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Sammanfattning 

I uppsatsen presenteras en utförlig granskning av W&I-försäkring, mer känd under 

samlingsnamnet M&A-försäkring, och analys av försäkringens relation till 

ansvarsbegränsningar i det underliggande förvärvsavtalet. Syftet med försäkringen är att 

erbjuda ett fördelaktigt försäkringsalternativ till traditionella metoder för att ställa säkerhet för 

lämnande garantier i ett förvärvsavtal. Försäkringslösningen ger en säljare möjlighet att 

undvika de ekonomiska inlåsningseffekter som garantiavsättningar ger upphov till, samtidigt 

som den ger köparen trygghet genom att säljaren kan ge garantier som denne annars inte hade 

varit villig att ge.  

Den rådande trenden visar på att användning av M&A-försäkring i företagstransaktioner stadigt 

ökar, framförallt i företagstransaktioner med betydande värde. M&A-försäkringen är i 

företagsförsäkringssammanhang relativt ny, vilket innebär att det finns obesvarade frågor som 

behöver redas ut, framförallt hur ansvarsbegränsningar som lämnas av säljaren i förvärvsavtalet 

påverkar försäkringsavtalet, om det är säljaren som tecknar försäkringen.  

För att kunna förstå uppsatsens argumenterande delar är det viktigt att först redogöra för de 

delar av transaktionen och transaktionsprocessen som försäkringsavtalet bygger på för att sedan 

utifrån försäkringsvillkor presentera en helhetsbild av försäkringslösningen. Med utgångspunkt 

i M&A-försäkringens villkorsutformning och strukturering kan försäkringen dissekeras för att 

ta fram vilka principiella försäkringsrättsliga byggstenar och grundsatser som försäkringen är 

byggd på. Det leder till slut fram till diskussionen om vad som i försäkringens sammanhang 

förstås som skada, och relationen till ansvarsbegränsningar i förvärvsavtalet utifrån vad som i 

försäkringens olika utföranden utgör det försäkrade intresset. 
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Definitioner 

Begrepp som finns definierade här är kursiverade i uppsatsens brödtext första gången de nämns.  

Actual Knowledge – Faktisk vetskap. 

 

Basket – En typ av beloppsbegränsning som används som tröskelbelopp. Begreppet används 

både i den allmänna avtalsrätten och i försäkringsrätten. Tröskelbeloppet är det sammanslagna 

belopp som skador enligt avtalet måste nå över för att aktualisera garantiansvaret från 

säljaren/försäkringsgivaren. 

 

Change of control-klausul – Även kallat ägandeförändringsklausul, är en typ av klausul som 

innebär att ett avtal kan sägas upp, eller ger en part rätt till omförhandling, på grund av en 

förändring av ägarstrukturen. 

 

Clean exit – När säljaren efter avslutad transaktion är fri från garantiansvar och därmed kan 

lämna transaktionen med hela köpeskillingen. 

 

Closing – Tillträdesdag.  

 

Datarum – Datarummet utgörs av den elektroniska och fysiska information säljaren har gjort 

tillgänglig för köparens due diligence. Om det finns en försäkring kopplad till transaktionen är 

datarummet även tillgängligt för försäkringsgivaren. 

 

Deal Team Members – Personer som är med i transaktionsgruppen eller som varit med och 

granskat due diligence rapporter, förhandlat i transaktionen och hanterat uppgifter om vad som 

utgör kända risker.  

 

Disclosed Matters – Risker som är kända, eller borde vara kända för en skäligt aktsam köpare. 

 

Disclosure Letter – Upprättat dokument över kända risker som leder till, eller skulle kunna leda 

till, garantibrott enligt förvärvsavtalet. 

 

Disregarded provisions – Disregarded provisions kallas de delar av ett förvärvsavtal som en 

försäkringsgivare valt att bortse ifrån vid teckning av ett försäkringsavtal.  

 

Due Diligence – I svensk doktrin förekommer översättning av begreppet i form av 

”företagsbesiktning”. Ett samlingsbegrepp för att beteckna ett särskilt tillvägagångssätt för att 

inhämta och analysera information om vad som kan vara negativa avvikelser i företag i samband 

med större affärshändelser, särskilt vid företagsförvärv. 

 

Escrow agreement/Escrowavtal – Depositionsavtal. Ett sätt för köparen att få säkerhet i det 

erlagda priset genom att deponera en del av köpeskillingen hos tredje man. 

 

Fixed basket/Non-tipping retention – När försäkringstagaren enbart får ersättning från 

tröskelbeloppet och uppåt. Se även definition för ”Basket”. 

 

Garanti – Det finns ingen enhetlig juridisk definition av begreppet garanti. Inom ramen för 

uppsatsen kommer begreppet garanti användas för att beskriva en förpliktelse som uppstår 

genom att säljaren utfäster något specifikt i ett kontraktsförhållande. 
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Garantikatalog – Samlingsnamn för säljarens lämnade garantier i förvärvsavtalet. 

 

Indemnities – Skadelöshetsvillkor. Begreppet innefattar kända risker som kan leda till 

garantibrott. Skadelöshetsvillkor innebär att ersättningen beräknas utifrån skadans objektiva 

omfattning istället för köparens faktiska skada. 

 

Liability trigger – Med liability trigger menas en händelse som innebär att köpobjektet inte 

längre är skadelöst enligt ett skadelöshetsvillkor.  

 

Limit/Liability cap/Seller cap/Warranty cap – Takbeloppet som säljaren/försäkringsgivaren 

kan bli skadeståndsskyldigt/ersättningsskyldigt för enligt förvärvsavtalet/försäkringsavtalet.  

 

Målbolag – Det bolag som utgör köpobjektet. 

 

Nil Seller Recourse – När säljaren har begränsat sitt ansvar till noll och en försäkringsgivare 

står för säljarens fulla garantiåtaganden, vilket innebär att säljaren står fri från ansvar och kan 

få ut hela köpeskillingen direkt. 

 

Opinion based Insurance/Indemnity Insurance – Försäkringsprodukt som utgör en 

underkategori till M&A-försäkringen och som behandlar kända risker. 

 

Private Equity firms and funds/Private Equity-bolag – Riskkapitalbolag och investmentbolag. 

 

Public Offering of Securities Insurance, POSI/IPO-Insurance – En försäkringsprodukt som 

utgör en underkategori av M&A-försäkringen anpassad för börsintroduktioner. 

 

Retention – Se definition av ”Basket”. 

 

Sell-Buy Flip – Säljarinitierad köparförsäkring 

 

Share Purchase Agreement/SPA – Överlåtelseavtal/förvärvsavtal för aktierna/inkråmet i 

målbolaget. 

 

Tipping basket/tipping retention – Tröskelbelopp som innebär att det föreligger 

ersättningsskyldighet för försäkringsgivaren av belopp under tröskelvärdet efter att 

tröskelbeloppet passeras. Se även definition för ”Basket”. 

 

Warranties – Egentliga garantier. Garantier som lämnas av säljaren i förvärvsavtalet. Se 

defintion av ”Garanti”. 

 

Warranty and Indemnity Insurance/W&I Insurance – Försäkringsprodukten är den vanligaste 

typen av M&A-försäkring och täcker de flesta garantier som lämnats i förvärvsavtalet.  

Förkortningar 

M&A-försäkring – Mergers and Acquisition-försäkring 

SPA – Share Purchase Agreement  

W&I-försäkring – Warranty and Indemnity-försäkring  
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Företagstransaktioner har alltid varit och kommer alltid att vara förknippade med ett högt 

risktagande oavsett vad det bakomliggande syftet med transaktionen är och om det är en säljar- 

eller köpardriven process. Under lång tid har såväl riskerna för transaktionen, som kostnaderna 

som är kopplade till riskerna varit något som köpare och säljare själva har fått ansvara för. För 

cirka tio år sedan introducerades dock en ny produkt på den svenska försäkringsmarknaden för 

att underlätta och ändra riskallokeringen i samband med företagsförvärv. Införandet av den så 

kallade M&A-försäkringen syftar till att försäkra de garantier som en säljare lämnar i ett 

förvärvsavtal genom att introducera en försäkringsgivare i transaktionen. Att introducera en 

försäkringsgivare, en tredje part som står risken för garantiåtagandena i transaktionen, leder till 

att säljaren har möjlighet att få ut hela köpeskillingen direkt och därmed kan göra en så kallad 

”clean exit” om försäkringen tecknas av köparen. Möjligheten att få garantikatalogen försäkrad 

är i de flesta fall fördelaktigt för såväl säljare som köpare vilket har lett till en växande 

försäkringsmarknad och ökad produktkonkurrens. 

M&A-försäkring, även kallat transaktionsförsäkring, är en egen typ av försäkring som avviker 

från den generella ansvarsförsäkringen på så vis att M&A-försäkringen har köprättslig 

affärsrisk som utgångspunkt. Att M&A-försäkringen är unik, i kombination med att produkten 

är relativt ny på försäkringsmarknaden, gör att det fortfarande finns vissa obesvarade frågor 

beträffande försäkringens utformning. En sådan fråga är hur, och om, en säljares 

ansvarsbegränsningar i det underliggande förvärvsavtalet påverkar försäkringstagarens 

möjlighet att få ut ersättning ur försäkringen.  

Problemet kan illustreras genom följande exempel: Målbolaget säljs för 500 miljoner kronor 

och en förutsättning för att transaktionen ska bli av är att det ställs säkerhet för utställda 

garantier på 100 miljoner kronor. I förvärvsavtalet med köparen har säljaren begränsat sitt 

garantiansvar till en krona och vill genom en säljartecknad M&A-försäkring försäkra resterande 

belopp av garantikatalogen. Att en säljare kan försäkra utställda garantier är i sig inget problem, 

men kan en säljare teckna en försäkring i kombination med att ansvaret begränsats i 

förvärvsavtalet? Om en sådan försäkring kan tecknas och köparen lider skada på grund av ett 

fel som täcks av garantikatalogen, kan försäkringsgivaren då hävda att köparens skada endast 

är en krona på grund av det underliggande förvärvsavtalets ansvarsbegränsning? Ytterligare en 

följdfråga som måste ställas är om det i sådana fall är korrekt att betala ut 
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försäkringsersättningen som överstiger ansvarsbegränsningen i förvärvsavtalet, och om det ens 

bör vara möjligt att försäkra belopp utöver ansvarsbegränsningen? Följdfrågorna måste ställas 

mot bakgrund av vad som utgör det försäkrade intresset samt vilka försäkringsprinciper och 

grundsatser M&A-försäkring är byggd på.  

1.2. Problemformuleringar 

Följande problemformulering kommer att besvaras i uppsatsen:  

- Påverkar säljarens ansvarsbegräsningar i förvärvsavtalet försäkringen och hur bör 

säljarens ansvarsbegränsningar hanteras ur försäkringsperspektiv?  

För att kunna besvara problemformuleringen måste först följande frågor besvaras: 

- Hur är M&A-försäkringen utformad?  

- Vad omfattas i och exkluderas ur försäkringsskyddet? 

- Vilka försäkringsrättsliga principer och grundsatser är M&A-försäkringen byggd på?  

- Hur definieras köparens skada i sammanhang av M&A-försäkringen samt vad utgör det 

försäkrade intresset i köpar- respektive säljartecknad M&A-försäkring?  

1.3. Syfte 

I det här examensarbetet har mitt syfte varit att kritiskt granska M&A-försäkringen, dess 

bakomliggande principer och grundsatser samt hur ansvarsbegränsningar i det underliggande 

förvärvsavtalet påverkar försäkringen. Syftet med uppsatsen är givet problemformuleringarna 

att besvara frågeställningarna där framförallt den säljartecknade försäkringen kommer vara i 

fokus. Min förhoppning är att läsaren kan använda uppsatsen för att förstå vad som utgör det 

försäkrade intresset, hur köparens skada ska bedömas ur försäkringsperspektiv om säljaren 

begränsat sitt ansvar i förvärvsavtalet, och om försäkringsersättningen ska påverkas av 

begränsningar i förvärvsavtalet.  

1.4. Metod och material 

Mitt tillvägagångssätt för att formulera och ställa upp det här examensarbetet kan beskrivas som 

rättsvetenskaplig metod vilket är en mer omfattande metod än den juridiska metod som 

vanligtvis används för den här typen av examensarbeten.1 Mitt arbete med den här uppsatsen 

har till viss del utgått från användandet av kvalitativ metod för att jag ska kunna beskriva och 

förklara M&A-försäkringen. Valet av rättsvetenskaplig metod, och anledningen varför jag 

anser den som bäst lämpad, har att göra med den nästan totala avsaknaden av relevanta 

                                                 
1 Sandgren, Claes (2015) s. 39–42. 
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rättskällor för mina uppställda frågeställningar, vilket innebär att information måste inhämtas 

från en bredare sfär än vad juridisk metod tillåter. För att kunna förklara varför försäkringen 

ökat i popularitet och varför försäkringsprodukten är så pass attraktiv, framförallt för säljare av 

bolag, har jag i ett kortare avsnitt använt mig av företagsekonomiska termer och beräkningar.  

Jag har i det här examensarbetet frångått den sedvanliga strukturen för en masteruppsats 

eftersom metoden med att använda en uppställning av en komplett referensdel följt av en 

analysdel inte lämpar sig med tanke på uppsatsens tematiska indelning. Kapitel två är ett rent 

referenskapitel eftersom det finns tillräcklig information om transaktionsprocessen och 

uppbyggnaden av förvärvsavtal för att kunna ta upp de delar som är relevanta ur 

försäkringsperspektiv. Kapitel tre som tar upp och behandlar M&A-försäkringen är en 

blandning av referenskapitel och analys eftersom det i skrivande stund finns begränsad mängd 

litteratur som tar upp försäkringslösningen. Det som finns skrivet om M&A-försäkringen utgörs 

till största del av rapporter, artiklar och promemorior. Materialet till kapitel tre är därför baserat 

på villkor från olika försäkringsgivare, intervjuer, rapporter och skyddad information från flera 

försäkringsgivare. Jag har fått tillåtelse att i uppsatsen ta med sekretessbelagda 

försäkringsvillkor från AIG, Ambridge, ANV, och Riskpoint med tillhörande förvärvsavtal och 

rapporter under förutsättning att det inte är möjligt för läsaren att koppla ihop specificerade 

villkorslydelser till en specifik försäkringsgivare. På grund av min överenskommelse med 

försäkringsgivarna kommer de att beskrivas som försäkringsgivare X, Y och Z etc. i de avsnitt 

villkorscitat förekommer. I kapitel fyra och fem, som i huvudsak är två analyserande kapitel, 

presenteras även referensmaterial. Anledningen till att jag valt att göra så är för att underlätta 

läsningen för läsaren genom att undvika tillbakahänvisningar och för att den tematiska 

genomgången av materialet i uppsatsen ska kunna upprätthållas.  

Intervjuerna som jag genomfört i samband med uppsatsarbetet har varit i form av personliga 

möten, telefonsamtal och e-postkonversationer. Personerna som intervjuats har god kännedom 

om M&A-försäkringen, de har praktisk erfarenhet av försäkring och företagstransaktioner samt 

utformningen av försäkringsprodukten. Personerna jag intervjuat representerar försäkrings-

givare samt två av de största försäkringsmäklarna som förmedlar försäkringsprodukten. I 

överenskommelsen för intervjuerna har jag gått med på att information som jag tagit till mig 

inte ska kunna kopplas till följande personer av sekretess- och konkurrensskäl.  

- Karl Roquet, Head of M&A-Nordic, Aon 

- Lars Forsstedt, Head of Transaction Liability, Aon 

- David Lillo, Head of Private Equity and M&A, Marsh 
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- Joy Tischner Röhrens, Head of Large and Complex Risks, Marsh  

- Hanna Hjalmarsson, Underwriter, Riskpoint 

Jag är själv medveten om, och vill därför upplysa läsaren redan nu, att ovanstående aktörer inte 

är opartiska aktörer eftersom de är representanter för bolag som har ett egenintresse i M&A-

försäkringar. Utöver informationsinsamling genom intervjuer kommer jag att använda mig av 

rapporter och artiklar från erkända juristbyråer och försäkringsmäklare som specialiserat sig på 

företagsförvärv, exempelvis Advisen, AON, CMS, Marsh och Willis.  

Min analys utgår ifrån hur försäkringsvillkoren är utformade och jämförelser med generell 

företagsförsäkring. Min utgångspunkt har varit att besvara problemframställningen ur ett 

svenskt försäkringsrättsligt perspektiv. En del av det analyserande arbetet har gått ut på att ta 

fram hur den inhämtade informationen om M&A-försäkringen ska framställas och behandlas 

för att inom ramen för uppsatsen kunna presentera försäkringslösningen som helhet för läsaren. 

I vissa avseenden, framförallt för premiesättning och villkorsskrivning, har jag sökt information 

och härledning från hur frågeställningarna hanteras i Storbritannien och USA eftersom M&A-

försäkringar historiskt kan härledas därifrån.  

1.5. Avgränsning 

På grund av att försäkringsprodukten är anpassad till förvärvstransaktioner kommer jag att 

redogöra för vissa delar av dessa transaktioner. Någon fullständig redogörelse för transaktionen 

och transaktionsprocessen kommer jag inte göra utan jag kommer enbart ta med de delar som 

är relevanta ur försäkringssynpunkt.  Jag har valt att fokusera framställningen på fullständiga 

andelsförvärv. Inkråmsförvärv nämns bara i begränsad omfattning och partiella företagsförvärv 

kommer inte tas upp alls.  

Det finns olika försäkringsprodukter som har M&A-försäkring eller transaktionsförsäkring som 

samlingsnamn. Jag kommer i detta examensarbete att granska försäkringsprodukten vars syfte 

är att hantera en säljarens ansvar för garantiåtaganden i relation till en försäkringsgivare. Denna 

försäkringstyp (Warranty and Indemnity Insurance, W&I Insurance) är den mest 

förekommande formen av M&A-försäkring2 och är den mest relevanta utifrån 

problemformuleringen. Beskrivning och frågor som uteslutande handlar om försäkring 

avseende skadelöshetsvillkor och kända risker (Opinion based Insurance, Indemnity 

                                                 
2 Aon (2016) s. 9. 
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Insurance)3 och försäkring av börsintroduktioner (Public Offering of Securities Insurance, 

POSI/IPO-Insurance)4 kommer inte behandlas i uppsatsen. 

