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Sammanfattning 
 

Uppsatsen behandlar de försvarsstrategier ett målbolags bolagsledning har att tillgå för att 

förhindra att ett offentligt uppköpserbjudande lämnas eller att ett offentligt uppköp av 

målbolaget sker. Uppsatsen behandlar även tidsaspekten för när dessa försvarsstrategier måste 

initieras. Bolagsledningen, det vill säga styrelse och verkställande direktör, är underställda 

målbolagets bolagsstämma. Bolagsledningen kan bland annat på grund av detta ej själv alltid 

besluta om vilka försvarsstrategier som skall företas. Efter det att bolagsledningen i 

målbolaget har grundad anledning att anta att ett offentligt uppköpserbjudande är nära 

förestående eller om ett offentligt uppköpserbjudande har lämnats får ej bolagsledningen vidta 

åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller 

genomförande utan beslut om detta på målbolagets bolagsstämma. Regelverket kring 

offentliga uppköpserbjudanden och offentliga uppköp är ej helt lätt att överskåda. En 

behandling av regler och aktörer av betydelse för offentliga uppköpserbjudanden och 

offentliga uppköp görs i uppsatsen. Uppsatsen innehåller även en checklista av nytta för 

målbolags bolagsledningar, aktieägare samt budgivare, vilken ger en överblick över olika 

försvarsstrategier samt utvisar när dessa måste initieras. 
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Förkortningar och terminologi 
 

Förkortningar 
ABL   Aktiebolagslagen 

AMN   Aktiemarknadsnämnden 

EES   Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EU   Europeiska Unionen 

FI   Finansinspektionen 

LBC   Lag om börs- och clearingverksamhet 

LHF   Lag om handel med finansiella instrument 

LUA Lag om offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden 

NBK   Näringslivets börskommitté 

NGM   Nordic Growth Market 

RF   Regeringsformen 

Stockholmsbörsen  NASDAQ OMX Stockholm 

takeover-direktivet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV 2004/25/EG av den 21 april 2004 om 

uppköpserbjudanden 

VPML   Lag om värdepappersmarknaden 
 

 

Terminologi 
Aktie och aktieägare I uppsatsen används dessa uttryck även för andra 

med aktie och innehavare av dessa jämställda 

värdepapper.1 

Bolagsledning  Styrelse och verkställande direktör 

Budgivare Fysisk eller juridisk person som lämnar ett 

uppköpserbjudande. 

                                                
1 Vilka dessa är framgår av del I avsnitt I.1 stycke 3 av Stockholmsbörsens regler från 2009. Tillämpliga delar av 

följande åsyftas konvertibler, teckningsoptioner, kapitalandelsbevis, vinstandelsbevis, emissionsrätter och andra 

överlåtbara värdepapper.  
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Börs ”ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk 

förening som har fått tillstånd enligt denna lag att 

driva en eller flera reglerade marknader,”2 och 

”sådant utländskt företag som har tillstånd att driva 

en reglerad marknad från filial i Sverige”3 

Due diligence-undersökning En undersökning av ett bolag som görs för att erhålla 

information och säkerställa att bland annat bolagets 

finanser, skattesituation och tillgångar är korrekt 

uppskattade. 

Emittent Ett organ som ger ut värdepapper. 

Målbolag Det bolag till vilkets aktieägare ett 

uppköpserbjudande riktas. 

Offentligt uppköp Genomförandet av ett offentligt uppköpserbjudande 

Offentligt uppköpserbjudande ”ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier 

som har getts ut av ett svenskt eller utländskt noterat 

aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa 

aktier till budgivaren.”4 

Reglerad marknad ”ett multilateralt system inom EES som sammanför 

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och 

säljintressen i finansiella instrument från tredje man 

– regelmässigt, inom systemet och i enlighet med 

icke skönsmässiga regler – så att detta leder till 

avslut,”5  

 

                                                
2 1 kap 5 § 3 p. VPML 
3 1 kap 2 § 2 p. LUA 
4 Prop 2005/06:140 s. 1 
5 1 kap 5 § 20. VPML 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

 

Offentliga uppköpserbjudanden är ett relativt nytt fenomen i Sverige. I slutet av 1980-talet 

och början på 1990-talet började offentliga uppköpserbjudanden i allt större utsträckning att 

lämnas. Mellan 1990 och 2004 lämnades cirka 360 offentliga uppköpserbjudanden, 

majoriteten av dessa riktades mot bolag på Stockholmsbörsen.6  

 

