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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Offentliga uppköpserbjudanden kan vara mycket kostsamma för det företag som lämnar 

budet. De kan även medföra vissa kostnader för det bolag vars aktieägare erbjudandet 

riktas mot och ett misslyckat uppköp kan stå målbolagets aktieägare dyrt genom att ak-

tiekursen faller. Det är därför av intresse för båda bolagen som är inblandade i det of-

fentliga uppköpserbjudandet att genom olika avtal reglera risken sinsemellan. Sådana 

avtal brukar i internationella sammanhang benämnas avtal om deal protection. Den van-

ligaste formen är en så kallad inducement fee vilket förenklat kan sägas innebära att den 

part som enligt avtalet anses orsaka att det offentliga uppköpserbjudandet misslyckas 

blir skyldig att ersätta den andra parten med ett på förhand bestämt belopp, antingen 

genom en särskild beräkningsmetod eller i form av en fixerad summa. Eftersom före-

tagsöverlåtelser ofta rör relativt stora summor kan beloppet bli tämligen högt. Som ex-

empel kan nämnas Electrolux försök att köpa GE Appliances, vilket misslyckades i de-

cember år 2015 efter att affären stoppades av marknadsrättsliga skäl. GE Appliances 

åberopade då en inducement fee som uppgick till 175 miljoner dollar vilket då motsva-

rade omkring 1.5 miljarder kronor.1 Trots det saknades fram till den första februari år 

2015 reglering på området i svensk rätt. Kanske berodde det på att den typen av avtal 

inte hade förekommit i någon större utsträckning på den svenska marknaden och att det 

tycks ha rört sig om betydligt lägre belopp i de fall som har förekommit. Förbudet har 

införts genom självreglering i takeover-reglerna punkt II.17a. I kommentaren till förbu-

det uppges att dispens kan ges om det budrelaterade arrangemanget förbättrar förutsätt-

ningarna för en konkurrensutsatt situation varvid tre fall, då så antas vara fallet, om-

nämns exemplifierande. Regleringen är i stort sett en kopia av förbudsbestämmelsen 

mot avtal om deal protection i den engelska självregleringskodexen Takeover Code. 

Då den svenska regleringen har skett på självregleringsnivå finns inte några förarbe-

ten att tillgå. Aktiemarknadsnämnden har inte heller publicerat något uttalande i frågan.2 

Förbudet får därför förstås mot bakgrund av aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten, 

deras ändamål, förbudet och dess undantags funktion, takeover-reglernas syften samt 

utländsk rätt, särskilt dess engelska föregångare tillika förebild. 

 

                                                
1 Johnson & Bartz, GE calls off Electrolux appliance deal amid U.S. antitrust fight. 
2 http://www.aktiemarknadsnamnden.se/aktiemarknadsnamndens-uttalanden/samtliga-uttalanden__357. 
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1.2 Problemformulering och syfte 
Då det svenska förbudet är så pass nytt har inte mycket skrivits om det än. Det är därför 

av intresse att utreda hur det är konstruerat och vad det omfattar. Syftet med föreva-

rande arbete är därför att utreda vilka avtal om deal protection som är tillåtna i svensk 

rätt. För att uppnå det syftet ställs två huvudfrågor upp varvid något större fokus ligger 

på den senare då den är aningen mer omfattande och komplex: 
 

1. Vilka avtal omfattas av förbudet i takeover-reglerna punkt II.17a? 

2. I vilka situationer kommer dispens beviljas för avtal som omfattas av förbu-

det i takeover-reglerna punkt II.17a? 
 

Frågorna besvaras växelvis ur ett de lege lata- och ett de sentensia ferenda-perspektiv. 

Med de sentensia ferenda menas att frågan hur ej avgjorda fall bör hanteras adresseras. 

Det skiljer sig alltså från de lege ferenda på så vis att frågan huruvida gällande rätt bör 

ändras inte berörs, utan endast hur utgången bör bli i oklara fall.3 Jag finner den ansat-

sen passande för att tackla den aktuella regleringen då den är så pass ny och flera gräns-

linjer därför återstår att dras. Det finns ett flertal situationer för vilka tillåtligheten inte 

med tydlighet framgår av de rättskällor som finns att tillgå i dagsläget. I de delar ett de 

lege lata-perspektiv av den anledningen inte kan anläggas täpps luckorna igen med re-

sonemang kring hur rättsläget bör vara. Därmed inte sagt att slutsatserna i uppsatsen 

med säkerhet kommer spegla gällande rätt såsom den faktiskt kommer utvecklas framö-

ver. 

 

1.3 Metod, metodkritik och material 
Uppsatsen är i huvudsak skriven med utgångspunkt i den traditionella rättskällehierarkin 

enligt rättsdogmatisk metod med vilket menas att rättssystemet rekonstrueras utifrån 

etablerade juridiska tolkningsmetoder.4 Då en stor del av regelverket kring offentliga 

uppköpserbjudanden utgörs av självregleringsinstrument upptar dessa en betydelsefull 

del av uppsatsen, särskilt takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden. 

Vilken ställning dessa har i förhållande till övriga rättskällor redogörs för under delkapi-

tel 3.2. Uppsatsen har även väsentliga inslag av utländska rättskällor, huvudsakligen i 

                                                
3 Nolan & Robertson Rights and Private Law, s. 174. För exempel på användande av begreppet se Hen-
ning, Denuntiation eller ond tro som sakrättsligt moment vid överlåtelse av enkel fordran – en replik. 
4 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 110 f., se även Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, särskilt s. 4. 
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form av engelsk självreglering av offentliga uppköpserbjudanden. Hur dessa källor för-

håller sig till svensk rätt på området behandlas under kapitel 4 nedan.  

I kapitel 2 presenteras ekonomisk forskning avseende hur avtal om deal protection 

påverkar offentliga uppköpserbjudanden. Urvalet av studier har i första hand gjorts uti-

från vilket genomslag de har haft vilket har bedömts utifrån i vilken utsträckning re-

spektive studie har refererats till. För att tillförsäkra att forskningen är aktuell och rele-

vant har hänsyn även tagits till hur nyligen studien har genomförts och i vilken grad 

fokus ligger på aktieägarnas avkastning, budets chanser att lyckas samt hur förekomsten 

av och förutsättningarna för konkurrerande bud påverkas. Studiernas reliabilitet i förhål-

lande till uppsatsen försvagas dessvärre något av det faktum att samtliga studier som 

presenteras är utförda på andra marknader än den svenska.5 Någon studie avseende avtal 

om deal protection på den svenska marknaden synes aldrig ha genomförts vilket till stor 

del torde bero på att förekomsten av sådana avtal är relativt låg på den svenska mark-

naden.6 Underlaget torde därför vara för litet för att påvisa signifikanta samband genom 

en kvantitativ studie.7 Av den anledningen har heller inte någon sådan undersökning 

kunnat genomföras inom ramen för förevarande uppsats. 

 

1.4 Avgränsningar 
En första avgränsning som görs är att arbetet endast omfattar offentliga uppköpserbju-

danden som sker på de två svenska börserna, Nasdaq OMX Stockholm och Nordic 

Growth Market. Reglerna som hänvisas till är genomgående de som gäller på Nasdaq 

OMX Stockholm men de är i relevanta delar desamma på Nordic Growth Market och 

jag vill därför mena att arbetets slutsatser i allt väsentligt är lika relevant för företag på 

upptagna för handel på båda börserna. 

Försvarsåtgärder och ansvarsfrågor har lämnats utanför arbetet då jag har gjort be-

dömningen att det nya förbudet inte påverkar vad som gäller i dessa frågor. Uppsatsens 

kärna är att utreda Aktiemarknadsnämndens framtida bedömning av förbudsbestämmel-

sen och i den bedömningen är inte dessa frågor särskilt relevanta även om Aktiemark-

nadsnämnden förvisso adresserar aktiebolagsrättsliga frågor av och till.8 

                                                
5 Validitet kan något förenklat sägas vara ett mått på relevansen av den data som en studie är baserad på, 
Esaiasson, m.fl. 2011. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 63 ff. 
6 Stattin, Takeover : offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 237. 
7 Esaiasson, m.fl. a.a. s. 223 ff. 
8 Se ex. AMN 2002:13 eller AMN 2007:07. 
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I tidigare studier av ämnet har finsk rätt många gånger hänvisats till på grund av att 

dess aktiebolagsrättsliga regelverk är mycket likt det svenska. Amerikansk rätt ges även 

många gånger större utrymme än vad den får i det här arbetet. Det beror mycket på att 

det redan mycket relevanta engelska regelverket, i synnerhet Takeover Code, är så pass 

nära förankrat med den aktuella förbudsbestämmelsen som arbetets syfte är att reda ut. 

Arbetet förhåller sig därför nästan uteslutande till engelsk rätt. 

 

1.5 Terminologi 
Deal protection är en term som har en tämligen bred innebörd och som det går att finna 

något olika definitioner av.9 Inom ramen för den här framställningen används begreppet 

för alla avtal som ingås mellan de berörda parterna i ett offentligt uppköpserbjudande, 

såväl ledningen i det företag vars aktieägare uppköpserbjudandet riktas mot som aktieä-

garna själva och det bolag som lämnar budet, och som främjar budets möjligheter att 

lyckas i någon mån. Det begrepp som används i den svenska förbudsbestämmelsen i 

punkt II.17a i takeover-reglerna är budrelaterade arrangemang. Enligt bestämmelsens 

andra stycke omfattas: 
 

”[V]arje till erbjudandet relaterat arrangemang som innebär en förpliktelse för 

målbolaget gentemot budgivaren, dock inte sekretessförpliktelser eller åtaganden 

att inte värva budgivarens anställda, kunder eller leverantörer.” 
 

Förbudet är öppet formulerat och torde innefatta de allra flesta typer av avtal om deal 

protection. Mot bakgrund av regelns och regelverkets ändamål faller dock vissa avtal 

om deal protection utanför förbudsbestämmelsens tillämpningsområde.10 I engelsk rätt 

är den term som används i motsvarande förbudsbestämmelse offer-related arrange-

ments vilket nog har en något annan innebörd än det svenska begreppet och därför an-

vänds när den engelska regleringen diskuteras. 

Den vanligaste formen av avtal om deal protection är det som inom ramen för det här 

arbetet kallas inducement fee. Det är det begrepp som används i engelska Takeover 

Code vilket är det enda regelverk som aktualiseras inom ramen för det här arbetet och 

som benämner avtalsformen. Då den svenska regleringen har utformats med den eng-

                                                
9 Se ex. Omnicare Inc. v. NCS Health Care Inc., jfr. Saulsbury, The Availability of Takeover Defences 
and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies, s. 146 ff. eller Bainbridge, Mergers 
and Acquisitions, s. 243 ff. 
10 Se kapitel 5. 
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elska som förebild och då det är det närmaste som finns en legaldefinition inom aktuella 

rättsordningar har jag valt att använda den termen. I amerikansk forskning används 

främst termen termination fee medan break up fee tycks vara den vanligaste benäm-

ningen i svensk doktrin.11 Varianterna break fee, break-up fee, bust-up fee och penalty 

clause har även använts på vissa håll.12 

Begreppet offentligt uppköpserbjudande används i enlighet med legaldefinitionen i 

LUA 1 kap. 2 § ”ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av 

ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier”. 

För att förbättra textens flyt används ibland begreppen bud, uppköpserbjudande och 

erbjudande synonymt med offentligt uppköpserbjudande. Det bolag vars aktieägare är 

mottagare av ett sådant erbjudande kallas i arbetet för målbolag och dess styrelse mål-

bolagsstyrelse. Det bolag som utfärdar erbjudandet går under beteckningen budbolag. 

 

1.6 Disposition 
Arbetet inleds med en allmän redogörelse av avtal om deal protection i syfte att reda ut 

vad sådana avtal är, i vilket syfte de kan användas, i vilka former de förekommer, hur 

utbredd användningen av dem är och vilka effekter de medför. Den redogörelsen är av-

sedd att skapa en bättre allmän förståelse av föremålet för förbudsbestämmelsen vilket 

förhoppningsvis gör den fortsatta framställningen tydligare. Därefter följer en redogö-

relse av det regelverk som aktualiseras av avtal om deal protection, vilket inbegriper 

såväl aktiebolagsrättsliga som aktiemarknadsrättsliga regler. Kapitlet är relativt deskrip-

tivt och går inte djupare in på de specifika frågor som uppstår i samband med deal pro-

tection. Det beror på att kapitlet främst är ämnat att ge en grundförståelse för hur till-

lämpningen av reglerna ska ske på de specifika frågor som föranleds av olika former av 

deal protection i olika situationer vilket redogörs för i kapitel 5 och 6. I det fjärde ka-

pitlet görs en komparativ utblick mot i första hand engelsk, men i viss mån även ameri-

kansk, rätt. Kapitlet har ett upplägg som liknar det föregående i den bemärkelsen att 

reglerna berörs förhållandevis ytligt. En djupdykning i bestämmelserna sker istället först 

                                                
11 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 247 ff., se 
även ex. Bates & Lemmon, Breaking up is hard to do? An analysis of termination fee provisions and 
merger outcomes, Officer, Termination fees in mergers and acquisitions, och Jeon & Ligon, How much is 
reasonable? The size of termination fees in mergers and acquisitions. 
12 Se ex. Chapple, m.fl., Termination fees in a ’bright line jurisdiction’, och Bainbridge, Exclusive Merger 
Agreements and Lock-ups in Negotiated Corporate Acquisitions, s. 8, not 18. 
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i kapitel 5 och 6. I det femte kapitlet besvaras den första av de två huvudfrågorna för 

arbetet: 
 

Vilka avtal omfattas av förbudet i takeover-reglerna punkt II.17a? 
 

Det görs genom att förbudets definition enligt dess ordalydelse och kommentar analyse-

ras utifrån vad som tidigare har redogjorts för i arbetet, mer specifika bestämmelser om 

de engelska reglerna och viss annan forskning än den som presenterats i kapitel två men 

som av olika skäl inte har passat in under det kapitlet. I det sjätte kapitlet besvaras den 

andra av de två huvudfrågorna för arbetet:  
 

I vilka situationer kommer dispens beviljas för avtal som omfattas av förbudet i 

takeover-reglerna punkt II.17a? 
 

