to procure that any other person vote) in favour of or against a resolution of 

an offeror or the offeree company (or of its shareholders) in the context of an offer, includ-

ing a resolution to approve or to give effect to a scheme of arrangement.” 127  

 Gällande definitionen i (b) hänvisar jag till avsnitt 3 eftersom denna tar sikte på röst-

bindningar och återupprepning får anses vara onödig. Utifrån ett svenskt perspektiv och 

irrevocables är det definitionen i (a) som är av störst intresse, ”to accept or not to accept”. 

Detta då förekomsten av irrevocables i Sverige allt som oftast innehåller en skyldighet för 

målbolagsaktieägaren att acceptera ett erbjudande från budgivaren. En stor skillnad mellan 

irrevocables i Sverige och England är att det i England finns en skyldighet för det budgi-

vande bolaget att konsultera med the takeover panel innan budgivaren kontaktar enskilda 

aktieägare (rule 4.3 the code). Skyldigheten att konsultera med the takeover panel motive-

ras av att det då går att säkerställa att informationen som föreligger är korrekt, att det är 

lämpligt att aktieägaren och budgivaren ingår i en irrevocable samt att öka möjligheterna 

till rådgivning. De finansiella rådgivarna tillförsäkrar även att relevanta lagar och myndig-

hetskrav efterföljs. 128 Likalydande reglering saknas i Sverige. Det närmsta är skyldigheten 

för budgivaren att vidta tillräckliga förberedelser innan lämnandet av ett offentligt uppköp-

serbjudande (II.1 takeover-reglerna). Något som anses vara av stor vikt för att garantera att 

förtroendet för värdepappersmarknaden upprätthålls. 129 Jag anser dock att det kan diskute-

ras om det inte vore önskvärt med en liknande reglering som i England gällande irre-

vocables. Skyldigheten att vidta tillräckliga förberedelser kan i viss mån tyckas vara sub-

jektivt. Först när tillräckliga åtgärder ej har vidtagits finns möjlighet till sanktion. Jag ifrå-

gasätter inte denna funktion utifrån ett helhetsperspektiv gällande offentliga uppköpserbju-

danden. Jag ifrågasätter endast avsaknaden av reglering gällande irrevocables då jag anser 

det borde kunna anses som motiverat att rådfråga Finansinspektionen då enskilda aktieä-

gare ska taga del av information och ingå avtal innan det offentliga uppköpserbjudandet. 

Att rådfråga motiveras ytterligare av att jag anser att det finns vissa bestämmelser som kan 

                                                
127 The code, s. C14. 
128 The code, s. E3.  
129 Sjöman, Avtalslagen 90 år, s. 106.  
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aktualiseras vid ingåendet av irrevocablen. För att garantera irrevocablens förenlighet med 

svenska lagar och regler skulle Finansinspektionen kontrollera det enskilda fallet. Genom 

att Finansinspektionen kontrollerar kommer lagar och regler efterföljas, vilket i sin tur 

kommer upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden. Skyldigheten att rådfråga Finansin-

spektionen kommer, enligt mig, inte innebära någon större problematik för budgivaren 

utan snarare garantera denne att förfarandet inte kommer träffas av några sanktioner i ef-

terhand. Nackdelen med detta förfarande får dock anses vara risken för ökade kostnader för 

uppköpet. Jag anser dock inte att nackdelarna överväger de fördelar som rådfrågandet in-

nebär.  

 Eftersom liknande reglering redan finns i England, som ligger till grund för stor del av 

den internationella regleringen för takeovers, anser jag även att internationella investerare 

kommer bejaka regleringen. Det kommer alltså inte finnas några risker för att den svenska 

aktiemarknaden och det svenska näringslivet missgynnas till följd av skyldigheten att råd-

fråga Finansinspektionen. 

 

5.5.2 Hemlighållande av information 

Reglerna gällande skyldigheten att hålla information hemlig är strängare i England än i 

Sverige. 130 Alla som tar del av konfidentiell information, speciellt information som kan ha 

en kurspåverkande effekt, har en långtgående skyldighet att hålla denna hemlig. Informat-

ionen får endast återges om det är nödvändigt att så sker. Om informationen trots detta 

återges är det av yttersta vikt att personen som tilldelas informationen även informeras och 

därmed är medveten om vikten av att den även fortsättningsvis hålls hemlig (rule 2.1 the 

code). 131  

 En långtgående reglering där informationsmöjligheten är ytterst begränsad borde resul-

tera i att tillåtligheten gällande ingåendet av irrevocables, där utomstående tar del av in-

formation om ett potentiellt uppköp, kan ifrågasättas. Anledningen till att jag ifrågasätter 

tillåtligheten är att jag ställer mig tveksam till om det faktiskt är nödvändigt att inhämta 

förtida accepter från målbolagsaktieägare. Denna diskussion bör föras kring om det kan 

anses vara motiverat med risken för läckor vilket i sin tur påverkar förtroendet för värde-

                                                
130 Stattin, Takeover, s. 198.  
131 The code, s. D2. 
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pappersmarknaden eller om den ökade chansen för ett lyckat förvärv bör ges företräde. Till 

denna diskussion bör anföras att det finns en skyldighet att offentliggöra information under 

förhandlingen om fler än ett väldigt begränsat antal personer, utöver de som verkligen be-

höver taga del av informationen, informeras.132 Målbolagsaktieägare bör, enligt mig, ej 

falla in under sådana personer som verkligen behöver taga del av informationen, vilket i 

sin tur begränsar budgivarens möjlighet att ta kontakt med målbolagsaktieägare. Begräns-

ningen gällande ”väldigt begränsat antal personer” är inte tydlig och det får anses vara 

svårt att fastställa exakt hur många personer som kan taga del av informationen. I min me-

ning bör dock chanserna för ett lyckat bud få företräde framför risken för att kurspåver-

kande information sprids otillbörligen endast om budets lyckande ökar avsevärt. Eftersom 

budgivaren endast har möjlighet att kontakta ett väldigt begränsat antal personer kan det, 

enligt mig, endast vara motiverat att kontakta målbolagsaktieägare som har sådant stort 

aktieinnehav att en förtida accept faktiskt får en påverkan för budets lyckande. Här ska 

dock noteras att den uppfattning jag har fått gällande aktiespridning i engelska bolag är att 

det är ovanligt med majoritetsaktieägare i den utsträckning vi har i Sverige, därav bör kon-

takt ej anses vara motiverad. Förmodligen är det av denna anledning den svenska regle-

ringen istället uppställer krav på att informationen ska offentliggöras samtidigt som utom-

stående tar del av denna.133  

 

5.5.3 Problematiken kring att vara aktieägare och styrelseledamot 

Ska aktieägare som även är styrelseledamot i målbolaget ingå i ett avtal knutet till ett even-

tuellt bud uppställer the code krav på att godkännande inhämtas från the takeover panel 

(rule 21.2 a the code). Denna bestämmelse träffar dock inte irrevocables varpå aktieägare 

som även är styrelseledamot i målbolaget får ingå i irrevocables utan the takeover panels 

godkännande (rule 21.2 b. (IV). 134 Regelns utformning vållade dock vissa problem och det 

blev nödvändigt med ett förtydligande från the takeover panel. Förtydligandet inskränkte 

möjligheten för aktieägare som även var styrelseledamot i målbolaget att ingå i sådana av-

tal som denne kunde utföra i sin roll som styrelseledamot. Här kan som exempel nämnas 

                                                
132 Nussbaum, Mergers and Acquisitions: jurisdictional comparisons, s. 453.  
133 Jfr den svenska regleringen 3.1.3 Regelverket.  
134 The code, s. I19. 
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åtagande att ej söka alternativa budgivare eller att som styrelse rekommendera budet. 135 

Sammanfattningsvis innebär detta att aktieägare som även är styrelseledamot i målbolaget 

får ingå i irrevocables förutsatt att aktieägaren inte åtar sig sådant som endast kan utföras i 

dennes roll som styrelseledamot.    