Offentliga uppköpserbjudanden har länge funnits i USA och Storbritannien. I USA ska de 

första erbjudandena ha skett redan i början av 1800-talet och i Storbritannien blev de vanliga 

på 1950-talet.7 Offentliga uppköpserbjudanden existerar i dagsläget i betydande grad inom 

näringslivet. De berör stora värden. Inte enbart när ett förvärv sker utan uppköpserbjudandena 

i sig kan innebära stora förändringar på aktiemarknaden genom att de påverkar exempelvis 

börskurser. Lagar, regler och praxis har utvecklats för att kontrollera hur offentliga 

uppköpserbjudanden sker. Exempel på dessa är lag om offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden (härefter LUA), vilken infördes för att implementera 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/25/EG av den 21 april 2004 

om uppköpserbjudanden (härefter takeover-direktivet). Uttalanden och praxis från 

Aktiemarknadsnämnden (härefter AMN) och Näringslivets Börskommittés (härefter NBK) 

rekommenderade regler från 2006 och 2009.  

 

Trots de lagar och regler som finns som berör offentliga uppköpserbjudanden är det oklart 

vilka möjligheter styrelsen och/eller den verkställande direktören (härefter bolagsledningen) i 

ett målbolag har att försvara sig mot att ett offentligt uppköpserbjudande lämnas eller att ett 

offentligt uppköp sker. NASDAQ OMX Stockholm (härefter Stockholmsbörsen) och Nordic 

Growth Market (härefter NGM) har infört nya regler rörande offentliga uppköpserbjudanden 

som trädde i kraft den 1 oktober 2009. Gränserna och möjligheterna för vad bolagsledningen i 

målbolaget får göra för att försvara sig mot ett offentligt uppköpserbjudande eller ett 

                                                
6 SOU 2005:58 s. 51 
7 Stattin, Takeover s. 7 
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offentligt uppköp har i vissa avseenden prövats av AMN men det finns ingen övergripande 

analys.  

 

1.2 Problemformulering 

 

• Vilka möjligheter har bolagsledningen i målbolaget att förhindra att ett offentligt 

uppköpserbjudande lämnas till målbolagets aktieägare?  

• Vilka möjligheter har bolagsledningen i målbolaget att förhindra att ett offentligt 

uppköp av målbolaget sker? 

• Vid vilken tidpunkt måste bolagsledningen i målbolaget initiera olika 

försvarsstrategier? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda och redogöra för de möjligheter bolagsledningen har till sitt 

förfogande för att förhindra att ett offentligt uppköpserbjudande lämnas till målbolagets 

aktieägare eller ett offentligt uppköp av målbolaget sker. Syftet är vidare att analysera de 

försvarsåtgärder bolagsledningen har till sitt förfogande samt vid vilken tidpunkt dessa 

försvarsåtgärder måste initieras. 

 

Uppsatsen riktar sig till personer som har grundläggande kunskaper i juridik och ekonomi, 

jurister som lekmän, med ett intresse för bolagsrätt. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen avhandlar enbart offentliga uppköpserbjudanden riktade till noterade bolag på en 

reglerad marknad. Uppsatsen behandlar ej offentliga uppköpserbjudanden eller offentliga 

uppköp som är förhandlade mellan budgivaren och målbolaget. Bolag som har delar av sin 

aktiestock noterad kommer ej att behandlas i uppsatsen.  
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Uppsatsen behandlar ej skatte- eller konkurrensregler rörande uppköp och 

uppköpserbjudanden. Uppsatsen behandlar ej heller bestämmelser som kan finnas inom 

arbetsrätten som kan påverka ett offentligt uppköpserbjudande eller ett offentligt uppköp. 

 

Vidare behandlas ej uppköp eller uppköpserbjudanden som uppstår på grund av att någon har 

budplikt.8 Rådgivare eller revisorers eventuella skadeståndsansvar i samband med ett 

offentligt uppköpserbjudande kommer ej att avhandlas i uppsatsen.  

 

1.5 Metod 

 

I uppsatsen används en traditionell juridisk metod, vilket innebär att svensk lagstiftning, både 

gällande rätt och äldre rätt, kommer att studeras och tolkas. Vidare kommer även praxis, 

doktrin och EG-direktiv att studeras och tolkas. En utredning och redogörelse för 

Finansinspektionens (härefter FI), AMN:s och NBK:s funktioner kommer att genomföras 

samt en studie och tolkning av Stockholmsbörsens och NGM:s regler.  