Det görs i huvudsak på samma sätt som frågan i föregående kapitel. Efter det följer ett 

avslutande kapitel där ett försök att sammanfatta arbetet framförs. 
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2 Avtal om deal protection 
2.1 Kapitlets syfte och disposition 
För att skapa en grundförståelse för de avtal som är föremål för arbetets frågeställning 

utreds i detta kapitel vad avtal om deal protection är, i vilket syfte de kan användas, i 

vilka former de förekommer, hur utbredd användningen av dem är och vilka effekter de 

medför. Kapitlet inleds med en beskrivning av vilken funktion de kan fylla för parterna 

som ingår dem, företrädesvis målbolag och budbolag. Därefter följer en exemplifierande 

redovisning av hur de vanligaste formerna av deal protection kan utformas och vilka de 

är. Därefter följer en kort kommentar angående hur utbrett användandet av avtalen är 

innan kapitlet avslutas med en redogörelse för ekonomisk forskning kring effekterna av 

användandet av den enskilt vanligast förekommande formen av deal protection, indu-

cement fees. 

 

2.2 Funktion 
Offentliga uppköpserbjudanden är förenade med vissa kostnader för såväl målbolag som 

budbolag. De flesta av kostnaderna uppstår oavsett huruvida budet lyckas eller inte men 

för målbolaget torde de större kostnaderna i regel uppstå först om budet misslyckas. 

Budbolagets kostnader består främst av arbetskostnader för att identifiera ett lämpligt 

målbolag, analysera målbolaget och förhandla med målbolagets representanter samt 

kostnader för rådgivning avseende värdering, upprättande av avtal och företagsbesikt-

ning.13 Målbolagets kostnader uppstår bland annat på grund av målbolagsstyrelsens 

skyldighet enligt takeover-reglerna punkt II.19 att yttra sig om budet vilket medför ar-

bets- och rådgivningskostnader för värdering och analys av budet.14 Utöver det kan det 

stå målbolagets aktieägare dyrt att ett uppköpserbjudande dras tillbaka då det tenderar 

att ha en negativ inverkan på målbolagets aktiekurs. Det kan sannolikt förklaras med att 

budbolaget genom att avstå från att förvärva målbolaget efter att ha gjort en djuplodad 

analys sänder en signal till marknaden att det finns skäl att avstå från en investering för 

en informerad investerare.15 

 

                                                
13 Hatch, Clearly Defining Preclusive Corporate Lock-Ups: A Bright-Line Test for Lock-Up Provisions in 
Delaware, s. 1268. 
14 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 332 ff. 
15 Målbolaget kan komma att betraktas som ”skadat gods” av marknaden menar Stattin, a.a. s. 238 f. 
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För att reglera risken för respektive part att ådra sig dessa kostnader kan parterna an-

vända sig av avtal om deal protection. Genom sådana avtal kan parterna exempelvis 

försäkra sig om att den andra parten täcker kostnaderna i de fall den parten enligt avtalet 

bär ansvaret för att ett bud misslyckas, eller om att målbolaget inte aktivt letar andra 

budgivare.16 För budbolagets del kan den här typen av avtal fylla dels en försäkringslik-

nande funktion genom att täcka de kostnader som uppstår, dels ge en konkurrensmässig 

fördel gentemot andra budgivare.17 Det senare kan ske genom att målbolaget under 

vissa förutsättningar blir skyldiga att utge ersättning om ett annat bud än budbolagets 

godtas. I sådant fall måste det konkurrerande budet överstiga det sammanlagda värdet 

av det initiala budet och ersättningen för att det ska vara lönsamt för målbolagets ak-

tieägare att acceptera det konkurrerande budet. Det blir på så sätt dyrare för en konkur-

rerande budgivare än för den första budgivaren att lämna ett bud som är lika lönsamt för 

målbolagets aktieägare som det initiala budet. Den konkurrensmässiga fördelen kan 

även uppnås genom att möjligheten för målbolaget att dela med sig av information eller 

söka andra budgivare inskränks.18 Eftersom budbolaget kan dra dessa fördelar av avtal 

om deal protection kan målbolaget använda dem som ett verktyg för att locka till sig 

budgivare som utan den säkerhet avtalet innebär hade valt att avstå från att lämna ett 

bud.19 Det har även framhållits i doktrin att avtal om deal protection kan fungera som en 

kvalitetskontroll för budbolaget genom att oseriösa budgivare vill undvika de förpliktel-

ser som ett sådant avtal innebär.20 

Lite förenklat kan sägas att det är den kostnadstäckande effekten som regelskapare 

generellt sett önskar bevara för att på så sätt förenkla för en intressent att träda in i rol-

len som initial budgivare. Det anses däremot önskvärt att begränsa den avskräckande 

effekt som avtalen kan ha på konkurrerande budgivare. Detta synes vila på en, tillsynes 

riktig, presumtion att offentliga uppköp i allmänhet är gynnsamma för målbolagets ak-

tieägare, särskilt när det finns konkurrerande budgivare.21  

 

                                                
16 Fler former av sådana avtal och närmare hur de fungerar redogörs för direkt nedan under delkapitel 2.3.  
17 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 238. 
18 Sautter, Shopping During Extended Store Hours: From No Shops to Go-Shops – The Development, 
Effectiveness, and Implications of Go-Shop Provisions in Change of Control Transactions, s. 536 f., 
Saulsbury, The Availability of Takeover Defences and Deal Protection Devices for Anglo-American 
Target Companies, s. 147 och 150. 
19 Se närmare delkapitel 2.5 nedan. 
20 Stattin, a.a. s. 238. 
21 Se närmare delkapitel 2.5 om vilka effekter avtalen medför och kap. 3 och 4 angående presumtionen. 
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2.3 Klausultyper 
De olika formerna av avtal om deal protection kan delas upp i två huvudsakliga katego-

rier. Den vanligast förekommande och mest uppmärksammade kategorin är avtal som 

ger en part, företrädesvis budbolaget, rätt till ersättning om den andra parten vidtar en 

handling som försämrar förutsättningarna för att budet ska lyckas. Den utlösande fak-

torn kan exempelvis vara att budbolaget drar tillbaka sitt bud eller att målbolaget inte 

tillåter en företagsbesiktning men det vanligaste är att målbolagsstyrelsens möjlighet att 

avstå från att rekommendera budet, dra tillbaka sin rekommendation eller att rekom-

mendera andra bud begränsas. Sådana avtal kallas ofta inducement fees22 men kan gå 

under andra benämningar, ibland beroende på hur ersättningen bestäms.23 När ersätt-

ningen beräknas som en andel av värdet av ett konkurrerande bud som är framgångsrikt 

kan termen topping fee användas, och om ersättningen är begränsad till att täcka budbo-

lagets kostnader kan istället termen expense-reimbursement provision användas. I det 

här sammanhanget används dock termen inducement fee oavsett hur ersättningen beräk-

nas. Ett exempel på hur en inducement fee kan utformas kan hämtas från den svenska 

marknaden: 
 

”As an inducement to the Bidder to make the Offer, the Target undertakes, subject 

to section 8.2 below, to reimburse the Bidder for its costs, fees and expenses in-

curred in connection with the Offer up to a maximum amount of SEK 51,907,691, 

inclusive of any amounts in respect of VAT, (being one per cent of the total consi-

deration payable under the Offer) if: 

 

(A) the Target Board does not announce its unanimous and unqualified re-

commendation of the Offer or its unqualified recommendation of any Revi-

sed Offer in accordance with this Agreement; 

(B) the Target Boards withdraws, qualifies or adversely modifies its unquali-

fied recommendation of the Offer or any Revised Offer for any reason; 

(C) the Target breaches its obligations under section 6 above; 

(D) the Target breaches its obligations under section 8.3 below; or 

                                                
22 Eller någon synonym till inducement fee, se delkapitel 1.5 ovan. 
23 Hatch, Clearly Defining Preclusive Corporate Lock-Ups: A Bright-Line Test for Lock-Up Provisions in 
Delaware, s. 1274 ff. 
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(E) the Target breaches its obligations under section 9.6 below”24 
 

Section 6 innehöll ett åtagande för målbolaget att inte aktivt söka upp andra potentiella 

budgivare. I section 8.3 åtog sig målbolaget att inte ingå ett avtal om inducement fee 

med någon annan såtillvida det konkurrerande budet inte översteg budbolagets bud och 

budbolaget valde att avstå från en avtalsenlig rätt att lämna ett nytt motsvarande bud och 

på så sätt bibehålla rätten till målbolagsstyrelsens exklusiva rekommendation. Åtagan-

dena i section 6 och 8.3 faller inom den andra kategorin av avtal om deal protection 

vilka kan benämnas exklusivitetsavtal. Genom sådana regleras målbolagets hantering av 

information och agerande i förhållande till andra parter. Det kan exempelvis ske genom 

att målbolagets möjligheter att söka upp, förhandla med eller sluta avtal med andra in-

tressenter begränsas. De huvudsakliga formerna av exklusivitetsavtal är så kallade no 

shop- och no talk-klausuler.25 En no shop-klausul förhindrar målbolaget att aktivt söka 

upp potentiella budgivare eller på annat sätt verka för att ett konkurrerande bud läm-

nas.26 En sådan klausul kan vara formulerad på följande sätt: 
 

”The target shall not, nor shall it permit its Representatives to, directly or in-

directly (i) solicit, initiate or encourage, or take any other action to facilitate, any 

Takeover Proposal for the Target or any inquiries or the making of any proposal 

that constitutes or could reasonably be expected to lead to a Takeover Proposal 

(…)”27 
 

No talk-klausuler begränsar målbolagets handlingsfrihet i ännu större utsträckning. Ge-

nom en sådan ställs restriktioner upp beträffande målbolagets möjligheter att agera även 

i förhållande till konkurrerande budgivare som på eget bevåg har visat intresse för eller 

faktiskt har lämnat ett bud.28 En sådan kan vara utformad enligt följande: 
 

”or (ii) enter into, continue or otherwise participate in any discussions or nego-

tiations regarding, or furnish to any person any information with respect to, or 

otherwise cooperate in any way with, any Takeover Proposal.”29 
 

                                                
24 Offer agreement med Telelogic AB, Section 8.1, i Watchtower AB, Offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Telelogic AB (publ). 
25 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 257 ff. 
26 Sautter, Shopping During Extended Store Hours: From No Shops to Go-Shops – The Development, 
Effectiveness, and Implications of Go-Shop Provisions in Change of Control Transactions, s. 534. 
27Offer agreement med Telelogic AB, Section 6.1, i Watchtower AB, a.a. 
28 Sautter, a.a. s. 534 f. 
29 Offer agreement med Telelogic AB, Section 6.1, i Watchtower AB, a.a. 
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Exklusivitetsavtal kan med fördel kombineras med så kallade fiduciary out-klausuler. 

De är avsedda att förhindra en situation där ledningens förpliktelser gentemot bolaget 

och dess aktieägare står i konflikt med åtaganden i exklusivitetsavtalet. De kan vara 

formulerade som: 
 

”(…) nothing in this agreement shall relieve the directors of their continuing 

duties to their respective shareholders.”30 
 

På den amerikanska marknaden kombineras exklusivitetsavtal många gånger även med 

så kallade matching rigths vilket innebär en rätt att informeras om att ett högre konkur-

rerande bud har inkommit och ges möjlighet under en tid att lämna ett lika bra eller 

högre bud.31 Den möjligheten följer dock av svensk rätt redan genom att målbolaget 

måste förhålla sig till alla bud, avtalet medför därför i det fallet endast en förpliktelse att 

informera budgivaren om senare inkomna bud.32 På den svenska marknaden har, trolig-

en därför, matching rights-klausuler förenats med krav på att styrelsen inte ska rekom-

mendera det konkurrerande budet, och återigen rekommendera den förste budgivarens 

bud om denne väljer att matcha det senare inkomna budet inom en i klausulen angiven 

tidsram.33 

Som alternativ till att vända sig till målbolagets ledning för att ingå avtal om deal 

protection, eller i kombination med det, kan budbolaget ingå avtal direkt med målbola-

gets aktieägare genom vilket aktieägaren förbinder sig att acceptera budbolagets bud. 

Sådana avtal går under benämningen irrevocables.34 De förekommer i formerna hard, 

semi-hard och soft irrevocables vilket är olika grader av vad som krävs för att aktieäga-

ren ska kunna frånträda avtalet.35 En hard irrevocable är typiskt sett bindande oavsett 

senare händelseförlopp medan en soft irrevocable kan frånträdas exempelvis om styrel-

sen rekommenderar ett annat bud eller ett konkurrerande bud är högre än det ursprung-

liga budet.36 Det ska för sakens skull tilläggas att det kan ifrågasättas huruvida irre-

vocables är att betrakta som deal protection och således om de hör hemma i det här del-

kapitlet. I engelsk rätt tyckts de räknas till det medan så sannolikt inte är fallet i svensk 

                                                
30 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 268 f. 
31 Sautter, Shopping During Extended Store Hours: From No Shops to Go-Shops – The Development, 
Effectiveness, and Implications of Go-Shop Provisions in Change of Control Transactions, s 537. 
32 Stattin, a.a. s. 259 och 337. 
33 Se ex. Blue Canyon Holding, Blue Canyon Holdings erbjudande till aktieägarna i Cision AB (publ), 
särskilt s. 48 p. 6. 
34 Stattin, a.a. s. 196 ff. 
35 Clifford Chance LLP, Impact of the 2011 UK Takeover Code Reform – One Year On, s. 9 f. 
36 Stattin, a.a. s. 196, ämnet diskuteras även i AMN 2008:43. 
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rätt. De rättsordningarna utgår dock från egna begrepp som är något smalare än begrep-

pet deal protection vilket jag återkommer till nedan.37 

 

2.4 Utbredning 
På den amerikanska marknaden är avtal om deal protection snarare regel än undantag 

vid offentliga uppköpserbjudanden och inducement fees ingås vid majoriteten av alla 

publika transaktioner.38 På den engelska marknaden var användandet av avtal om deal 

protection tidigare en utbredd marknadspraxis men efter den regeländring som skedde 

år 2011 och som har fungerat som förebild för det svenska förbudet används sådana 

avtal inte alls lika frekvent.39 Även på den svenska marknaden har användandet av avtal 

om deal protection varit relativt blygsamt och tycks företrädesvis ha förekommit då 

budbolaget är utländskt, i synnerhet när det har varit amerikanskt.40 Det kan inte med 

säkerhet sägas exakt hur ofta sådana avtal ingås men användandet tycks ha ökat åren 

innan förbudet infördes.41 

 

2.5 Ekonomisk forskning kring avtal om inducement fee 
Några studier på vilken inverkan inducement fees har på uppköpserbjudanden i Sverige 

har mig veterligen inte publicerats.42 Detta beror troligtvis på dess relativt låga före-

komst på den svenska marknaden vilket torde utgöra ett hinder för att genomföra en 

kvantitativ studie med statistisk signifikans.43 Istället ligger fokus i detta avsnitt på 

marknader där inducement fees förekommer i högre utsträckning, företrädesvis den 

amerikanska marknaden. 