 Vid en jämförelse med svensk rätt är ett avgörande från Aktiemarknadsnämnden av 

intresse. I vissa hänseenden spelar styrelsen i målbolaget en avgörande roll vid ett företags-

förvärv. Styrelsen har en långtgående skyldighet att agera utifrån vad som är att anse som 

bäst för aktieägarna och bolaget. Därför har Aktiemarknadsnämnden fastslagit att en sty-

relseledamot som ingår i en irrevocable med budgivaren är att anse som jävig i förhållande 

till sådana frågor som rör uppköpet eller alternativa budgivare. 136 I denna del, anser jag, att 

den svenska regleringen borde vara vägledande då den är att föredra. Det kan ej anses vara 

önskvärt att, oaktat styrelsens skyldigheter gentemot bolaget, styrelseledamöter är delakt-

iga i beslutsfattanden där det finns ett underliggande personligt intresse. Att jäviga styrel-

seledamöter ej deltar i handläggningen borde vara ett krav för att upprätthålla det grund-

läggande syftet att upprätthålla finansmarknadens integritet. 137 Här kan även koppling ske 

till förbudet mot budrelaterade arrangemang som diskuteras nedan under avsnitt 6.  

 

5.6 Avslutande synpunkter 
En irrevocable kan klassas som ett föravtal mellan en potentiell budgivare och en målbo-

lagsaktieägare. Syftet bakom ingåendet av en irrevocable är för budgivaren att inhämta 

förtida accepter, vilket i sin tur ökar chanserna för budets lyckande och därmed minskar 

budgivarens risker. Ingåendet av en irrevocable kan dock vålla viss problematik i förhål-

lande till börsens regler. Ett första problem är till exempel att målbolagsaktieägare i förtid 

tar del av information om ett potentiellt uppköp. Som huvudregel uppkommer därmed en 

skyldighet för budgivaren att direkt offentliggöra informationen (3.1.3 Regelverket). Ef-

tersom målbolagsaktieägaren inte har någon skyldighet att hemlighålla aktuell informat-

ion138 finns därmed risken för läckor. Därmed bör en irrevocables tillåtlighet vara avhäng-

igt en skyldighet att ingå ett sekretessavtal. Det är även nödvändigt att sekretessavtalet in-
                                                
135 Practice statement no 27, Rule 21.2 – Directors´ irrevocable commitments ad letters of intent, 2.2, s. 1f. 
136 AMN 2008:43. 
137 The code, s. A1. 
138 Stattin, Takeover, s. 195. 
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nefattar irrevocablen som sådan då läcka om en irrevocables förekomst bör påverka bola-

gets kursvärde.  

 Skyldigheten att flagga inträder när vissa gränsvärden underskrids alternativt överskrids. 

Ovan har jag diskuterat om ingåendet av en hard irrevocable kan likställas med avyttring 

alternativt förvärv av aktierna som därmed innebär en skyldighet för budgivaren att flagga. 

Motiveringen till detta ligger i att jag ifrågasätter om det kan anses som önskvärt eller för-

enligt med börsens regler att binda en målbolagsaktieägare till avyttring, utan att det upp-

står en skyldighet för budgivaren att fullfölja affären. Jag anser att ingåendet i en hard irre-

vocable där budgivaren inte uppställt fullföljandevillkor bör kunna likställas med förvärv 

och avyttring. Därmed uppstår en skyldighet för budgivaren att flagga, självklart förutsatt 

att de aktuella tröskelvärdena överskrids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

6 Förbudet mot budrelaterade arrangemang 

6.1 Avsnittets inledning 
Under detta avsnitt kommer det nya förbudet gällande budrelaterade arrangemang att bely-

sas. Jag kommer inledningsvis redogöra för gällande rätt samt för de olika typerna av 

budrelaterade arrangemang som finns och därmed numera är förbjudna för noterade bolag. 

I de avslutande delavsnitten kommer jag föra diskussion kring förbudets nödvändighet och 

vilka konsekvenser jag anser förbudet kommer få på den svenska marknaden gällande före-

tagsförvärv.  

 

6.2 Aktuell reglering 
Det finns ett lagstadgat krav på att en börs som bedriver handel på en reglerad marknad har 

regler gällande offentliga uppköp (13 kap. 8§ VpmL). För bolag som är upptagna till han-

del på Nasdaq Stockholm kommer detta till uttryck genom takeover-reglerna. Förbudet 

mot budrelaterade arrangemang innebär att målbolaget inte får ingå i förbindelser med det 

budgivande bolaget som innebär en förpliktelse för målbolaget i förhållande till det budgi-

vande bolaget (II.17a takeover-reglerna). Som exempel på budrelaterade arrangemang kan 

nämnas förbud för målbolaget att söka eller föra diskussion med andra potentiella budgi-

vare. Syftet med regleringen är att motverka sådana arrangemang som kan förhindra att 

andra potentiella budgivare intresserar sig för målbolaget. 139 Kollegiet för svensk bolags-

styrning uttalade i anslutning till införandet av den nya regeln att införandet kommer inne-

bära en stärkt roll för målbolagsstyrelsen, vilket i sin tur kommer generera i konkurrensut-

satta budprocesser. Syftet bakom regleringen får även anses vara att skapa en större jäm-

likhet mellan budgivaren och målbolaget. 140 Takeover-reglerna i svensk rätt är till stor del 

utformade mot budgivarens agerande.141 Av denna anledning kan förbudet mot budrelate-

rade arrangemang te sig märkligt. Här ska dock noteras att trots regelns språkliga utform-

ning, är syftet bakom förbudet att informera budgivaren om att denne inte kan kräva att 

                                                
139 Efterföljande kommentar till II.17a takeover-reglerna. 
140 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Pressmeddelande 2014-12-12, 
http://www.bolagsstyrning.se/media/66829/pressmeddelandeprocent20takoverprocent202014-12-12.pdf, 
(2016-03-16).  
141 Persson, Exklusivitetsavtal, break-up fees och lock-ups i samband med företagstransaktioner, s. 277. 
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målbolaget ska ingå i ett sådant arrangemang. 142 Som går att utläsas från kommentaren till 