I de delar av uppsatsen som handlar om principer och grundsatser kommer inte 

försäkringsrättsliga principer som enbart ligger till grund för privatförsäkring mot konsumenter 

tas upp eftersom de inte är relevanta ur företagsförsäkringsperspektiv. Principer som är i 

gråzonen, exempelvis principen om solidaritetstanken,5 som utgår från konsumentförhållanden 

men som kan förekomma i företagsförsäkring, kommer inte heller tas upp i uppsatsen. 

1.6. Disposition 

Kapitel ett är ett beskrivande kapitel som innehåller introduktion till uppsatsen, bakgrund, 

problemformulering, syfte och avgränsning.  

Kapitel två tar upp vilka delar ur förvärvsavtalet och transaktionen som är relevanta för M&A-

försäkringen. Kapitlet innehåller, och förklarar, de vanligaste typerna av garantier som lämnas 

i förvärvsavtal, säljarens ansvarsbegränsningar, garantiernas löptid och kategorisering samt 

vilka metoder som brukar användas för att ställa säkerhet för nämnda garantier.  

Kapitel tre handlar om M&A-försäkringens syfte, funktion och utformning med 

direkthänvisning till olika försäkringsgivares villkor. Kapitlet är omfattande och tar upp 

försäkringsbara garantier och undantag, försäkringens löptid, ansvarsbegräsningar i 

försäkringsavtalet, premiesättning och ekonomisk effektivitet samt skillnader mellan köpar- 

och säljartecknad försäkring.  

Kapitel fyra är ett analyserande kapitel om vilka försäkringsrättsliga principer och grundsatser 

som M&A-försäkringen bygger på. För att kunna bevara uppsatsens tematiska uppbyggnad 

förekommer vissa referenser som inte tagits upp i tidigare kapitel.  

Kapitel fem är i huvudsak ett analyserande kapitel som handlar om hur köparens skada ska 

definieras, vad som är det försäkrade intresset samt hur ansvarsbegränsningar i förvärvsavtalet 

bör hanteras ur försäkringsperspektiv. Kapitlet innehåller även en kortare utläggning över 

skadestatistik för M&A-försäkringen.  

Kapitel sex innehåller avslutande tankar, mina personliga reflektioner och slutsatser avseende 

M&A-försäkringen.  

                                                 
3 Aon (2016) s. 7. 
4 A.a. s. 5 och 8. 
5 Bengtsson, Bertil (2015) s. 44–45. 
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2. Information om transaktionen och transaktionsprocessen som är av 

betydelse för M&A-försäkringen 

2.1. Inledning till kapitlet 

Detta kapitel är avsett att förklara vilka delar av transaktionen som är viktiga och betydelsefulla 

att ha i åtanke för att förstå bakgrunden, syftet och kopplingen till M&A-försäkringen. I det här 

kapitlet kommer det som i företagsförvärvssammanhang kallas garantier tas upp, vilka metoder 

som används för att ställa säkerhet för garantierna och hur en säljare kan begränsa sitt ansvar 

för ställda garantier. 

2.2. Garantier som lämnas i förvärvsavtalet 

Företagsförvärv, oavsett om det är fråga om ett inkråmsförvärv eller andelsförvärv, avser ett 

relativt oklart köpobjekt vilket innebär att det är av stor betydelse att i detalj bestämma och 

beskriva objektet genom köpeavtalet. I civilrätten brukar begreppet ”garanti” användas för att 

beskriva en förpliktelse som uppstår genom att en specificerad gäldenär utfäster något 

specifikt.6 Inom ramen för uppsatsen är det specifikt en säljares juridiska åtaganden och 

utfästelser i förvärvsavtalet som avses. I doktrin beskrivs utfästelser som synonym till garantier7 

och för enkelhetens skull kommer enbart begreppet garanti fortsättningsvis att användas i 

uppsatsen. En garanti innebär en sträng förpliktelse som leder till kännbara rättsföljder för den 

som lämnat garantin om något avviker från vad som garanterats. Ett avvikande från en klar och 

tydlig garanti resulterar vanligtvis i att skadeståndsansvar blir aktuellt förutsatt att annat inte är 

avtalat. Utmärkande för lämnande garantier är att ansvaret är strikt, med andra ord så krävs det 

i sammanhanget ingen vårdslöshet från köparen, utan köparen har rätt till ersättning oavsett 

förekomsten av culpa.8 

Användningen av garantier är ett effektivt sätt, och en central del av förvärvsavtalet, för att 

fånga upp avvikelser som inte kunnat upptäckas och identifieras i transaktionsprocessen.9 

Frågan om säljarens garantier, vanligtvis benämnt som garantikatalogen, uppkommer först i 

                                                 
6 Holm, Anders (2012) s. 84.  
7 Se Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H. (2016) s. 109 och Ramberg, Jan & Ramberg, Christina 

(2016) s. 250. Christina Ramberg och Jan Ramberg använder istället ordet ”särskild utfästelse” som synonym till 

garanti.  
8 Holm, Anders (2012), s. 85. Se även Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H. (2016) s. 110 och 209. 

Se även NJA 2012 s. 725. Ur punkt 21: ”Beträffande skadeståndsansvar gäller i allmänhet ett krav på oaktsamhet 

(culparegeln) också i kontraktuella förhållanden” […] ”I fråga om ansvar för en tillitsskapande uppgifts riktighet 

är det också huvudregeln.” […] ”Men om uppgiften mer direkt avser den egna avtalsprestationen kan den anses 

innebära ett tillförsäkrande av att denna har en viss kvalitet. Då ansvarar uppgiftslämnaren strikt för uppgiftens 

riktighet.” 
9 Sevenius, Robert (2011) s. 303. 
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samband med att köparen genomför en företagsbesikning, även kallat due diligence av 

målbolaget. Utgångpunkten för förhandlingar om garantikatalogen sker således först efter att 

parterna funnit varandra, haft inledande förhandlingar och köparen fått tillgång till datarummet 

för målbolagets finansiella och kommersiella information. Vidare har även parterna kommit 

överens om ett preliminärt pris och köparen har genomfört, alternativt håller på att genomföra, 

en due diligence.10 

Vid sidan av prismekanismer är säljarens garantier ett av de viktigaste riskfördelningsverktygen 

inom företagsförvärv.11 Köprättsligt innebär en garanti att säljaren, utöver den beskrivning som 

lämnats av köpobjektet, uttryckligen påtar sig ett ansvar för vissa förhållanden. Någon påtaglig 

skillnad i ansvar mellan att säljaren garanterar ett visst förhållande och att säljaren påstår ett 

visst förhållande föreligger egentligen inte, eftersom i båda fallen ansvarar säljaren för 

förhållandet.12 Trots avsaknaden av någon påtaglig skillnad i ansvar är det motiverat att 

inkludera garantier i förvärvsavtalet, eftersom garantier generellt sett avser att definiera, utvidga 

eller införa säljarens redan föreliggande felansvar för egenskaper hos målbolaget i 

förvärvsavtalet. Ett sekundärt syfte med garantierna är att befria köparen från bevisbördan 

avseende kausaliteten mellan en avvikelse i det förvärvade objektet och det som garanterats av 

säljaren. Effekten av detta är därmed att en avvikelse från en av säljaren garanterad egenskap 

har en direkt inverkan på köparens beslut att förvärva målbolaget.13 Det faktum att säljaren 

lämnat en garanti kan därmed förbättra och utöka köparens möjligheter att få skadestånd för 

indirekt förlust.14 

Vanligtvis hör garantierna till de mest intensivt förhandlade delarna av förvärvsavtalet och 

huvudsyftet med garantierna är att allokera risk för dolda fel till den som har störst möjlighet 

att hantera och påverka denna risk, det vill säga säljaren. Inom ramen för det övergripande syftet 

med garantikatalogen kan även följande underordnande funktioner för garantierna anges: att 

uppmuntra säljaren att påvisa avvikelser redan under köparens due diligence, att fungera som 

ett stöd när köparen slutför sin due diligence samt att ge köparen en klar och avtalsreglerad rätt 

till ersättning om säljaren brister i att uppfylla garantiåtaganden vilket leder till att köparen lider 

skada.15 

                                                 
10 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
11 Sevenius, Robert (2011) s. 302 f. 
12 Ramberg (tidigare Hultmark), Christina (1992) s. 145. 
13 Sevenius, Robert, (2011) s. 304. Jmf. med köplag (1990:931) 40 §. 
14 Ramberg (tidigare Hultmark), Christina, (1992) s. 145. 
15 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
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Ur säljarens perspektiv är det förmånligt att försöka begränsa garantikatalogen genom att införa 

väsentlighetströsklar i individuella garantier. Det är ett sätt för säljaren att allokera en större del 

av risken till köparen eftersom mindre avvikelser från överenskommen standard i sådana fall 

inte kommer att ersättas. Vidare vill säljaren begränsa garantiansvaret genom att göra garantier 

beroende av säljarens vetskap, vilket är en typ av friskrivningsklausul. Om denna typ av 

garantiskrivning förekommer i förvärvsavtalet aktualiseras frågan om identifikation. Givet att 

säljaren är en juridisk person, vilka fysiska personers vetskap kan innefattas i ”säljarens 

vetskap”? Bör denna personkrets, utöver säljarföretagets ledning, även innefatta exempelvis 

säljarens rådgivare och målbolagets ledning? För att undvika bevissvårigheter är det av 

betydelse att dessa identifikationsfrågor löses i förvärvsavtalet.16 

Vid internationella transaktionsprocesser, främst när någon part är angloamerikansk, görs 

skillnad mellan två olika typer av garantier. Dessa utgörs av så kallade egentliga garantier 

(warranties) och skadelöshetsvillkor (indemnities). Egentliga garantier är garantier där köparen 

måste bevisa att skada inträffat och ersättningen beräknas utifrån den faktiska skadan som 

köparen lidit. Skadelöshetsvillkor innebär att säljaren ska betala ersättning om köparen visar att 

en specificerad överenskommen skadehändelse inträffat, en så kallad liability trigger, där 

ersättningen istället beräknas utifrån ett förbestämt belopp snarare än köparens faktiska skada.17  

Något som är viktigt att ha i åtanke är att syftet med garantikatalogen inte är att ersätta en av 

köparen noggrann utförd due diligence, garantikatalogen ska snarare ses som ett komplement 

till utförd due diligence.18 Syftet med due diligence är att identifiera och kvantifiera risk, medan 

syftet med garantier är att allokera ansvaret för risker vilka vanligtvis inte är identifierade. Due 

diligence kan därför ses som en proaktiv åtgärd för att identifiera och mäta risk medan garantier 

är ett reaktionärt köprättsligt skydd när köparens förväntningar inte uppfyllts.19 

Inom ramen för det övergripande syftet med garantikatalogen finns det olika garantier som har 

olika syften beroende på deras ändamål. Garantierna som lämnas av säljaren brukar vanligtvis 

innefatta säljarens förmåga att överlåta bolaget, årsredovisning, balansräkning, kundfordringar, 

varulager, immateriella rättigheter, försäkringar, väsentliga avtal, tillstånd, tvister samt skatter 

och avgifter.20 

                                                 
16 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
17 Sevenius, Robert (2013) s. 178. 
18 Sevenius, Robert (2011) s. 356. 
19 Whalley, Michael & Semler, Franz-Jörg (2007) s. 396. Se även Sevenius, Robert (2011) s. 357. 
20 Sveriges Advokatsamfund (2015). 
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2.2.1. Hemulgaranti 

Hemulgarantin, även kallat fundamental garanti, garanterar säljarens förmåga att överlåta 

bolaget. Med förmåga att överlåta bolaget innefattas ägandet och förfogandet över de sålda 

aktierna.21 Denna typ av garanti kan anses överflödig eftersom om det kan påvisas att säljaren 

saknar rådighet över aktierna bör det utgöra ett sådant väsentligt fel att köparen kan häva avtalet, 

oavsett om hemulgaranti lämnats eller inte. Den viktigare delen av garantin handlar snarare om 

att säljaren garanterar att det inte finns andra värdepapper än de som överlåts och att det inte 

finns några utomstående teckningsoptioner eller konvertibler vilka kan späda ut köparens 

aktieinnehav. Hemulgarantin brukar även innehålla att säljaren intygar att inga emissionsbeslut 

har fattats i bolaget vilka ännu inte har registrerats. Vidare är det även kutym att säljaren 

garanterar att de överlåtna aktierna inte belastas av panträtt eller annan säkerhetsrätt.22 

2.2.2. Räkenskapsgaranti 

Köparen av ett bolag nyttjar vanligtvis målbolagets räkenskaper för att grunda sin värdering. 

Räkenskaperna spelar således en avgörande roll för att bestämma köpeskillingens storlek.23 

Vanligtvis lämnar därför säljaren en så kallad räkenskapsgaranti, även kallad substansgaranti, 

vilket är en garanti som innebär att säljaren garanterar att målbolagets årsredovisningar för 

aktuella år är upprättade i enlighet med lag och god redovisningssed samt att årsredovisningarna 

ger en rättvisande bild av målbolagets resultat och ställning för den aktuella perioden. Utöver 

garantier för räkenskaperna är det även brukligt att säljaren garanterar att det i målbolaget finns 

fullständiga reserveringar för latenta skulder, samt om det finns skulder vilka hänför sig till 

tidigare verksamhetsår men som inte är upptagna i balansräkningen.24 Garantin har även en 

direkt påverkan på tidpunkten för när risken övergår till köparen och även en processuell 

påverkan genom att bevisbördan för avvikelsen läggs på säljaren. Den dispositiva köprätten 

talar om att felbedömningen25 ska göras vid tidpunkten för överlämnandet samt att en lämnad 

garanti leder till att avvikelser som upptäckts under garantitiden redan ansetts föreligga vid 

överlämnandet.26 

Ur köparens perspektiv bör räkenskapsgarantin kompletteras med en tilläggsgaranti som avser 

perioden från den senast reviderade årsredovisningen fram tills avtalsdagen, där säljaren 

                                                 
21 Sevenius, Robert (2011) s. 303. 
22 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
23 Ramberg (tidigare Hultmark), Christina (1992) s. 175–176. Se även Jonsson, Lucas & Liljegren, Nicklas (2002) 

s. 93. 
24 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
25 Se köplag (1990:931) 21 §. Se även prop. 1988/89:76 s. 96. 
26 Ramberg (tidigare Hultmark), Christina (1992) s. 145. 
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garanterar att målbolaget har bedrivits väsentligen i överensstämmelse med tidigare principer 

samt att inga extraordinära kostnader och utgifter har drabbat målbolaget under perioden.27  

2.2.3. Fast egendom 

Det är brukligt att om fast egendom innehavs av målbolaget att säljaren garanterar att 

egendomen inte är belastad med inteckningar, nyttjanderätter (servitut) eller liknande, utöver 

vad som finns angivet i förvärvsavalet.28 I garantin brukar även säljaren garantera den fysiska 

beskaffenheten för eventuell fast egendom som innehavs av målbolaget.29 Om målbolaget inte 

äger fastigheten utan enbart hyr den hanteras hyresavtalet likt andra väsentliga avtal.30 

2.2.4. Inventarier 

Garantikatalogen kan beskrivas som en typ av varudeklaration.31 Inventariegarantier syftar till 

att säkerställa vad som ingår i målbolagets huvudsakliga tillgångar, maskiner och utrustning 

samt om något av dessa är belastat med nyttjanderätter. Det är därför av betydelse att säljaren 

lämnar information om eventuella säkerhetsrätter som belastar inventarierna eftersom det 

förekommer att inventarierna är föremål för företagshypotek (företagsinteckningar), som 

säkerhet för målbolagets checkräkningskredit, eller att de belastas av äganderättsförbehåll.32 

2.2.5. Skatter 

Skattegarantier utgör en typ av garantier som tenderar att regleras på detaljnivå i förvärvsavtalet 

om det är transaktioner som avser andelsförvärv. Denna typ av garanti innefattar att säljaren 

garanterar att målbolagets samtliga skatte- och avgiftsinbetalningar har betalats på ett korrekt 

sätt och i rätt tid. Om så inte har skett, är det brukligt att säljaren anger eventuella avvikelser 

och informerar om förhållandet som orsakat avvikelsen. Ett exempel på sådan avvikelse är att 

målbolagat har en pågående tvist med Skatteverket avseende skatteuttaget från tidigare 

verksamhetsår.33 

2.2.6. Rättigheter 

Garantin avser att det finns adekvat skydd för målbolagets immateriella rättigheter och licenser 

som används i bolagets verksamhet samt att dessa inte inkräktar på tredje mans rätt.34 Det är 

även brukligt att säljaren lämnar information om någon av målbolagets immaterialrätter, 

                                                 
27 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
28 A.a. nr. 5. 
29 Sevenius, Robert (2011) s. 303. 
30 Se avsnitt 2.2.8. Väsentliga avtal. 
31 Sevenius, Robert (2011) s. 303. 
32 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
33 A.a. nr. 5. 
34 Sevenius, Robert (2011) s. 303. 
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licenser eller varumärken är, eller har varit, föremål för varumärkesintrång, övrig intrångstalan 

eller tvist under de senaste tio åren.35 

2.2.7. Anställda 

Garantier avseende målbolagets anställda syftar vanligen till att täcka företagsledningens och 

medarbetarnas anställningsvillkor, ersättningsnivåer och andra förmåner.36 Däribland ingår 

även löne- och pensionsvillkor. Pensionsvillkor har blivit mer aktuella i företagsförvärv och 

utformningen, samt omfattningen, av dessa garantier är beroende av om pensionerna i 

målbolaget ordnats genom en försäkringslösning, vilket är det vanligaste, eller genom 

avsättningar i målbolaget alternativt avsättningar inom säljarens koncern. Vidare är det vanligt 

att köparen kräver mer ingående garantier avseende vissa nyckelpersoner om målbolagets 

verksamhet är beroende av dessa. Värt att påpeka i sammanhanget är att lämnade garantier om 

anställda vanligtvis tar upp strukturen för anställningsavtal, semesterpolicy, och hantering av 

pensioner eftersom garantier som ges av säljaren av ett bolag avseende en arbetstagares fortsatta 

anställning inte är bindande för arbetstagaren om det inte tydligt framgår att arbetstagaren själv 

givit sitt godkännande för garantin.37  

2.2.8. Väsentliga avtal 

Garantins primära syfte är att säkerställa att köparen fått ta del av målbolagets samtliga 

väsentliga avtal. Utöver detta är det brukligt att köparen kräver att säljaren garanterar att det 

inte finns några väsentliga avtal som är föremål för change of control-klausuler, även kallat 