I de studier som här presenteras förklaras resultaten huvudsakligen utifrån två eko-

nomiska teorier; teorin om den effektiva marknaden och agentteorin. Enligt teorin om 

                                                
37 Se kapitel 5 nedan. 
38 Saulsbury, The Availability of Takeover Defences and Deal Protection Devices for Anglo-American 
Target Companies, s. 148. 
39 Se utförligt avsnitt 4.2.3. 
40 Se ex. HudBay Minerals Inc., Prospectus, eller Watchtower AB, Offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Telelogic AB (publ). Watchtower AB var ett helägt dotterbolag till amerikanska IBM. Se 
även Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt s. 237 f. 
Avtal om deal protection har även förekommit när budgivaren har varit svensk, se ex. Nordic Capital 
Fund VII & Cidron Intressenter, Erbjudande till aktieägarna i Munters AB (publ). 
41 Stattin, Deal Protection och god sed på aktiemarknaden, s. 50. 
42 Databaser som har genomsökts är Business Source Premier, SCOPUS och Google Scholar. Söktermer 
som har använts är break-up fee, break up fee, break fee, termination fee, inducement fee, deal protection 
och budrelaterade arrangemang. Dessa har använts såväl självständigt som i kombination med Stockholm, 
Sweden, Sverige och Nasdaq OMX. 
43 Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 223 ff. 



 14 

den effektiva marknaden agerar marknadens aktörer rationellt vilket leder till att pris-

sättningen styrs av efterfrågan på marknaden. Applicerat på inducement fee-klausuler 

anses den innebära att styrelsen endast ingår avtal om inducement fee när det gynnar 

aktieägarna och att dess kostnadstäckande effekt kan användas för att frammana ett bud 

från en intressent som utan den hade varit ovillig att lämna ett bud.44 Budpremien blir 

därför högre i det fall styrelsen väljer att ingå en inducement fee, då den annars hade 

valt att avstå. I jämförelse med om agentteorin appliceras bör konkurrensen bli högre 

men andelen framgångsrika bud lägre. Detta beror på att styrelsen enligt agentteorin ser 

till sina egna intressen före aktieägarnas och därför väljer att gynna en budgivare vars 

intressen och planer bättre stämmer överens med sina egna och att andra budgivare 

medvetet avhålls.45 Ett tänkbart sådant scenario är att den budgivare som är beredde att 

lämna det för aktieägarna mest förmånliga budet har för avsikt att ersätta styrelsen med 

egna representanter medan en annan budgivare har för avsikt att låta styrelsen sitta kvar. 

I en studie publicerad år 2003 som fokuserade på hur inducement fees påverkade 

budpremien vid takeovers i USA mellan år 1989 och 1998 kom författarna fram till att 

användandet av en inducement fee tycktes gynna målbolagets aktieägare genom att fun-

gera som ett viktigt förhandlingsverktyg i större utsträckning än vad det missgynnade 

dem genom att avskräcka konkurrerande budgivare.46 Studiens resultat indikerade att 

användandet av en inducement fee hade ett positivt samband med andelen uppköpser-

bjudanden som lyckades.47 I studien kunde däremot inte någon korrelation mellan 

budpremiens storlek och användandet av en inducement fee påvisas, varken positiv eller 

negativ, utom vid överdrivna budpremier som befanns ha en negativ inverkan på 

budpremiens storlek.48 

I samband med den studien publicerades en studie som utfördes på ett något an-

norlunda vis men som undersökte samma sak.49 Även i den studien fann författaren ett 

positivt samband mellan användandet av en inducement fee och andelen uppköpserbju-

                                                
44 Chapple, m.fl., Termination fees in a ’bright line jurisdiction’, s. 644. 
45 A.st. 
46 I ett tidigt skede kan löftet om en inducement fee användas för att locka till sig en budgivare som i 
annat fall hade varit ovillig. Är den ömsesidigt utformad, d.v.s. om även budbolaget kan bli ersättnings-
skyldigt om det drar sig ur affären kan den i ett senare skede eventuellt användas för att förmå budbolaget 
att fortsätta affären och kanske rent av höja sitt bud. Bates & Lemmon, Breaking up is hard to do? An 
analysis of termination fee provisions and merger outcomes. 
47 A.a. s. 486. 
48 Med överdrivna menas avtal menas inducement fee-avtal som överstiger 10 % av budets värde. A.a. s. 
502. 
49 Officer, Termination fees in mergers and acquisitions, s. 462 f. 
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danden som lyckades.50 Till skillnad från den tidigare nämnda studien menade sig för-

fattaren kunna påvisa ett positivt samband mellan förekomsten av en inducement fee 

och högre budpremier.51 Författaren fann endast svagt stöd för hypotesen att inducement 

fee-klausuler avskräcker konkurrerande budgivare och menade därför att de sammanta-

get förefaller vara gynnsamma för målbolagets aktieägare. I vart fall framstod avtal om 

inducement fee inte som skadliga för dem.52 

År 2011 publicerades en studie i vilken effekterna av skillnader i inducement fee-

klausulens storlek undersöktes. Liksom de direkt ovan presenterade studierna genom-

fördes studien mot den amerikanska marknaden. Datan insamlades dock något senare, 

mellan år 2001 och år 2007.53 Något signifikant samband mellan användandet av en 

inducement fee och budpremiens storlek kunde inte påvisas. Däremot påvisades återi-

gen ett samband mellan storleken av ersättningen i en inducement fee och andelen in-

ledda uppköpserbjudanden som framgångsrikt slutfördes.54 I samband med att ett of-

fentligt uppköpserbjudande lämnas kan en osedvanligt hastig kursuppgång inträffa. Så-

dana visade sig vara betydligt lägre och mer ovanliga när inducement fee-avtalet övers-

tiger 5 % av transaktionens totala värde.55 Något stöd för att en inducement fee påver-

kade förekomsten av konkurrerande bud kunde inte påträffas bortsett från de som över-

steg 10 % av uppköpserbjudandets värde för vilka en signifikant negativ korrelation 

med antalet konkurrerande bud kunde konstateras.56 

Resultaten av de amerikanska studierna är inte helt identiska men ett tydligt mönster 

går ända att urskilja.57 Enligt dem gynnar användandet av en inducement fee generellt 

sett målbolagets aktieägare genom att sannolikheten att uppköpserbjudandet lyckas för-

bättras och finns starka indikationer på att budpremien generellt sett blir högre. Någon 

negativ inverkan på möjligheten att locka till sig konkurrerande bud har inte kunnat 

påvisas utom vid en överdrivet hög inducement fee.58 Resultaten stämmer bättre överens 

                                                
50 Officer, Termination fees in mergers and acquisitions, s. 456 ff. 
51 A.a. s. 449 ff. 
52 A.a. s. 454 ff och 462 f. 
53 Jeon & Ligon, s. 959 och 961. 
54 A.a. s. 959. 
55 A.a. s. 976 ff. 
56 A.a. s. 971 ff. 
57 Se vidare ex. Leshem, A Signaling Theory of Termination Fees in Mergers, eller Boone, & Mulharin, 
Do Termination Provisions Truncate the Takeover Bidding Process. 
58 I en studie baserad på data från den australiska marknaden kom författarna Chapple, Christensen och 
Clarkson fram till något andra slutsatser. De fann inte något samband mellan användandet av en induce-
ment fee och förekomsten av konkurrerande bud. Däremot antydde resultaten i motsats till de ameri-
kanska studierna att en inducement fee har en negativ inverkan på ett buds sannolikhet att lyckas vilket 
kan tillskrivas teorin om den effektiva marknaden. Vidare fann författarna att användandet av en induce-
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med vad den ekonomiska forskningen förutspått genom teorin än den effektiva mark-

naden än genom agentteorin. Det innebär att målbolagets aktieägare generellt sett tycks 

gynnas ekonomiskt av att målbolagets styrelse ingår en inducement fee med budbolaget. 

Mot bakgrund av det framstår inte en invändning mot att tillåta inducement fee-

klausuler med hänvisning till aktieägarnas intresse av avkastning som särskilt välgrun-

dad.59 

  

                                                                                                                                          
ment fee hade haft en skadlig inverkan på aktieägarnas avkastning, både genom en lägre budpremie och 
genom lägre stegring av aktiekursen i samband med budet. Skillnaderna i förhållande till de amerikanska 
studierna kan möjligen bero på att studien utfördes på den australiska marknaden vars reglering begrän-
sade inducement feens storlek till en procent av budets värde. Författarna bakom den australiska studien 
skriver själva att resultatet strider såväl mot tidigare forskning som mot rim och reson. Den förhärskande 
åsikten får därför anses vara den som presenteras i de amerikanska studierna. Studien tjänar ändå till att 
belysa frågans komplexitet. Effekten av inducement fees tycks ligga någonstans emellan den som kan 
förutspås genom teorin om den effektiva marknaden respektive genom agentteorin. Chapple, m.fl., Ter-
mination fees in a ’bright line jurisdiction’, särskilt s. 644 och 655. 
59 Härom se delkapitel 3.5. 
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3 Regelverket kring avtal om deal protection 
3.1 Kapitlets syfte och disposition 
I detta kapitel ritas det regelverk upp inom vilket förbudet mot budrelaterade arrange-

mang inryms. Det består både av aktiebolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga regler. 

Någon komplett redogörelse av rättsområdena och dess relation till varandra ges inte 

utan kapitlet är avgränsat till att behandla de regler som är direkt relaterade till den ak-

tuella förbudsbestämmelsen. Kapitlet inleds med en redovisning av det aktiemarknads-

rättsliga regelverkets uppbyggnad och vilka dess rättstillämpare är samt enligt vilka 

syften dessa agerar. Därefter besvaras ett urval av aktiebolagsrättsliga frågor som har 

bedömts vara av relevans i sammanhanget. Efter det följer en redogörelse för de bakom-

liggande syften till takeover-reglernas som är av särskild vikt för budrelaterade ar-

rangemang. Avslutningsvis ges en analys av vilka syften som ligger bakom den speci-

fika förbudsbestämmelsen i takeover-reglerna punkt II.17a. 

 

3.2 Det aktiemarknadsrättsliga regelverket och dess rättstilläm-

pare 
3.2.1 Regelverkets ramar 

Den svenska regleringen av offentliga uppköpserbjudanden bygger till stor del på take-

over-direktivet.60 Direktivet har implementerats genom LUA som således ska tolkas 

direktivkonformt.61 Direktivets artiklar, ändamål och principer är därför av stor bety-

delse vid tolkning av de svenska reglerna. Medlemsstaterna får implementera direktivet 

genom självreglering men måste enligt artikel 4 i sådant fall delegera den kompetensen 

genom lagstiftning. I svensk rätt återfinns en sådan delegering i VpmL 13 kap. 8 § av 

vilken det framgår att varje börs skall ha regler om offentliga uppköpserbjudanden av-

seende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen 

och att dessa ska uppfylla de krav som ställs i takeover-direktivet. I LUA 2 kap. 1 § 

stadgas att offentliga uppköpserbjudanden endast får lämnas på en reglerad marknad av 

budbolag som har åtagit sig att följa den marknadens regler för offentliga uppköpser-

bjudanden och underkasta sig den reglerade marknadens möjlighet att utfärda sanktioner 

om reglerna inte följs. Genom kombinationen av dessa två regler säkerställs att offent-
                                                
60 Europarlamentets och rådets direktiv 2004/05/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. Statt-
in, Takeover s. 98 ff. 
61 Se ex. Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen. 
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liga uppköpserbjudanden måste anpassas till takeover-direktivet. Takeover-reglerna är 

det självregleringsinstrument som reglerar offentliga uppköpserbjudanden på de två 

svenska börserna Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market. 

 

3.2.2 Rättstillämpare 

Finansinspektionen är enligt LUA 7 kap. 1 § ansvarig för att övervaka att LUA efter-

följs. Genom 7 kap. 10 § ges Finansinspektionen dock möjlighet att delegera vissa upp-

gifter till ett organ med representativa företrädare från näringslivet. Den möjligheten har 

utnyttjats bland annat genom att Aktiemarknadsnämnden har tilldelats uppgiften att 

meddela dispens i fråga om budplikt och försvarsåtgärder vilket framgår av Finansin-

spektionens författningssamling (FFFS) 2007:17 14 kap. 1 §. Aktiemarknadsnämndens 

beslut inom det delegerade området kan först överklagas till Finansinspektionen enligt 

LUA 8 kap. 1 § och därefter vid allmän förvaltningsdomstol enligt 8 kap. 3 §.62 Vidare 

har de svenska börserna delegerat till Aktiemarknadsnämnden att tolka, tillämpa och 

medge undantag för takeover-reglerna.63 Sådan tolkning och tillämpning kan inte över-

klagas på samma sätt som Aktiemarknadsnämndens beslut inom ramen för det av Fi-

nansinspektionen delegerade området utan hanteras istället i allmän domstol.64 

 

3.2.3 Särskilt om Aktiemarknadsnämndens roll 

Eftersom Aktiemarknadsnämnden har tilldelats kompetens att avgöra hur takeover-

reglerna ska tillämpas är det för förståelse av takeover-reglernas tillämpning av intresse 

enligt vilka principer och syften Aktiemarknadsnämnden agerar. Dessa framgår bland 

annat av 14 § i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden där det 

anges att Aktiemarknadsnämnden genom uttalanden, rådgivning och information ska 

verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Begreppet god sed kan delas upp i 

fyra delmål eller användningsområden. Dessa är att förfarandet ska vara förenligt med 

(i) gällande rätt, (ii) reglernas och (iii) regelsystemens syften samt (iv) att god sed kan 

fungera som ett instrument i Aktiemarknadsnämndens regelskapande roll på oreglerade 

områden och för nya företeelser på aktiemarknaden.65 Inom begreppet god sed ryms 

alltså även aktiebolagsrättsliga överväganden och det ingår i Aktiemarknadsnämndens 

uppgifter att pröva sådana överväganden vilket framgår av stadgarna för Föreningen för 
                                                
62 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Stadgar § 21 a 1 st.  
63 Takeover-reglerna, inledningen och punkt I.2. 
64 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Stadgar § 21 a 2 st.  
65 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 137. 
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god sed på värdepappersmarknaden 15 § 1 st. Det är därför av intresse att inom ramen 

för den här framställningen redogöra för de i sammanhanget mest väsentliga aktiebo-

lagsrättsliga reglerna och principerna. Det görs därför direkt nedan. 