II.17a takeover-reglerna är inte regeln absolut, vilket innebär att möjlighet till dispens före-

ligger. Aktiemarknadsnämnden kan med stöd av I.2 takeover-reglerna medge dispens. Som 

exempel på situationer där dispens kan lämnas kan nämnas förekomsten av en white 

knight. Alltså, en situation där målbolaget inte har rekommenderat det första budet och 

ingåendet resulterar i en konkurrerande budgivare. 143 Även i andra fall när ett budrelaterat 

arrangemang ökar chanserna för att en konkurrenssituation uppstår kan dispens medde-

las.144 

 Den svenska takeover-regleringen har till stor del sin förebild i England genom the 

code. 145 I likhet med mycket av den andra svenska regleringen kan konstateras, att det 

svenska förbudet mot budrelaterade arrangemang i princip är en exakt kopia av rule 21.2 

the code. Förekomsten av budrelaterade arrangemang (exempelvis exklusivitetsavtal och 

break-up fees) förekommer i Sverige men i ganska begränsad utsträckning,146 konstateras 

kan dock att dess förekomst även i Sverige ökar. 147 

 

6.3 Olika typer av budrelaterade arrangemang 

6.3.1 No shop-klausul 

Som nämnts ovan tar förbudet mot budrelaterade arrangemang sikte på sådana åtgärder 

som förhindrar andra potentiella budgivare att intressera sig för målbolaget. 148 När det 

gäller rekvisitet budrelaterade arrangemang kan konstateras att begreppet är öppet. I kom-

mentaren till takeover-reglerna uppräknas dock ett antal exempel och här nämns bland an-

nat sådana arrangemang som förhindrar målbolaget att söka andra potentiella budgivare. 149 

Ett förbud för målbolaget att söka eller initiera förhandlingar med en alternativ budgivare 

är definitionen av en no shop-klausul. Begränsningen innefattar dock inte en situation där 

                                                
142 Sjöman, Skog, Reviderade svenska takeover-regler, s. 43. 
143 Efterföljande kommentar till II.17a takeover-reglerna.  
144 Sjöman, Skog, Reviderade svenska takeover-regler, s. 43. 
145 Stattin, Takeover, s. 197. 
146 Andersson m.fl., Sweden - Trends on the Swedish market for public takeovers and regulatory updates, s. 
57. 
147 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 50.  
148 Efterföljande kommentar till takeover-reglerna II.17a. 
149 Efterföljande kommentar till takeover-reglerna II.17a. 
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alternativ budgivare initierar förhandling. Ingående av en no shop-klausul kan resultera i 

att styrelsen bryter mot sin vårdplikt. Detta kopplas till att styrelsen får anses ha ingått ett 

avtal utan att beakta aktieägarnas gemensamma och hypotetiska intresse. Som exempel på 

sådana situationer kan nämnas att affären måste avslutas skyndsamt eller att ingåendet re-

sulterar i att budpremien blir högre.  150 Skyldigheten för styrelsen att beakta aktieägarnas 

intresse vid frågor i budsituationer förstärks även av takeover-reglerna (II.17 takeover-

reglerna). Att styrelsens handlande eventuellt strider mot dess vårdplikt får dock till viss 

del anses utspelad, i noterade bolag, genom förbudet mot budrelaterade arrangemang.  

 

6.3.2 No Talk-klausul 

Även no talk-klausuler exemplifieras som ett otillåtet budrelaterat arrangemang i kommen-

taren till II.17a takeover-reglerna. En no talk- klausul är mer långtgående än en no shop- 

klausul såtillvida att den förbjuder all kommunikation med andra potentiella budgivare. 151 

Redan innan förbudet mot budrelaterade arrangemang kunde no talk-klausulens tillåtlighet 

diskuteras. Detta då styrelsen har en skyldighet att utvärdera samtliga erbjudanden utifrån 

en grundläggande princip i takeover-reglerna. De grundläggande principerna ska agera 

vägledande i frågor som inte kan besvaras av reglerna. Här uttalas att styrelsen ska handla i 

bolagets intresse och ”inte förvägra värdepappersinnehavarna möjligheten att ta ställning 

till ett erbjudande” (Allmänna principer, C p. takeover-reglerna). Om styrelsen överhuvud-

taget inte kommunicerar med en potentiell budgivare bör aktieägarnas möjlighet att utvär-

dera budet vara ytterst begränsad. 152 

 

6.3.3 Break-up fee 

6.3.3.1 En engelsk standard 

Ytterligare ett exempel som nämns i kommentaren till takeover-reglerna är avtal som bin-

der målbolaget att ersätta det budgivande bolaget för nedlagda kostnader i de fall affären 

inte blir av. 153 En break-up fee är en avtalad vitesklausul som innebär en skyldighet att 

                                                
150 Stattin, Takeover, s. 257f. 
151 A.a. s. 259. 
152 A.st.  
153 Efterföljande kommentar till II.17a takeover-reglerna. 
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ersätta det budgivande bolaget. Det kan både röra sig ersättning för det budgivande bola-

gets kostnader och ett konkret vite till följd av att uppköpet ej genomförs. 154 Som nämnts 

inledningsvis i detta avsnitt har den svenska regleringen sitt ursprung i likalydande engelsk 

reglering. Förbudet i engelsk rätt mot budrelaterade arrangemang är relativt nytt och kom-

mer till uttryck i rule 21.2 the code. I den tidigare lydelsen fanns inget förbud mot budrela-

terade arrangemang. I förhållande till break-up fees fanns dock en begränsning gällande 

dess totala värde. Det stadgades att en break-up fee skulle vara så liten som möjligt och 

den fick aldrig överstiga en procent av deal value. 155  

 Kraft Foods uppköp av Cadbury 2010 blev mycket uppmärksammat och resulterade i en 

översyn av de the code. 156 Införandet av förbudet mot budrelaterade arrangemang motive-

rades av att klausuler med break-up fees i England i princip blivit ”market standard”, vil-

ket inte alls är fallet i Sverige. Risken med detta är att målbolagets styrelse förlorar sin 

möjlighet till förhandling och istället känner sig tvingade att acceptera villkor med break-

up fees på grund av att de är vanligt förekommande. Utöver detta innebär break-up fee 

klausuler en risk att andra potentiella budgivare avstår och att målbolagsstyrelsen därmed 

avstår från att återkalla en rekommendation av den ursprungliga budgivaren. Argumentet 

mot detta är att det i realiteten fortfarande står målbolagsstyrelsen fritt att vägra ingåendet 

av en break-up fee klausul. Detta kan dock te sig svårt då målbolaget därmed riskerar att 

hela budet faller och att aktieägarna därmed helt står utan ett bud. Detta i sin tur skulle 

strida mot en av takeover-reglernas grundläggande principer, att aktieägarna ska vara be-

rättigade till att ta ställning till alla erbjudanden (General principle 3, the code, B1). 157 

Frågan om ett förbud är att föredra handlar återigen om vägandet mellan olika intressen. 

Code Committee anför att break-up fees medför en ökad risk för att andra potentiella bud-

givare avstår från att lägga ett konkurrerande bud, därmed minskar även målbolagsaktieä-

garnas chans till högre bud, som ofta är resultatet av en budstrid. Å andra sidan har det 

budgivande bolaget en skyldighet att tillvarata sina aktieägares intressen. Riskerna och 

                                                
154 Stattin, Takeover, s. 262f. 
155 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 44f. 
156 Sjöman, Skog, Reviderade svenska takeover-regler, s. 42.  
157 PCP 2010/2, s. 81. 
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kostnaderna vid ett eventuellt uppköp är höga, därmed ligger det i det budgivande bolagets 

intresse att säkerställa att dessa kostnader täcks. 158  

6.3.3.2 Break-up fees på den svenska marknaden 

Användandet av break-up fees på den svenska marknaden var redan innan förbudet mot 

budrelaterade arrangemang väldigt begränsad. 159 Även om dess förekomst, i takt med in-

ternationell utveckling, blev vanligare.  