ägandeförändringsklausul, vilket skulle innebär att avtalet kan sägas upp, alternativt behöva 

omförhandlas, på grund av förvärvet.38 Om det förekommer avtal med change of control-

klausuler som köparen anser är väsentliga, vill köparen ofta infoga ett fullföljandevillkor i 

förvärvsavtalet vilket innebär att säljaren måste inhämta skriftligt samtycke från målbolagets 

väsentliga avtalspartners och att avtalsparterna intygar att de inte kommer åberopa en change 

of control-klausul och därmed frånträda avtalet efter förvärvet.39  

2.2.9. Försäkring 

Garantier avseende försäkring brukar innebära att köparen vanligtvis kräver att säljaren intygar 

att målbolagets samtliga tillgångar varit försäkrade med erforderliga belopp och i enighet med 

branschpraxis, att det inte finns utestående försäkringskrav samt att målbolagets existerande 

                                                 
35 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
36 Sevenius, Robert (2011) s. 304. 
37 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
38 A.a. nr. 5. 
39 Sevenius, Robert (2013) s. 179. 
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försäkringsskydd är tillräckligt. Ur säljarperspektiv är den senare garantin dock inte önskvärd, 

utan säljaren vill helst överlämna till köparen att själv bedöma om existerande försäkringsskydd 

är tillräcklig eller inte.40 

2.2.10. Miljöfrågor 

Garantier lämnade kring miljöfrågor avser målbolagets miljöbelastning samt eventuella 

utsläppsrättigheter.41 Behovet för denna typ av specifika garanti varierar beroende av 

målbolagets verksamhet samt på om köparen förvärvar andelar eller inkråm. Det är inte ovanligt 

att köparen vill att säljaren garanterar att målbolagets verksamhet inte lett fram till 

miljöförstöring som kräver saneringsåtgärder. Vad gäller tillståndspliktiga verksamheter är det 

brukligt att säljaren lämnar garantier avseende innehav av erforderliga tillstånd och att 

målbolagets verksamhets bedrivs inom ramen för dessa.42 

2.2.11. Allmänna garantier 

Utöver specifika garantier avseende särskilda aspekter brukar köparen begära att säljaren 

lämnar mer allmänna garantier. Dessa garantier innebär vanligen att säljaren garanterar dels att 

köparen delgivits all information som rimligen behövs för att göra en bedömning av målbolaget, 

dels att inga felaktigheter föreligger i det material som utgör datarummet som tillhandahållits 

köparen. Allmänna garantier av detta slag ses i de flesta fall som okontroversiella. I vissa fall 

begär köparen även att säljaren ska intyga att denne inte känner till något annat som skulle 

kunna påverka köparens beslut att förvärva målbolaget, en begäran som säljaren dock ofta har 

tämligen befogade invändningar mot.43 

2.2.12. Avkastningsgarantier och framåtblickande garantier 

Givet namnet är avkastningsgarantier och framåtblickande garantier prognostiserande och avser 

exempelvis garantier för framtida avkastning från målbolagets verksamhet eller att säljaren 

garanterar utestående kundfordringar. Det är en relativt ovanlig garanti som säljare vanligtvis 

inte vill lämna eftersom den berör förhållanden som sker efter överlämnandet och som säljaren 

saknar rådighet över. En avtalsmekanism som brukar användas istället för denna typ av garanti 

är att köpeskillingen består av ett prestationspris som är beroende av verksamhetens lönsamhet 

och potentiella avkastning.44 

                                                 
40 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
41 Sevenius, Robert (2011) s. 304. 
42 Svernlöv, Carl (2004) nr. 5. 
43 A.a. nr. 5. 
44 Sevenius, Robert (2011) s. 303.  
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2.3. Löptid för garantierna 

Löptiden för garantierna är olika beroende på vilken typ av garanti det är fråga om. Ovan 

beskrivna garantier kan delas in i fundamentala, operationella och skattegarantier. 

Skattegarantier har vanligtvis längst löptid, minst sex till sju års tid. Anledningen till den långa 

garantitiden har att göra med Skatteverkets möjlighet att granska och korrigera målbolagets 

slutskatt retroaktivt i upp till sju års tid. De fundamentala garantierna utgör garantier som är 

fundamentala för förvärvet och för att affären ska bli av. Till kategorin hör alla typer av hemul- 

och andra ägargarantier. Dessa garantier ges en lång löptid på minst 24 månader men det är inte 

ovanligt att de fundamentala garantierna ges samma löptid som skattegarantierna, det vill säga 

sju år. De operationella (generella) garantierna är den sista underkategorin och innefattar alla 

typer av garantier som har med målbolagets verksamhet och resultat att göra, exempelvis 

garantier som lämnats om väsentliga avtal och finansiella data (årsredovisningar). Spannet för 

de operationella garantierna är vanligtvis 6 – 24 månader, där de finansiella garantierna 

(räkenskapsgarantier) vanligtvis ges en längre löptid. Utöver att löptiden är olika beroende på 

garantityp påverkas löptiden av marknadsläget samt om den rådande marknadstrenden är säljar- 

eller köparvänlig.45  

2.4. Ställd säkerhet för garantier 

Garantierna som lämnas i förvärvsavtalet leder fram till möjligheten att fastslå att det för 

köparen föreligger en rätt till ersättning. Denna skyddsmekanism för köparen riskerar dock att 

bli värdelös om säljaren inte kan infria garantierna.46 Ur köparens perspektiv är det därför inte 

ovanligt att denne, vid sidan av att säljaren lämnat garantier i förvärvsavtalet, även kräver 

säkerhet för de lämnande garantierna. Det finns flera sätt att ställa säkerhet för garantier och de 

mest förekommande formerna är genom escrowavtal,47 moderbolagsborgen, bankgaranti, 

borgen från tredje part, uppskjuten betalning (retention of purchase price) eller 

garantiförsäkring (W&I insurance).48 

2.4.1. Escrowavtal (Escrow-agreement) 

Den mest förekommande formen av säkerhet för garantiåtaganden har de senaste åren varit 

garantiavsättning genom så kallade escrowavtal.49 Escrowavtal syftar till att en del av 

                                                 
45 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 30. 
46 Sevenius, Robert (2011) s. 280–281. 
47 Det förekommer att escrow-avtal (escrow-agreement) även benämnas som depositionsavtal i svensk litteratur. 

Se exempelvis Sevenius, Robert (2011) s. 279. 
48 Svernlöv, Carl (2004) nr. 8–9. 
49 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 34. Statistiken visar att cirka 63 procent av alla förvärvstransaktioner 

från 2015 genomfördes med escrow-upplägg som säkerhet.  
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köpeskillingen, vanligtvis motsvarande 10 – 50 procent av den totala köpeskillingen, deponeras 

hos tredje man på ett så kallat escrowkonto under garantiernas löptid.50 Vanligtvis är det en 

bank som är depositarie och eftersom escrowavtal innebär en viss risk för depositarien tar denne 

ut en serviceavgift för tjänsten. Räntan på det deponerade beloppet tillfaller vanligtvis säljaren 

men det står parterna fritt att avtala om vem räntan ska tillfalla och vem som ska stå kostnaden 

för serviceavgiften. Det är brukligt att utbetalningar från escrowkontot kräver lagakraftvunnen 

dom eller båda transaktionsparters skriftliga samtycke. Om inte några garantibrister upptäcks 

under garantitiden betalas beloppet på escrowkontot ut till säljaren när garantitiden löpt ut. Om 

köparen upptäcker garantibrister får denne rikta anspråk mot säljaren och om bristen inte är 

tvistig får denne ersättning för skadan upp till garantiavsättningens tak (limit).51 

2.4.2. Moderbolagsborgen, bankgaranti och borgen från tredje part. 

I de fall säkerhet inte ställs genom escrow-avtal, exempelvis för att säljaren är den starkare 

förhandlingsparten eller vill ha ut hela köpeskillingen direkt, kan säkerhet istället lösas med 

hjälp av borgensförbindelser. Om köpobjektet är ett dotterbolag kan säkerhet ställas genom att 

moderbolaget går i borgen med en moderbolagsgaranti. Alternativt kan även säkerhet ställas 

genom bankgaranti.52  

2.4.3. Uppskjuten betalning/Avbetalning 

Uppskjuten betalning/avbetalning är ytterligare ett sätt att hantera säkerhet för 

garantiåtaganden. Skillnaden mot escrowavtal är att köparen själv behåller en del av 

köpeskillingen under garantitiden. Tillvägagångssättet är inte särskilt vanligt förekommande på 

grund av att säljaren får stå risken för att köparen är solvent och därmed kan betala ut resterande 

belopp när garantitiden löpt ut.53 

2.5. Ansvarsbegränsningar i förvärvsavtalet 

Ansvarsbegränsningar är ett sätt för säljaren att begränsa sina skyldigheter enligt 

förvärvsavtalet och begränsningarna kommer i olika former varav några redan har nämnts, 

bland annat säljarens vetskap och väsentlighetströsklar. En ansvarsbegränsning är en typ av 

friskrivningsklausul. Friskrivningsklausuler kan kategoriseras enligt följande, dels avtalsvillkor 

varigenom en part friskriver sig från köpobjektets beskaffenhet, dels villkor varigenom en part 

                                                 
50 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 25. 
51 Advisen (2015) s. 8. 
52 Sevenius, Robert (2011) s. 281. Såväl moderbolagsgaranti som bankgaranti hanteras vanligtvis med hjälp av så 

kallade stödbrev, även kallat ”letter of comfort”. 
53 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 34. 
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friskriver sig från skadeståndsskyldighet, och dels villkor där någon av parterna begränsar ett 

potentiellt skadestånds omfattning med beloppsbegränsningar.54  

2.5.1. Beloppsbegränsningar  

Konceptet av att begränsa säljarens ansvar för lämnade garantier genom att sätta ett takbelopp 

(limit, liability cap, seller cap, warranty cap) för eventuella garantibrott i förvärvsavtalet görs 

standardmässigt.55 Att mekanismen används frekvent har att göra med att det i normalfallet vore 

för strängt att en säljares potentiella skadeståndsansvar för en brusten garanti skulle kunna 

överstiga köpeskillingen. Vad som är föremål för förhandling i förvärvsavtalet är därmed 

vanligtvis inte om takbelopp för skadeståndsansvar ska finnas med eller ej, utan snarare 

storleken på takbeloppet. Vanligtvis bestäms takbeloppet till 10 – 50 procent av köpeskillingen. 

Det finns däremot undantag från standardanvändningen av takbelopp. Om säljaren endast 

lämnar ett begränsat antal garantier, exempelvis att säljaren enbart vill lämna hemulgarantier, 

vill vanligtvis inte köparen acceptera användningen av takbelopp.56  

En annan form av beloppsbegränsning är att sätta ett tröskelbelopp (basket, retention) vilket 

måste uppnås innan köparen kan framställa krav mot säljaren. Det är enbart när en skada eller 

flertalet sammanlagda skador är större än tröskelbeloppet som det enligt förvärvsavtalet räknas 

som ersättningsgill skada. Grundtanken med att ha tröskelbelopp i förvärvsavtalet är för att 

parterna inte ska tvista om småbelopp och oväsentliga brister. Tröskelbeloppet är individuellt 

bestämt från avtal till avtal men generellt brukar tröskelbeloppet vara 0,5 – 2 procent av den 

totala köpeskillingen. Det förekommer att tröskelbeloppet används som en typ av självrisk och 

att ersättning enbart ges över tröskelbeloppet men normen i europeiska företagstransaktioner är 

att ersättning ges från första krona.57 Även i avtal som saknar denna typ av begränsning är det 

inte ovanligt att en uppkommen situation löser sig självt eftersom köparen saknar incitament 

att lägga ned resurser på att driva processer gentemot säljaren avseende mindre garantibrott, 

eftersom kostnaden att undersöka, ta fram bevisning över skadans omfattning av garantibrottet 

och processföringen i övrigt överstiger det potentiella belopp köparen har rätt till från säljaren.58 

Ytterligare en form av beloppsbegränsning är att säljaren vill formulera ett avtalsvillkor som 

innefattar ett minimibelopp (de minimis) för skador. Ett sådant avtalsvillkor innebär att varje 

                                                 
54 Lundmark, Thorsten (1996) s. 34. 
55 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 25. Endast elva procent av alla företagsförvärv år 2015 genomfördes 

utan takbelopp för skadestånd. 
56 A.a. s. 24–25. 
57 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 7 och 21. Att ersättning endast ges utöver tröskelbeloppet är mer vanligt 

förekommande i USA.  
58 Svernlöv, Carl (2004) nr. 8–9. 
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enskild skada måste uppgå till ett minsta belopp innan skadan kan räknas som skada enligt 

avtalet. Ur köparens perspektiv kan kombinationen av ett minimibelopp och tröskelbelopp 

ifrågasättas, eftersom säljarens legitima intressen av att förhindra tvister av mindre belopp redan 

tillgodoses genom tröskelbeloppet. I praktiken innebär kombinationen av belopps-

begränsningarna ofta ett direkt hinder mot att köparen får ersättning vid garantibrott.59 Likt 

tröskelbeloppet finns det ingen praxis på hur stort minimibeloppet ska, eller bör, vara men om 

det finns med i förvärvsavtalet är det oftast bestämt till 0,1 procent av den totala 

köpeskillingen.60 

2.5.2. Köparens vetskap och andra friskrivningsklausuler 

En allmän köprättslig princip är att en köpare inte ska kunna åberopa uppgifter från säljaren om 

köparen vet om att uppgifterna är felaktiga. Principen framkommer uttryckligen av köplagen 

(1990:931) 20 § första stycket. Den bakomliggande motiveringen är att om en köpare ingått ett 

avtal med säljaren, trots vetskap om felaktiga uppgifter, anses han godtagit köpet såsom 

överensstämmande med sina egna intressen och befogade förväntningar. Om köparen 

genomfört en due diligence ligger due diligence rapporterna till grund för vad köparen borde, 

och bör, känna till. Det förefaller dock, utifrån motiven till köplagen, att en garanti specificerad 

av säljaren kan ge köparen anledning att begränsa eller avstå från undersökning av 

köpobjektet.61 I förarbetena uttrycks följande: ”Den vanliga situationen torde vara att säljaren 

har lämnat vissa uppgifter om varan eller utfästelser. Köparen torde då vara berättigad att 

uppfatta säljarens uppgifter och uttalanden som en omständighet som befriar honom från 

skyldigheten att undersöka varan i de hänseenden som uppgiften avser.”62 

Felreglerna i köplagen är dispositiva vilket ger säljaren utrymme att friskriva sig från felansvar. 

Karaktären av friskrivningar kan vara mycket varierande och kommer i form av ansvars- och 

påföljdsfriskrivningar. Ansvarsfriskrivningar är en typ av klausul som friskriver säljaren från 

ansvar för exempelvis varan eller objektets skick och påföljdsfriskrivningar befriar säljaren från 

skadeståndsskyldighet eller annan påföljd oavsett om köparen kan påvisa fel.63 Det finns 

mycket mer som kan sägas angående olika konstruktioner och typer av friskrivningsklausuler 

men eftersom dessa typer av ansvarsbegränsningar inte är relevanta för problemframställningen 

kommer de lämnas utanför den fortsatta framställningen.  

                                                 
59 Svernlöv, Carl (2004) nr. 8–9. 
60 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 19. 
61 Jonsson, Lucas & Liljegren, Nicklas (2002) s. 87. 
62 Prop. 1988/89:76, s. 94. 
63 Jonsson, Lucas & Liljegren, Nicklas (2002) s. 75. 
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3. M&A-försäkring 

3.1. Inledning till kapitlet 

Kapitlet handlar om M&A-försäkring och närmare bestämt om försäkringsprodukten för 

garantier och skadelöshetsvillkor (Warranty and Indemnity Insurance).64 I den fortsatta 

framställningen kommer begreppet W&I-försäkring användas för försäkringsprodukten för 

garantier och skadelöshetsvillkor. Kapitlet är en blandning av ett referenskapitel och analys 

eftersom den information som finns tillgänglig avseende vissa av försäkringens beståndsdelar 

är knapphändig. Syftet med kapitlet är att förklara tillkomst, syfte, villkorsstruktur i såväl den 

köpar- som säljartecknade försäkringen och skillnader mellan köpar- och säljartecknad 

försäkring. En del av materialet till kapitlet baseras på skyddad information från intervjuer, 

olika försäkringsgivare och deras individuella försäkringsavtal med tillhörande underliggande 

transaktion. Ett villkor från försäkringsgivarna för att jag skulle få ta del av informationen är 

att deras namn inte kan associeras till en specifik villkorslydelse. I de fall villkor hämtas från 

olika försäkringsavtal kommer försäkringsgivarna och deras försäkringsavtal att beskrivas med 

X, Y och Z etc.65  

3.2. Bakgrund och marknadsinformation 

W&I-försäkringen är med bred marginal den mest förekommande M&A-försäkringen som 

tecknas av såväl köpare som säljare. Av de olika försäkringsprodukter som finns tillgängliga 

under samlingsnamnet M&A-försäkring utgör W&I-försäkringar cirka 80 – 90 procent av de 

totalt sålda försäkringarna globalt.66 Användningen av W&I-försäkring har ökat lavinartat de 

senaste åren och det finns en korrelation mellan det ökade intresset för försäkringen och 

storleken på förvärvet. Enligt statistik från CMS används försäkringen i sju procent av 

förvärven med ett värde under 25 miljoner EUR, i 14 procent av förvärven mellan 25 – 100 

miljoner EUR och i 22 procent av förvärven med ett värde över 100 miljoner EUR.67 

Syftet med försäkringen är att erbjuda skydd för förmögenhetsskada som uppkommit genom 

garantibrott eller garantibrister i de av säljaren lämnade garantierna i förvärvsavtalet. Varje 

företagstransaktion är uppbyggt runt ett unikt köpobjekt vilket innebär att såväl 

transaktionsprocessen som tillhörande förvärvsdokumentation kan variera från förvärv till 

                                                 
64 Försäkringen benämnes även som ”Representations and Warranties Insurance” (R&W Insurance) i USA, 

innehållsmässigt är det ingen skillnad på skyddet i försäkringen utan det är snarare bara en fråga om användningen 

av annan terminologi.  
65 Se avsnitt 1.4 Metod och material. 
66 Advisen (2015) s. 9. 
67 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 29.  
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förvärv. Eftersom företagsförvärv är unika ställer det höga krav på den erbjudna 

försäkringsprodukten och därför skräddarsys varje såld försäkring till den specifika 

transaktionen.  