 

I uppsatsen kommer även en studie och tolkning göras av olika försvarsstrategier mot 

offentliga uppköpserbjudanden och offentliga uppköp som är tillämpliga för bolagsledningen 

i ett målbolag. En del försvarsstrategier som ej är förenliga med svensk rätt kommer även att 

behandlas. 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i tre större delar. Innan dessa delar återfinns ett avsnitt om historia på 

området offentliga uppköpserbjudanden och offentliga uppköp. Uppsatsens innehåll fram till 

del III utgör uppsatsens referensram. 

 

Del I innefattar avsnitt 3-8. Dessa behandlar den lagstiftning, de myndigheter samt den 

självreglering som berör offentliga uppköpserbjudanden och offentliga uppköp. Del I avslutas 

med en sammanfattning samt avslutande synpunkter. 
                                                
8 Budplikt uppstår när någon som tidigare ej ägt aktier eller haft ett innehav av aktier som utgjort mindre än tre 
tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag, genom förvärv av aktier i ett bolag uppnår ett aktieinnehav 
som utgör mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, 3 kap 1 § 1st LUA. 



 10 

 

Del II innefattar avsnitt 9-10. Avsnitt 9 berör olika försvarsstrategier som finns att tillgå för 

ett målbolags bolagsledning mot offentliga uppköpserbjudanden och offentliga uppköp. I 

avsnitt 9 behandlas även försvarsstrategier som ej är förenliga med svensk rätt. Avsnitt 10 

består av praxis från AMN. 

 

I del III återfinns uppsatsens analys som består av avsnitt 11-15. Avsnitt 11-12 behandlar 

ytterligare ett antal försvarsstrategier, avsnitt 13 består av en sammanfattning av tidigare 

behandlade försvarsstrategier, i avsnitt 14 återfinns en checklista för bland annat 

bolagsledningar och avsnitt 15 består av en slutsats.  
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2 Historia 
 

Som nämnts ovan under avsnitt 1.2 har offentliga uppköpserbjudanden länge existerat inom 

näringslivet i USA. De första offentliga uppköpserbjudandena ska ha skett redan i början av 

1800-talet. I Europa spred sig fenomenet med offentliga uppköp först till Storbritannien, där 

de blev vanliga på 1950-talet.9 Det första regelverket som behandlade offentliga 

uppköpserbjudanden, The City Code on Takeovers and Mergers, utarbetades i Storbritannien 

år 1968.10 Denna existerar i reviderad form även idag. 

 

I Sverige utformades de första rekommendationerna rörande offentliga uppköpserbjudanden 

redan år 1971 av NBK. Vid utformandet fungerade de brittiska reglerna som förebild. I och 

med att offentliga uppköpserbjudanden har blivit allt mer förekommande inom Europa och 

inom svenskt näringsliv har NBK:s rekommendationer anpassats och utvecklats för att 

överensstämma med näringslivets krav.11 De har även antagit formen regler i stället för 

rekommendationer, vilket enligt Stattin visar vilken betydelse marknadsaktörer tillmäter 

dessa.12 Bildandet av AMN och FI har ytterligare bidragit med regler och översyn rörande 

offentliga uppköpserbjudanden. 

 

LUA var den första lag som infördes på området helt i syfte att reglera offentliga 

uppköpserbjudanden. Lagrum som berör offentliga uppköpserbjudanden har dock även 

tidigare funnits inom bolagsrätten.13 Bland dessa återfinns Aktiebolagslagen (härefter ABL). 

Denna har förändrats och utvecklats under 1900- och 2000-talet för att anpassas till 

näringslivets utveckling och behov. LUA är, som nämnts ovan, ett resultat av 

implementeringen av takeover-direktivet. Takeover-direktivet, vilket kom till år 2004, är 

frukten av ett samarbete inom EU för att harmonisera reglerna kring offentliga 

uppköpserbjudanden i medlemsländerna. Direktivet innehåller minimiregler som i mycket 

inspirerats av regleringen av offentliga uppköpserbjudanden i Storbritannien. Syftet med 

takeover-direktivet är att tillvarata målbolagets aktieägares intressen samt tillåta att 

omstruktureringar i näringslivet sker på ett tillfredsställande sätt. Vid arbetet med att ta fram 

                                                
9 Stattin, Takeover s. 7 
10 SOU 2005:58 s. 9 och Nyström, Ohlsson, Skog, Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden s. 9 
11 SOU 2005:58 s. 10 
12 Stattin, Takeover s. 14 
13 Stattin, Takeover s. 14 
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ett förslag till hur implementeringen av takeover-direktivet skulle ske samarbetade de svenska 

utredarna med utredare från bland annat Storbritannien, Frankrike och Tyskland.14 

 

Offentliga uppköpserbjudanden och offentliga uppköp förekommer i väsentlig grad i Sverige. 