 Även om break-up fees var ovanligt förekommande redan innan införandet av förbudet 

mot budrelaterade arrangemang, bör här belysas ett fall där en avtalad break-up fee gyn-

nade målbolagets aktieägare i stor utsträckning. I oktober 2010 pågick en budstrid på bola-

get Munters mellan Nordic capital och Alfa Laval. När budstriden var över kunde aktieä-

garna i Munters känna sig nöjda. Ett annorlunda agerande, sett ur svenskt perspektiv, resul-

terade i en ökning från 68 kronor till 75 kronor per aktie. En ökning som genererade 500 

miljoner kronor till Munters aktieägare. Det annorlunda agerandet från Munters styrelse 

var ingåendet av en break-up fee klausul. När Alfa Laval la det första budet på 68 kronor 

utnyttjade Munters styrelse möjligheten att söka andra potentiella budgivare (5 kap. 1§ 

LUA). Den andra potentiella budgivaren blev Nordic capital. Nordic capitals vilja att lägga 

ett konkurrerande bud hämmades dock av osäkerheten kring om deras bud faktiskt skulle 

kunna få en tillräcklig anslutningsgrad. Osäkerheten kring anslutningsgraden resulterade i 

att Nordic capital ställde sig tveksam till att ingå en sådan kostsam process som en takeo-

ver innebär. För att skapa incitament att lägga ett bud valde dock Munters styrelse att ingå 

ett avtal med Nordic capital gällande en break-up fee. Break-up feen innebar en rätt till 

ersättning upp till 12,5 miljoner kronor om budet inte skulle gå igenom. Rätten till break-

up feen skapade incitament och resulterade i en budstrid mellan Alfa Laval och Nordic 

capital. 500 miljoner kronor extra till Munters aktieägare blev resultatet av den budstriden. 

 Ett annan intressant affär i förhållande till break-up fee klausuler är Electrolux bud på 

General Electrics (GE). Här ska dock noteras att budet inte gällde förvärvet av ett svenskt 

företag utan ett amerikanskt. Målbolaget är alltså inte svenskt och styrelsen har därmed 

ingen skyldighet att respektera förbudet mot budrelaterade arrangemang i II.17a takeover-

                                                
158 PCP 2010/2, s. 84f. 
159 Andersson m.fl., Sweden - Trends on the Swedish market for public takeovers and regulatory updates, s. 
57. 
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reglerna. Hade dock målbolaget varit upptagen till handel på någon av de svenska börser-

na, hade reglerna varit tillämpliga, även om målbolaget egentligen är utländskt.160 I de-

cember 2015 spred sig nyheten över världen, GE har valt att avsluta förhandlingarna med 

Electrolux och valt att inte acceptera budet på 3,3 miljarder dollar. Kort därefter gick det 

att läsa om GE:s krav mot Electrolux på 175 miljoner dollar, till följd av en break-up fee 

klausul. Detta kan tyckas te sig märkligt, speciellt utifrån en standardmässig break-up fee 

klausul. Min förstatanke var att det inte kunde anses som rimligt att det budgivande bolaget 

skulle ersätta målbolagets kostnader när avtalsbrottet var en följd av målbolagets hand-

lande. Min andra tanke var frågan hur detta kan anses förenligt med den svenska reglering-

en på området. Att II.17a takeover-reglerna tar sikte på målbolagsstyrelsen handlande vid 

ett potentiellt uppköp är klart. Det jag ifrågasätter är Electrolux handlande i förhållande till 

sina aktieägare och om detta är förenligt med de svenska reglerna. Den svenska regeln jag 

åsyftar är generalklausulen,161 som reglerar styrelsens plikt att agera i bolagets och aktieä-

garnas intresse (8 kap. 41§ ABL). Jag ställer mig tveksam till nödvändigheten av att ha en 

omvänd break-up fee klausul med risken att bolaget krävs på 175 miljoner dollar om budet 

inte lyckas.  Självklart krävs här en riskbedömning i det enskilda fallet men mitt intryck av 

affären är att riskerna fick anses som övervägande att en affär inte skulle bli av och därför 

borde inte Electrolux godkänt en sådan klausul. Att detta skulle föranleda några sanktioner 

för styrelsen i enlighet med 29 kap. ABL ställer jag mig dock tveksam till.  

  

6.3.4 Best effort  

Till skillnad från tidigare nämnda budrelaterade arrangemang, nämns inte best effort klau-

suler som exempel i kommentaren till takeover-reglerna. Att tillämpa förbudet i II.17a 

takeover-reglerna på best effort klausuler vållar dock inte några direkta problem enligt 

mig. Detta då bestämmelsen tydligt tar sikte på alla åtaganden från målbolagets styrelse 

som innebär en förpliktelse, detta får även anses innefatta best effort-klausuler. En best 

effort-klausul innebär en skyldighet för både styrelsen i målbolaget och det budgivande 

bolaget att agera på bästa sätt för att affären ska gå igenom. I detta innefattas oftast en 

                                                
160 Sjöman, Skog, Reviderade svenska takeover-regler, s. 42.  
161 För att förtydliga åsyftas här generalklausulen som kommer till uttryck i ABL och inte den tidigare disku-
terade generalklausulen i Regelverket. 
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skyldighet för målbolagets styrelse att rekommendera budet till målbolagets aktieägare. 

Ofta innehåller en best effort-klausul en begränsning som möjliggör frånträdande förutsatt 

att styrelsens agerande skulle strida mot de skyldigheter styrelsen har mot bolagets aktieä-

gare. 162 Sådana klausuler som begränsar målbolagsstyrelsens skyldigheter att agera mot 

aktieägarnas intresse benämns oftast fiduciary out-klausuler. Fiduciary out-klausuler an-

vänds regelmässigt i exklusivitetsavtal. 163 Notera dock att förekomsten av exklusivitetsav-

tal i noterade bolag endast kan förekomma med Aktiemarknadsnämndens godkännande 

efter införandet av förbudet mot budrelaterade arrangemang, vilket jag även redogjort för 

under avsnitt 3 gällande röstbindningar.   

 Ett avgörande från Aktiemarknadsnämnden kan här vara värt att nämna för att belysa 

förekomsten av best effort-klausuler som är kombinerade med en fiduciary out-klausul. 