3.3. Försäkringens syfte och funktion 

W&I-försäkringens syfte är att erbjuda en lösning på situationen när en transaktion blir låst på 

grund av att en säljare inte vill, eller kan, lämna några garantier alls, eller inte vill ställa 

tillräcklig säkerhet för garantierna, samtidigt som köparen inte vill förvärva utan att tillräckliga 

garantier lämnas. Försäkringen ger säljaren möjlighet att minimera den ställda säkerheten för 

garantier genom att reducera beloppet för garantiavsättningen via escrowavtal ner till en eller 

två procent av köpeskillingen eller vid en köpartecknad försäkring låta en försäkringsgivare stå 

för säljarens fulla garantiåtaganden, vilket innebär att säljaren står fri från ansvar och kan få ut 

hela köpeskillingen direkt (Nil Seller Recourse). För köparen innebär försäkringen en ökad 

trygghet för att det finns tillräcklig täckning för garantier i en transaktion vilken utan 

försäkringen annars skulle anses vara för riskfull.68  

W&I-försäkringen är framförallt attraktiv för säljande riskkapitalbolag och investmentbolag 

(private equity firms and funds), riskkapitalbolagen och investmentbolagen står för cirka 75 

procent av alla tecknade M&A-försäkringar. Anledningen till att dessa aktörer är särskilt 

intresserade av försäkringen är att deras verksamhetsmål vanligtvis är att förvärva andelar i 

bolag för att efter övertagandet förädla bolaget och genera vinst vid vidareförsäljning av 

målbolaget. Vid försäljning av målbolaget vill riskkapitalbolagen och investmentbolagen i så 

stor utsträckning som möjligt reducera såväl ansvaret för som antalet garantier eftersom de inte 

vill binda upp vinst som säkerhet för lämnade garantier. Försäkringslösningen ger 

riskkapitalbolagen möjlighet att direkt allokera kapitalet från en försäljning till andra 

investeringar eller om det är fråga om fond så kan utdelning ske direkt efter tillträdesdagen 

istället för när garantitiden, vilken som tidigare nämnt69 kan vara upp till sju år, löpt ut.70  

3.4. Försäkrat intresse 

Inledningsvis skulle jag vilja säga att såväl försäkringsgivarna som försäkringsmäklarna 

tenderar att använda begreppet försäkrat intresse71 på ett förenklat sätt, vanligtvis för att 

beskriva vad som är försäkringsobjektet snarare än relationen till objektet.72 Grundtanken 

                                                 
68 Advisen (2015) s. 13. 
69 Se avsnitt 2.3. Löptid för garantier.  
70 Advisen (2015) s. 15. 
71 Se Hellners definition av försäkrat intresse. Hellner, Jan (1994) [1965] s. 213 ff. 
72 Den förenklade användningen av begreppet saknar för det mesta praktisk betydelse.  



 

25 

 

bakom försäkringen är att, i den utsträckning det är möjligt, spegla de olika typer av garantier 

och skadelöshetsvillkor som har lämnats av säljaren i förvärvsavtalet.73 Intresset utgör givetvis 

ett lagligt intresse enligt försäkringsavtalslagen.74 Oavsett om det är en köpar- eller 

säljartecknad försäkring och vem som är försäkringsgivare så beskrivs det försäkrade intresset 

på liknande sätt i alla de försäkringsavtal jag tagit del av, nämligen med en direkt hänvisning 

till förvärvsavtalet (Sale and Purchase Agreement, SPA).  

Försäkringsavtal X:  

“The Sellers’ representations and warranties set out in Clause 8 of the SPA (“Warranties of the 

Sellers”), all to the extent referred to in the Cover Summary as “Covered” or specified as the 

covered part of “Partially Covered”.” 

Försäkringsavtal Y:  

“(i) The warranties numbered • inclusive set out in Schedule • of the Acquisition Agreement (the 

General Warranties) and 

 (ii) The tax warranties numbered • inclusive set out in Schedule • of the Acquisition Agreement 

and the tax covenants contained in clause • of the Tax Deed (together the Tax Warranties) to the 

extent listed in the Warranty Spreadsheet and covered by this Policy” 

3.5. Försäkringsbara garantier och undantag 

I takt med att försäkringsprodukten har utvecklats kan nu nästan alla garantier, cirka 90 procent, 

som tas upp inom garantikatalogen i förvärvsavtalet försäkras.75 I W&I-försäkringen 

kategoriseras garantierna efter tillhörighet och löptid i fundamentala garantier, skattegarantier, 

operationella/generella garantier och ej försäkringsbara garantier. Kategoriseringen är i princip 

densamma som finns beskriven i avsnitt ”2.3. Löptid för garantierna” med tillägget för ej 

försäkringsbara garantier.76 Garantikatalogen försäkras inte som ett objekt, utan garantierna i 

förvärvsavtalet försäkras och premiesätts individuellt i försäkringsavtalet.  Undantagen från 

försäkringsskyddet varierar till viss del från försäkringsgivare till försäkringsgivare men de 

undantag som tas upp i det här avsnittet är standardundantag som finns med i olika former av 

alla försäkringsavtal som jag tagit del av. Utöver att vissa garantier beskrivs som ej 

försäkringsbara innehåller W&I-försäkringen allmänna undantagsvillkor från täckning av alla 

skador som uppkommer genom statligt krig, inbördeskrig och radioaktivt avfall. 

3.5.1. Det allmänna omfattningsvillkoret 

Som nämnts ovan kan de flesta garantier som lämnas av säljaren i förvärvsavtalet försäkras. 

Det som underwriters strävar efter är att i så stor utsträckning som möjligt spegla garantierna i 

                                                 
73 Advisen (2015) s. 9. 
74 Försäkringsavtalslagen (2005:104) 6 kap. 1 §.  
75 Advisen (2015) s. 9. 
76 Se även angivna villkorsexempel i avsnitt 3.6. Försäkringens löptid. 
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förvärvsavtalet under förutsättning att garantierna är klara, tydligt formulerade, och givetvis 

inte står i strid med några undantagsregler. För att tydliggöra vilka garantier som täcks av 

försäkringen listas garantierna som lämnats i förvärvsavtalet i en tabell i försäkringsavtalet där 

det framgår om garantierna inkluderas fullt ut, delvis eller exkluderas ur försäkringsskyddet. 

Anledningen att använda ett allmänt omfattningsvillkor är att det är ett enkelt sätt att hantera 

garantier om garantier i ett förvärvsavtal inte är anpassade för försäkring, eller säljaren inte 

villig att ändra garantierna, alternativt att garantierna är skrivna av en oerfaren jurist.77  

Försäkringsavtal X: 

“The Insurer shall not be liable to pay any Loss arising out of, relating to or to the extent it is 

increased by: 

i. any Insured Warranty marked as “Exclude” in the Warranty Spreadsheet or any Insured 

Warranty marked as “Partial Cover” in the Warranty Spreadsheet to the extent that such 

Loss arises out of or relates to that part of the Insured Warranty for which cover is not 

provided as described in the Warranty Spreadsheet;” 

Försäkringsavtal Y: 

“Insured Obligation means any Warranty specified in Item H of the Schedule, and referred to as 

“Covered” or “Partially Covered” in the Cover Summary (Appendix I)”. 

3.5.2. Avkastnings-, resultat- och andra framåtblickande garantier 

Till kategorin ej försäkringsbara garantier ingår alla typer av avkastnings- och framåtblickande 

garantier. Avkastningsgarantier innefattar alla typer av garantier som lämnas avseende 

målbolagets framtida resultat, ekonomiska tillväxtmöjligheter och aktieutdelningar. Till 

kategorin framåtblickande garantier hör exempelvis garantier som ställs av säljaren avseende 

möjligheten att driva in utstående kundfordringar, oavsett om kundfordringarna i målbolagets 

årsredovisning är redovisade som säkra eller osäkra fordringar. Till kategorin hör även garantier 

som avser storleken och tillgängligheten av arbetande kapital i målbolaget samt framtida 

kassaflöden. Anledningen till att dessa garantier utesluts från försäkringsskyddet är att de av 

sin natur är spekulativa och prognostiserande vilket innebär att de ur ett riskbedömnings-

perspektiv alltid är oförutsebara. Avgörande för om en garanti kan försäkras eller ej är om den 

objektivt kan verifieras eller mätas och därmed riskbedömas. För att undvika att utsätta 

försäkringskollektivet för spekulation exkluderas därför alltid alla typer av framåtblickande 

avkastnings- och resultatgarantier eftersom utgångspunkten med W&I-försäkringen är att fånga 

upp historiska risker från det datum som garantier ges och som kan spåras bakåt i tiden. 

  

 

                                                 
77 Informationen kommer från intervjuer. Tabellerna över garantierna har inte tagits med för att det skulle vara för 

enkelt att urskilja vilken tabellstruktur som tillhör en specifik försäkringsgivare. 



 

27 

 

Försäkringsavtal W: 

“The Insurers shall not be liable to pay Loss that results from, arises out of or is in consequence 

of: 

[any budget, estimate, forecast, forward looking statement or projection];” 

Försäkringsavtal Z: 

”The Insurer shall not be liable to pay Loss arising out of or to the extent increased by: 

e. Any projection, forward looking statement, or financial forecast in the Disclosure Material 

or in any Insured Obligation (i) relating to future events to occur in relation to the Insured 

Signing Obligations, after the Signing Date, (ii) relating to future events to occur in relation 

to the Insured Closing Obligations, after the Closing Date;” 

3.5.3. Svårundersökta, moraliskt felaktiga och ej försäkringsbara garantier enligt lag 

Till ej försäkringsbara garantier hör även garantier som är moraliskt felaktiga att försäkra. Vilka 

garantier som uppfattas som moraliskt felaktiga är upp till varje enskild försäkringsgivares 

subjektiva bedömning utifrån deras offentliga policy. Till undantagen från försäkringsskyddet 

hör även garantier som lämnats inom områden som är svåra, eller omöjliga, att undersöka78 

genom due diligence och garantier som inte kan försäkras enligt lag i den aktuella 

jurisdiktionen. Vad gäller garantier avseende böter, straff- och sanktionsavgifter skiljer sig 

villkorsskrivningen från olika försäkringsgivare, men generellt undantas de ur försäkrings-

skyddet såtillvida de enligt lag inte är försäkringsbara och därmed utgör legala intressen. 

Försäkingsavtal X: 

“Loss does not include:  

(i) any injunctive, equitable or any other non-monetary relief; 

(ii) any indirect or consequential Loss to the extent not reasonable foreseeable; 

(iii) any punitive damage; or 

(iv) any amount uninsurable by law.” 

Försäkringsavtal Z: 

“The Insurer shall not be liable to pay Loss arising out of or to the extent increased by: 

g) civil fines or penalties (but only to the extent that such fines or penalties are uninsurable by 

law) and criminal fines and penalties;” 

3.5.4. Prisjusteringsklausuler, multiplar och ändringar i förvärvsavtalet 

Det är brukligt att prisjusteringsgarantier samt alla garantier som varit föremål för ändring i 

förvärvsavtalet utan försäkringsgivarens godkännande undantas från försäkringsskyddet. 

Anledningarna till att prisjusteringsgarantier undantas är att de, beroende av garantiernas 

skrivning i förvärvsavtalet, kan vara framåtblickande eller att de tillkommit på grund av 

förhållanden som försäkringstagaren redan känner till och därför skulle prisjusteringsgarantier 

                                                 
78 Med svårundersökta garantiområden menas exempelvis om en garanti lämnats avseende ett företags motåtgärder 

av penningtvätt och korruption. Motåtgärderna är antingen oftast konfidentiella och därmed omöjliga att 

undersöka.  
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lika gärna kunna uteslutas ur försäkringsskyddet eftersom de baseras på redan identifierade och 

kända risker. 

Försäkringsavtal X: 

“The Insurer shall not be liable to pay any Loss arising out of, relating to or to the extent it is 

increased by: 

 

viii. any adjustment provisions (including post-Completion purchase price  

adjustments) in the Acquisition Agreement;” 

Försäkringsavtal Y: 

“[Försäkringsgivare Y] shall not be liable for any Loss arising out of, based upon or attributable 

to: 

 

 Purchase Price Adjustments:  

any loss to be compensated, or that should have been taken into account under the purchase price 

adjustment mechanism set out in the SPA, or any breach of any other covenant set out in the SPA“ 

Garantier som lämnats av säljaren som innehåller någon typ av multipel eller 

alternativuträkning för att beräkna skadans omfattning undantas också ur försäkringsskyddet 

till den del som multipeln ökar skadans omfattning. Hur exkluderingen av multiplar hanteras 

varierar från försäkringsavtal till försäkringsavtal, antingen genom en direkt undantagsklausul 

eller genom att hantera garantier med multiplar som delvis täckta. 

 Försäkringsavtal X:  

”If only part of the total Loss is excluded under this Clause 6, the Insurer shall remain liable for 

that part of the total Loss which is not so excluded.” 

Försäkringsavtal Z: 

”The Insurer shall not be liable to pay Loss arising out of or to the extent increased by: 

h. the multiplied portion of a Loss based on a pricing multiple or other valuation methodology;” 

3.5.5. Garantier som baserar på internprissättning  

Internprissättningsgarantier utesluts generellt ur försäkringsskyddet på grund av att det är svårt 

för försäkringsgivare att få tag på tillräcklig information i koncerninterna förhållanden för att 

kunna bilda sig en uppfattning av priset och således veta om prissättningen är korrekt utifrån 

gällande skattelagstiftningen som målbolaget lyder under.  

Försäkringsavtal X: 

“The Insurer shall not be liable to pay any Loss arising out of, relating to or to the extent it is 

increased by: 

the application of transfer pricing legislation in respect of any Target Group member or an 

inability of the relevant Target Group member to substantiate a transfer pricing policy to the 

relevant taxation authority;” 
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3.5.6. Produktansvar och professionsansvar 

För tillverkare och säljare av produkter finns det som kallas produktansvar.79 För bolag vars 

verksamhet går ut på rådgivning finns, något förenklat uttryckt, motsvarande i 

professionsansvar. Garantier som lämnas avseende båda typerna av ansvar exkluderas ur 

försäkringsskyddet eftersom försäkringsgivare av W&I-försäkringen förväntar sig att 

målbolaget redan har tillräcklig täckning genom generell företagsförsäkring som täcker 

ansvarstypen alternativt att köparen redan har en generell företagsförsäkring som täcker det 

förvärvarande målbolagets verksamhet.  

Försäkringsavtal Y: 

“[Försäkringsgivare Y] shall not be liable for any Loss arising out of, based upon or attributable 

to: 

Product Warranty & Liability 

the product warranty and liability resecting from design or manufacture of any goods or products 

which are sold or supplied by the Target Company or by others under license from the Target 

Company.” 

3.5.7. Miljöansvar 

Vissa typer av miljögarantier ryms inom försäkringsskyddet i W&I-försäkringen. 

Miljögarantier som kan inkluderas i försäkringsskyddet är exempelvis garantier om 

regelefterlevnad av den aktuella jurisdiktions miljölagstiftning. Vad försäkringsgivare 

vanligtvis vill exkludera är svårundersökta garantier om kvoter av utsläppsrättigheter och 

högriskgarantier med höga sanktionskostnader såsom garantier som avser att ett målbolags 

verksamhet inte har bidragit till utsläpp eller föroreningar i mark och luft. Miljögarantier 

hanteras vanligtvis inte bland standardundantagen i försäkringsavtalen utan exkluderas istället 

genom allmänna omfattningsvillkor.80 

3.5.8. Försäkringstagarens svikliga beteende  

Likt alla former av företagsförsäkring är försäkringsgivaren av W&I-försäkringen fri från 

ansvar om försäkringstagaren, eller person som kan likställas med försäkringstagaren, förfarit 

svikligt eller i strid mot tro och heder vid fullgörande av sin upplysningsplikt.81 I W&I-

försäkringen är villkoret utvidgat till att även innefatta parternas ombud och alla som varit del 

av transaktionsgruppen (Deal Team Members).  

 

 

                                                 
79 Holm, Anders (2012) s. 81. 
80 Informationen kommer från intervjuer. 
81 Försäkringsavtalslagen (2005:104) 8 kap. 9 §.  
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Försäkringsavtal X: 

“Deal Team Members 

means • [Insert names of those people at the Insured who reviewed the due diligence, negotiated 

the transaction, handled the disclosure etc].”  

“Exclusions 

The Insurer shall not be liable to pay any Loss arising out of, relating to or to the extent it is 

increased by: 

(v) fraud or fraudulent misrepresentation by the Insured or any Deal Team Member;” 

Försäkringsavtal Z: 

”The Insurer shall not be liable to pay Loss arising out of or to the extent increased by: 

b. fraud or fraudulent or willful misconduct/misrepresentation by the Insured or any Deal Team 

Member.” 