 

3.3 Aktiebolagsrättsliga hänsynstaganden 
3.3.1 Beslutande organ 

En första fråga vars svar fungerar som utgångspunkt för urvalet av frågor att adressera i 

den fortsatta framläggningen avseende aktiebolagsrättsliga frågor är vilket organ som 

kan fatta beslut om ingående av avtal om deal protection. Styrelsens och den verkstäl-

lande direktörens kompetens regleras i första hand i ABL 8 kap. Styrelsens huvudupp-

gifter följer av 8 kap. 4 § där det i paragrafens första stycke fastslås att styrelsen svarar 

för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Vidare ska styrel-

sen enligt 8 kap. 35 § företräda bolaget och teckna dess firma. Den verkställande direk-

tören är underställd styrelsen och ska enligt 8 kap. 29 § sköta den löpande förvaltningen. 

Vad som ingår i den löpande förvaltningen beror förstås på bolagets verksamhetsföre-

mål och hur verksamheten vanligtvis bedrivs men att fatta beslut beträffande en försälj-

ning av bolaget torde aldrig kunna sägas utgöra löpande förvaltning. Det är således sty-

relsen som bär ansvaret i den frågan vilket medför att den intar en position som upp-

dragstagare gentemot aktieägarna. Det medför ett sysslomannaansvar vars beståndsdelar 

utreds direkt nedan.66 Det kan också nämnas att det bara är styrelsen som kan utföra 

vissa av de förpliktelser som följer av avtal om deal protection, såsom att åta sig att re-

kommendera ett bud eller neka en konkurrerande budgivare viss information då dessa 

ansvarsområden följer av takeover-reglerna.67 

 

3.3.2 Styrelsens plikter 

I styrelsens sysslomannaansvar ingår en lojalitetsplikt gentemot aktieägarna som gäller 

även i samband med offentliga uppköpserbjudanden.68 Av den följer bland annat att 

styrelsen ska agera i bolagets intresse. Som Stattin framhåller innebär gällande regelsy-

stem att begreppet bolagets intresse kan ha olika betydelse beroende på vilka regler som 

                                                
66 Lindskog, I gränslandet mellan aktiebolagsrätt och börsrätt, s. 65 
67 Se närmare delkapitel 2.3. Styrelsens skyldighet att uttala sig om bud följer av takeover-reglerna punkt 
II.19 och dess skyldighet att ta ställning till en budgivares önskemål att genomföra en företagsbesiktning 
följer av punkt II.20. 
68 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 213. Se även Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden 
på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 65 f. 
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aktualiseras.69 Inom ramen för den här framställningen vill jag mena att den innebörd 

begreppet har inom aktiemarknadsrätten när det är fråga om regler som inte är ett direkt 

resultat av implementeringen av takeover-direktivet ska användas.70 Det innebär enligt 

Stattin att hänsyn endast ska tas till aktieägarnas intressen och inte några så kallade 

stakeholder-intressen.71 Det ansvaret följer även av takeover-reglerna punkt II.17 där det 

fastslås att styrelsen i frågor relaterade till det offentliga uppköpserbjudandet ska agera i 

aktieägarnas intresse. Med det menas enligt kommentaren till bestämmelsen att styrel-

sen inte får agera i eget intresse och måste beakta samtliga aktieägares intresse. Vid 

offentliga uppköpserbjudanden torde aktieägarnas intresse främst ligga i att få så hög 

avkastning som möjligt.72 Mot bakgrund av takeover-reglernas syften har aktieägarna 

även ett intresse av att själva få ta ställning till varje erbjudande vilket utvecklas ne-

dan.73 

 

3.4 Takeover-reglernas ändamål och uppbyggnad 
Som nämnts ovan ska en börs ha regler om offentliga uppköp som uppfyller kraven i 

takeover-direktivet. Av artikel 3 i direktivet följer att börsens takeover-regler ska upp-

fylla vissa principer, vilka återfinns i takeover-reglernas inledning. Där anges att princi-

perna bör tjäna som vägledning när reglerna inte ger något besked eller när de i det en-

skilda fallet inte visar sig vara ändamålsenliga. Av dessa är princip c) av störst intresse i 

det här sammanhanget. I den fastslås att: 
 

”Målbolagets styrelse ska handla med beaktande av de intressen som bolaget i sin hel-

het har och får inte förvägra värdepappersinnehavarna möjligheten att ta ställning till 

erbjudandet.” 
 

Vidare anges i inledningen att reglerna ska tolkas och tillämpas på ett sätt som stämmer 

överens med deras syfte och att det i vissa bestämmelser anges särskilda skäl som moti-

verar avsteg från regeln.74  

                                                
69 Härom Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 67 
ff. 
70 Jfr Stattin, a.a. s. 67 ff, särskilt s. 72 och 78.  
71 Med stakeholder-intressen menas andra eller annat än aktieägarna som kan ha ett intresse i det offent-
liga uppköpserbjudandets eventuella genomförande såsom miljön, arbetstagare i bolaget eller den lokala 
ortens intresse av sysselsättning. Stattin, a.a. s. 66. 
72 Jfr. Revlon Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings Inc., se närmare delkapitel 4.3 nedan. 
73 Närmare delkapitel 3.4 direkt nedan. 
74 Se även NJA 1985 s. 343 där Högsta domstolen fastslog att en av Fondbörsens regler skulle tolkas i 
enlighet med likabehandlingsprincipen eftersom den avsikten framgick av inregistreringskontraktet. Do-
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3.5 Syfte bakom förbudet mot budrelaterade arrangemang 
Förbudsbestämmelsen i punkt II.17a är ett utflöde av punkt II.17 i vilken målbolagssty-

relsens skyldighet att agera i aktieägarnas intresse och tillgodose deras rätt att ta ställ-

ning till takeover-erbjudanden uttrycks. Punkt II.17a kan ses som ett förtydligande att 

budrelaterade arrangemang i många fall kan antas strida mot den skyldigheten.75 De 

bakomliggande syftena till punkt II.17a får i kombination med det förstås mot bakgrund 

av funktionen bakom budrelaterade arrangemang. Förbudet torde därför mot bakgrund 

av den ekonomiska forskning som presenterats i kapitel 2 motiveras dels av risken att 

budpremien blir lägre genom att konkurrerande budgivare avskräcks från att lägga ett 

bud vilket inte ligger i aktieägarnas intresse, dels av att målbolagets aktieägare i en så-

dan situation fråntas möjligheten att ta ställning till vissa erbjudanden genom att i prak-

tiken bli låsta till ett bud.76 Bestämmelsens bakomliggande syfte tycks alltså vara upp-

delat i två delar, aktieägarnas intresse av avkastning och intresse av att ta ställning till 

alla erbjudanden. Det är tänkbart att det uppstår en intressekonflikt mellan dessa, exem-

pelvis om målbolagsstyrelsen lyckas få till stånd en högre budpremie än vad som annars 

hade varit möjligt genom att locka en viss budgivare genom budrelaterade arrangemang 

samtidigt som det innebär att en annan budgivare avskräcks från att lämna ett bud. I en 

sådan situation vill jag mena att en in casu-bedömning måste ske för att avgöra vilken 

handling som bäst tillgodoser aktieägarnas intressen. 

I ett pressmeddelande från Kollegiet för svensk bolagsstyrning uppgavs att reglering-

en syfta till att stärka målbolagsstyrelsens roll för att gynna målbolagets aktieägare ge-

nom att förbättra förutsättningarna för konkurrensutsatta budprocesser.77 Uttalandet 

ligger i linje med det syfte som presenterats här vilket får sägas indikera att regeln 

kommer tillämpas enligt det syftet även om pressmeddelandet förstås saknar formellt 

rättskällevärde. Uttalandet vittnar också om en presumtion, som mot bakgrund av kom-

mentaren till punkt II.17a tycks råda, att konkurrerande bud i regel är gynnsamma för 

målbolagets aktieägare. Även om så inte nödvändigtvis är fallet sett till avkastning sva-

                                                                                                                                          
men kan läsas som att aktiemarknadsrättslig självregling ska tolkas med hänsyn till bakomliggande akti-
emarknadsrättsliga ändamål. 
75 Nyström, G, m.fl., Takeover-reglerna: En kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden och börsernas takeover-regler, s. 227 f. 
76 Jfr. princip c) i takeover-reglerna. 
77 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Kollegiet stärker målbolagsstyrelsens position i förslag till revide-
rade takeover-regler. 
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rar det ändå mot syftet att ge aktieägarna möjlighet att ta ställning till erbjudanden.78 

Det som däremot uttalades om att stärka målbolagets styrelses position har inte något 

stöd i takeover-reglerna eller andra rättskällor varför jag kommer att lämna det utan 

avseende då uttalandet skedde extrajudiciellt. Det syftet får anses uppfyllt genom förbu-

dets blotta existens och inte som någon princip som ska genomsyra tillämpningen av 

den då stöd för en sådan tillämpning saknas i rättskällorna. 

  

                                                
78 Se delkapitel 2.5. 
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4 Utländska rättskällor 
4.1 Kapitlets upplägg 
Svensk rätt gällande offentliga uppköpserbjudanden är starkt kopplad till, influerad av 

och bygger i viss mån på engelsk rätt. Även amerikansk rätt kan tillmätas betydelse för 

rättsutvecklingen.79 Den engelska regleringen kring deal protection redogörs därför för i 

större delen av detta kapitel medan kapitlet avslutas med en endast kort inblick i ameri-

kansk rätt. Delkapitlet om engelsk rätt inleds med en kort redogörelse för hur de 

svenska takeover-reglerna förhåller sig till den engelska Takeover Code för att fastställa 

vilken bäring argument för en tillämpning i enlighet med den engelska regleringen har. 

Därefter beskrivs Takeover Panels funktion och ändamål vilka, som framgår av en jäm-

förelse med avsnitt 3.2.3 ovan, är tämligen lika Aktiemarknadsnämndens funktion och 

ändamål. Efter det redogörs för bakgrunden till det engelska regelverkets centrala be-

stämmelse för avtal om deal protection, Takeover Code rule 21.2, följt av en kort be-

skrivning av dess funktion. I den bestämmelsen fastslås att den engelska motsvarigheten 

till budrelaterade arrangemang, offer-related arrangements, som huvudregel är för-

bjudna på den engelska takeover-marknaden. Närmare hur bestämmelsen hanteras i 

särskilda fall utvecklas i kapitel 5 och 6 för att där ställas i kontrast till den svenska re-

gleringen i syfte att belysa hur förbudet mot budrelaterade arrangemang kan tillämpas. 

Slutligen följer ett delkapitel om amerikansk rätt med fokus på den praxis som har bil-

dats i delstaten Delawares domstolar. 

 

4.2 Engelsk rätt 
4.2.1 Introduktion till det engelska regelverket och dess relation till de svenska 

takeover-reglerna 

För att avgöra vilken betydelse den engelska rätten på området kan tillmätas i svensk 

rätt måste rättsordningars förhållande till varandra utredas. Svensk rätt kring offentliga 

uppköpserbjudanden bygger i mångt och mycket på takeover-direktivet vilket i sin tur 

till stor del har sin grund i engelska Takeover Code.80 De svenska reglerna ska därför 

tolkas direktivkonformt och EU-direktivet ska vid behov förstås enligt dess engelska 

förebild vilket redan i sig i förlängningen är ett argument för att tolka och tillämpa de 

                                                
79 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 81. 
80 A.a. s. 256. 
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svenska reglerna i ljuset av de engelska.81 Dessutom byggde de svenska takeover-

reglerna redan innan takeover-direktivet på Takeover Code.82 Synen på den engelska 

regleringen som förebild förekommer inte bara hos den svenska regelskaparen utan de-

las av den svenska rättstillämparen.83 Även beträffande den i det här sammanhanget 

mest aktuella bestämmelsen i takeover-reglerna, punkt II.17a, har Takeover Code fun-

gerat som förebild genom rule 21.2.84 Såväl ordalydelse som kommentarer till bestäm-

melserna är mycket snarlika. Efter att den engelska förbudsbestämmelsen nu har varit i 

kraft i över fem år kan dess natur och praktiska funktion i viss utsträckning studeras och 

användas som referenspunkt vid tolkning och tillämpning av den svenska regleringen. 

Sammantaget vill jag mena att det föreligger mycket starka skäl för att ta inspiration 

från och läsa den svenska förbudsbestämmelsen i ljuset av den engelska. 

 

4.2.2 Takeover Code och Takeover Panel – funktion och ändamål 

Takeover Panel grundades år 1968 för att utfärda och administrera Takeover Code. Med 

stöd i brittiska Companies Act (2006) kap. 1 del 28 svarar Takeover Panel för vissa re-

gulatoriska funktioner som utöver att utfärda Takeover Code bland annat består i att 

utgöra första instans för tillämpningen av den.85 För att ge en bättre förståelse för Take-

over Panels behandling av de regler som redogörs för nedan i detta kapitel kan det vara 

fruktbart att redogöra för dess förhållande till reglerna och vad reglernas bakomliggande 

syften är. 

I Takeover Code Section A fastslås bland annat de syften som ligger bakom Takeo-

ver Code, vilka uppgifter Takeover Panel har och hur Takeover Code ska tolkas. Där 

uppges att Takeover Code är baserad på de principer som återfinns i takeover-direktivet 

art. 3. Dessa sex principer går att finna i Section B. Av dem är princip 3 av störst in-

tresse i det här sammanhanget. Den lyder: 

 

”The board of an offeree company must act in the interests of the company as a 

whole and must not deny the holders of securities the opportunity to decide on the 

merits of the bid.” 