Notera dock att avgörandet är från 2007, alltså innan införandet av förbudet mot budrelate-

rade arrangemang. Avgörandet visar dock på en viss acceptans gällande förekomsten av 

best effort-klausuler. I avgörandet har målbolagets styrelse ingått ett avtal som innebär en 

skyldighet att rekommendera budet förutsatt att styrelsens åtaganden gentemot bolaget inte 

eftersätts. Aktiemarknadsnämnden konstaterar att det budgivande bolaget är berättigade till 

att uppställa ett fullföljandevillkor utifrån detta. Förutsatt att transaktionsavtalet inte är 

fortsatt giltigt är ett fullföljandevillkor, som kräver styrelsen rekommendation, att anses 

som giltigt. 164 

 

6.4 Den tidigare regleringen i förhållande till det nuvarande förbudet 

6.4.1 Den tidigare regleringen 

För att möjliggöra en diskussion kring förbudets nödvändighet krävs en inblick i den tidi-

gare regleringen på området. Under detta avsnitt ska jag kort belysa de tidigare reglernas 

utformning och tiden som ledde fram till ett förbud.  År 2009 infördes en så kallad portal-

bestämmelse i takeover-reglerna. Regleringen tar sikte på styrelsens agerande vid offent-

liga uppköp och fastslår att styrelsen har en skyldighet att agera i aktieägarnas intresse. 

(II.17 Takeover-reglerna). Gällande budrelaterade arrangemang fanns dock inget förbud. 
                                                
162 Kouloridas, The law and economics of takeovers, s. 164.  
163 Stattin, Takeover, s. 268. 
164 AMN 2007:18. 
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Istället gav den efterföljande kommentaren vägledning och fastslog att styrelsens möjlighet 

att ingå i sådana arrangemang var avhängigt villkorens utformning. Tillåtligheten var bero-

ende av att utformningen av villkoret var förenligt med gällande rätt och att det låg i ak-

tieägarnas intresse att villkoret ingicks. År 2012 skedde ännu en översyn av de svenska 

reglerna, det ansågs dock inte nödvändigt vid denna tidpunkt att införa ett förbud mot 

budrelaterade arrangemang. 165 Dock infördes ett krav på ”särskilda skäl” i den efterföl-

jande kommentaren. Endast om målbolagets styrelse ansåg att det förelåg ”särskilda skäl” 

fick avtal med begränsningar för målbolaget ingås. 166 Vad som ansågs vara ”särskilda 

skäl” definierades dock inte.  

 Innan införandet av II.17a takeover-reglerna fanns möjligheten för målbolaget att ingå i 

budrelaterade arrangemang, förutsatt att särskilda skäl förelåg och att ingåendet inte stred 

mot gällande rätt eller aktieägarintresset. Gällande styrelsens handlade i aktieägarnas in-

tresse kan här nämnas att sådana åtaganden som avskräcker andra potentiella budgivare 

inte bör ligga i aktieägarnas intresse. Dock med ett undantag, nämligen sådana situationer 

där det budgivande bolaget, i utbyte mot exklusivitet, är beredd att betala en sådan hög 

premie att det ter sig som osannolikt att annan budgivare kommer lägga ett högre bud. I 

efterspelet av Munters-affären kritiserade Sevenius den svenska regleringen och möjlighet-

en för styrelsen att ingå i budrelaterade arrangemang. Han menade att det var nödvändigt 

att införa regler kring budskyddsavtal och poängterade att alla typer av sådana principiellt 

strider mot styrelsens aktiebolagsrättsliga plikt. 167  

 Här kan en jämförelse med den nuvarande finska regleringen ske. I enlighet med finska 

takeover-regler är det upp till styrelsen att bestämma om bolaget bör ingå i ett budrelaterat 

arrangemang. Avgörande för om styrelsen bör göra det är om det ligger ligger i aktieägar-

nas intresse. Det poängteras att budrelaterade arrangemang ofta kan vara problematiska 

och att det kan ifrågasättas hur sådana arrangemang förhåller sig till styrelsens skyldighet 

att söka efter det bästa potentiella budet. Den stora skillnaden är dock att det inte föreligger 

något absolut förbud utan att styrelsen får ingå i budrelaterade arrangemang förutsatt att 

det ligger i aktieägarnas intresse. 168 

                                                
165 Sjöman, Skog, Reviderade svenska takeover-regler, s. 42. 
166 Efterföljande kommentar till II.17 takeover-reglerna, tidigare utformning, 1 juli 2014.  
167 Sevenius, Tendenser i uppköpspraxis på aktiemarknaden, s. 4. 
168 Helsinki takeover code, Recommendation 3, s. 20. 
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6.4.2 Förbudets nödvändighet 

6.4.2.1 Styrelsens lojalitets- och omsorgsplikt 

Styrelsens lojalitetsplikt tar i första hand sikte på att förhindra att styrelsen utnyttjar sitt 

uppdrag och skaffar sig fördelar till följd av detta. 169 Omsorgsplikten å sin sida innebär en 

skyldighet för styrelsen att agera i bolagets intresse och iakttagande av vad som kan anses 

vara normal aktsamhet. 170  Uppdelningen har ifrågasatts då både lojalitetsplikten och om-

sorgsplikten ofta överlappar varandra. Dock kan konstateras att de tillämpas på olika situ-

ationer och ur ett internationellt perspektiv är uppdelningen att föredra. 171 När det gäller 

exklusivitetsavtal är styrelsens omsorgsplikt av störst intresse eftersom omsorgsplikten 

innebär en skyldighet att agera i bolagets intresse. Här kan en jämförelse ske med regle-

ringen innan införandet av förbudet mot budrelaterade arrangemang. Möjligheten att ingå i 

sådana avtal var beroende av att styrelsen handlade i aktieägarnas intresse. 172 Bolagets 

intresse kan i de flesta fallen likställas med borgenärers och aktieägares intressen. 173 

Lagstadgade krav på styrelsens agerande är få, det finns dock en generalklausul som stad-

gar en skyldighet för styrelsen eller ställföreträdare för bolaget att inte vidta åtgärder som 

är en ”otillbörlig fördel” för enskilda aktieägare eller annan på bekostnad av bolagets eller 

annan aktieägares intressen (8 kap. 41§ ABL). Generalklausulen anses ofta vara ett utryck 

för lojalitetsplikten. Rekvisitet ”otillbörlig fördel” har vållat diskussion i doktrinen. Frågan 

som ställs är om beslut som ligger i bolagets intresse och som är korrekt sett ur ett före-

tagsekonomiskt perspektiv kan anses som otillbörligt. 174 Gällande rekvisitet ”annan” kan 

konstateras att i förhållande till exklusivitetsavtal kan rekvisitet ta sikte på budgivaren. 

Detta innebär i sin tur att 8 kap. 41§ ABL kan anses vara ett uttryck för omsorgsplikten. 175 

Takeover-reglerna kompletterar denna lagstadgade plikt med den tidigare nämnda skyldig-

heten hos styrelsen att agera i aktieägarnas intresse i frågor som är relaterade till ett bud. 