Av de försäkringsavtal jag tagit del av har försäkringsgivare Z även tagit in begreppet ”willful 

misconduct/misrepresentation”. En fråga som uppstod i samband med att försäkringsgivare Z:s 

formulering skiljer sig från övriga försäkringsavtal är om formuleringen innebar en utökning 

av omfattningen av undantaget och om övriga försäkringsavtal enbart undantar bedrägeri och 

bedrägligt beteende enligt brottsbalken.82 Enligt min uppfattning, som baseras på intervjusvar, 

så utgör det snarare ett förtydligande på grund av begreppsförvirring som uppkommer i 

samband med översättning från engelska till svenska. Eftersom det inte skrivs några W&I-

försäkringsvillkor på svenska, inte ens mellan svenska parter, så innefattas inte bara 

brottsbalkens regler om bedrägeri och bedrägligt beteende i orden ”fraud or fraudulent 

misrepresentation” utan avsikten är att även innefatta de civilrättsliga avtalsreglerna83 om 

svikligt beteende. Problemet uppstår när det standardiserade språket inom försäkringen är 

engelska och att en terminologi som är väletablerad i anglosaxisk rätt, men som inte är anpassad 

till det svenska systemet, används i försäkringsavtalen. 

En intressant följdfråga är vad som skulle ske om frågan skulle utredas av svensk allmän 

domstol. Det är uppenbart att försäkringsgivare Z:s villkorslydelse, i jämförelse med övriga 

försäkringsgivare, bättre representerar vad som i svensk rätt utgör civilrättsligt svikligt 

beteende. Värt att nämna i sammanhanget är att oklarhetsprincipen84 äger tillämpning85 i frågan 

                                                 
82 Se brottsbalk (1962:700) 9 kap. om bedrägeri och annan oredlighet. 
83 Se försäkringsavtalslagen (2005:104) 8 kap. 9 § med hänvisning till ogiltighetsreglerna i lagen (1915:218) om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Se även Bengtsson, Bertil (2015) s. 356. 
84 Se Hellner, Jan (1994) [1965] s. 72 ff. 
85 Se NJA 2001 s. 750 och NJA 1981 s. 1072. HD uttrycker i NJA 2001 s. 750 ”För att tolka ett villkor i en 

försäkring bör det inte krävas att försäkringstagaren skall ta del av en kommentar till försäkringen utan 

innebörden bör kunna utläsas av villkoret i sig. När oklarhet råder av detta slag bör den tolkning väljas som är 

mest förmånlig för försäkringstagaren.” 
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vilket medför att vid en tolkning av villkoret har försäkringsgivare Z en fördel jämfört med 

övriga försäkringsgivare eftersom försäkringsgivare Z:s formulering av villkoret är mer koncis. 

Vad skillnaden i villkorsskrivning beror på är svårt att besvara. Det är naturligt att 

villkorsskrivningen skiljer sig på grund av att försäkringsgivarna inte har tillgång till varandras 

villkor. Att försäkringsgivare Z:s villkorsskrivning skiljer sig från övriga kan antingen bero på 

att försäkringsgivare Z varit mer noggranna vid villkorsskrivningen, alternativt att frågan har 

kommit upp i förhandling, eller skiljeförfarande med en försäkringstagare, vilket lett fram till 

ett förtydligande av villkorstexten.  

3.5.9. Försäkringstagarens vetskap 

Ett annat generellt undantag som hämtas från förvärvsavtalet är att försäkringen inte täcker 

garantibrister, garantibrott eller annan omständighet som kan leda till garantibrott, som 

försäkringstagaren eller dennes ombud, har vetskap om, eller borde haft vetskap om, innan 

försäkringen träder i kraft. Undantaget hanteras i vanligtvis i två steg, först genom att definiera 

försäkringstagarens och dennes ombuds vetskap, för att sedan exkludera garantierna som 

försäkringstagarens vetskap kan aktualisera genom att kategorisera dem som undantag från 

försäkringsskyddet. I vissa försäkringsavtal hanteras undantaget i samma villkor medan det i 

andra försäkringsavtal är uppdelat i garantibrott som kan härledas från omständigheter köparen 

har vetskap om och dels av de dokument som säljaren lämnat över som tar upp redan 

identifierade risker (Disclosed Information). Definitionen av ”Actual Knowledge” är 

överensstämmande i alla försäkringsavtal som jag tagit del av och alla garantier som påverkas 

av ”Actual Knowledge” undantas. Villkorsskrivningen av undantaget varierar men innehållet 

av villkoren är lika. 

Försäkringsavtal X: 

”Actual Knowledge means actual knowledge of the Insured and for the avoidance of doubt does 

not include constructive or imputed knowledge nor does it include any constructive or imputed 

knowledge of any advisor, or employee, director, officer or agents of the Insured.” 

“Exclusions 

The Insurer shall not be liable to pay any Loss arising out of, relating to or to the extent it is 

increased by: 

(ii)  any Breach (or any fact or circumstance which would reasonably be expected to give rise 

to a Breach) of which any Deal Team Member had Actual Knowledge prior to the date of 

this Policy;” 

Försäkringsavtal Y: 

“[Försäkringsgivare Y] shall not be liable for any Loss arising out of, based upon or attributable 

to: 
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Knowledge 

i. any Breach of Warranty or Third Party Demand known to the Insured or any Deal Team 

Member prior to or on the Inception Date (for the avoidance of doubt all matters Disclosed 

in the Disclosed Information shall be deemed to be actually known by the Insured); or 

ii.  any fact or circumstance known to the Insured or any Deal Team Member prior to the 

Inception Date which might reasonably be expected to give rise to a Breach of Warrant or 

Third Party Demand.” 

 Försäkringsavtal Z: 

“The Insurer shall not be liable to pay Loss arising out of or to the extent increased by: 

a. Any Breach of which any Deal Team Member had Actual Knowledge prior to (i) the Signing 

with respect to the Insured Signing Obligations and/or (ii) the Closing with respect to the 

Insured Closing Obligations (which shall include any fact, matter or circumstance set out 

in the Bring Down of Disclosures but without prejudice to any cover for the Insured Signing 

Obligations); 

c. Any fact, matter or circumstance Fairly Disclosed in the Disclosure Material;” 

3.6. Försäkringens löptid 

Försäkringens löptid är även den speglad av förvärvsavtalet och motsvarar den angivna löptiden 

för garantierna. Försäkringsperiodens början är angiven i villkoren och den totala löptiden 

hämtas vanligtvis från förvärvsavtalet. M&A-försäkringar skiljer sig från traditionella 

försäkringslösningar när det är fråga om löptid på så vis att de inte förnyas. Anledningen är att 

försäkringsobjektet utgörs av garantier avseende målbolagets beskaffenhet vid tillträdesdagen 

(closing) och att de lämnade garantierna bara har relevans under en viss tidsperiod. Om inga 

garantibrister upptäcks inom den lämnade garantitiden är det troligt att det inte finns några 

brister, alternativt att konsekvenserna av bristerna efter garantitidens utgång saknar betydelse 

för köparen,86 vilket leder till att det saknas incitament och syfte att förnya löptiden för 

försäkringen. Även om det saknas syfte att förnya ansvarstiden kan det för köparen finnas 

intresse att vid teckning av försäkring förlänga försäkringens löptid om säljaren i 

förvärvsavtalet lämnat kortare garantitid än köparen anser är önskvärt. I den köpartecknade 

försäkringslösningen finns därför möjlighet att mot en högre premie utöka garantitiden utöver 

vad säljaren har begränsat ansvarsperioden till i förvärvsavtalet.87 

Försäkringsavtal X:  

”Policy Period: Commencement date: •  

Expiry date: 

(i) • in respect of the General Warranties  

(ii) • in respect of the Tax Warranties” 

 

                                                 
86 Ett exempel är skattegarantier. Efter sex år försvinner Skatteverkets möjlighet att efterbeskatta (korrigera) 

skatteuttaget, se skatteförfarandelagen (2011:1244) 66 kap. 27 §. 
87 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 29. 
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Försäkringsavtal Y: 

”Policy Period: 

(i) Inception Date: • 

(ii) Expiry Date: 

a. 7 years from Closing for Fundamental Warranties (Clauses from 8.1 to 8.5 of the SPA) 

within the Insured Obligations. 

b. 24 months from Closing for the General Warranties (Clauses from 8.6 to 8.13, and from 

8.15 to 8.17, all inclusive, of the SPA) within the Insured Obligations. 

c. 7 years from Closing for Tax Warranties (Clause 8.14 of the SPA) within the Insured 

Obligations. 

All dates at 00:01 local standard time at the Principal Address of Insured.” 

3.7. Försäkringstak och andra beloppsbegränsningar 

Det vanligaste är att försäkringsgivarna begränsar den potentiella försäkringsersättningen till 

samma takbelopp som säljaren begränsat sitt garantiansvar till i förvärvsavtalet,88 

begränsningen varierar dock beroende om det är en säljar- eller köpartecknad försäkring. I den 

säljartecknade försäkringen kan säljarens fulla garantiansvar täckas men det förekommer, och 

är den rådande trenden i Storbritannien, att försäkringsersättningen begränsas till att maximalt 

täcka 10 – 30 procent av säljarens garantiansvar.89 I den köpartecknade försäkringen varierar 

takbeloppet än mer. Det finns försäkringsavtal som visar på att takbeloppet kan variera mellan 

2,5 procent av köpeskillingen till att täcka hela köpeskillingen. Om försäkringsbeloppet inte 

motsvarar takbeloppet som lämnats av säljaren i förvärvsavtalet brukar den högsta 

försäkringsersättningen vanligtvis sättas till mellan 10 – 30 procent av den totala 

köpeskillingen.90 I de försäkringsavtal där försäkringsgivare kommer överens med 

försäkringstagare om ett högre takbelopp än det som finns angivet i förvärvsavtalet regleras 

denna riskökning för försäkringsgivaren genom en högre premiesättning för försäkringen.  

Precis som att parterna i förvärvsavtalet vill undvika tvister om småbelopp vill 

försäkringsgivare begränsa möjligheten till ersättningsanspråk i liknande utsträckning med 

hjälp av att inte ersätta skador som understiger ett minimibelopp (de minimis). Alla skador som 

understiger minimibeloppet får försäkringstagaren själv ansvara för, minimibeloppet kan därför 

ses som försäkringstagarens självrisk. Det finns dock undantag från minimibeloppet, vilket 

kommer till uttryck i lydelsen nedan. Undantaget innebär, likt serieskadeklausulen91 i 

                                                 
88 Se avsnitt 2.5.1 Beloppsbegränsningar. 
89 Trender från M&A-försäkringsmarknaden i Storbritannien brukar avspeglas i övriga Europa.  
90 Pratten, Alan, Ferera, Leon & Tingler, Andrew (2016) s. 32–33. 
91 I Trygg-Hansas basvillkor för företagsförsäkring (B 2, Version 6) 5.7 anges serieskada som ”Flera skador av 

samma typ som orsakas av liknande fel, defekter eller säkerhetsbrister hos en eller flera produkter” och i villkor 

3.6 ”Vid serieskada har den försäkrade att svara endast för en självrisk och då den som gäller vid den tidpunkt 

då första skadan i serien inträffar”. Liknande definition finns även i Länsförsäkringars kombinerade 

företagsförsäkring (V 065:13) i villkor C.42 ”Endast en självrisk avdras; vid flera skador som orsakats av samma 
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ansvarsförsäkring, att individuella skador som var för sig understiger minimibeloppet, men som 

uppkommit genom samma omständighet och faktum, får räknas ihop och därmed räknas som 

en skada enligt försäkringsavtalet.  

Försäkringsavtal Y: 

”De Minimis: 

The Insurer shall have no liability under this Policy in respect of a Loss unless the amount of that 

Loss exceeds the De Minimis. Any liability the amount of which does not exceed the De Minimis 

shall be disregarded in calculating the aggregate amount of liabilities in respect of Loss provided 

that this limitation shall not limit the Insured from bringing a number of claims under this Policy 

which all arise from the same set of facts and circumstances where individually each claim is for 

less than the De Minimis but in aggregate they exceed such sum.” 

I W&I-försäkringen används även tröskelvärden som ansvarsbegränsningsmekanism. 

Tröskelvärdet, som inom försäkringen benämnas antingen som basket eller retention, används 

som ytterligare en typ av självrisk för försäkringstagaren. Vart gränsen för tröskelvärdet sätts 

är individuellt bestämt i förhandling mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren. 

Vanligtvis bestäms tröskelvärdet till 0,5 – 2 procent av den totala köpeskillingen och har en 

direkt påverkan på premiesättningen, där ett lägre tröskelvärde generellt medför en högre 

premiesättning. Utöver att bestämma storleken på tröskelbeloppet måste det även framgå av 

försäkringsavtalet om försäkringsersättning ska utgå från tröskelbeloppet upp till takbeloppet 

(fixed basket/non-tipping retention) eller om försäkringsersättning ska utgå krona för krona från 

noll eller annat angivet belopp under tröskelvärdet (tipping basket/tipping retention). Det är 

dock inte särskilt vanligt att försäkringsgivare är villiga att betala ersättning krona för krona 

från noll, och även när modellen används, ersätts inte skador under minimibeloppet. För att 

klargöra att försäkringstagaren själv får ansvara för skador upp till tröskelbeloppet anges i de 

försäkringsavtal som använder ersättning utöver tröskelbeloppet att summan upp till 

tröskelbeloppet är oförsäkrad. 

Försäkringsavtal X: 

 ”Retention: £• in the aggregate for the Policy Period 

5.4. Liability in excess of Retention only 

The Insurer shall only be liable for Loss (or the aggregate of all individual Losses) in excess of 

the Retention. 

5.5. Erosion of Retention 

The Retention shall be eroded by (i) Loss for which the Insurer would be liable under this Policy, 

but for the Retention and (ii) by Other Loss. 

5.6. Retention uninsured 

The Retention shall be uninsured by the Insured throughout the Policy Period.”  

                                                 
defekt hos en eller flera levererade produkter [samt] för skador som uppkommit av samma orsak och vid samma 

skadetillfälle.”. 
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 Försäkringsavtal Y: 

 ”Retention: non-tipping in the aggregate for the Policy Period. 

[Försäkringsgivare Y] shall only be liable for the amount of Loss that is in excess of the Retention. 

When calculating such excess, the Retention shall be eroded by the full amounts of any Loss. 

[Försäkringsgivare Y] shall have no obligation to pay any Loss, excluding Defence Costs arising 

within the Retention.  

The Retention shall be uninsured during the Policy Period.” 

3.8. Premiesättning och ekonomisk effektivitet 

För premiesättningen varierar priset beroende på den individuella transaktionen, tillhörande 

risker och geografisk region. Premien utgörs av en engångssumma som vanligtvis betalas vid 

teckning av försäkringen om inte annat är överenskommet i försäkringsavtalet. Premienivån är 

högst i USA, 2 – 3 procent per försäkrad miljon, medan den är lägst i Norden och Storbritannien, 

0,7 – 1,5 procent per försäkrad miljon. Premiesättningen varierar från år till år och siffrorna 

som presenteras här kommer från personer med god kännedom och daglig kontakt med 

försäkringsgivare. Det finns flera faktorer som påverkar premiesättningen och de vanligaste 

faktorerna är vad försäkringens takbelopp och tröskelvärde är satt till, i vilken jurisdiktion som 

transaktionen äger rum i, inverkan från nationell lagstiftning, vilken bransch92 målbolaget 

tillhör, omfattningen av det lämnade försäkringsskyddet och vem som är försäkringstagare.93  

En anledning till den stora skillnaden i premiesättning mellan USA och Norden respektive vissa 

delar av Europa har att göra med villkorsskrivning. I europeiska försäkringslösningar används 

frekvent allmänna undantagsklausuler vilka exkluderar kända risker som uppdagats i samband 

med due diligence rapporterna (Disclosed Matters) och i andra förhandlingsdokument 

(exempelvis i Disclosure Letter). I USA är förhållningssättet till sådana klausuler mer 

restriktivt, vilket innebär att varje underwriter själv måste identifiera och exkludera varje 

specifik risk vilket medför en högre premiesättning.94 En ytterligare anledning till skillnader i 

premiesättning är att i Norden och Storbritannien lägger transaktionsjurister redan från det 

inledande stadiet vikt vid att göra garantikatalogen i förvärvsavtalet klar och tydlig, vilket gör 

det enklare för underwriters att matcha förvärvsavtalet vid villkorsskrivning till försäkringen. 

Försäkringsavtal X: 

“The Insurer shall not be liable to pay any Loss arising out of, relating to or to the extent it is 

increased by any Breach if such Breach, or the subject matter thereof, arises directly from or in 

                                                 
92 Som exempel kan nämnas att branscher med hög grad av reglering, bank- och finansinstitut samt 

läkemedelsindustrin, tenderar att ha en högre premiesättning eftersom det generellt sett innebär ett högre 

risktagande från försäkringsgivarens perspektiv.  
93 Advisen (2015) s. 21. 
94 A.a. s. 10–11.  
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connection with or consists of any fact, matter or circumstance which has been Disclosed in the 

following documents: 

(i) Acquisition Agreement 

(ii) Disclosure Letter 

(iii) •” 

Försäkringsavtal Y:  

“[Försäkringsgivare Y] shall not be liable for any Loss arising out of, based upon or attributable 

to: 

5.1 Knowledge 

(i) any Breach of Warranty or Third Party Demand known to the Insured or any Deal Team 

Member prior to or on the Inception Date (for the avoidance of doubt all matters 

Disclosed in the Disclosed Information shall be deemed to be actually known by the 

Insured);”  

I jämförelse med garantiavsättningar som görs genom escrowavtal är direktkostnaden för 

försäkringspremien dyrare än serviceavgiften för ett escrowavtal. Som tidigare nämnts95 är 

försäkringslösningen attraktiv för att den motverkar de ekonomiska inlåsningseffekter som 

garantiavsättningar ger upphov till.96 Följande tabell och exempel illustrerar varför försäkringen 

är den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för att hantera säkerhet för garantier. 

Förutsättningarna i exemplet är förenklade och löptiden för garantiavsättningen kort, men 

exemplet ger en rättvisande bild av kostnaden för ställd säkerhet för garantierna. 

Förvärvsförutsättningar: Köpeskillingen är satt till 100 miljoner euro, kostnaden för kapital97 är 

satt till 20 procent, takbeloppet är satt till 20 miljoner, garantiavsättningen ska motsvara 

takbeloppet och försäkringspremien är satt till 1,5 procent av varje försäkrad miljon (högsta 

nivån i Norden). 