 
                                                
81 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 256. 
82 A.a. s. 81 f, s. 256. 
83 A.a. s. 256. 
84 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Kollegiet stärker målbolagsstyrelsens position i förslag till revide-
rade takeover-regler. 
85 Takeover Code section A1 p. 1. 
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Principen svarar mot vad som i Section A1 p. 2 (a) stadgas som det huvudsakliga syftet 

bakom Takeover Code; att tillförsäkra aktieägarna i målbolaget en rättvis och lika be-

handling samt möjlighet att ta ställning till takeover-erbjudanden. Frågan om dispens 

ska lämnas för ett offer-related arrangement prövas i ljuset av den principen. Takeover 

Panel beaktar däremot inte något intresse av kommersiella eller finansiella för- och 

nackdelar med en takeover varken för de inblandade bolagen eller samhället i stort. 

Däremot kan argument som är hänförliga till bevarandet av finansmarknadens integritet 

och upprätthållandet av ett ordnat regelverk för offentliga uppköpserbjudanden beak-

tas.86 

Takeover Panel kan på flera sätt ge vägledning beträffande hur Takeover Code ska 

tolkas. Ett sådant sätt är att publicera vägledande dokument som kallas Practice State-

ments vilka hänvisas till vid flera tillfällen nedan. Dessa är inte bindande utan är endast 

menade som informella riktlinjer för hur särskilda bestämmelser vanligtvis tolkas av 

Takeover Panel.87 Då de är avsedda att spegla gällande praxis och utfärdas av uttolkaren 

av Takeover Code vill jag dock mena att de är tämligen tillförlitliga. 

 

4.2.3 Bakgrund till Takeover Code rule 21.2 

Nuvarande förbud mot offer-related arrangements i Takeover Code rule 21.2 lyder som 

följer: 
 

”a) Except with the consent of the Panel, neither the offeree company nor any 

person acting in concert with it may enter into any offer-related arrangement with 

either the offeror or any person acting in concert with it during an offer period or 

when an offer is reasonably in contemplation. 
 

(b) An offer-related arrangement means any agreement, arrangement or commit-

ment in connection with an offer, including any inducement fee arrangement or 

other arrangement having a similar or comparable financial or economic effect, 

but excluding:  
 

(i) a commitment to maintain the confidentiality of information provided that it 

does not include any other provisions prohibited by Rules 21.2(a) or 2.3(d) or ot-

herwise under the Code; 

                                                
86 Takeover Code section A1 p. 2 (a) och (b), Peetz, Protecting shareholders from themselves: How the 
United Kingdom’s 2011 amendments hit their mark, s. 415 f. 
87 Takeover Code section A11 p. 6 (a). 
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(ii) a commitment not to solicit employees, customers or suppliers; 
  

(iii) a commitment to provide information or assistance for the purposes of obtai-

ning any official authorisation or regulatory clearance; 
 

(iv)  irrevocable commitments and letters of intent; 
 

(v)  any agreement, arrangement or commitment which imposes   

obligations only on an offeror or any person acting in concert with it, other than 

in the context of a reverse takeover; 
 

(vi) any agreement relating to any existing employee incentive arrangement; and 
 

(vii) an agreement between an offeror and the trustees of any of the offeree com-

pany’s pension schemes in relation to the future funding of the pension scheme.”  
 

Innan 2011 gällde enligt Takeover Code rule 21.2 i dess dåvarande utförande att en in-

ducement fee var tillåten men skulle vara utformad de minimis, med vilket menades att 

den skulle vara så låg som möjligt. Som huvudregel fick den inte överstiga en procent 

av erbjudandets värde.88 Dessutom skulle målbolagets styrelse och dess finansiella råd-

givare skriftligen meddela Takeover Panel att de ansåg aktuell inducement fee ligga i 

aktieägarnas intresse. Då takeover-reglerna saknade reglering beträffande deal pro-

tection vid den tidpunkten är det inte helt säkert vad som var gällande rätt i Sverige. 

Aktörerna på den svenska marknaden synes dock ha anpassat sig till den engelska en-

procentregeln och den förhärskande uppfattningen i doktrin tycks ha varit att mark-

nadens agerande stämde överens med vad Aktiemarknadsnämnden skulle ha tillåtit om 

frågan ställts på sin spets i ett offentligt uttalande.89 

I slutet av år 2009 skedde ett medialt uppmärksammat uppköpserbjudande som anses 

ha varit en starkt pådrivande faktor bakom 2011 års ändring av Takeover Code.90 Kraft 

Foods lämnade ett fientligt takeover-erbjudande till Cadburys aktieägare vilket först i 

januari år 2010 blev rekommenderat av målbolagsstyrelsen. Under tiden däremellan 

ändrades ägarstrukturen i Cadbury på så sätt att kortsiktiga hedgefonder och andra ägare 
                                                
88 Panel Consultation Paper PCP2010/2, Review of certain aspects of the regulation of takeover bids, s. 
82. 
89 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 238., Statt-
in, Deal Protection och god sed på aktiemarknaden, s. 45. 
90 Peetz, Protecting shareholders from themselves: How the United Kingdom’s 2011 amendments hit their 
mark, s. 414. 
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med avsikt att avyttra sina andelar kort tid efter sin investering steg från omkring fem 

procent av aktierna till strax över trettio procent. Såväl fackliga organisationer och poli-

tiker som allmänheten riktade kritik mot affären, i huvudsak mot att arbetstillfällen 

skulle försvinna från England på grund av de kortsiktiga investerarnas intresse av snabb 

avkastning.91 Kritikerna menade att budbolagens ställning var för stark vilket var en 

uppfattning som delades både av Takeover Panels organ Code Committee som arbetade 

fram 2011 års ändring av Takeover Code och merparten av de aktörer som Code Com-

mittee rådfrågade beträffande regeländringen.92 Code Committee menade att budrelate-

rade arrangemang med en så hög inducement fee som enligt reglerna var möjligt hade 

blivit marknadspraxis vilket satte målbolaget i en alltför svag förhandlingsposition.93 

Detta ansågs både leda till att målbolagets aktieägare berövades möjligheten att avgöra 

vilket bud som var mest lönsamt och att förutsättningarna för konkurrerande budgivare 

försämrades.94 Av dem som Code Committee tillfrågade om regeländringen år 2011 

uttryckte omkring en tredjedel en oro för att den nya regleringen skulle ha en avskräck-

ande verkan på initiala budgivare då tröskeln för att lägga ett bud höjdes genom att möj-

ligheten att förse sig med den kostnadstäckningsgaranti som inducement fees innebär 

skulle begränsas.95 På så sätt menade kritikerna att regleringen i motsats till dess syfte 

skulle missgynna målbolagets aktieägare. Code Committee höll med om att den risken 

fanns men menade att budrelaterade arrangemang avhåller konkurrerande budgivare 

från att lämna bud vilket även det missgynnar målbolagets aktieägare. Code Committee 

nådde slutsatsen att argumenten tog ut varandra och beslutade därför med stöd av majo-

riteten att införa förbudet mot offer-related arrangements.96 Det var ett avsteg från mer-

parten av de regelverk som då gällde på de välutvecklade börserna i västvärlden, inklu-

sive den amerikanska.97 

                                                
91 Peetz, Protecting shareholders from themselves: How the United Kingdom’s 2011 amendments hit their 
mark, s. 412 ff. 
92 Panel Statement 2010/22, Code Committee – Review of certain aspects of the regulation of takeover 
bids, s. 14, Panel Consultation Paper 2010/2, Review of certain aspects of the regulation of takeover bids, 
s. 80. 
93 Panel Statement 2010/22, Code Committee – Review of certain aspects of the regulation of takeover 
bids, s. 14, Panel Consultation Paper 2010/2, Review of certain aspects of the regulation of takeover bids, 
s. 80. 
94 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 1, särskilt p. 1.2. 
95 Patrone, Sour Chocolate: The U.K. Takeover Panel’s Improper Reaction to Kraft’s Acquisition of Cad-
bury, s. 80 f. 
96 Panel Consultation Paper 2011/1, Review of certain aspects of the regulation of takeover bids: Pro-
posed amendments to the Takeover Code, Section 3, Peetz, a.a. s. 424 f. 
97 Peetz, a.a. s. 414, 423 f. 
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Under det första året som den nya regleringen var i kraft söktes inte en enda dispens 

för att ingå avtal om inducement fee enligt not 1 till Takeover Code 21.2.98 Dispens 

enligt not 2 begärdes endast en gång under samma tidsperiod trots att en sådan formell 

auktionsprocess som not 2 avser skedde 16 gånger under den perioden.99 Användandet 

av budrelaterade arrangemang tycks alltså ha minskat kraftigt och är inte längre mark-

nadspraxis. Kravet på Takeover Panels medgivande för att budrelaterade arrangemang 

ska vara tillåtna verkar alltså inte enbart har inneburit en ändrad presumtion utan tycks, i 

likhet med dess ändamål, ha haft en kraftigt begränsande inverkan budrelaterade ar-

rangemang. 

 

4.3 Amerikansk rätt 
På den amerikanska marknaden är det inte bara marknadspraxis att deal protection, 

framförallt inducement fees, används vid takeovers utan de är dessutom generellt sett 

mer tilltagna än vad de är och har varit på den brittiska och svenska marknaden.100 På 

grund av det amerikanska rättsväsendets vana av att hantera avtal om deal protection 

vill jag mena att den amerikanska rättsordningen kan tjäna som förhållningspunkt för 

den svenska förbudsbestämmelsen trots rättsordningarnas uppenbara skillnader.101 I 

amerikansk rätt är Delawares domstolars avgöranden av störst betydelse av de ameri-

kanska delstatsdomstolarna då över 50 % av USA:s noterade bolag och över 60 % av 

bolagen på Fortune 500 har sin hemvist i Delaware.102 En utgångspunkt i dessa domsto-

lars bedömning är att användandet av avtal som begränsar förekomsten av konkurre-

rande bud och på så sätt stoppar en budgivning bör motverkas samtidigt som några hin-

der inte bör ställas upp mot avtal som föranleder att en initial budgivare inleder en bud-

givningsprocess.103 Det följer bland annat av rättsfallet Revlon Inc. v. MacAndrews & 

                                                
98 Panel Statement 2012/8, Code Committee – Review of the 2011 Amendments to the Takeover Code s. 
14. 
99 A. st. 
100 Peetz, Protecting shareholders from themselves: How the United Kingdom’s 2011 amendments hit 
their mark, s. 424. Se även delkapitel 2.4.  
101 Jag ska inte ge någon redogörelse för det amerikanska rättssystemet eller de specifika reglerna här men 
i korthet kan nämnas att de federala lagar som är av störst betydelse är 1933 års Securities Act, 1934 års 
Securities Exchange Act och 1968 års tillägg till den senare som kallas Williams Act. Av dessa följer 
bland annat regler om offentliga uppköpserbjudanden i syfte att upprätthålla förtroendet för aktiemark-
naden och skydda målbolagets aktieägare. Se utförligt Carlson, American Business Law, särskilt s. 224 ff. 
102 State of Delaware, Why Businesses Choose Delaware, State of Delaware, se även Saulsbury, The 
Availability of Takeover Defences and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies, 
s. 118.  
103 Hatch, Clearly Defining Preclusive Corporate Lock-Ups: A Bright-Line Test for Lock-Up Provisions 
in Delaware, s. 1276. 
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Forbes Inc. enligt vilket en skyldighet inträder för målbolagets styrelse att verka för att 

få till stånd ett så högt pris som möjligt när ett uppköp är oundvikligt.104 Den utgångs-

punkten stämmer väl överens med den svenska regleringens syften vilket jag ser som 

ytterligare ett argument att använda amerikansk rätt som vägledning. 

Delawares domstolar har ställt upp tre kriterier för att avgöra om ett avtal om deal 

protection är legitimt. Avtalet om deal protection får (i) inte i praktiken omöjliggöra att 

andra bud lämnas, (ii) måste stärka målbolagets aktieägares möjlighet att få maximal 

avkastning på sina aktier om budets genomförande skulle innebära att budgivaren blir 

majoritetsägare och (iii) vara ingånget på ett informerat vis. Är dessa tre kriterier upp-

fyllda är ingåendet av avtalet skyddat av business judgment rule vilket innebär att sty-

relsen presumeras ha agerat i enlighet med bolagets bästa. Bevisbördan ligger på den 

part som driver en skadeståndstalan och vill hävda att målbolagets styrelse har handlat 

på ett klandervärt sätt. Domstolen behandlar då inte frågan huruvida beslutet var korrekt 

som sådant utan endast om det har förberetts på ett informerat vis, om det fanns något 

rationellt affärsmässigt motiv bakom beslutet, om styrelsen har varit ojävig och obero-

ende samt om den har förfarit grovt oaktsamt.105 

  

                                                
104 Revlon Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings Inc. 
105 Hatch, Clearly Defining Preclusive Corporate Lock-Ups: A Bright-Line Test for Lock-Up Provisions, 
s. 1275. Inom ramen för den här uppsatsen förs inte diskussionen om huruvida business judgment rule 
kan sägas existera i någon form i svensk rätt, därom ex. Stattin, Företagsstyrning. En studie av aktiebo-
lagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 367 ff. 
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5 Förbudets omfattning 
5.1 Kapitlets syfte och disposition 
Kapitlet är uppdelat i två delkapitel. I det första av dessa avhandlas vilka avtal som ryms 

inom förbudsbestämmelsens ordalydelse. I det presenteras först den svenska bestäm-

melsen och vad som följer av den vilket följs av en redogörelse för hur den kan förstås i 

ljuset av engelsk rätt och mot bakgrund av regelns bakomliggande syften. I det därpå 

följande delkapitlet om förbudets undantag är ordningen den omvända. Det är strukture-

rat utifrån de undantag som anges i noterna till den engelska bestämmelsen varpå en 

diskussion förs i samband med varje där angivet undantag kring huruvida ett liknande 

undantag kan göras i svensk rätt. 

 

5.2 Ordalydelsen 
Definitionen av vad som avses med budrelaterade arrangemang ges i punkt II.17a 2 st.: 
 

”Med budrelaterade arrangemang avses varje till erbjudandet relaterat arrange-

mang som innebär en förpliktelse för målbolaget gentemot budgivaren, dock inte 

sekretessförpliktelser eller åtaganden att inte värva budgivarens anställda, kun-

der eller leverantörer.” 
 