(II.17 takeover-reglerna). Även om ett offentligt uppköpserbjudande riktar sig till målbola-

                                                
169 Persson, Exklusivitetsavtal, break-up fees och lock-ups i samband med företagstransaktioner, s. 273. 
170 Stattin, Företagsstyrning, s. 362f.  
171 Persson, Exklusivitetsavtal, break-up fees och lock-ups i samband med företagstransaktioner, s. 273. 
172 Efterföljande kommentar till II.17 takeover-reglerna, tidigare lydelse, juli 2014.  
173 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 50. 
174 Samuelsson, kommentar till 8 kap. 41§ ABL, Karnov. 
175 Persson, Exklusivitetsavtal, break-up fees och lock-ups i samband med företagstransaktioner, s. 275. 
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gets aktieägare, intar målbolagets styrelse en viktig roll. 176 Här kan till exempel nämnas att 

styrelsen ska uttala sin syn på det givna budet. (II.19 takeover-reglerna). Som nämnts tidi-

gare menar Sevenius att alla typer av budskyddsavtal (till exempel no-talk, no-shop, break-

up fee och best effort) är att anse som principiellt stridande mot styrelsens aktiebolagsrätts-

liga skyldigheter.177 Om så är fallet borde dock ett uttryckligt förbud i takeover-reglerna 

vara överflödigt, enligt mig.  

6.4.2.2 Möjligheten till dispens 

Möjligheten för Aktiemarknadsnämnden att i enlighet med I.2 takeover-reglerna lämna 

dispens från förbudet mot budrelaterade arrangemang är, enligt mig, helt nödvändigt om ett 

förbud mot budrelaterade arrangemang ska finnas. 178 Aktiemarknadsnämnden ska i be-

dömningen om dispens kan lämnas, beakta alla omständigheter. Deras beslut ska grundas 

på en helhetsbedömning, som sedermera kan resultera i att vissa arrangemang godkänns 

och att andra inte godtas. Som exempel på situationer där dispens kan lämnas är avtal med 

konkurrerande budgivare, så kallade White knights. 179 Gällande break-up fees och lik-

nande ersättningar från målbolaget till budgivaren kan konstateras att det måste ske en 

prövning i det enskilda fallet. Här bör transaktionens karaktär, andra omständigheter som 

är relevanta för budsituationen, om det föreligger begränsningar i beloppets storlek och i så 

fall om ersättningen är begränsad till faktiska kostnader, vilka kostnader som avses samt 

om åtagandet är ömsesidigt och därmed träffar båda parter, beaktas. Avslutningsvis ska 

även beaktas när betalningsskyldighet uppkommer och undantagen från betalningsskyldig-

het.180 Här kan det tidigare nämnda fallet med Munters styrelses agerande diskuteras. Möj-

ligtvis hade avtalet med Nordic Capital varit ett sådant som hade godkänts av Aktiemark-

nadsnämnden. Detta då ingåendet av break-up feen skedde för att skapa incitament till 

konkurrerande bud, begränsningen fanns till faktiska kostnader som uppkom för Nordic 

Capital till följd av processen och break-up feen var begränsad till högst 12,5 miljoner kro-

nor.  

                                                
176 Efterföljande kommentar till II.17 takeover-reglerna. 
177 Sevenius, Tendenser i uppköpspraxis på aktiemarknaden, s. 4.  
178 Notera att detta inte innebär att min åsikt är att förbudet som sådant är önskvärt, denna diskussion kommer 
dock föras nedan under avsnitt 6.4. 
179 Efterföljande kommentar till II.17a takeover-reglerna. 
180 Sjöman m.fl. Kommentar till takeover-reglerna II.17a, not 4, Zeteo, 2016-03-20. 
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6.4.2.3 En mer komplicerad process utan resultat 

Självklart finns det fördelar med att Aktiemarknadsnämnden fungerar som ett kontrollor-

gan. Att Aktiemarknadsnämnden genom bestämmelsen får möjlighet att granska budrelate-

rade arrangemang bör innebära en större regelerfterlevnad och bättre förutsebarhet. Ef-

tersom budrelaterade arrangemang endast kan förekomma efter dispens från Aktiemark-

nadsnämnden kommer även god sed att kontrolleras och efterlevas. Genom detta gynnas 

även förtroendet på värdepappersmarknaden, enligt mig. Jag ifrågasätter dock om det är 

önskvärt att öka påfrestningarna på Aktiemarknadsnämnden när det i realiteten inte finns 

något överhängande problem. Nedan kommer jag i mitt resonemang föra diskussion kring 

de lege lata och de lege ferenda. Därmed kommer mitt resonemang kring vikten av ett för-

bud med dispensmöjlighet ställas mot de tidigare reglerna där bolaget var tvungna att be-

akta aktieägarnas intresse. Enligt mig talar mycket för att den tidigare regleringen var till-

räcklig och att det nya kravet på dispens bara försvårar arbetet och därmed omsättningen 

på värdepappersmarknaden. Kopplat till min redogörelse under avsnitt 2 existerar den per-

fekta marknaden utan regler och endast när marknaden misslyckas bör regler införas. 

Eventuellt är det dock nödvändigt med regler i detta hänseende men jag anser dock att de 

friare reglerna, där styrelsen beaktar aktieägarintresset, är att föredra.  

 

6.5 Förbudet med budrelaterade arrangemang och dess påverkan på 

marknaden 

6.5.1 Fördelar med ett förbud mot budrelaterade arrangemang 

Ett argument som brukar framföras när det gäller motiveringen av ett förbud mot budrela-

terade arrangemang är att förpliktelser som innebär exklusivitet för budgivande bolaget 

riskerar att resultera i inlåsningseffekter på marknaden. Detta då exklusiviteten begränsar 

chansen för ett annat potentiellt bud. Att minska chansen för ett konkurrerande bud kan 

därmed inte anses ligga i målbolagsaktieägarnas intresse då en budstrid mellan två eller 

flera budgivare borde resultera i ett högre vederlag för varje enskild aktie.  Till denna dis-

kussion kan även frågan om break-up fees föras. Break-up fees som fungerar som kost-

nadstäckning och kan därmed skapa inlåsningseffekter. Detta då målbolaget tvingas betala 

ut avtalad break-up fee om målbolaget väljer att inte sälja aktierna till budgivaren. Detta 
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resulterar i sin tur i att annan potentiell budgivare behöver värdera målbolaget högre mot-

svarande den extra kostnaden som break-up feen innebär. 181    

 

6.5.2 Nackdelar med ett förbud mot budrelaterade arrangemang 

Gällande fördelar med avtal om exklusivitet kan nämnas att en potentiell budgivare är be-

redd att betala en högre budpremie i utbyte mot exklusivitet. Eftersom exklusiviteten leder 

till att det är större chans att budet lyckas är budgivaren beredd att betala ett högre vederlag 

än om risken finns att budgivaren genomgår en kostsam process som inte resulterar i ett 

förvärv av målbolaget. Enkelt uttryckt är alltså budgivaren beredd att betala mer i utbyte 

mot exklusivitet då exklusiviteten minskar budgivarens risker.  

 Gällande break-up fees har jag ovan diskuterat uppköpet av Munters. Munters är ett 

tydligt exempel på när förekomsten av en break-up fee gynnar aktieägarna i målbolaget. 

Mot detta har anförts att Munters-affären får anses vara ett speciellt undantag och att ris-

kerna med break-up fees borde anses väga över. 182 Jag anser dock att det kan vara önsk-

värt att tillåta break-up fees när det gäller specifika situationer som motiverar en potentiellt 

konkurrerande budgivare, i likhet med Munters-affären.   