De är av intresse för aktieägare, näringslivet och samhället i och med att de omfattar stora 

värden. Det finns många teorier om hur och varför offentliga uppköpserbjudanden och 

offentliga uppköp började samt när dessa företas. En av dessa teorier går ut på att ett bolag 

som genomfört ett offentligt uppköp där de ekonomiska effekterna varit positiva får 

efterföljare som vill lyckas med samma sak. Denna teori kallas för financial herding. Vidare 

finns det en teori som förknippar förekomsten av offentliga uppköpserbjudanden och 

offentliga uppköp till utvecklingen på kapitalmarknaden. När aktiemarknaden är högt 

värderad lämnas fler offentliga uppköpserbjudanden. Detta sker på grund av att en budgivare 

använder sina övervärderade aktier som en del av vederlaget till målbolagets aktieägare. Detta 

innebär att en budgivare kan förvärva ett målbolag till ett mycket förmånligt pris.15  

 

Anledningarna till att offentliga uppköpserbjudanden lämnas och offentliga uppköp sker är 

många. De skiljer sig från fall till fall. En del av anledningarna kan dock vara diversifiering, 

konkurrensbegränsning, tillväxt och för att komma åt expertis.16  

 

Det är även av intresse att se till effekterna av ett offentligt uppköpserbjudande. Offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden är av betydelse för aktiehandeln i och med att de 

influerar prisbildningen på de berörda bolagens aktier.17 Enligt Stattin har empiriska studier 

visat att aktiekursen i målbolaget stiger vid ett offentligt uppköpserbjudande. Anledningen till 

detta är att marknaden förväntar sig att försvarsåtgärder som målbolaget initierar skall driva 

upp priset på budet. Aktiekursen i budgivarbolaget påverkas ej nämnvärt. Av betydelse för 

effekterna av ett offentligt uppköpserbjudande är även vilket vederlag som erbjuds. I de fall 

budgivaren erbjuder aktier i budgivarbolaget som en del av vederlaget tenderar aktiekursen i 

budgivarbolaget att sjunka. Detta på grund av det som nämnts ovan om övervärderade 

aktier.18  

 

                                                
14 SOU 2005:58 s. 9 ff. 
15 Stattin, Takeover s. 9 ff. 
16 Sevenius, Företagsförvärv s. 44 ff. 
17 Kommentar till punkt II.4 Stockholmsbörsens regler från 2009 
18 Stattin, Takeover s. 12 ff. 
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Den senaste regelutvecklingen som skedde kring offentliga uppköpserbjudanden och 

offentliga uppköp var att NBK i mars 2009 utkom med en reviderad form av 

rekommenderade regler för offentliga uppköpserbjudanden. Dessa antogs utan förändringar 

av både Stockholmsbörsen och NGM.  
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Del I 
 

I avsnitt 3 kommer takeover-direktivet, LUA samt ABL att behandlas. Självreglering av 

offentliga uppköpserbjudanden och offentliga uppköp kommer att behandlas under avsnitt 7. 

Däremellan återfinns avsnitt 4, 5 och 6 rörande FI, AMN och NBK och dessas funktioner. Del 

I avslutas med avsnitt 8 som innehåller en sammanfattning samt avslutande synpunkter. 
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3 Takeover-direktivet, LUA och ABL 
 

3.1 Takeover-direktivet 

 

Takeover-direktivet tar sikte på uppköpserbjudanden riktade till innehavare av aktier på en 

reglerad marknad, i Sverige eller i andra medlemsstater.19 Syftet med direktivet var, som 

nämnts ovan, att tillvarata aktieägarna i målbolagets intressen samt tillåta att 

omstruktureringar i näringslivet sker på ett tillfredsställande sätt.20 Arbetet inom EU med att 

ta fram direktivet pågick under 14 år, alla medlemsstater var tvungna att enas om reglerna. 