 

Förutsättningar   

Total köpeskilling (EUR) 100 000 000 

Kostnad för kapital 20% 

  

Utan försäkring (EUR)   

Escrow (procent av köpeskillingen) 20% 

Garantiavsättning 20 000 000 

Escrow serviceavgift 0,50% 

Löptid för garantiavsättningen (månader) 12 

Direktkostnad för escrow 100 000 

                                                 
95 Se avsnitt 3.3. Försäkringens syfte och funktion. 
96 Med ekonomiska inlåsningseffekter menas den kostnad som finns kopplad till att inneha kapital utan att fritt 

kunna spendera kapitalet. Se Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. & Marcus, Alan J. (2012) s. 46–47. 
97 A.a s. 46–47. Beräkningar och formler för kostnaden att inneha kapital lämnas utanför uppsatsen. I 

företagsekonomiska sammanhang används begreppen alternativkostnad, cost of capital och opportuntiy cost of 

capital för att förklara dessa kostnader. 
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Med försäkring (EUR)   

Försäkringens takbelopp (motsvarande garantiavsättning) 20% 

Försäkringspremie (per försäkrad miljon) 1,50% 

Belopp som utan försäkring skulle utgöra garantiavsättning 20 000 000 

    

Alternativkostnad för kapital (kostnad för kapital för garantiavsättning) 4 000 000 

Undviken escrow serviceavgift 100 000 

Direktkostnad för försäkring -300 000 

Skapat mervärde 3 800 000 

Skapat mervärde i procent av den totala köpeskillingen 3,80% 

Exemplet förklarar varför försäkringslösningen är populär vid transaktioner som annars hade 

krävt garantiavsättningar av höga belopp. De positiva ekonomiska effekterna av försäkringen 

blir ännu större ju längre löptiden är för garantiavsättningen och desto högre kostnaden för 

kapital är. Vad exemplet ger uttryck för är att försäkringen, i jämförelse med 

garantiavsättningar, innebär vinning för säljaren tack vare det skapade mervärdet av 

försäkringslösningen.  

3.9. Skillnader mellan köpar- och säljartecknad försäkring 

För att enklast kunna förklara skillnaderna mellan köpar- och säljartecknad försäkring är 

utgångspunkten för det här avsnittet att försäkringen speglar garantikatalogen fullt ut och att 

försäkringsavtalet har samma beloppsbegränsningar som angetts i förvärvsavtalet av säljaren. 

Som tidigare nämnts finns det två typer av W&I-försäkringen, köpar- och säljartecknad W&I-

försäkring, varav den köpartecknade utgör mellan 90 – 92 procent av de totalt tecknade 

försäkringarna.98 Det finns flera skillnader mellan den köpar- och säljartecknade försäkringen 

och den första är, som namnet antyder, vem som står som tecknare av försäkringsavtalet och 

därmed är den som har rätt att erhålla försäkringsersättning, så till vida att det inte finns en 

angiven förmånstagare i försäkringsavtalet. I sammanhanget saknar det betydelse av vem som 

betalat premien och om försäkringslösningen initierats av säljaren eller köparen, det avgörande 

är vem som står angiven som försäkringstagare. Ur köparens perspektiv finns det flera fördelar 

att stå som försäkringstagare samtidigt som det inte utgör någon nackdel för säljaren vilket 

förklarar varför den köpartecknade försäkringen är så pass dominerande.  

Den köpartecknade försäkringsrelationen är baserad på ett tvåpartsförhållande där parterna 

består av köpare och försäkringsgivare. Det resulterar i en enklare och smidigare process, i 

jämförelse med den säljartecknade försäkringen, om köparen vill ta försäkringen i anspråk för 

                                                 
98 CMS, Brunnschweiler, Stefan (2016) s. 29. 
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ett garantibrott. Köparen kan vända sig direkt mot försäkringsgivaren och göra anspråket 

gällande utan att säljaren blandas in. Lösningen är fördelaktig för båda parter eftersom det 

förenklar köparens hantering med försäkringsgivaren samtidigt som säljaren kan göra en ”clean 

exit”. Om det istället är fråga om en säljartecknad försäkring är försäkringsrelationen en 

trepartskedja. Eftersom säljaren står som försäkringstagare kan köparen, vid upptäckt 

garantibrott, inte direkt göra anspråk på försäkringen, även om köparen är den tilltänkta 

mottagaren av utbetald ersättning. Köparen måste istället vända sig till säljaren som i sin tur 

hanterar anspråket med försäkringsgivaren. Köparen hamnar således i direkt beroendeställning 

till säljaren för att kunna ställa anspråk mot försäkringen eftersom köparen inte är part i 

försäkringsavtalet.99  

En annan viktig skillnad är tillämpningen av den generella undantagsklausulen som talar om 

att en försäkringsgivare är fri från ansvar från försäkringsfall som inträffar på grund av att 

försäkringstagaren har agerat svikligt, bedrägligt eller genom oaktsamt eller uppsåtligt 

uppgiftslämnande, lämnat oriktig uppgift till försäkringsgivaren. Vid en köpartecknad 

försäkring är köparen skyddad mot säljarens svikliga beteende så länge köparen saknade 

vetskap om säljarens svikliga beteende. Vid en säljartecknad försäkring saknas motsvarande  

skydd för köparen eftersom säljaren står som försäkringstagare och försäkringsfallet är 

framkallat genom säljarens felaktiga handlade, eller uppgiftslämnande, vilket resulterar i att 

försäkringsgivaren är fri från ansvar.100  

En tredje skillnad är att utgångspunkten av försäkringstagarens faktiska vetskap och att kända 

risker inte täcks av försäkringen. Det är betydligt enklare för försäkringsgivare och köpare att 

komma överens om vad som utgör köparens faktiska vetskap eftersom vetskapen kan definieras 

utifrån vad som är känt i det tilldelade datarummet och vad som kommit fram genom due 

diligence rapporterna och förvärvsförhandlingar. Vad som utgör säljarens vetskap i den 

säljartecknade försäkringen är svårare att definiera. För båda den köpar- som säljartecknade 

försäkringen är det viktigt att bestämma identifikationsfrågor för att avgöra ramen för vetskap. 

I den säljartecknade försäkringen är det dock ännu viktigare eftersom argumentation kan föras 

för att säljaren har, eller borde ha, full vetskap om alla risker i målbolaget fram till 

överlämnanandet. 

  

                                                 
99 Willis Limited, Watchorn, Alena, Winborn, Richard (2008) s. 44-46. 
100 Se tidigare avsnitt 3.5.8. Försäkringstagarens svikliga beteende.  
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4. Analys av M&A-försäkringens principiella byggstenar och 

grundsatser 

4.1. Inledning till kapitlet 

Kapitlet är ett analyserande kapitel som ska besvara vilka allmänna försäkringsrättsliga 

principer och grundsatser som genomsyrar M&A-försäkringen. Frågan kan anses vara av ren 

teoretisk natur men det finns kopplingar mellan principerna och det praktiska bestämmandet av 

risker och premien.  

4.2. Vilka försäkringsrättsliga principer är M&A-försäkringen byggd på? 

Förhållandet mellan M&A-försäkringen och principerna är relevant eftersom de allmänna 

försäkringsrättsliga principerna kommer till uttryck på ett eller annat sätt i de flesta 

jurisdiktioner. I svensk doktrin har framförallt Bertil Bengtsson och Jan Hellner belyst, och 

förklarat, dessa principer som grundläggande för försäkringsrätten vilket gör att det är intressant 

att se om dessa principer kan tillämpas i vad som i sammanhanget får ses som en relativt ny 

försäkringsprodukt.  

4.2.1. Produktfrihetsprincipen 

En princip som länge ansetts vara självklar är produktfrihetsprincipen, redan 1927 års 

försäkringslag byggde på denna princip,101 och den har blivit än viktigare med åren på grund 

av den ökade internationaliseringen. För att inte försvåra en önskvärd utveckling av nya 

försäkringsprodukter för olika branscher framhölls det i propositionen till den gällande 

försäkringsavtalslagen, att utrymme bör lämnas till försäkringsgivaren att fritt utforma olika 

försäkringsprodukter.102 Principen är därför av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av 

försäkringsprodukter och förklarar varför den försäkringsavtalsrättsliga lagstiftningen inte talar 

om vad försäkring ska omfatta utan i stor utsträckning endast reglerar åtaganden mellan 

försäkringsgivare och försäkringstagare. 

M&A-försäkringen är ett direkt resultat av att försäkringsgivare identifierat ett marknadsbehov 

för risker som lämpar sig att täckas med hjälp av försäkring. Principen går ut på att det står 

försäkringsgivare fritt att själva identifiera och välja vilka risker de vill försäkra. 

Försäkringsgivare har därför full frihet att själva utforma omfattningsvillkor som bestämmer 

ansvaret för försäkringen. Som tidigare nämnt är utgångspunkten för försäkringen det 

                                                 
101 Bengtsson, Bertil (2015) s. 129. 
102 Prop. 2003/04:150, s. 134, 139, 185 och 246.  
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upprättade förvärvsavtalet mellan säljare och köpare.103 Principen om produktfrihet möjliggör 

att M&A-försäkringen, som skulle kunna beskrivas som en särskild typ av ansvarsförsäkring 

vilken traditionellt sett exkluderar garantier som lämnats av försäkringstagaren i individuella 

avtal ur försäkringen, istället kan innefatta ansvar som uteslutande grundar sig på ett specifikt 

förvärvsavtal. Att principen genomsyrar M&A-försäkringen syns tydligt eftersom 

skadebegreppet är direkt tagit ur förvärvsavtalet och i att de preciserade undantagen i 

försäkringsvillkoren ger uttryck för att försäkringsgivare får undanta risker och skador som, av 

försäkringstekniska skäl, svårligen går att ta med i skyddet.  

4.2.2. Principen om försäkringsbarhet  

Principen om försäkringsbarhet är en allmän försäkringsteknisk princip som tar sikte på den 

försäkrade risken och den ekonomiska börda risken innebär för försäkringsgivaren.104 Vissa 

risker kan anses omöjliga, eller åtminstone uppenbart olämpliga, att försäkra. I mina 

efterforskningar i samband med det här examensarbetet har jag, när jag tagit upp M&A-

försäkringen med personer som arbetar hos försäkringsgivare som erbjuder generell 

företagsförsäkring, men som inte är en del av det försäkringskollektiv som erbjuder M&A-

försäkringen, mött personer som ifrågasatt försäkringsbarheten genom att uttrycka att 

försäkringslösningen låter som allt för riskfylld för försäkringsgivare. Givetvis kan viss 

förståelse ges för den typen av kritik med tanke på att försäkringslösningen, i jämförelse med 

den generella företagsförsäkringen, fortfarande är relativt ny. Jag anser dock att kritiken är 

obefogad eftersom de personer som uttryckt åsikten saknar tillräcklig kunskap, och insyn, om 

M&A-försäkringens omfattning och villkorsskrivning. Som jag tagit upp i föregående kapitel 

genomförs en noggrann kontroll av förvärvsavtalet med tillhörande garantikatalog och övriga 

förhandlingsdokument (Disclosure Letter och Due Diligence Reports) för att exkludera redan 

kända risker ur försäkringsskyddet, vilket är i linje med vad som uttrycks i propositionen 

angående om att ovisshet måste råda avseende när, och om, ett försäkringsfall kommer inträffa 

eller inte.105  

Att försäkringsgivarna inte genomför en egen due diligence betyder inte att försäkringsbarheten 

går att ifrågasätta eftersom de genomför en rigorös kontroll av redan upprättade transaktions-

dokument. Försäkringsgivarna är ännu hårdare i sin granskning av dokumentationen om den 

som utfört due diligence rapporterna inte utgör en för försäkringsgivaren välrenommerad aktör 

                                                 
103 Se avsnitt 3.4. Försäkrat Intresse och 3.5.1. Det allmänna omfattningsvillkoret. 
104 Bengtsson, Bertil (2015) s. 45. 
105 Prop. 2003/04:150 s. 124. 
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i sammanhanget. Utöver granskningen av dokumentationen används flertalet 

undantagsklausuler och beloppsbegränsningar för såväl takbelopp, tröskelbelopp som 

minimibelopp vilket ytterligare är verktyg för att hantera den försäkrade risken.  

Bengtsson uttrycker att principen är väsentlig men att ett visst ekonomiskt risktagande från 

försäkringsgivare inte ensamt innebär att den försäkrade risken kan anses oförsäkringsbar, 

eftersom även den generella företagsförsäkringen kan täcka katastrofalt stora och oberäkneliga 

risker genom återförsäkring.106 Även inom M&A-försäkring tillämpas återförsäkring och 

tanken om riskgemenskap, det vill säga att försäkringsgivare i förhållandet till 

försäkringstagaren utgör en representant för ett större kollektiv som bär och fördelar kostnaden 

för den försäkrade risken.107 Det förefaller naturligt att nya försäkringsprodukter innefattar ett 

högre risktagande från försäkringsgivare eftersom det, i jämförelse med den generella 

företagsförsäkringen, saknas tillräcklig skadestatistik för att kunna bestämma fullständigt 

korrekt premiesättning. Fullständigt korrekt premiesättning är i sig inte ett argument som kan 

användas för att ifrågasätta försäkringsbarheten. Utgångspunkten för försäkringen är ett lagligt 

intresse, med adekvat riskhantering och seriösa aktörer, vilket gör att M&A-försäkringen inte 

kan ifrågasättas som försäkringslösning. 

4.2.3. Ekvivalensprincipen 

En väsentlig försäkringsteknisk grundsats är den så kallade ekvivalensprincipen.108 Principen 

innebär att den premie som försäkringstagaren betalar ska motsvara värdet av det som 

försäkringsgivaren åtar sig att försäkra. Principen är inte tvingande, utan tillämpas i 

egenintresse av försäkringsgivarna. Det enda krav som ställs ur försäkringstekniskt perspektiv 

är att premien ska vara tillräcklig för att trygga försäkringsgivarens möjligheter att uppfylla sina 

åtaganden enligt försäkringsavtalet.109  

Det är brukligt att skilja på den individuella ekvivalensprincipen som tillämpas på varje enskild 

risk och den kollektiva ekvivalensprincipen som tar sikte på grupper av liknande risker. 

Vanligtvis är det den kollektiva ekvivalensprincipen som diskussionen utgår från förutom vid 

individuell livförsäkring och vid särskild skräddarsydd företagsförsäkring.110 Som redan 

förklarats så försäkras inte garantikatalogen som helhet,111 utan premien sätts individuellt efter 

                                                 
106 Bengtsson, Bertil (2015) s. 45. 
107 Även benämnt som ”faregemenskap”. Bengtsson, Bertil (1998) s. 11 och 37. 
108 Prop. 2003/04:150 s. 123–124 och 246. Se även Hellner, Jan (1994) [1965] s. 9. 
109 Bengtsson, Bertil (2015) s. 44. 
110 Inom försäkringsmatematiken förekommer det att principen uttrycks som ”förväntningsvärdet av ersättnings-

betalningarna”. Bengtsson, Bertil (1998) s. 38. 
111 Se avsnitt 3.5. Försäkringsbara garantier och undantag. 



 

42 

 

varje försäkrad garanti och den totala premien för M&A-försäkringen kan sägas bestå av 

premier från individuella garantier som läggs på hög, plus täckning för försäkringsgivarens 

administrativa kostnader och skaderegleringskostnader. Även om det är den sammanlagda 

premien som är av intresse för försäkringstagaren bör det nämnas att risker premiesätts 

individuellt. Exempelvis tenderar skattegarantier att premiesättas högre än fundamentala 

garantier eftersom förutsättningarna är så pass olika från fall till fall. Skattegarantier är 

dessutom extra känsliga eftersom de utgör garantier med låg sannolikhet att de inträffar men 

med höga kostnader när de väl aktualiseras.  

Det finns flera faktorer som innebär avsteg från principen, bland annat goodwill från 

försäkringsgivarna, hur etablerad försäkringsprodukten är och hur konkurrenssituationen är på 

den specifika försäkringsmarknaden.112 I M&A-försäkringar är det dock föga troligt att hänsyn 

till goodwill tas vid premiesättning eftersom det är fråga om en frivillig försäkring med 

jämställda parter. Däremot är det hård konkurrens på försäkringsmarknaden och allt fler 

försäkringsgivare erbjuder M&A-försäkring. Den rådande trenden för företagsförvärv är 

säljarvänlig vilket innebär att en försäkringsgivare ofta måste efterge, vad försäkringstagaren 

anser är, allt för hårt ställda krav och undantag, alternativt måste sänka premien eftersom det 

annars står flertalet andra försäkringsgivare i kö för att få försäkra transaktionen. Det är inte 

alls ovanligt att premiesättningen av en transaktion av betydande storlek och med välkända 

parter inte följer de vanliga kriterierna för premiesättning på grund av transaktionsvärdet. Vad 

det innebär är att en potentiell utökning av försäkringsskyddet inte alltid resulterar i en utökning 

av premien. Effekten av en sänkning av premien, eller en ökad riskexponering genom en 

utökning av försäkringsskyddet på grund av att försäkringsgivaren lättar på krav och undantag, 

utan att det speglas av premien, kan innebära att ekvivalensen rubbas.  

Ett ytterligare avsteg från principen har att göra med att M&A-försäkringen utgör en så pass 

specialiserad försäkringsprodukt att utgångspunkten för riskbedömningen snarare baseras på 

underwriters egna intuition och erfarenhet än på statistiskt material. Det innebär att det ställs 

stora kompetenskrav på underwriters eftersom samma garanti som ges i två skilda förvärvsavtal 

kan innebära betydande skillnader i storleken av den försäkrade risken. Trots avstegen från 

principen kan grundtanken med ekvivalensprincipen, att det ska råda jämvikt mellan 

prestationerna, ändock sägas genomsyra M&A-försäkringen.  