Enligt ordalydelsen omfattas alltså endast arrangemang som innebär en förpliktelse för 

målbolaget gentemot budgivaren och inte arrangemang som enbart innebär en förplik-

telse för budgivaren. Dessutom undantas sekretessförpliktelser och vissa så kallade non-

solicitation-klausuler.106 Värt att notera är också att regeln endast uttryckligen omfattar 

avtal som innebär en förpliktelse för målbolaget. I kommentaren förtydligas att avtal 

som inte innebär en förpliktelse för målbolaget därför inte är att betrakta som budrelate-

rade arrangemang och således faller utanför ramen för förbudet. Det torde innebära att 

irrevocables faller utanför förbudet.107 En annan skillnad i förhållande till den engelska 

regleringen är att det inte anges uttryckligen att regeln omfattar avtal som ingås av nå-

gon annan än målbolaget eller budbolaget men som handlar i samförstånd med något av 

dem. Den svenska regeln är förvisso formulerad på ett så pass öppet sätt att sådana avtal 

ryms inom definitionen men takeover-reglerna binder endast målbolaget och budbola-

                                                
106 Sevenius, R, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 3. 
107 Härom avsnitt delkapitel 5.3 direkt nedan. 
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get. Med hänsyn till att regeln ska tolkas ändamålsenligt kan den dock knappast kring-

gås av att parterna ingår avtalen genom någon form av bulvan. Någon skillnad torde 

därför inte råda mellan reglernas omfattning i det avseendet. 

I kommentaren till punkt II.17a ges en exemplifierande uppräkning av budrelaterade 

arrangemang som har förekommit på den svenska marknaden och som omfattas av för-

budet. Av den framgår att no shop-klausuler, no talk-klausuler, informationsförpliktelser 

och inducement fees är att betrakta som otillåtna budrelaterade arrangemang.108 Dessa 

är som nämndes endast exempel och med hänsyn till förbudets vida formulering torde 

en rad andra tänkbara förpliktelser för målbolaget i samband med ett offentligt erbju-

dande falla inom ramen för förbudet. Dessa är dock de vanligast förekommande for-

merna av deal protection och därför de mest relevanta att nämna.109 

I den engelska regleringen omfattas även så kallade bid conduct agreements av för-

budet såtillvida de inte faller under något av undantagen som anges i rule 21.2(b).110 Ett 

bid conduct agreement är ett avtal som styr parternas, särskilt målbolagets, agerande i 

förhållande till budets presentation, genomförande, villkor och liknande.111 Som exem-

pel på otillåtna former av sådana avtal har Takeover Panel bland annat framhållit avtal 

som reglerar hur målbolaget får styra sin verksamhet fram till erbjudandets genomfö-

rande eller misslyckande, begränsar målbolagets möjligheter att ge utdelning eller be-

gränsar målbolagets möjligheter att förse aktieägarna eller andra med information rö-

rande erbjudandet.112 Med hänsyn till den öppna formuleringen i takeover-reglerna 

punkt II.17a vill jag mena att bestämmelsen inte kan kringgås genom att ingå avtal som 

har karaktären av ett budrelaterat arrangemang i ett bid conduct agreement. Ett avtal om 

hur målbolaget ska agera i förhållande till budet är i allra högsta grad relaterat till budet 

och om det innebär någon form av förpliktelse för målbolaget omfattas det således av 

förbudet. 

 

 

 

                                                
108 Om begreppens betydelse se delkapitel 2.3. 
109 Se avsnitt 2.4. 
110 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 7 p. 7.1. 
111 Se ex. Dätwyler Holding AG, Bid Conduct Agreement 14 June 2016 Between Premier Farnell PLC 
and Dätwyler Holding AG. 
112 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 7 f. p. 7.2. Vissa be-
gränsningar av information får dock göras, se direkt nedan i delkapitel 5.3. 
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5.3 Förbudets undantag 
I rule 21.2 (b) anges vissa givna undantag från regeln: 
 

”(i) a commitment to maintain the confidentiality of information provided that it 

does not include any other provisions prohibited by Rules 21.2(a) or 2.3(d) or ot-

herwise under the Code; 
 

(ii) a commitment not to solicit employees, customers or suppliers;  
 

(iii) a commitment to provide information or assistance for the purposes of obtai-

ning any official authorisation or regulatory clearance;  
 

(iv)  irrevocable commitments and letters of intent;   
 

(v)  any agreement, arrangement or commitment which imposes   

obligations only on an offeror or any person acting in concert with it, other than 

in the context of a reverse takeover;  
 

(vi) any agreement relating to any existing employee incentive arrangement; and  
 

(vii) an agreement between an offeror and the trustees of any of the offeree com-

pany’s pension schemes in relation to the future funding of the pension scheme.” 
 

De första två undantagen återfinns även i den svenska förbudsbestämmelsen. Det första 

undantaget avser sekretessavtal och är tillämpligt såtillvida sekretessavtalet inte ställs 

upp i strid med styrelsens skyldighet att yttra sig om bud som följer av rule 2.3(d), för-

budet mot offer-related arrangements i rule 21.2(a) vilket exempelvis kan vara fallet om 

avtalet är så pass vittomfattande att det de facto innebär en exklusivitetsförpliktelse för 

målbolaget, eller i strid med någon annan bestämmelse i Takeover Code. Sekretessavtal 

beträffande information som är nödvändig för en företagsbesiktning och information 

rörande vissa villkor för erbjudandet är exempel på tillåtna sekretessavtal.113 Detta är 

förståeligt med hänsyn till den ökade informationsasymmetri som det annars skulle in-

nebära för konkurrerande intressenter att inte kunna utföra en företagsbesiktning.114 

Enligt Chois Capital need theory leder det till högre kapitalanskaffningskostnader då 

den rationelle investeraren kräver ersättning för den ökade risk informationsasymmetrin 

                                                
113 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 2, p. 2. 
114 Om informationsasymmetri se Jensen & Meckling, Theory of the firm: Managerial behaviour, agency 
costs and ownership structure. 
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innebär.115 Den teorin har senare visat sig ha genomslag i praktiken på den amerikanska 

marknaden.116 Samtidigt innebär röjandet av företagshemligheter och andra proprietära 

tillgångar en kostnad för bolaget.117 För att undvika onödiga transaktionskostnader som 

till syvende och sist landar på aktieägarna är det därför förståeligt att de undantas från 

engelsk rätt. Det är därför sannolikt sådana avtal som avses med undantaget i den 

svenska regeln medan avtal av den typ som inte innefattas i det engelska regelverkets 

undantag sannolikt inte heller gör det i den svenska regeln. Ett sekretessavtal som är av 

den omfattningen att styrelsens skyldighet att yttra sig om bud enligt takeover-reglerna 

punkt II.19 torde alltså inte omfattas av undantaget. En tydlig gräns måste också dras 

mellan sekretessavtal och exklusivitetsavtal. Som nämnts direkt ovan räknas exklusivi-

tetsavtal upp som ett av de avtal som förbudet särskilt riktar sig mot. 

Det andra undantaget gäller så kallade non-solicitation-avtal vilket är åtaganden att 

inte värva anställda, kunder eller leverantörer från den andre parten.118 Den formen av 

avtal har inte adresserats av Takeover Panel, varken genom något Practice Statement 

eller Panel Statement.119 Det är dock tämligen självförklarande och fordrar i min me-

ning inte någon närmare kommentar. 

Resterande fem undantag har inte omnämnts i den svenska regleringen. Dessa be-

hövs därför troligen sökas dispens för utom i de fall som jag uttryckligen påstår borde 

falla utanför förbudets tillämpningsområde.120 Det tredje undantaget gäller avtal om 

tillhandahållande av assistans och information som är nödvändig för att erhålla någon 

form av godkännande av en myndighet eller för att få ett godkännande enligt någon 

form av självreglering. Det är tänkbart att detta exempelvis tar sikte på tillhandahållan-

det av den information som krävs för att få ett godkännande av en konkurrensmyndighet 

att genomföra den aktuella företagsöverlåtelsen. En annan situation som omfattas är då 

budbolaget behöver viss information för att kunna upprätta en tillräckligt utförlig erbju-

dandehandling till målbolagets aktieägare.121 Då sådan assistans snarast möjliggör för 

en intressent att lämna ett bud och inte kan sägas ha någon avskräckande effekt på andra 

budgivare vill jag mena att den typen av åtaganden regelbundet bör godtas av Aktie-

                                                
115 Choi, Financial disclosure and entry to the European capital market. 
116 The Financial Accounting Standards Board, Improving Business Reporting: Insights inro Enhancing 
Voluntary Disclosure. 
117 Berger & Hann, Segment Profitability and the Proprietary and Agency Costs of Disclosure. 
118 Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden. 
119 http://www.thetakeoverpanel.org, senast kontrollerad 18/7 2016. 
120 Det gäller främst undantagsfall fyra om irrevocables och i viss mån undantagsfall fem om arrange-
mang som inte innebär förpliktelser för målbolaget. Se närmare nedan i förevarande delkapitel. 
121 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 2 p. 3.2. 
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marknadsnämnden. Då det innebär ett åtagande för målbolaget som är relaterat till budet 

torde dock dispens krävas innan avtalet ingås. Målbolagets styrelse måste också beakta 

principen om likabehandling av budgivare såtillvida sakliga skäl att frångå den inte fö-

religger.122 Andra åtaganden, såsom att assistera vid upprättandet av ett obligationspro-

spekt, omfattas däremot inte av undantaget i engelsk rätt. Möjligen något motsägelse-

fullt framhålls att målbolaget ändå är tillåtet att assistera budbolaget med den typen av 

tjänster så länge ett avtal, arrangemang eller åtagande att göra så inte sluts.123 För 

svensk rätts vidkommande är min bedömning att utrymmet är mycket begränsat för att 

utföra handlingar som är förbjudna att avtala om. Såtillvida handlingarna inte utförs 

negotiorum gestio eller sker som en gåva utan budbolagets förmedlade önskan finner 

jag det vara svårt att konstruera en situation där utförandet av tjänsten inte i sig utgör en 

accept, om inte annat så genom konkludent handlande, av ett underförstått anbud varvid 

ett avtal har ingåtts.124 

Det fjärde undantaget rör målbolagets styrelsemedlemmars ingående av så kallade ir-

revocables och letters of intent. Sådana åtaganden är tillåtna förutsatt att åtagandet ingås 

i egenskap av aktieägare och inte i egenskap av styrelseledamot. Så anses vara fallet om 

förpliktelsen endast avser accept av bud avseende egna aktier eller att rösta på visst sätt 

på en bolagsstämma.125 Åtaganden som typiskt sett skulle falla under förbudet mot of-

fer-related arrangements såsom no shop-klausuler eller åtaganden att rekommendera 

bud och andra åtaganden som styrelseledamoten endast kan utföra i egenskap av styrel-

seledamot såsom att leda målbolaget på ett visst sätt är inte tillåtna.126 

Börsernas inregistreringskontrakt ingås mellan börsen och det bolag vars aktier är 

upptagna för handel på den. Aktieägarna i det noterade bolaget är således inte part i av-

talet och därför inte bundna av takeover-reglerna. Budbolaget är dock förbundet att följa 

takeover-reglerna enligt LOU 2 kap. 1 §, varför förbudsbestämmelsen ändå kan vara 

tillämpbar. Av ordalydelsen i takeover-reglerna punkt II.17a följer dock att förbudet tar 

sikte på avtal som innebär en förpliktelse för målbolaget. Det kan knappast sägas vara 

fallet när förpliktelsen endast avser en aktieägare. Tvärtom torde sådana avtal uppmunt-

ras då det är ett sätt för aktieägarna att ta i linje med reglernas syften själva styra över 

vilka bud som gynnas. Är aktieägaren styrelseledamot i målbolaget får samma bedöm-

                                                
122 Kommentaren till takeover-reglerna punkt II.17. 
123 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 3 p. 3.3. 
124 Ramberg & Ramberg, Allmän Avtalsrätt, särskilt s. 86 ff. och 108 f. 
125 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 3 ff. p. 4.2 och 4.5. 
126 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 4 p. 4.3. 
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ning göras som i engelsk rätt. Uppfylls förpliktelserna i egenskap av aktieägare är avta-

let att betrakta som en irrevocable och är således tillåten medan förpliktelser som upp-

fylls i egenskap av styrelseledamot är att betrakta som ett budrelaterat arrangemang för 

vilket dispens måste lämnas för att det ska vara tillåtet. Den hattproblematik som gäller 

enligt den engelska regleringen synes alltså även råda för den svenska. Hur avtalet be-

traktas beror på vilken form av förpliktelse som det innefattar. Eftersom rena irre-

vocables faller utanför regleringens tillämpningsområde behöver inte något tillstånd 

sökas av Aktiemarknadsnämnden trots att Takeover Panel har ansett det nödvändigt att 

uttryckligen undanta dem från den engelska förbudsbestämmelsen och därigenom signa-

lerat att de annars hade varit att betrakta som deal protection. 

Det ska i sammanhanget påpekas att irrevocables som ingås med en styrelseledamot 

enligt Aktiemarknadsnämndens praxis leder till att denne av jävsskäl inte kan delta i 

styrelsens handläggning av frågor relaterade till budet.127 Det torde dock inte förta sty-

relseledamoten möjligheten att ingå sådana avtal. 

Som intressant kuriosa kan i sammanhanget även nämnas att den engelska mark-

naden efter 2011 års regeländring visade tydliga tecken på att irrevocables intog en vik-

tigare roll. Detta skulle kunna bero på att de fyller en liknande funktion som avtal om 

deal protection genom att minska budbolagets risk och förbättra förutsättningarna för att 

budet lyckas och därför har fungerat som substitut till sådana avtal. Året efter förbuds-

bestämmelsens införande ingicks hard irrevocables, vilket är irrevocables som i regel är 

giltiga oavsett händelseutveckling efter att avtalet ingåtts, med styrelseledamöter i mål-

bolaget i omkring åttio procent av alla takeover-erbjudanden.128 Jag vill mena att förut-

sättningarna är goda för att en liknande händelseutveckling tar plats på den svenska 

marknaden i efterdyningarna av det svenska förbudet. Irrevocables har naturligtvis en 

större effekt när en storägare ingår avtalet än om en ägare av en mindre andel gör det, 

och den svenska aktiemarknaden präglas av relativt starka kontrollägare.129 Frågan hur 

irrevocables ska behandlas i svensk rätt kan därför vara av stor betydelse. 