Slutprodukten blev en samling minimiregler som, enligt utredarna av SOU 2005:58 Ny 

reglering av offentliga uppköpserbjudanden, kunde implementeras på minst tre olika sätt i 

Sverige. Genom lag, genom lag och myndighetsföreskrifter eller genom lag, 

myndighetsföreskrifter och självreglering.21  

 

3.1.1 Implementering av takeover-direktivet 

Enligt artikel 4 i takeover-direktivet måste privata organ godkännas i ”nationell lagstiftning 

eller av offentliga myndigheter som enligt nationell lagstiftning uttryckligen har bemyndigats 

till detta.”, för att de skall kunna agera som tillsynsmyndigheter. Artikel 17 i takeover-

direktivet stadgar vidare att ”Medlemsstaterna skall fastställa de påföljder som skall tillgripas 

för överträdelser av de bestämmelser i nationell lagstiftning som antagits enligt detta 

direktiv”. Dessa båda artiklar ledde till att Sverige tvingades utforma en lag rörande offentliga 

uppköpserbjudanden.22 Utredarna menade dock att det finns vissa olägenheter med att 

utforma en alltför långtgående lagstiftning. Den tidigare regleringen av uppköpserbjudanden 

hade i stort utformats av experter på området och var förankrad i näringslivet. I och med 

införandet av en lag fanns risk för att denna förankring skulle minskas. Oro uttrycktes även 

för att den syftes-tolkning som reglerna kring uppköpserbjudanden präglades av skulle 

                                                
19 Prop 2005/06:140 s. 34 
20 SOU 2005:58 s. 9 
21 SOU 2005:58 s. 71 
22 Stattin, Takeover s. 19 ff. 
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försvinna, vilket skulle leda till att det i fortsättningen skulle bli omöjligt för AMN att i förväg 

lämna bindande besked om tolkningen av reglerna.23  

 

Det andra alternativet för implementeringen av direktivet var att detta skulle ske genom lag 

och myndighetsföreskrifter. Detta innebar dock ett problem i och med att majoriteten av 

reglerna rörande uppköpserbjudanden enligt Regeringsformen (härefter RF) ej får meddelas 

genom myndighetsföreskrifter. Enligt 8 kap 2 § RF skall ”föreskrifter om enskildas personliga 

ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes meddelas genom 

lag”. Utredarna kom därför fram till att takeover-direktivet ej kunde implementeras på detta 

sätt.24 

 

Lösningen blev att Sverige implementerade takeover-direktivet genom att använda det tredje 

alternativet, lag, myndighetsföreskrifter och självreglering. I lagtext infördes bestämmelser 

om att en börs skall ha regler rörande uppköpserbjudanden25 samt att endast de som åtagit sig 

att följa de regler som den börs som driver den reglerade marknaden satt upp får lämna 

uppköpserbjudanden26. I lagtext infördes även regler om försvarsåtgärder mot 

uppköpserbjudanden, vilka bolag som omfattas av bestämmelserna samt vilket organ som är 

tillsynsmyndighet. Enligt utredarna är denna lösning förenlig med både svensk 

grundlagsstiftning och takeover-direktivet.27 

 

3.2 LUA 

 

Av 2 kap 1 § 1 st LUA framgår att ett offentligt uppköpserbjudande endast får lämnas av den 

som åtagit sig att följa de regler om offentliga uppköpserbjudanden som finns på den börs 

som sköter den reglerade marknad vid vilken de aktier budet riktar sig till är upptagna till 

handel. Av samma lagrum går även att utläsa att den som lämnar ett offentligt 

uppköpserbjudande även måste underkasta sig de sanktioner som kan utgå från börsen i det 

fall överträdelser av reglerna sker. Vilka dessa regler och sanktioner är går att läsa mer om i 

avsnitt 7. 

                                                
23 SOU 2005:58 s. 72 
24 SOU 2005:58 s. 73 
25 13 kap 8 § VPML 
26 2 kap 1 § 1 st LUA 
27 SOU 2005:58 s. 74 
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Det ovan stadgade innebär att börserna i Sverige själva har regler rörande bland annat 

försvarsåtgärder mot offentliga uppköpserbjudanden. Trots detta valde lagstiftaren att 

behandla frågan om försvarsåtgärder i LUA. Enligt regeringen skedde detta på grund av att 

den ansåg att det var viktigt att tvingande regler rörande försvarsåtgärder finns även i 

framtiden. Regeringen menade även att reglerna bör vara desamma för alla svenska aktiebolag 

oavsett var bolagets aktier är noterade. Artikel 9 i takeover-direktivet innehåller bestämmelser 

om försvarsåtgärder. Denna artikel var dispositiv vid implementeringen av takeover-direktivet 

men mycket av innehållet i artikeln återfinns idag i 5 kap 1 § LUA. 28 

 

3.2.1 Försvarsåtgärder 

I 5 kap 1 § LUA går att utläsa ”Om styrelsen eller verkställande direktören i ett sådant bolag 

som avses i 3 kap. 1 § andra stycket, på grund av information som härrör från den som avser 

att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget, har grundad anledning 

att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har 

lämnats, får bolaget endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder, som är ägnade att 

försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. 