                                                 
112 Bengtsson, Bertil (2015) s. 29–30. Se även Bengtsson, Bertil (1998) s. 44. 
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4.2.4. Förtroende- och preventionssynpunkten 

De flesta försäkringar har sin utgångspunkt i förtroendeförhållandet mellan försäkringsgivaren 

och försäkringstagaren eftersom det inte alltid är möjligt för försäkringsgivaren att kontrollera 

alla uppgifter.113 Förtroendeförhållandet innebär att det ställs stränga krav på en försäkrings-

tagares hederlighet, vilket utgör en allmän försäkringsrättslig grundsats som även kallas 

förtroendesynpunkten. Försäkringsavtal brukar beskrivas som ”contractus uberrimae fidei” 

vilket betyder ett avtal som i hög grad präglas av lojalitet och uppriktighet.114 Vad som 

framförallt avses är försäkringstagarens upplysningsplikt vid avtalsskrivning men grundsatsen 

kan också åberopas beträffande riskökning och försäkringstagarens förhållningssätt till 

biförpliktelser. Förtroendesynpunkten är  viktig i försäkringsrättsliga sammanhang eftersom det 

inte är ovanligt att försäkringstagaren är den enda som vet om de faktiska förhållandena för en 

lämnad uppgift och i vanliga fall har en kontroll över risken som en försäkringsgivare aldrig 

kan uppnå. Vad det här innebär i praktiken är att det finns en ömsesidig lojalitetsplikt mellan 

försäkringstagaren och försäkringsgivaren.115  

För M&A-försäkringen är lojalitetsplikten vital eftersom försäkringsgivaren inte genomför 

någon egen due diligence samt att försäkringsgivaren inte formulerar försäkringsvillkoren 

utifrån det faktiska köpobjektet. I mångt och mycket baseras försäkringsavtalet på 

andrahandsinformation i form av sammanställd känd information, omfattningen av 

datarummet, förvärvsavtalet och redan genomförda due diligence rapporter. Brott mot 

förtroendeförhållandet hanteras därför alltid inom försäkringen med att försäkringsgivaren är 

fri från ansvar eller att försäkringsersättningen sätts ned till noll. De hårda kraven används i 

M&A-försäkringen, likt andra skadeförsäkringar, i preventionshänsyn för att stävja uppsåtligt, 

nonchalant samt slarvigt beteende från försäkringstagaren. Preventionssynen är inte bara till för 

att minska möjligheten att försäkringsgivarens skaderisker ökar mer än vad som kalkylerats, 

utan även att bidra med ett allmänt sunt och omsorgsfullt hanterade av risker från 

försäkringstagaren.  

I skadehanteringen för M&A-försäkringen framkommer förtroendeförhållandet tydligt genom 

de uppställda biförpliktelser som framgår av försäkringsavtalen. Bland biförpliktelserna berörs 

bland annat, att de risker som upptäcks efter försäkringen tecknats ska begränsas i den mån det 

är möjligt, att inga uppgörelser i godo görs utan försäkringsgivarens tillåtelse, att 

                                                 
113 Se Prop. 2003/04:150 s. 124 och Bengtsson, Bertil (2015) s. 20. 
114 Svenska språket saknar ett fullständigt korrekt begrepp för att kunna översätta ”uberrimae fidei”. I anglosaxisk 

doktrin översätts uttrycket till ”utmost good faith”. 
115 Bengtsson, Bertil (2015) s. 46. 
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försäkringsgivarens regressrätt vårdas och att alla förhållanden som kan leda till garantibrott 

meddelas försäkringsgivaren snarast.  

Försäkringsavtal W: 

 ”6.1 Notification by the Insured under this Policy 

6.1.1 The Insured shall give written notice of any Audit, Covered Event or Third Party Claim to 

the Insurers no later than twenty (20) Business Days after becoming aware of such Audit, Covered 

Event or Third Party Claim. 

 

6.1.2 Failure of the Insured to give written notice to the Insurers prior to the expiry of the twenty 

(20) Business Days period set out in clause 6.1.1 of this Policy shall not relieve the Insurers of its 

obligations under this Policy unless the Insurers are actually prejudiced by such failure by the 

Insured. 

 

6.2 Provision of information and co-operation 

With respect to any Audit, Covered Event or Third Party Claim, the Insured shall promptly provide 

the Insurers with all assistance, documents and information within its possession and control, co-

operation that the Insurers may reasonably request, and shall take, or cause to be taken, such 

action as the Insurers may, by written notice to the Insured, reasonably request.” 

Försäkringsavtal Y: 

 “6.1 Claim notification 

The Insured shall notify [Försäkringsgivare Y] of any Loss or Circumstances as soon as 

reasonably practicable after such Loss or Circumstances becomes actually known to the Insured 

and in any event no later than 30 Business Days after the Insured obtains Actual Knowledge of 

such Loss or Circumstance.  

The Insured shall submit a Claim Notification to [Försäkringsgivare Y] (with a copy to the Broker) 

in the case of: 

(i) any Loss; 

(ii) any fact, matter or circumstance which could reasonably be expected to give rise to Loss; 

(iii) any actual, alleged or potential Third Party Demand. 

Furthermore, such Claim Notification shall: 

 be submitted to [Försäkringsgivare Y] during the Policy Period or within 30 days following 

the Policy Period; 

 contain a detailed description of the events, facts, matters or circumstances relating to Loss 

or potential; 

 be in writing and duly signed on behalf of the Insured; 

 be submitted to [Försäkringsgivare Y] by hand, fax, e-mail or post to the address specified in 

section 10 of this Policy (INFORMATION). With a copy to the Broker as set out in Item D of 

the Schedule.” 

“Prevention, mitigation and preservation of rights. 

The Insured shall take all reasonable steps:  

(i) to prevent any potential Loss, or to mitigate any actual or alleged Loss;  

(ii) to preserve all rights against any other person in respect of any Loss, in particular but 

not limited to all rights of recovery or assignment; and  

(iii) to preserve [Försäkringsgivare Y]’s subrogation rights with respect to the foregoing. 

Any innocent failure to comply with above Loss prevention, mitigation and preservation 

obligations on part of the Insured shall not relieve [Försäkringsgivare Y] of its obligations under 

this Policy. [Försäkringsgivare Y] shall, however, be entitled to reduce the amount of Loss payable 

under this Policy to reflect the extent to which [Försäkringsgivare Y]’s position has been adversely 

affected thereby.” 
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4.2.5. Principen om berikandeförbudet 

Principen om berikandeförbudet116 är en allmän princip inom skadeförsäkring som tar sikte på 

att ett försäkringsskydd inte ska innebära att en försäkringstagare kan berika sig på 

försäkringens bekostnad. Principen kan spåras långt bak i historien117 och utgjorde tidigare en 

allmän grundsats118 som var lagfäst i gamla försäkringsavtalslagen.119 Principen är inte längre 

lagfäst och tvingande i och med övergången till den gällande försäkringsavtalslagen, och det 

finns heller inte några försäkringstekniska hinder mot att ersättningen från skadeförsäkring 

överstiger den verkliga förlusten. Som ett exempel i sammanhanget kan nyvärdesförsäkring och 

summaförsäkring nämnas.120 Även om principen inte längre är lagfäst är det tydligt, utifrån 

propositionen till gällande försäkringsavtalslag,121 att försäkring inte ska tecknas i vinstsyfte 

för försäkringstagaren utan att utgångspunkten för försäkringsersättningen ska motsvara den 

ekonomiska förlusten. Grundsatsen, att utgångspunkten för försäkringsersättningen ska 

motsvara den ekonomiska förlusten, syns tydligt i reglerna om försäkringsersättning i 

försäkringsavtalslagen 6 kap. 1 – 2 och 6 §§, vilka äger tillämpning vid företagsförsäkring 

genom hänvisningen i 8 kap. 18 §.  

En fråga som kan ställas är om M&A-försäkringen, på grund av möjligheten för en säljare att 

begränsa sitt ansvar till en krona, är förenlig med principen om berikandeförbudet och 

grundsatsen om att försäkringsersättning ska motsvara den ekonomiska förlusten. I M&A-

försäkringen uppstår en intressant situation vid en säljartecknad försäkring på grund av 

förhållandet mellan försäkringsavtalet och säljarens ansvarsbegräsningar i förvärvsavtalet. 

Framförallt om utgångspunkten för argumentationen förs utifrån att M&A-försäkringen ska ses 

som en ansvarsförsäkring och säljaren är intresserad av en ”clean exit”. Denna fråga hanteras i 

nästa kapitel.  

  

                                                 
116 Även benämnt principen om vinstförbudet. 
117 Bengtsson, Bertil (1998) s. 62. 
118 Jfr NJA 1895 s. 370.  
119 Se gamla försäkringsavtalslagen, lag (1927:77) om försäkringsavtal 39 § första stycket. ”Ej vare försäkrings-

givaren pliktig att såsom ersättning för inträffad skada utgiva större belopp än som erfordras för förlustens 

täckande, ändå att överenskommet försäkringsbelopp är större.” 
120 Nyvärdesförsäkring innebär att egendom efter återanskaffning kan ersättas inte i sitt begagnade skick utan efter 

vad motsvarande egendom skulle kosta som ny. Summaförsäkring innebär att försäkringsersättningen redan är 

bestämd till ett visst belopp. Se Bengtsson, Bertil (2015) s. 47. 
121 Prop. 2003/04:150 s. 191–192. 
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5. Analys av hur skada ska definieras i M&A-försäkringen och 

försäkringens relation till ansvarsbegränsningar i förvärvsavtalet 

5.1. Inledning till kapitlet 

Kapitlet handlar om påföljden av garantibrott och hur skada bedöms i M&A-försäkringen, med 

fokus på när säljaren begränsat sitt ansvar i förvärvsavtalet till en summa som understiger det 

belopp som utgör försäkringstaket i försäkringsavtalet. Inledningsvis är det värt att belysa att i 

företagstransaktioner är skadestånd och prisavdrag de enda fungerande påföljderna vid 

kontraktsbrott eftersom köpobjektet utgör ett relativt diffust objekt som är under konstant 

förändring. Det innebär att övriga köprättsliga påföljdsmekanismer såsom fullgörelse,122 

omleverans123 och hävning124 inte är lämpliga att använda.125 I företagstransaktioner är det 

därför standard att avtala bort den dispositiva köprätten. Det som är relevant ur 

försäkringsperspektiv är att ett garantibrott utgör en avtalsrättslig skadeståndsgrund som drar 

med sig skyldighet att ersätta hela förlusten utan culpabedömning. 

5.2. Skadestatistik 

Innan jag kommer diskutera relationen mellan ansvarsbegränsningar i förvärvsavtalet och 

försäkringen är det värt att ta upp skadestatistik för att visa på vilka garantier som vanligtvis 

leder till anspråk mot försäkringen. Skadestatistiken i avsnittet är baserade på AIG:s globala 

undersökning av W&I-försäkringar mellan 2010 och 2014.126  

Även om den säljartecknade försäkringen utgör en betydligt mindre marknadsandel, i 

jämförelse med den köpartecknade försäkringen, är antalet anspråk mot försäkringen högre i 

relation till antal sålda försäkringslösningar, 19 procent av tecknade försäkringar vilket kan 

jämföras med 13 procent av den köpartecknade försäkringen. Värt att nämna i sammanhanget 

är dock att majoriteten av de 15 största förlustanspråken kom från den köpartecknade 

försäkringen. Antalet försäkringsanspråk varierar också utifrån värdet på transaktionerna där 

extremerna, det vill säga transaktioner med ett värde under 100 miljoner USD och över en 

miljard USD, representerar flest anspråk mot försäkringen.127  

                                                 
122 Se köplag (1990:931) 23 §. 
123 Se köplag (1990:931) 34 §. 
124 Se köplag (1990:931) 39 §. 
125 Sevenius, Robert (2011) s. 357 ff. 
126 AIG, Dock, Fredrik, Lenné, Emma (2015). 
127 A.a. s. 3–4. 



 

47 

 

Av de garantier som försäkras är det övervägande räkenskapsgarantier, 28 procent, 

skattegarantier, 13 procent, och väsentliga avtal, 10 procent, som utgör anspråk mot 

försäkringen.128 De flesta garantibrott upptäcks relativt tidigt, 26 procent inom de första sex 

månaderna efter teckning, och hela 74 procent under de första 18 månaderna. Även om oddsen 

minskar att ett garantibrott ska upptäckas efter ett år rapporteras ändå att 12 procent av det totala 

antalet anspråk görs efter 24 månader eller senare.129  

5.3. Köparens skada 

En viktig fråga som måste besvaras är vad som utgör köparens skada. Skadebegreppet hämtas 

och definieras av förvärvsavtalet, det är såldes fråga om en kontraktuell skada.  Utgångspunkten 

för att skada ska föreligga enligt förvärvsavtalet är att köpobjektet avviker från vad säljaren 

garanterat och att köparen saknade kännedom om avvikelsen innan förvärvsavtalet 

undertecknades. Som förklarats tidigare har säljaren ett strikt ansvar för lämnade garantier och 

huvudsyftet med garantierna är att allokera ansvar för dolda fel till säljaren.130 Det är av 

betydelse att förstå att till skillnad från skadelöshetsvillkor betyder inte ett garantibrott per 

automatik att köparen lider skada. Säljarens strikta ansvar befriar köparen från bevisbördan om 

varför det föreligger en avvikelse mellan det som garanterats och det faktiska köpobjektet men 

köparen måste fortfarande visa skadans storlek och omfattning till följd av ett garantibrott. Kan 

köparen inte visa att denne lidit skada av garantibrottet, och att skadan överstiger satta 

minimibelopp och tröskelbelopp, kan denne inte kräva ersättning av säljaren eller, om 

transaktionen omfattas av en köpartecknad M&A-försäkring, av en försäkringsgivare. Att 

försäkringstagaren måste visa att garantibrott lett fram till skada framgår av 

försäkringsvillkoren. 

 Försäkringsavtal W: 

”PROOF OF LOSS 

7.1   Prior to any payment by the Insurers in respect of any Loss, the Insured shall prove that the 

Attachment Point was validly and fully eroded and that Loss was suffered or incurred.” 

En analogi som kan användas för att förklara vad som utgör köparens skada i M&A-

försäkringen är vad som sägs i jordabalkens (1970:994) 4 kap. 19 § om så kallade dolda fel.131 

                                                 
128 AIG, Dock, Fredrik, Lenné, Emma (2015) s. 3. 
129 A.a. s. 4. 
130 Se avsnitt 2.2 Garantier som lämnas i förvärvsavtalet. 
131 Jordabalk (1970:994) 4 kap. 19 § ”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om 

den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om 

köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för 

skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från 

vad säljaren får anses ha utfäst. 
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På samma sätt som köparen av en fastighet har rätt att rikta ersättningsanspråk mot säljaren för 

dolda fel, kan köparen av ett bolag rikta ersättningsanspråk för skador som uppkommit genom 

garantibrott. Vid en första anblick kan det låta lustigt att jämföra dolda fel i fastighet med 

garantibrott i företagsförvärv men anledningen till att jag gör jämförelsen är att de enda fel som 

kan leda till garantibrott i M&A-försäkringen är dolda fel, eftersom redan kända risker som kan 

leda till garantibrott utesluts ur försäkringsskyddet.132 Av lagrummet framgår dessutom att 

köparen kan framställa skadeståndskrav mot säljaren för skada om förlusten eller felet är ett 

resultat av att fastigheten avvek från vad säljaren garanterat. Paragrafens andra stycke tar upp 

att som fel får inte åberopas sådant som borde upptäckts vid en tillräcklig undersökning av 

fastigheten utifrån dess skick, den normala beskaffenheten hos andra jämförbara fastigheter och 

övriga omständigheter vid köpet. Det andra stycket kan användas i jämförande syfte för att 

förklara att fel som leder till garantibrott i ett företagsförvärv inte kan göras gällande om felet 

borde upptäckts genom en ordentligt utförd due diligence. Av intresse för jämförelsen är att det 

redan finns försäkring som täcker en säljares ansvar för dolda fel i en fastighet genom vad som 

kallas säljaransvarsförsäkring eller ”dolda fel-försäkring”.133   

Av ovanstående utläggning och jämförelse står det klart att köparens skada i M&A-försäkringen 

består i att köpobjektet inte motsvarar det som köparen med fog kunnat förvänta sig utifrån 

förvärvsavtalet. Det är således fråga om en köprättslig skada som består av att köparens 

prestation, av att ha betalat ett visst pris, inte motsvaras av det som säljaren garanterat. Det 

skadebegrepp som används i M&A-försäkringen skiljer sig således från det skadebegrepp som 

används i exempelvis egendomsförsäkring eller ansvarsförsäkring. I egendomsförsäkring 

uttrycks skada som en fysisk försämring av egendom134 och i ansvarsförsäkringens 

grundutförande uttrycks skada som skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt 

förmögenhetsskada, till följd av sådan ersättningsbar skada enligt villkoren.135 M&A-

försäkringens skadebegrepp skiljer sig därmed åt eftersom felet som lett fram till skadan redan 

fanns vid transaktionens genomförande men att felet, eller förlusten, för tidpunkten var dolt. 

                                                 
Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten 

som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt 

omständigheterna vid köpet.” 
132 Se avsnitt 3.5.9. Försäkringstagarens vetskap.  
133 Försäkringen vänder sig i första hand mot privatpersoner, lantbrukare och dödsbon. Juridiska personer kan 

teckna försäkringen om deras verksamhet inte går ut på att köpa eller sälja fastigheter. Se Länsförsäkringars 

säljaransvarsförsäkring (SA 16:1) och Anticimex Försäkringar säljaransvarsförsäkring (UTG. 6).  
134 Ullman, Harald (1999) s. 84. Se även Hellner, Jan (1994) [1965] s. 99. För försäkringsexempel se Läns-

försäkringars kombinerade företagsförsäkring (V 065:13) villkor A.04. 
135 Ullman, Harald (1999) s. 94–95. För försäkringsexempel se Länsförsäkringars kombinerade företagsförsäkring 

(V 065:13) villkor C.11.1. 



 

49 

 

Den potentiella skada som köparen lider på grund av en avvikelse från vad säljaren garanterat 

är enligt såväl förvärvsavtalet som försäkringsavtalet en ren förmögenhetsskada.  

Att jämföra skadebegreppet i M&A-försäkringen med skadebegreppet i egendomsförsäkring 

blir mindre relevant eftersom det inte är fråga om en förändring av egendomssubstans till det 

sämre. Att göra motsvarande jämförelse med ansvarsförsäkring är även det mindre relevant 

eftersom den generella ansvarsförsäkringen som regel utesluter skadeståndsansvar som uppstår 

på grund av lämnade garantier i ett köpavtal samt att ansvarsförsäkringen inte täcker ren 

förmögenhetsskada.136 Att M&A-försäkringen är en typ av skadeförsäkring råder det dock inget 

tvivel om, men med beaktan av det som tagits upp i avsnittet kan det ifrågasättas om M&A-

försäkringen bör likställas med, eller kategoriseras som, egendomsförsäkring eller 

ansvarsförsäkring eftersom den syftar till att täcka kontraktsbaserad ren förmögenhetsskada 

utifrån ett eget skadebegrepp. 