Det femte undantaget avser arrangemang som endast innebär förpliktelser för budbo-

laget eller någon som handlar i samförstånd med det. Med andra ord undantas arrange-

mang som inte innebär någon förpliktelse för målbolaget, vilket stämmer överens med 

hur det svenska förbudet är formulerat. Undantaget har en tydlig koppling till den eng-

                                                
127 AMN 2008:43.  
128 Clifford Chance LLP, Impact of the 2011 UK Takeover Code Reform – One Year On, s. 9 f. 
129 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 195. 



 36 

elska bestämmelsens bakomliggande syfte att stärka målbolagets förhandlingsmässiga 

position men får även sägas ligga i linje med det för de två aktuella rättsordningarna 

gemensamma syftet att ge aktieägarna möjlighet att ta ställning till erbjudanden då såd-

ana avtal inte kan tänkas medföra någon inlåsningseffekt för målbolagets del.130 Jag vill 

därför mena att det förefaller naturligt att läsa den svenska förbudsbestämmelsen e 

contrario:  
 

”Med budrelaterat arrangemang avses varje till erbjudandet relaterat arrange-

mang som innebär en förpliktelse för målbolaget gentemot budgivaren (…)” 
 

Läses bestämmelsen e contrario avses alltså inte arrangemang som inte innebär någon 

förpliktelse för målbolaget gentemot budgivaren. Sådana avtal är således tillåtna enligt 

takeover-reglerna.131 I engelsk rätt gäller undantaget däremot inte vid så kallade reverse 

takeovers, vilket enligt Takeover Code section C10 avser situationen då det egna kapi-

talet i budbolaget kan komma att öka med mer än hundra procent till följd av att upp-

köpserbjudandet lyckas.132 I den situationen är maktbalansen mellan budbolag och mål-

bolag förskjuten till målbolagets förmån, och det kan ifrågasättas vilket bolag som de 

facto intar rollen som budbolag respektive målbolag. Avsteget från undantaget kan där-

för motiveras av den engelska regleringens bakomliggande syfte att stärka målbolagets 

förhandlingsposition. Då det syftet inte ligger bakom den svenska regleringen vill jag 

mena att det inte är motiverat i svensk rätt. Aktieägarnas rätt att ta ställning till varje 

erbjudande innefattar inte en rätt att ta ställning till varje uppköpserbjudande som före-

taget lämnar. En sådan rätt kommer snarare till uttryck genom kravet att en sådan affär i 

många fall är av sådan magnitud och ovanlighet att det endast faller inom bolagsstäm-

mans kompetens och således måste godkännas av aktieägarna.133 

Det sjätte undantaget rör avtal om redan existerande incitamentsprogram för målbo-

lagets anställda. Undantaget avser endast avtal som reglerar hur de ersättningar som 

följer av incitamentsprogrammen ska behandlas i förhållande till budet.134 Distinktionen 

mellan existerande incitamentsprogram och eventuella framtida incitamentsprogram är 

viktig att betona. Ett avtal genom vilket målbolaget åtar sig att inte ingå incitamentspro-

                                                
130 Takeover-direktivet art. 3, Takeover Code Section B p. 3,  
131 Vilket också framgår att de är av kommentaren till takeover-reglerna punkt II.17a. 
132 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 5 p. 5. 
133 Johansson & Nial, Nials Svensk Associationsrätt i Huvuddrag, s. 111 ff. 
134 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 6 p. 6.1. 
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gram med de anställda är inte tillåtet.135 Undantaget tar istället sikte på klarlägganden av 

hur många nya aktier som kan komma att ges ut till följd av incitamentsprogram för att 

underlätta överlåtelsen rent praktiskt.136 Då syftet endast är att underlätta transaktionen 

och inte att avhålla konkurrerande budgivare vill jag mena att sådana avtal kommer 

godkännas även av Aktiemarknadsnämnden. Eftersom avtalet knappast innebär några 

förpliktelser att tala om för målbolagets del är det rent av möjligt att avtalen faller utan-

för förbudets tillämpningsområde. 

Det sjunde undantaget avser avtal med förvaltare av målbolagets anställdas pensioner 

rörande framtida inbetalningar. Undantaget har inte kommenterats närmare av Takeover 

Panel men torde ha införts för att underlätta en överlåtelse av företaget utan att problem 

uppstår kring de anställdas pensioner. Då det knappast kan sägas ha någon avskräck-

ande effekt att ingå sådana avtal torde de vara tillåtna även i svensk rätt. I vilken ut-

sträckning sådana avtal används eller behövs i svensk rätt låter jag däremot vara osagt. 

  

                                                
135 A.a. s. 6 f. p. 6.2. 
136 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 6 p. 6.1. 
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6 Dispens från förbudet 
6.1 Kapitlets syfte och disposition 
Avsikten med förevarande kapitel är att utreda den andra av de två frågor som i inled-

ningen är uppställd för att besvara arbetets syfte: 
 

I vilka situationer kommer dispens beviljas för avtal som omfattas av förbudet i 

takeover-reglerna punkt II.17a? 
 

Kapitlet inleds med en redogörelse för vad som i allmänhet gäller rörande dispens för 

takeover-reglerna och vad det innebär för den aktuella förbudsbestämmelsen. Därefter 

följer en analys av de tre dispensskäl som särskilt anges i bestämmelsens kommentar 

vilken i sin tur följs av en analys av vilken form av budrelaterade arrangemang som kan 

bli föremål för dispens. 

 

6.2 Allmänt om dispens för budrelaterade arrangemang 
Enligt takeover-reglerna punkt I.2 kan Aktiemarknadsnämnden medge undantag från 

reglerna vilket enligt kommentaren till bestämmelsen förutsätter att särskilda skäl före-

ligger. Avsteg kan enligt kommentaren också göras om en tillämpning av en bestäm-

melse är oförenlig med dess syften. Som redogjordes för i delkapitel 3.5 ovan syftar 

förbudet i första hand till att begränsa utrymmet för arrangemang som försämrar förut-

sättningarna för att konkurrerande bud ska lämnas. Det specifika syftet är framförallt 

sprunget ur regelverkets ändamål att ge aktieägarna möjlighet att själva ta ställning till 

erbjudanden.137 Dispens torde därför kunna beviljas för budrelaterade arrangemang som 

främjar den möjligheten snarare än motverkar den. Enligt kommentaren till punkt II.17a 

anges att just sådana budrelaterade arrangemang kan tillåtas. Där heter det att dispens 

kan lämnas om arrangemanget: 
 

”förbättrar snarare än försämrar utsikterna till en konkurrensutsatt erbjudandesi-

tuation” 
 

Enligt kommentaren är det inte skäl nog att en intressent kräver att budrelaterade ar-

rangemang ingås oavsett huruvida målbolaget motsätter sig det. Istället ges en exempli-

fierande uppräkning av tre särskilda situationer för vilka dispens kan medges. Med hän-

                                                
137 Se delkapitel 3.4 och 3.5. 
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syn till hur kommentaren är skriven får det antas att de uppräknade situationerna anses 

vara sådana då budrelaterade arrangemang i regel förbättrar förutsättningarna för att en 

så kallad konkurrensutsatt erbjudandesituation uppstår. 

 

6.3 De tre särskilt angivna dispensskälen 
Den första av de situationer som särskilt angivits i kommentaren för vilka dispens kan 

medges är den då två jämbördiga parter vill ingå ömsesidiga åtaganden i samband med 

förhandlingar om en fusion, en så kallad merger of equals.138 Vid en merger of equals 

kan ingendera av parterna identifieras som bud- eller målbolag, utan parterna betraktar 

varandra som likar. I sådana transaktioner är aktier det vanligaste betalmedlet och någon 

brudpremie betalas normalt sett inte.139 Bolagen i en sådan transaktion har vanligen 

jämförbara marknadsvärden och aktieägarna i de respektive bolagen kommer efter fus-

ionen äga omkring hälften vardera av aktierna i det nya företaget. Avtalet innebär vanli-

gen också någon form av maktdelning mellan ledningen i de respektive bolagen.140 Un-

dantaget framstår som något underligt då det i första hand tycks vara motiverat av att 

målbolaget inte befinner sig i ett förhandlingsmässigt underläge och därför inte är i be-

hov av förbudets skydd. Det ändamålet kan ha legat bakom förbudet men uppges inte 

som ett syfte i någon rättskälla.141 Undantaget är i sig tydligt och fordrar inte någon 

närmare analys. Om parterna och avtalet uppfyller den karakteristik för en merger of 

equals som här har beskrivits föreligger skäl att lämna dispens för ett budrelaterat ar-

rangemang. 

Den andra situationen som omnämns i kommentaren är den då det budrelaterade ar-

rangemanget ges till en konkurrerande budgivare som målbolagsstyrelsen är vänligt 

inställd till när det initiala budet inte har rekommenderats.142 Mot bakgrund av regle-

ringens syfte att tillgodose aktieägarnas intresse som också följer av styrelsens lojali-

tetsplikt torde med bestämdhet, som Stattin har påpekat, sådana avtal endast vara tillåtna 

om det konkurrerande budet är mer gynnsamt för aktieägarna och inte bara för målbo-

                                                
138 Lebovitch & Morrison, Calling a Duck a Duck: Determining the Validity of Deal Protection Provis-
ions in Merger of Equals Transactions. 
139 Bainbridge, Mergers and Acquisitions  s. 28. 
140 A.st. 
141 Se delkapitel 3.4. 
142 Den konkurrerande budgivaren kallas i det fallet white knight. 
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lagsstyrelsen.143 Dispensskälet förekommer även i engelsk rätt där det i Takeover Code 

rule 21.2 note 1 föreskrivs att: 
 

”Where an offeror has announced a firm intention to make an offer which was not 

recommended by the board of the offeree company at the time of that announce-

ment and remains not recommended, the Panel will normally consent to the offe-

ree company entering into an inducement fee arrangement with a competing of-

feror (…)” 
 

I engelsk rätt tycks vid en e contrario-läsning andra deal protection-avtal än en induce-

ment fee vara uteslutna i sådana fall. Då en måttlig inducement fee förefaller vara bättre 

lämpad för att locka till sig budgivare utan att ha en avskräckande effekt på andra bud-

givare än andra former av deal protection vill jag mena att utrymmet är större för att 

bevilja dispens för en inducement fee än exempelvis ett exklusivitetsavtal.144 Jag ser 

dock inte något absolut hinder i svensk rätt mot att bevilja dispens för ett exklusivitets-

avtal i en white knight-situation om dispens för sådana avtal kan beviljas i andra situat-

ioner.145 

Den tredje och sista situationen för vilken dispens uttryckligen kan ges är den då 

budrelaterade arrangemang ingås i samband med en av målbolaget initierad försälj-

ningsprocess. Hur en sådan försäljningsprocess ska vara utformad för att dispens ska 

beviljas uppges inte. Även i engelsk rätt beviljas dispens som huvudregel vid en så kal-

lad formal sale process vilket är en auktionsprocess genom vilken målbolaget offentlig-

en söker budgivare.146 Dispensen ges då i huvudregel för en inducement fee men kan i 

exceptionella fall beviljas även för andra former av offer-related arrangements. Vid in-

förandet av förevarande dispensskäl hade Takeover Panel särskilt uppköp av företag 

som bedriver en formal sale process i syfte att genomföra en omstrukturering som är 

nödvändig på grund av finansiella svårigheter i åtanke.147 Ett sådant scenario är det yt-

tersta tecknet på att en försäljning är nödvändig och även i andra situationer torde det 

                                                
143 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 337. Se 
delkapitel 3.4 och 3.5 ovan. 
144 Härom delkapitel 6.4 nedan. 
145 Härom avsnitt 6.4.2 nedan. 
146 Takeover Code rule 21.2 note 2. Se även ex. Energy Technique PLC, Commencement of Formal Sale 
Process.  
147 Response Statement RS2011/01, Review of certain aspects of the regulation of takeover bids, s. 43 f., 
Hopt, Takeover Defenses in Europe : A Comparative, Theoretical and Political Analyses, s. 20, och 
Peetz, Protecting shareholders from themselves: How the United Kingdom’s 2011 amendments hit their 
mark, s. 423. 
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faktum att målbolaget aktivt söker budgivare vittna om en vilja hos aktieägarna att 

avyttra sina andelar. Om styrelsen på eget bevåg initierat en försäljningsprocess utan att 

ha stöd från aktieägarna och den finansiella situationen inte är av sådan art att en för-

säljning är nödvändig kan det ifrågasättas vilket skäl som ligger bakom ett undantag. Ett 

budrelaterat arrangemang som i praktiken låser aktieägarna till ett erbjudande skulle i 

den situationen stå i direkt strid med regelns syften och borde därför inte beviljas. Det 

torde alltså i min mening krävas antingen att den ekonomiska situationen kräver snabbt 

agerande av styrelsen för att rädda bolaget eller att aktieägarna har uttryckt sitt stöd för 

en försäljning av bolaget för att dispens ska beviljas för budrelaterade arrangemang en-

ligt det tredje dispensskälet. Även i en sådan situation bör krav även ställas på att ar-

rangemanget bidrar till att skapa en konkurrensutsatt situation och ingås i aktieägarnas 

syfte snarare än styrelsens. 

Ett scenario som inte nämns i kommentaren men som flera av Aktiemarknadsnämn-

dens medlemmar, däribland Skog, menar kan berättiga dispens är då en intressent kräver 

det för att i ett sent skede inträda i budförberedelser efter att en annan intressent har 

skaffat sig ett tidsmässigt försprång.148 Jag är beredd att hålla med Skog för de fall det 

sker i syfte att skapa en situation med konkurrerande bud vilket skulle vara förenligt 

med regleringens ändamål.  

Det ska avslutningsvis i den här delen poängteras att det särskilt anges i kommenta-

ren till punkt II.17a att en helhetsbedömning för huruvida dispens ska beviljas för ett 

budrelaterat arrangemang ska göras i varje enskilt fall. Det är alltså inte säkert att dis-

pens beviljas endast för att en av de här nämnda situationerna föreligger utan dispensen 

måste också vara ändamålsenlig. 