      Trots vad som sägs i första stycket får bolaget söka efter alternativa erbjudanden.” 

De bolag som avses i 3 kap 1 § 2 st LUA är ”ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till 

handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet.”  

 

De rekvisit som ställs upp i 5 kap 1 § LUA är värda att titta närmare på. Det första rekvisitet 

”information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande” skall 

enligt Stattin inte tolkas snävt. All information som kan härledas till budgivaren skall beaktas 

vid avgörande om huruvida försvarsåtgärderna som styrelsen eller den verkställande 

direktören företar är otillbörliga. Detta oavsett hur informationen kommer dem tillhanda.29 

När det gäller styrelsens emottagande av information räcker det med att en styrelsemedlem 

tagit del av informationen för att hela styrelsen skall anses känna till den. Har ingen 

information lämnats eller har denna icke på något sätt blivit känd för styrelsen eller den 

                                                
28 Prop 2005/06:140 s. 61 
29 Stattin, Takeover s. 71 
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verkställande direktören är det lämnandet av det offentliga uppköpserbjudandet som anses 

vara det tillfälle då bolagsledningen för första gången kunde ta del av informationen.30 

 

Följande rekvisit ”har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära 

förestående” innebär att den information bolagsledningen tagit del av skall vara någorlunda 

konkret och budgivaren skall kunna anses ha tillräckliga finansiella resurser för att realisera 

erbjudandet. Det faktum att bolagsledningen anser att ett erbjudande inte är tillräckligt 

attraktivt är inte en omständighet som ger bolagsledningen rätt att vidta försvarsåtgärder.31 

 

Slutligen är rekvisiten ”får bolaget endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder, som 

är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande” av 

intresse. Stattin menar att ordet ägnade i det här fallet innebär åtgärder som objektivt försvårar 

ett offentligt uppköpserbjudande. Bolagsledningen behöver alltså inte ha företagit en 

subjektiv åtgärd för att försämra förutsättningarna utan det räcker med att de bidragit till att en 

objektiv försämring av budgivarens möjlighet att lämna eller genomföra ett offentligt 

uppköpserbjudande har skett. På grund av att lagrummet är formulerat på detta sätt blir det 

lättare att visa om en otillbörlig försvarsåtgärd vidtagits.32 

 

3.2.2 Tillsyn  

I 7 kap LUA finns bestämmelser kring tillsyn och möjligheter att döma ut vite. Enligt 7 kap 1 

§ 1 st LUA skall FI övervaka så att reglerna i 2-5 kap LUA efterföljs. Bland dessa återfinns 

bland annat regler om skyldigheter för budgivaren, information till anställda, försvarsåtgärder 

samt vite. Enligt 7 kap 2 § 1-2 st LUA skall FI utdöma vite i de fall FI förbjudit en budgivare 

att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på grund av att denne ej gjort det åtagande som 

framgår av 2 kap 1 § LUA.33 Vitesbeloppet får minst uppgå till 50 000 kronor och max till 

100 miljoner kronor. FI kan även ålägga ett bolag som ej följer LUA:s regler om 

försvarsåtgärder att avbryta en viss åtgärd samt förena detta åläggande med vite. 

 

                                                
30 Prop 2005/06:140 s. 109 
31 Prop 2005/06:140 s. 109 
32 Stattin, Takeover s. 70 
33 Ett offentligt uppköpserbjudande får endast lämnas av den som åtagit sig att följa de regler om offentliga 
uppköpserbjudanden som finns på den börs som sköter den reglerade marknad vid vilken de aktier budet riktar 
sig till är upptagna till handel. Den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande måste även underkasta sig de 
sanktioner som kan utgå från börsen i det fall att reglerna bryts. 
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Enligt 4 kap 2 § LUA är målbolagsstyrelsen tvungen att informera sina anställda om 

uppköpserbjudandet, erbjudandehandlingen och om sin rekommendation till aktieägarna 

grundat på uppköpserbjudandet. FI är även tillsynsmyndighet för att detta sker på ett korrekt 

sätt.34 

 

FI får delegera beslutsfattandet i vissa frågor till ett annat organ, exempelvis AMN, enligt 7 

kap 10 § LUA. Mer om FI och dess behörighet enligt LUA följer i avsnitt 4. 