5.4. Nil Seller Recourse, en omfattande ansvarsbegränsning för säljaren 

Nil Seller Recourse som tidigare nämnts,137 innebär att en säljare i princip står fri från ansvar 

eftersom säljaren begränsar sitt garantiansvar i förvärvsavtalet till noll eller en krona.138 Tanken 

med lösningen är att en försäkringsgivare ska trygga garantiåtagandena för köparen och låta 

säljaren göra en ”clean exit” ur transaktionen. Tillvägagångssättet används framförallt när 

säljaren är ett riskkapitalbolag, vars utgångspunkt är att inte lämna några garantier alls eller om 

garantier lämnas inte ställa någon säkerhet för lämnade garantier, vilket innebär att den enda 

möjligheten för en köpare att få säkerhet för garantier är genom försäkring. En 

försäkringsgivares inställning till ett sådant upplägg beror på den individuella transaktionen och 

vilka typer av garantier som är föremål för försäkringen.  

Beroende på om den individuella transaktionen av sin natur innehåller få, eller helt saknar, 

operationella garantier139 brukar försäkringsgivare kunna gå med på en förmånlig 

villkorsstruktur där försäkringsersättning ges krona för krona under tröskelbeloppet ända ner 

till noll. Köparen svarar själv för skador upp till tröskelbeloppet140 för att sedan få 

försäkringsersättning upp till takbeloppet för skador såväl över som under tröskelbeloppet när 

tröskelbeloppet passerats. Givetvis är en förutsättning att skadorna överstiger det avtalade 

minimibeloppet. Förfarandet används framförallt i fastighetsbranschen och i transaktioner där 

                                                 
136 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 408–411. 
137 Se avsnitt 3.3. Försäkringens syfte och funktion. 
138 Att begränsningen sätts till noll eller en krona är beroende på vad den aktuella jurisdiktionen tillåter. 
139 Se avsnitt 2.3. Löptid för garantierna. 
140 Vad beloppet sätts till är föremål för förhandling med försäkringsgivaren. 
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större delen av ansvaret för lämnande garantier avser fast egendom eller annan egendom som 

försäkringsgivare ser som ”lågriskegendom”. 

I alla andra transaktioner som använder Nil Seller Recourse och som av sin natur präglas av 

operationella risker är förhållningssättet annorlunda eftersom att risken för att garantibrott 

inträffar är större än i scenariot ovan. Försäkringsgivaren kräver därför att försäkringsersättning 

enbart ska utgå från tröskelbeloppet upp till takbeloppet. Fördelningen av ansvar kan förklaras 

i följande fyra led i försäkringsavtalet: I det första intervallet av en förlust, det vill säga från 

noll upp till säljarens ansvarsbegränsning av en krona, ansvarar köparen själv för. Det andra 

intervallet, det vill säga från säljarens ansvarsbegränsning på en krona upp till tröskelvärdet, får 

köparen också ansvara för. Det tredje intervallet, från tröskelvärdet upp till försäkringens 

takbelopp, ansvarar försäkringsgivare för. Det fjärde intervallet, det vill säga alla skador över 

takbeloppet, ansvarar återigen köparen själv för. 

Vad båda ovanstående scenarier resulterar i är att säljaren är fri från ansvar efter avslutad 

transaktion. Om Nil Seller Recourse används i en köpartecknad försäkring finns det inget 

problem beträffande ansvarsbegränsningen eftersom köparen är försäkringstagare och det 

försäkrade intresset, det vill säga relationen till det försäkrade objektet, kan beskrivas som 

ägandet av det faktiska köpobjektet som garantierna omfattar. Relationen till köpobjektet kan 

förenklat beskrivas som den relation en försäkringstagare har till den försäkrade egendomen i 

en egendomsförsäkring. På så vis finns det inga hinder att i försäkringsavtalet mellan köpare 

och försäkringsgivare bortse från säljarens ansvarsbegränsning. Vanligtvis tas ansvars-

begränsningen bort genom ett avsnitt i försäkringsavtalet som kallas disregarded provisions, 

vilket möjliggör för försäkringsgivaren att sätta egna ansvarsbegränsningar utifrån 

förvärvsavtalet. Innebörden av att en försäkringsgivare gör på det sättet är att 

försäkringsgivaren kan spegla garantierna som lämnats i förvärvsavtalet i försäkringsavtalet, 

och i jämförelse med säljaren, utöka ansvaret utifrån den premie som betalats. I den 

köpartecknade försäkringen utgör således inte Nil Seller Recourse ett problem. Problemet med 

ansvarsbegränsningen uppkommer först vid en säljartecknad försäkring vilket kommer tas upp 

i nästa avsnitt.  

Försäkringsavtal W: 

“Disregarded Provisions means the following provisions of the Purchase Agreement: 

(1) [●section of Purchase Agreement setting out Seller’s cap]; 

(2) [●section of Purchase Agreement setting out de minimis]; 

(3) [●section of Purchase Agreement setting out attachment point]; and 

(4) [●others if applicable e.g. certain time limitations].” 
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“Loss means: 

(1) any amounts for which the Seller is, or would but for any Disregarded Provision be, liable to 

the Insured for a Covered Event; 

(2) Covered Costs; and 

(3) if applicable, any Additional Amounts.” 

5.5. Problemet med den säljartecknade M&A-försäkringen och relationen till 

ansvarsbegränsningar i förvärvsavtalet 

Inledningsvis är det av betydelse att förklara att problemet uppstår i och med frågan om vad 

som utgör det försäkrade intresset i den säljartecknade försäkringen. Det finns flera 

infallsvinklar att belysa problemet ur, vilka jag kommer att behandla nedan.  

Det naturliga är att börja med att diskutera innebörden av att en säljare lämnar en garanti vars 

omfattning begränsats genom en beloppsbegränsning i ett förvärvsavtal. Som tidigare nämnts 

innebär en garanti en sträng kontraktsförpliktelse som medför en kännbar rättsföljd, vilket i 

sammanhanget innebär att om garantin brister uppstår skadeståndsskyldighet för säljaren mot 

köparen motsvarande den ekonomiska förlusten köparen lider. Säljarens ansvarsbegränsning i 

förvärvsavtalet begränsar dock skadeståndsskyldigheten till det belopp som begränsningen satts 

till, det vill säga den kontraktsmässiga skadan kan vara mindre än den skada köparen faktiskt 

lider. Eftersom förvärvsavtalet utgör utgångspunkten för försäkringen är det den kontraktuella 

skadan som är intressant ur försäkringsperspektiv. När säljaren är försäkringstagare borde 

dennes försäkrade intresse vara ansvaret, det vill säga den kontraktsmässiga 

skadeståndsskyldigheten, som uppkommer i samband med brott, eller brist, av lämnade 

garantier. Det leder fram till jämförelsen med den generella ansvarsförsäkringen som täcker 

skadeståndsskyldighet utifrån allmänna skadeståndsrättsliga regler, men som kan täcka 
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kontraktsmässig skadeståndsskyldighet enligt ett individuellt avtal om avtalet omfattas av 

försäkringen.141  

I ansvarsförsäkring är det viktigt att skilja begreppen ”risktäckning” och ”riskövertagande” 

eftersom försäkringsgivarens roll är att täcka försäkringstagarens skadeståndsansvar. 

Omfattningen av försäkringsskyddet vid ansvarsförsäkring innefattar vanligtvis att 

försäkringsgivaren betalar det skadestånd som försäkringstagaren ådragit sig, att 

försäkringsgivaren ombesörjer undersökning om skadeståndståndsskyldighet föreligger vid 

skadeståndståndskrav, förhandlar åt försäkringstagaren med den som kräver skadestånd, samt 

företräder och betalar kostnader vid rättegång.142 Värt att påpeka är att jämförelsen med 

ansvarsförsäkringen enbart görs utifrån förhållningssättet till skadeståndsskyldigheten eftersom 

kontraktsmässiga garantier vanligtvis utesluts ur ansvarsförsäkringen.143 Om diskussionen förs 

utifrån att den säljartecknade M&A-försäkringen är en typ av ansvarsförsäkring, och att det 

försäkrade intresset är säljarens skadeståndsskyldighet som kommer till uttryck i 

förvärvsavtalet, skulle det på grund av ansvarsbegränsningen innebära att den totala 

försäkringsersättningen skulle utgöra en krona, eftersom det är vad som utgör den 

kontraktsmässiga skadan enligt förvärvsavtalet. Försäkringen skulle i sådana fall vara 

meningslös ur köparens perspektiv eftersom en premie betalats och tanken är att försäkringen 

ska vara säkerhet utöver ansvarsbegränsningen.144 För att försäkringslösningen ska kunna 

fungera och försäkringsersättning ska kunna betalas ut, utöver säljarens ansvarsbegräsning, 

måste svaret ligga i, om det är fråga om täckning av ansvar, att det ur försäkringsgivarens 

perspektiv handlar om ett utökat ansvar. Det andra kvarstående alternativet är att det handlar 

om ett riskövertagande snarare än risktäckning.  

En fråga som kan ställas är om det som alternativ vore möjligt att beskriva intresset likt hur 

intresset beskrivs i den köpartecknade försäkringen, det vill säga att intresset är relationen till 

egendomsvärdet som skyddas av garantierna. Problemet är dock att det från säljarens sida inte 

längre finns något ägande vilket innebär att det enda kvarvarande intresset är ansvaret som är 

kopplat till lämnade garantier. Ansvaret, som i sin tur är kopplat till skadeståndsskyldighet, 

leder fram till samma problematik som jämförelsen ovan med ansvarsförsäkringen eftersom 

ansvaret är begränsat i förvärvsavtalet.  

                                                 
141 Ullman, Harald (1999) s. 101–105. De individuella avtalen som omfattas av den generella ansvarsförsäkringen 

är standardavtal som nyttjas i den specifika verksamhetens bransch.  
142 Hellner, Jan (1994) [1965] s. 397. 
143 Se vidare a.a. s. 409 ff. 
144 Se avsnitt 3.3. Försäkringens syfte och funktion och 3.8. Premiesättning och ekonomisk effektivitet. 
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Problemet som är för handen är inte att varje relation var för sig utgör ett problem, utan att en 

variabel från relationen mellan säljare och köpare tas in i den försäkringsrättsliga relationen 

mellan säljare och försäkringsgivare. Ifall utgångspunkten endast är ansvaret i förvärvsavtalet, 

utan att det görs en utökning av ansvaret från försäkringsgivarens sida, innebär det att det saknas 

ekvilibrium för den försäkringsrättsligaekvationen och att ekvationen inte går att lösa utan att 

det skapas en diskrepans mellan storleken på utbetald ersättning och köparens skada enligt 

förvärvsavtalet.  

5.6. Förhållningssätt till uppställd problematik 

Ett sätt att lösa problemet med kombinationen av Nil Seller Recourse och en säljartecknad 

försäkring är att försäkringsgivaren bortser från säljarens ansvarsbegränsning i förvärvsavtalet. 

Om diskussionen förs tillbaka till täckning av ansvar, likt hur den traditionella 

ansvarsförsäkringen är uppbyggd, skulle ett förhållningssätt vara att försäkringsgivaren tillåter 

säljaren att bortse från den egna ansvarsbegränsningen mot köparen i försäkringsrelationen. 

Denna oeleganta lösning används undantagsvis inom ansvarsförsäkring när en 

försäkringstagare, som för försäkringsgivaren utgör en nyckelkund, vill bevara en affärsrelation 

och på grund av goodwill mot sin kontrahent inte vill åberopa en ansvarsbegräsning i 

avtalsrelationen som lett fram till skadeståndskravet mot försäkringstagaren. Att vad som utgör 

ett undantag i ansvarsförsäkring skulle användas vid en säljartecknad försäkring som baseras 

på förutsättningen om Nil Seller Recourse ser jag dock som osannolikt, men inte helt omöjligt, 

framförallt med tanke på hur få säljartecknade försäkringar som tecknas och än färre, om någon, 

som tecknas i kombination med Nil Seller Recourse.  

Det troliga är snarare att det från försäkringsgivarens sida är fråga om en utökning av ansvaret 

kopplat till säljarens garantier. Denna utökning av säljarens ansvar innebära att köparens skada 

enligt försäkringsavtalet är större än den skada köparen lider enligt förvärvsavtalet med 

säljaren. Ur försäkringsperspektiv innebär det förhållningssättet att den utbetalda 

försäkringsersättningen motsvarar den ekonomiska förlusten, vilket är i linje med grundsatsen 

om försäkringsersättning och ekvivalens. Vad som dock förbises är säljarens, som 

försäkringstagare, försäkrade intresse vilket i sådana fall måste skapas ur intet eftersom det inte 

kan vara fråga om ett övertagande av ansvar eller finns någon form av ägarrelation till 

köpobjektet efter avlämnandet. Det betyder att det är möjligt att i sammanhanget ifrågasätta 

lämpligheten av kombinationen av en säljartecknade försäkringslösning och Nil Seller 

Recourse eftersom anledningen till att den skulle ”fungera” är på grund av den förenklade 

beskrivningen av det försäkrade intresset i försäkringsvillkoren.  
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Det bästa vore att enbart erbjuda det som praktiskt brukar benämnas som säljarinitierad 

köparförsäkring (Sell-Buy Flip) som alternativ till den vanliga köparförsäkringen om säljaren 

vill använda sig av Nil Seller Recourse, eftersom ansvarsbegränsningen enkelt kan bortses vid 

en köpartecknad försäkring. Den säljarinitierade köparförsäkringen innebär som namnet 

antyder att försäkringsprocessen initieras av säljaren, oftast innan en köpare kopplas in i 

transaktionen, och att försäkringen knyts till transaktionen för att sedan tecknas av köparen efter 

avtalsslut med säljaren. Den säljarinitierade köpartecknade försäkringen löser problemet med 

att säljaren vill ha en ”clean exit” samtidigt som det löser ansvarsproblematiken som annars 

uppstår vid kombinationen av en säljartecknad försäkring och Nil Seller Recourse.  

Att från försäkringsrättsligt perspektiv endast erbjuda säljarinitierad köparförsäkring och den 

vanliga köpartecknade försäkringen, när en säljare enbart är intresserad av att begränsa sitt 

ansvar till noll eller en krona genom Nil Seller Recourse, är definitivt att föredra eftersom det 

då är möjligt att undvika problemet med att beskriva säljarens försäkrade intresse och att den 

försäkringsrättsliga ekvationen blir obalanserad.  
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6. Slutkommentar 

6.1. Inledning till kapitlet 

Kapitlet innehåller mina avslutande tankar, personliga reflektioner och slutsatser om M&A-

försäkringen. 

6.2. Avslutande tankar, reflektioner och slutsatser om M&A-försäkringen 

Min uppfattning är att M&A-försäkringens koppling till den allmänna försäkringsrätten är 

relativt begränsad och att försäkringen snarare har en starkare koppling till den allmänna avtals- 

och köprätten än försäkringsrätten. Att det är fråga om en legitim försäkringsform råder det 

dock inget tvivel om, även om viss argumentation skulle kunna presenteras för att försäkringen 

utgör ett icke försäkringsmässigt alternativ till traditionella metoder för att ställa säkerhet för 

lämnade garantier i ett förvärvsavtal. Det står klart att M&A-försäkringen, i alla fall den 

underkategori som utgör W&I-försäkring och som uppsatsen handlat om, är en försäkring som 

regleras och lyder under försäkringsavtalslagen eftersom den utgör en skadeförsäkring som 

täcker ren förmögenhetsskada.145  

Jag har i mitt arbete med uppsatsen inte stött på något som skulle ge en indikation på att M&A-

försäkringen endast är en alternativ finansieringsform som är uppklädd som försäkring. Att säga 

att försäkringen endast är ett finansieringsalternativ likt garantiavsättningar och 

borgensåtaganden är att förenkla verkligheten. Försäkringen erbjuder mycket riktigt ett 

alternativ till traditionella metoder för att ställa säkerhet för garantier, men det görs i 

försäkringsform enligt försäkringsrättens regler. Att det finns vissa svaga länkar som kan 

ifrågasättas, framförallt den teoretiska kombinationen av en säljartecknad försäkring och Nil 

Seller Recourse samt den begreppsförvirring som uppkommer på grund av användningen av 

engelska begrepp som ”fraud” och ”fraudulent misrepresentation”, innebär inte att försäkringen 

som helhet kan ifrågasättas. I takt med att försäkringen ökar i popularitet och fler 

försäkringsgivare börjar erbjuda produkten kommer försäkringsprodukten som helhet samt 

villkorsskrivningen att bli bättre. 

En fråga som jag har tampats med under arbetets gång är om försäkringen ger möjlighet för en 

försäkringstagare att göra otillåtna vinster på försäkringens bekostnad. Det finns vinster med 

försäkringslösningen för såväl köpare som säljare, men vinsten kommer inte från försök att 

utnyttja försäkringen genom olika upplägg med ansvarsbegräsningar. Vinsten ur försäkringen 

                                                 
145 Försäkringsavtalslagen (2005:104) 1 kap. 1 § 
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kommer från säljarens möjlighet att undvika de ekonomiska inlåsningseffekter som 

garantiavsättningar ger upphov till samtidigt som försäkringen ökar tryggheten för köparen 

genom att det är ett kollektiv som står säkerheten för garantierna, snarare än den individuella 

säljaren. 

Avslutningsvis tror jag inte att M&A-försäkringen kommer ersätta de traditionella metoderna 

för att ställa säkerhet för garantier fullt ut, eftersom kostnaden för premien innebär att det finns 

många transaktioner som är för små för att parterna ska tjäna på att nyttja försäkringslösningen. 

I mellanstora och stora företagstransaktioner ser jag dock inget hinder för att M&A-

försäkringen kan komma att utgöra normen för att hantera säkerhet för lämnande garantier i 

förvärvsavtal.  
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