 

6.4 Krav på utformningen av det budrelaterade arrangemanget för 

att dispens ska beviljas 
6.4.1 Inducement fee 

I likhet med hur en inducement fee skulle vara utformad innan 2011 års regeländring 

ska den i engelsk rätt vara utformad de minimis, vilket betyder att den ska vara så låg 

som möjligt och den får i vilket fall som helst inte överstiga en procent av budets 

                                                
148 Nyström, G, m.fl., Takeover-reglerna: En kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden och börsernas takeover-regler, s. 227 f. 
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värde.149  Mot bakgrund av den ekonomiska forskning som presenterades i kapitel 2 

ligger de minimis-kravet väl i linje med de syften som ligger bakom takeover-reglerna 

punkt II.17a. Genom att utforma en inducement fee de minimis bevaras den kostnads-

täckande effekten medan den avskräckande effekten gentemot konkurrerande budgivare 

minimeras. Genom att den övre gränsen satts till en procent hålls inducement fees på 

den nivån att någon beaktansvärt avskräckande effekt inte uppstår samtidigt som den 

summa det innebär i regel ändå borde räcka för att täcka budbolagets kostnader.150 För-

visso går det mot bakgrund av den ekonomiska forskningen troligen att tillåta betydligt 

större inducement fees än så, men med hänsyn till att budbolagets kostnader i regel 

torde kunna täckas med råge redan av en inducement fee uppgående till en procent av 

erbjudandets värde finns det sällan någon poäng att göra det. Möjligen är det dock tänk-

bart att i exceptionella fall tillåta en mer tilltagen inducement fee. Exempelvis om mål-

bolaget på grund av finansiella svårigheter är hårt pressat att få till stånd en försäljning 

och det bara finns en möjlig budgivare som endast är villig att lämna ett erbjudande om 

en rejäl inducement fee ingås. 

I amerikansk rätt resonerar domstolarna något annorlunda. Där är den ersättning som 

utgår vid en inducement fee i genomsnitt runt tre och en halv procent vilket regelmäss-

igt godtas i Delaware Supreme Court som är den i sammanhanget mest väsentliga dom-

stolen.151 Domstolen verkar ha gjort en korrekt bedömning utifrån de ändamål som ef-

tersträvats då den siffran överensstämmer tämligen väl med vad ekonomisk forskning 

avseende den amerikanska marknaden, efter att domstolens praxis hade slagits fast, har 

föreslagit som gräns för när inducement fees blir skadliga. De amerikanska forskarna 

Jeon och Ligon uttalande i en studie att ”(t)he courts appear to have instinctively recog-

nized the threshold that we empirically document”.152 Ur ett amerikanskt perspektiv är 

alltså begränsningen till en procent av erbjudandets värde mycket låg. Jeon och Ligons 

forskning avsåg dock vid vilken storlek en termination fee var skadlig för aktieägarna ur 

ett rent ekonomiskt perspektiv. Vid bedömningen av den svenska förbudsbestämmelsen 

ska hänsyn även tas till aktieägarnas rätt att själva ta ställning till erbjudanden. På grund 

                                                
149 Takeover Code rule 21.2 note 1 p. (a) och note 2. 
150 Se delkapitel 2.5. 
151 Saulsbury, The Availability of Takeover Defences and Deal Protection Devices for Anglo-American 
Target Companies, s. 148 f., Peetz, Protecting shareholders from themselves: How the United Kingdom’s 
2011 amendments hit their mark, s. 424. Bedömningen sker från fall till fall och även större belopp kan 
accepteras, se Kornblith & Scrivano, Break-up Fees in Delaware: A Delicate Balance for All Parties In-
volved.  
152 Jeon & Ligon, How much is reasonable? The size of termination fees in mergers and acquisitions, s. 
979. 
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av dessa olika perspektiv faller det sig naturligt att en högre summa tillåts i amerikansk 

rätt. Mot bakgrund av den amerikanska rättstillämpningen vill jag mena att Aktiemark-

nadsnämnden med god marginal kan tillämpa en schablonmässig gräns på en procent av 

erbjudandets värde utan att aktieägarnas intresse av avkastning skadas. På de nivåerna 

rör övervägandena därför huvudsakligen aktieägarnas intresse av att ta ställning till 

varje erbjudande. En procent är därför sammantaget en rimlig huvudregel som övre 

gräns för inducement fees enligt min bedömning. Det skulle dessutom stämma överens 

med hur marknaden synes ha agerat innan förbudet infördes och vad som troligen låg 

inom ramen för tillåtliga avtal om deal protection innan förbudet i punkt II.17a inför-

des.153 

I fråga om hur budets värde ska beräknas för att bestämma vilken storlek på induce-

ment fee som är tillåtlig har Takeover Panel stakat ut vissa principer.154 För uträkningen 

kan målbolagets utestående aktier efter full utspädning användas med vilket menas det 

totala antalet utestående aktier om alla källor till konvertering utnyttjas, såsom optioner 

och konvertibla skuldebrev. Dock ska endast värdepapper som är lönsamma att lösa in 

tas med i beräkningen.155 På så sätt kan inte budbolaget använda värdepapper som i 

praktiken är värdelösa för att motivera en högre inducement fee. Takeover Panels utsta-

kade riktlinjer förefaller vara väl avvägda och ge en rättvisande bild av budets värde. 

Jag ser därför inte några skäl för Aktiemarknadsnämnden att ställa några andra krav på 

hur värdet beräknas i dessa avseenden. Jag ser däremot skäl att frångå det sätt på vilket 

Takeover Panel betraktar samtidigt ingående av inducement fee-klausuler med flera 

budgivare. I den situationen menar takeover-panel att det sammanlagda värdet av dessa 

inducement fees inte får överstiga en procent av det först offentliggjorda konkurrerande 

budet.156 Den begränsningen förefaller vara motiverad av att det stärker målbolagets 

förhandlingsmässiga position vilket var ett syfte med införandet av den engelska regeln. 

Däremot ser jag inte hur det begränsar aktieägarnas rätt att ta ställning till erbjudanden 

då samtliga budgivare i en sådan situation måste ta hänsyn till andra budgivares indu-

cement fee. Någon väsentlig avskräckande effekt torde därför inte uppstå för den ration-

elle investeraren. Det är tvärtom tänkbart att ingåendet av en inducement fee med flera 

budgivare lockar intressenter som annars hade valt att avstå från att lämna ett bud vilket 
                                                
153 Se Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 237 f. 
154 Practice Statement 29 s. 9 f. p. 8. Utöver vad som här behandlas anges där även bland annat hur moms 
ska beräknas och hur aktier som används som betalmedel ska värderas. 
155 Så kallat ”in the money”, Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, 
s. 9 p. 8.2(a). 
156 Practice Statement no. 29, Rule 21.2 – Rule 21.2 Offer-related arrangements, s. 9 f. p. 8.1 (a) och 8.3. 
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således bidrar till att skapa en konkurrensutsatt erbjudandesituation vilket är helt fören-

ligt med dispensskälen i kommentaren till punkt II.17a.157 Möjligen kan en alltför tillta-

gen sammanlagd summa av inducement fee-klausuler med olika budgivare stå i strid 

med styrelsens lojalitetsplikt genom att aktieägarnas möjlighet att erhålla en bra 

budpremie begränsas.158 En avvägning måste i det läget göras mellan aktieägarnas in-

tresse av maximal avkastning och deras intresse av att ta ställning till erbjudanden.159 

Var gränsen ska dras måste nog avgöras i varje enskilt fall men det finns betydligt mer 

spelutrymme än en sammanlagd summa om en procent av erbjudandets värde.160 

 

6.4.2 Exklusivitetsavtal 

Exklusivitetsavtal är mer problematiska än inducement fees då de inte fyller den önsk-

värda kostnadstäckande funktion som inducement fees gör och samtidigt av sin natur 

medför att konkurrerande budgivares förutsättningar att lämna ett erbjudande försämras. 

Någon begränsning av exklusivitetsavtalets omfattning i syfte att endast bevara den del 

som är av godo synes därför, till skillnad från inducement fees, inte kunna göras.161 Ut-

rymmet för exklusivitetsavtal är därför sannolikt mycket begränsat. I de angivna dis-

pensfallen är det dock tänkbart att även budrelaterade arrangemang som i regel försäm-

rar förutsättningarna för att en konkurrensutsatt situation uppstår tillåts om det anses 

nödvändigt för att frammana något bud över huvud taget.162 I sådana situationer torde 

som regel dock endast no shop-klausuler komma på fråga då no talk-klausuler av sin 

natur innebär ett kraftigt hinder för konkurrerande budgivare.163 Det ska dock inte ute-

slutas att även no shop-klausuler kan godtas i extremfall. Är situationen av sådan art att 

en konkurrensutsatt erbjudandesituation är utesluten oavsett om en no shop-klausul 

tecknas eller inte och det ligger i aktieägarnas intresse att ingå den torde det tillåtas. 

 

                                                
157 Se närmare delkapitel 6.3. 
158 Om hur en inducement fee påverkar budpremien se delkapitel 2.5. 
159 Om intressekonflikten, se delkapitel 3.5. 
160 Den genomsnittliga budpremien vid lyckade offentliga uppköpserbjudanden på Nasdaq OMX Stock-
holm under åren 1999 till 2014 uppgick till närmare 40 % enligt en artikel från Nordnet. Den siffran 
framstår förvisso som något hög men ger ändå en indikation på att det kan vara affärsmässigt motiverat 
att riskera mer än en procent av företagets värde för att förbättra förutsättningarna för att få till stånd ett 
lukrativt uppköpserbjudande, Lindström, Alla tiders skambud?. 
161 Se delkapitel 2.5. 
162 Se delkapitel 6.3. 
163 Se delkapitel 2.3. 
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6.4.3 Fiduciary out 

Fiduciary out-klausuler förefaller ha förekommit regelbundet i samband med exklusivi-

tetsavtal på den svenska marknaden.164 I doktrin har framförts att sådana klausuler en-

ligt den rättsordning som gällde innan införandet av takeover-reglerna punkt II.17a tro-

ligen var tvungna att vara en del av avtal om deal protection för att avtalen skulle vara 

förenliga med god sed på aktiemarknaden.165 Trots att de nya reglerna är en skärpning 

av möjligheterna att använda avtal om deal protection i allmänhet vill jag mena att 

fiduciary out-klausuler inte förefaller vara ett absolut krav för att dispens ska lämnas för 

ett budrelaterat arrangemang. I situationer som faller inom något av dispensskälen torde 

regleringens huvudsakliga syften ges företräde framför risken att styrelsen försätter sig i 

en situation där den svårligen kan undvika skadeståndsskyldighet.166 Ansvaret att und-

vika en sådan situation borde i min mening ligga på styrelsen. En annan regeltillämp-

ning i frågan skulle kunna uppfattas som paternalistisk.167 En fiduciary out kan onekli-

gen inskränka effekten av ett exklusivitetsavtal och om en budgivare endast skulle vara 

villig att lämna ett bud om ett exklusivitetsavtal utan en fiduciary out-klausul ingås bör 

dispens av dess anledningar ändå beviljas, förutsatt att dispensskäl föreligger i övrigt. 

Med det sagt torde förutsättningarna för att beviljas dispens för ett budrelaterat ar-

rangemang vara bättre om det innehåller en fiduciary out, mot bakgrund av vad som 

tidigare ansågs vara förenligt med god sed på aktiemarknaden. 

  

                                                
164 Stattin, Takeover : Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 268. 
165 A.a. s. 273. 
166 Angående fiduciary outs se delkapitel 2.3. 
167 En sådan synpunkt framfördes om förbudet i allmänhet vid framtagandet av den engelska regleringen, 
se Panel Consultation Paper PCP2010/2, Review of certain aspects of the regulation of takeover bids, s. 
86 ff. 
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7 Sammanfattande avslutning 
I den här delen sammanfattas arbetet genom att de viktigaste slutsatserna i de olika ka-

pitlen, särskilt kapitel 5 och 6, sammanställs. Ett arbete av utredande karaktär som det 

förevarande låter sig knappast sammanfattas på ett kärnfullt sett. Önskas en fullständig 

bild är läsaren därför hänvisad till den fullständiga texten. 

Förbudet mot budrelaterade arrangemang i takeover-reglerna punkt II.17a bygger på 

Takeover Code rule 21.2. Reglerna är mycket lika varandra och styrs efter samma 

bakomliggande ändamål, vilka återfinns i takeover-direktivet. Med hänsyn till de många 

likheterna finns inte skäl att i någon större utsträckning frångå den praxis som Takeover 

Panel har utvecklat. I vissa situationer vill jag dock mena att det finns skäl att göra en 

annan bedömning. Detta beror dels på att förbuden är formulerade på något olika sätt, 

dels på att reglernas syften tycks skilja sig åt i viss mån, dels även på att ekonomisk 

forskning föreslår ett annat tillvägagångssätt. Förbudet innebär en skärpning av gällande 

rätt och alla avtal som är relaterade till ett offentligt uppköpserbjudande och innebär en 

förpliktelse för målbolaget omfattas av bestämmelsen. Det innebär att irrevocables faller 

utom förbudsbestämmelsen, även om den ingås av en aktieägare som samtidigt är sty-

relseledamot i målbolaget. Det gäller förutsatt att avtalet inte innehåller några förpliktel-

ser som aktieägaren endast kan utföra i egenskap av styrelseledamot. Vissa avtal om 

assistens för att få godkännanden av konkurrensmyndigheter och liknande faller utanför 

förbudets tillämpningsområde. Vanliga avtal om deal protection såsom inducement fees 

och exklusivitetsavtal omfattas däremot av förbudet mot budrelaterade arrangemang. 

För att ingå sådana avtal fordras att Aktiemarknadsnämnden lämnar dispens vilket i 

huvudsak kan göras i tre situationer; vid mergers of equals, i white knight-situationer 

och vid en av målbolagets styrelse inledd försäljningsprocess. Även andra situationer 

som förbättrar förutsättningarna för att en konkurrensutsatt erbjudandesituation uppstår 

kan berättiga att dispens lämnas. Även i sådana situationer ställs dock vissa krav på ut-

formningen av det budrelaterade arrangemanget. Som huvudregel kan nog sägas att en 

inducement fee ska vara så liten som möjligt och som mest uppgå till en procent av er-

bjudandets värde. 

Klart är att förbudet innebär en inskränkning i möjligheterna att använda avtal om 

deal protection i svensk rätt. I vilken utsträckning den sker återstår att se. Det här arbetet 

kan sägas utgöra min prognos för det kommande händelseförloppet på området. 
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