 

3.3 ABL 

 

ABL har varit föremål för ett flertal ändringar genom åren. Dessa har skett för att anpassa 

lagen till näringslivets behov. Bolagsorganen har förändrats, skyddet för tredje man har 

förstärkts och bestämmelser har införts efter implementeringar av EG-direktiv.35 ABL 

innehåller en del bestämmelser som är av betydelse vid offentliga uppköpserbjudanden.  

 

3.3.1 Bolagsorganen 

I svenska aktiebolag finns fyra bolagsorgan. Dessa är bolagsstämma, styrelse, verkställande 

direktör samt revisor.36 Bolagsstämman utser styrelsen37 och styrelsen utser den verkställande 

direktören38. Revisorns uppgift är att granska bolagets bokföring och årsredovisning samt 

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget.39  

 

Bolagsorganen följer en hierarki där bolagsstämman är det högsta beslutande organet. 

Styrelsen lyder under samt följer de beslut som fattas av bolagsstämman.40 Styrelsens uppgift 

är att ansvara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.41 Den 

verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med styrelsens 

riktlinjer och anvisningar.42 

                                                
34 7 kap 1 § LUA 
35 Åhman, Behörighet och befogenhet s. 76 ff. 
36 Stattin, Företagsstyrning s. 80 
37 8 kap 8 § ABL 
38 8 kap 27 § ABL 
39 9 kap 3 § ABL 
40 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 172 
41 8 kap 4 § ABL 
42 8 kap 29 § ABL 
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Bolagsstämman är den plats där aktieägarna kan utöva sin rätt att besluta i bolagets 

angelägenheter.43 Bolagsstämman beslutar bland annat om ändringar i ett bolags 

bolagsordning44 samt vinstutdelning, årsredovisning och ansvarsfrihet för bolagsledningen45. 

Rätt att delta i bolagsstämman har alla aktieägare som är införda i bolagets aktiebok.46 

Ordinarie bolagsstämmor hålls inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.47 

Enligt 7 kap 17 § ABL är det styrelsen som kallar till en bolagsstämma. En aktieägare som 

äger mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget har även rätt att kalla till extra stämma.48 

Till ordinarie bolagsstämma, eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen skall 

behandlas, skall kallelser skickas ut mellan sex och fyra veckor före bolagsstämman 

sammanträder.49 Kallelse till annan extra stämma skall skickas ut tidigast sex och senast två 

veckor innan bolagsstämman sammanträder.50 

 

3.3.2 Syfte, principer och skadestånd 

Ett aktiebolags syfte är så länge inget annat beskrivs i bolagsordningen att generera vinst till 

aktieägarna.51 Bolagsledningen skall agera i bolagets intresse. Detta brukar benämnas 

lojalitetsplikt.52 I ABL 4 kap 1 § finns den så kallade likhetsprincipen. Detta lagrum stadgar 

att alla aktier i ett bolag har lika rätt. I de fall bolagsledningen eller bolagsstämman har fattat 

beslut som innebär att en eller flera aktieägare behandlas fördelaktigt gentemot övriga 

aktieägare i bolaget kan de missgynnade aktieägarna hävda att dessa beslut är otillbörliga.53 

 

I de fall en bolagsledning eller en aktieägare i ett målbolag initierar en otillbörlig 

försvarsåtgärd i samband med ett offentligt uppköpserbjudande kan sanktioner utgå från 

bestämmelserna i LUA eller från de reglerade marknadernas bestämmelser. Dessa sanktioner 

leder till att målbolaget drabbas av en förmögenhetsskada, vilket indirekt medför en skada för 

                                                
43 7 kap 1 § ABL 
44 3 kap 4 § ABL 
45 7 kap 10-11 §§ ABL 
46 7 kap 2 § ABL 
47 7 kap 10 § ABL 
48 7 kap 13 § ABL 
49 7 kap 18-19 §§ ABL 
50 7 kap 20 § ABL 
51 3 kap 3 § ABL 
52 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 249 ff. 
53 7 kap 47 § och 8 kap 41 § ABL 
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målbolagets aktieägare. Denna typ av skada regleras i 29 kap ABL.54  En styrelseledamot eller 

verkställande direktör som uppsåtligen eller av oaktsamhet, i samband med att han eller hon 

fullgör sitt uppdrag, skadar bolaget eller en aktieägare skall ersätta skadan.55 En aktieägare 

som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bolaget eller en annan aktieägare skada 

skall ersätta denna skada.56 

                                                
54 Stattin, Takeover s. 85 
55 29 kap 1 § ABL 
56 29 kap 3 § ABL 
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4 FI 
 