 En annan aspekt som jag anser ett förbud mot budrelaterade arrangemang kommer re-

sultera i är att budgivaren istället kommer vända sig till enskilda aktieägare för att garan-

tera och öka chanserna för att ett bud lyckas. Kontakter med aktieägare och ingåendet av 

irrevocables kommer förflytta fokus från bolagets ledning. Den stora skillnaden häri ligger 

att den enskilda aktieägaren inte har någon skyldighet att agera i bolagets bästa till skillnad 

från till exempel styrelsen. Istället kommer enskilda aktieägare att bindas till budet, vilket 

kommer minimera om inte obefintliggöra, ett potentiellt konkurrerande bud.  

 

6.5.3 Ett resonemang kring de lege lata och de lege ferenda 

Inledningsvis ska understrykas att den efterföljande diskussionen i förstahand tar sikte på 

förbudet som sådant. Jag vill dock poängtera att några scenarion möjligtvis hade blivit dis-

penserade av Aktiemarknadsnämnden.  I detta sammanhang bör en återkoppling ske till 

affären gällande köpet av Munters och den tidigare engelska regleringen som tillät break-
                                                
181 Sevenius, Tendenser i uppköpspraxis på aktiemarknaden, s. 4. 
182 Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 3.  



 79 

up fees på maximalt en procent av deal value. Genom att ha en begränsning men inte ett 

förbud, möjliggörs för målbolaget att skapa incitament för annan potentiell budgivare, 

samtidigt som kostnaden begränsas. Den begränsade kostnaden bör inte skada bolaget i 

någon avsevärd utsträckning eftersom den konkurrerande budgivarens värdering av bolaget 

maximalt behöver ökas med en procent. Utifrån detta hänseende bör dock noteras att det 

fortfarande kan rör sig om stora summor pengar. Eftersom det rör sig om en procentsats 

förhåller sig dock summan till affärens storlek och dess inverkan bör därmed ses som be-

gränsad.  

 Frågan jag ställer mig är om det verkligen är nödvändigt med ett förbud. Förbudet måste 

ställas mot den reglerade skyldigheten för målbolagets styrelse att agera i aktieägarnas in-

tresse. Innan förbudet infördes fanns endast skyldigheten för styrelsen att agera i aktieä-

garnas intresse i frågor rörande bud (II.17 takeover-reglerna). Jag anser att mycket talar för 

att införandet av förbudet endast kommer komplicera processen, öka belastningen på Akti-

emarknadsnämnden och riskera att aktieägarmajoritetens intresse eftersätts i större ut-

sträckning. Ett förbud som komplicerar och som inte leder till positiva resultat. Förutsatt 

att styrelsen agerar i aktieägarnas och bolagets intresse borde budrelaterade arrangemang 

inte ställa till några större problem. Mot detta måste dock frågan om bevisning föras och 

jag vill poängtera att jag inser att risken finns att situationer uppkommer där det inte går att 

fastställa om styrelsens agerande faktiskt varit i aktieägarnas och bolagets intresse. Jag 

anser att dessa situationer kommer framstå som obetydliga i förhållandet till enskilda ak-

tieägares agerande vid budsituationer.   

 Enligt mig har Sverige valt att införa en reglering, med rädsla för att den svenska mark-

naden ska utvecklas i samma riktning som den engelska, utan att det egentligen finns några 

indikationer på att vi är på väg åt samma håll. Vi har byggt förbudet utifrån engelska prin-

ciper och den engelska marknaden utan att beakta att styrelsen roll i engelska bolag är skild 

från den svenska. Styrelsen i engelska bolag har en mer avgörande roll jämfört med en 

styrelse i ett svenskt bolag samtidigt som det engelska ägandet är mer spritt och kontakten 

med enskilda aktieägare innebär därmed inte samma risker och inlåsningseffekter.   
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6.6 Avslutande synpunkter 
Förbudet mot budrelaterade arrangemang förhindrar målbolaget från att ingå förbindelser 

med det budgivande bolaget som innebär en förpliktelse (II.17a takeover-reglerna). Syftet 

bakom förbudet är att förhindra sådana arrangemang som syftar till att begränsa konkurre-

rande budgivares intresse för målbolaget. Innan införandet av förbudet hade målbolaget 

möjlighet att ingå i sådana arrangemang, förutsatt att särskilda skäl förelåg och att ingåen-

det inte stred mot gällande rätt eller aktieägarnas intresse. Frågan är därmed vilken regle-

ring som gynnar aktiemarknaden i störst utsträckning. Noteras ska att förbudet inte är abso-

lut och att det finns möjlighet att söka dispens hos Aktiemarknadsnämnden. Kravet att söka 

dispens bör öka regelefterlevnad och skapa bättre förutsebarhet.  Detta kombinerat med 

risken att budrelaterade arrangemang skapar inlåsningseffekter på marknaden genom att de 

hämmar andra potentiella budgivares vilja att lägga ett konkurrerande bud. Jag anser dock 

att nackdelarna med budrelaterade arrangemang får anses väga över. Som exempel kan här 

nämnas risken för att kontakten med enskilda aktieägare kommer öka, eftersom budgivaren 

vill garantera sig viss anslutning för budets lyckande innan den kostsamma processen av en 

takeover sker. Fokus kommer därmed förflyttas från målbolagets ledning, som har en skyl-

dighet att beakta aktieägarnas intresse, till enskilda aktieägare som endast behöver tillva-

rata egenintresset.  

 Min uppfattning är att ett förbud endast kommer skapa en mer komplicerad process, öka 

belastningen på Aktiemarknadsnämnden och riskera att aktieägarmajoritetens intresse ef-

tersätts till fördel för minoriteten. Enligt mig har Sverige infört reglering, helt utifrån en 

engelsk standard utan att beakta de stora skillnader som föreligger.  
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7 Avslutande reflektioner 
Aktiemarknaden får anses vara nödvändig för den svenska samhällsekonomin och möjlig-

heten för svenskt näringslivs utveckling. Genom möjligheten för bolag att notera sig på 

börser ökar chanserna för att potentiella investerare tillför kapital till bolagen. Kapitaltill-

skott är nödvändigt för att bolagen ska kunna utvecklas och konkurrera både nationellt och 

internationellt. De enskilda investerarna intresse i att tillföra kapital till ett bolag ligger i 

möjligheten till avkastning. Avkastningsintresset förhåller sig dock till investerarens risk, 

är risken för stor är inte investeraren beredd att investera. Förutom risken får även transakt-

ionskostnaderna anses utgöra en del som kan hämma en investerares vilja att tillföra kapi-

tal till bolaget. Både transaktionskostnaderna och risken brukar ses som begränsade genom 

handel på en börs. Detta då det är lättare att hitta köpare och säljare på en börs, vilket i sin 

tur innebär lägre kostnader för att hitta potentiella köpare eller säljare samtidigt, som detta 

medför en minskad risk genom att risken fördelas på flera aktörer. Övervakningskostna-

derna minskar även de som huvudregel, detta då syftet med börsen är att baserat på utbud, 

efterfrågan och tillgänglig information, omsätta aktier till gällande marknadspris. Förutsatt 

att börsen fungerar i enlighet med det angivna skulle inte några problem uppstå. Problema-

tiken ligger dock i att vi inte har någon perfekt marknaden som fungerar helt utan statlig 

inblandning genom regler och lagar. Yttre faktorer påverkar marknaden negativt och det är 

därför nödvändigt med regler för att upprätthålla förtroendet på värdepappersmarknaden. 

Om inte de yttre faktorerna regleras kan inte enskilda investerare förlita sig på marknaden 

och dess funktion. Enkelt uttryck överväger riskerna och kostnaderna chanserna till av-

kastning och därför kan inte en investering motiveras.  

 Frågan är dock när reglering är nödvändig och när den är överflödig. I min uppsats har 

jag kommit i kontakt med två reglerade situationer där jag ifrågasätter reglernas nödvän-

dighet. Den första av dessa två är möjligheten att införa genombrottsbestämmelser i bo-

lagsordningen. Som jag konstaterade i den undersökning jag företagit, har inte denna möj-

lighet utnyttjats av bolagen och jag ställer mig därför ytterst skeptisk till dess syfte och 

funktion. Min uppfattning är att det mest gynnsamma vore en tvingande genombrottsbe-

stämmelse, eftersom jag anser att marknaden i viss mån misslyckats genom möjligheten 

för enskilda att blockera ett uppköp på bekostnad av majoriteten. Den andra regleringen är 
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förbudet mot budrelaterade arrangemang. Även denna reglering ställer jag mig tveksam 

till, då jag anser att den tidigare regleringen som tog sikte på aktieägarintresset är mer 

önskvärd. Jag anser att vi i Sverige infört en reglering endast utifrån engelska premisser 

och förekomsten av budrelaterade arrangemang i England. Självklart förstår jag vikten av 

att ibland mota olle i grind. Jag anser dock att den svenska marknaden endast kommer 

missgynnas av denna reglering. Detta motiverar jag med min uppfattning att förbudet 

kommer leda till ökad kontakt med enskilda aktieägare, vilket inte kan anses som önskvärt 

då detta medför negativa konsekvenser. Som exempel kan nämnas att kontakten med en-

skilda aktieägare innebär att utomstående tar del av kurspåverkande information som i sin 

tur riskerar att läcka och därmed finns risken att värdepappersmarknadens förtroende ska-

das.  En annan negativ aspekt är risken att fokus flyttas till den enskilde aktieägaren som, 

tillskillnad från styrelsen, inte behöver beakta det kollektiva aktieägarintresset utan endast 

sitt egna intresse.   

 Som konstaterats finns dock reglering som är nödvändig för att marknadens funktion 

och syfte ska upprätthållas. Problematik kan dock uppstå när olika regler krockar eftersom 

frågan då uppkommer vilken bestämmelse som bör ges företräde. I denna uppsats har 

denna avvägning resulterat i en prövning av olika intressen. Min uppfattning är att det inte 

går att sätta en generell hierarki mellan reglerna, utan att det är nödvändigt att hela tiden 

beakta vilket syfte som ligger bakom regleringen. Jag anser dock att det intresse som gyn-

nar marknadens utveckling bör ges företräde. Marknadens utveckling är beroende av att 

investerare har förtroende för marknaden, marknadens förtroende är som konstaterats tidi-

gare allt som oftast beroende av att investerare kan tillgodogöra sig korrekt information 

och att alla investerare handlar på lika villkor. Av denna anledning går ofta reglerna om 

skyldigheten att informera vinnande ur striden mellan de olika intressena.   

 Utöver vikten av en fungerande marknad som gynnar samhällets utveckling, kan vi kon-

statera att diverse instrument används för att begränsa aktiernas fria överlåtbarhet. Den fria 

överlåtbarheten av aktier får anses vara avgörande för att omsättningsintresset upprätthålls. 

Begränsningar i rätten att överlåta aktier förekommer dock, vilket måste anses som pro-

blematiskt både utifrån huvudregeln i 4 kap. 7§ ABL men också utifrån kravet att aktier 

ska vara fritt överlåtbara för att uppfylla noteringskraven. Gällande aktieägaravtal har jag 

konstaterat att omsättningsintresset borde ges företräde när det gäller bolag noterade på 
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börsen. Nödvändigheten att begränsa ägarstrukturen i ett bolag kan därmed inte anses väga 

tyngre.  

 Gällande irrevocables ifrågasätter jag även dess tillåtlighet utifrån irrevocablens funkt-

ion. Även om det kan vara gynnande för budgivaren att garantera sig viss anslutningsgrad 

för att inte ingå i en kostsam process utan resultat och att det även skulle kunna anföras att 

irrevocables är ett sätt att tillse att tillräckliga förberedelser vidtagits för ett lyckat bud, i 

enlighet med börsens regler, anser jag dock att det finns andra intressen som bör ges före-

träde. Det mest gynnande för marknaden och för aktieägarna får anses vara att flera budgi-

vare intresserar sig för målbolaget och att det därmed uppstår en budstrid. Förekomsten av 

irrevocables får anses begränsa möjligheten till konkurrerande bud i stor utsträckning, vil-

ket jag inte anser vara önskvärt. Det är i detta läge nödvändigt att poängtera att förbudet 

mot budrelaterade arrangemang i viss mån anknyter till detta eftersom syftet med förbudet 

är att öka möjligheterna till konkurrerande bud. Jag anser dock att, förutsatt att aktieägarin-

tresset beaktas, budrelaterade arrangemang kan leda till konkurrerande bud trots att flera 

aktieägare bundit sig till irrevocables. Detta då till exempel en break-up fee klausul kan 

skapa incitament till att våga riskera att ingå den kostsamma processen trots att risk före-

ligger att budet inte lyckas. Genom detta kan en budstrid uppkomma trots att den första 

budgivaren redan garanterat sig viss anslutningsgrad via irrevocables.  

 Sammanfattningsvis kan konstateras att aktiemarknaden är av yttersta vikt för näringsli-

vet men också för den enskilde investeraren. Även om den, i teorin, mest effektiva mark-

naden saknar regler är det nödvändigt med reglering för att en marknad ska fungera i prak-

tiken. Regler är därmed nödvändiga för att marknaden ska kunna upprätthålla sin funktion 

och sitt syfte. Reglerna kan dock innebära att intressekonflikter uppstår vilket i sin tur leder 

till frågor gällande vilket intresse som bör prioriteras.  Det får anses vara omöjligt att tillva-

rata alla intressen och det är därför, enligt mig, nödvändigt att prioritera de intressen som 

gynnar marknaden i stort. Genom att tillvarata marknadens intresse kommer förtroendet 

upprätthållas och investeringar fortsättningsvis genomföras, vilket i sin tur är nödvändigt 

för att svenska bolag ska kunna konkurrera på en internationell marknad.  

 Då syftet med aktier är att de ska vara fritt överlåtbara får överlåtelsebegränsningar, som 

huvudregel, anses strida mot det grundläggande syftet. När det gäller aktier som är note-

rade måste omsättningsintresset få företräde och överlåtelsebegränsningars tillåtlighet bör 
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därför kunna diskuteras. Problematiken ligger dock i att de flesta begräsningarna sker ge-

nom avtal. Den avtalsrättsliga formen komplicerar möjligheten till införande av regler in-

nehållande ett förbud. Det får till exempel, enligt mig, vara en för stor begränsning att ge-

nom regler begränsa en aktieägares möjlighet att binda sig till en irrevocable, även om det 

sett ur marknadssynpunkt vore önskvärt.  
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