FI bildades 1991 som ett resultat av en sammanslagning av Försäkringsinspektionen och 

Bankinspektionen. Myndigheten återfinns under Finansdepartementet och har till uppgift att 

tillgodose ett finansiellt system som fungerar effektivt och stabilt. Detta innefattar kontroll av 

företag på finansmarknaden genom att utfärda tillstånd, utforma regler och utöva tillsyn.57  

 

I takeover-direktivets artikel 4 anges att medlemsstaterna skall utse en eller flera myndigheter 

som utövar tillsyn över offentliga uppköpserbjudanden. Vid implementeringen av direktivet 

ansåg regeringen att denna myndighet skulle vara FI.58 I 1 kap 2 § lagen om handel med 

finansiella instrument (härefter LHF) stadgas ”Handel med finansiella instrument skall 

bedrivas så, att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och 

enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras”. Denna lag var tillämplig innan 

takeover-direktivet upprättades och det var FI som såg till att bestämmelserna i lagrummet 

efterföljdes. En annan lag som var tillämplig innan takeover-direktivet upprättades men som 

upphävdes år 2007 är lagen om börs- och clearingverksamhet (härefter LBC). Enligt 11 kap 1 

§ LBC var FI tillsynsmyndighet över bolag vars verksamhetssyfte var att uppnå regelbunden 

handel med finansiella instrument och som av FI fått tillstånd att bedriva en börs eller 

marknadsplats. Regeringens motivering till att använda FI som tillsynsmyndighet även för 

offentliga uppköpserbjudanden var det samband mellan den tillsyn som myndigheten skulle 

utöva och den tillsyn myndigheten redan tidigare hade utövat.59 

 

Genom 7 kap 1 § LUA ges FI auktorisation att se till att reglerna i 2-5 kap LUA efterföljs. 

Häribland ingår reglerna om försvarsåtgärder samt auktorisation att förbjuda ett offentligt 

uppköpserbjudande. FI får även utfärda dispens till reglerna om försvarsåtgärder, 7 kap 5 § 

LUA, samt förelägga ett bolag som inte följer reglerna om försvarsåtgärder att upphöra med 

sitt handlande och i samband med detta även ålägga bolaget vite, 7 kap 6 § LUA.  

 

Enligt 7 kap 10 § LUA kan FI överlåta en del av sina förvaltningsuppgifter till ett organ med 

representativa företrädare för näringslivet. FI har valt att överlåta dessa förvaltningsuppgifter 
                                                
57 http://www.fi.se/Templates/Page____2314.aspx, http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx 
och http://www.fi.se/Templates/Page____2296.aspx 20091212, kl 18.00 
58 Prop 2005/06:140 s. 71 
59 Prop 2005/06:140 s. 72 ff. 
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till AMN.60 Bland dessa förvaltningsuppgifter ingår att lämna tolkningsbesked om huruvida 

en åtgärd står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder efter att en ansökan om detta 

gjorts samt att medge undantag från bestämmelserna om försvarsåtgärder. Dessa undantag 

kan förenas med villkor.61 AMN kan dock ej med stöd i LUA besluta om att ett bolag skall 

upphöra med en otillbörlig försvarsåtgärd eller utdöma vite. Dessa förfaranden tillkommer FI, 

7 kap 6 § LUA.  

 

Beslut som fattas av AMN kan överklagas till FI och beslut som fattas av FI kan överklagas 

till en allmän förvaltningsdomstol, 8 kap 1 § respektive 8 kap 3 § LUA. 

                                                
60 Stattin, Takeover s. 29 
61 7 kap 4-5 §§ LUA 
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5 AMN 

 
AMN är ett av fyra organ som utgör Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. I 

denna förening ingår även NBK som jag kommer att redogöra för närmare i följande avsnitt. 

AMN startades år 1986 och har till uppgift att verka för god sed på aktiemarknaden genom 

uttalanden, information och rådgivning.62 Nämnden är sammansatt av erfarna jurister.63 

Organet fungerar som ett komplement till FI och har därför inte samma funktion som en 

tillsynsmyndighet. AMN lämnar oftast förhandsbesked eller dispens på någons begäran och 

gör detta utan att själv utreda eller pröva huruvida omständigheterna i fallet är riktiga eller 

trovärdiga.64 Vid ett fåtal tillfällen har AMN lämnat tolkningsbesked på eget initiativ utan 

någon begäran om detta.65 Vid implementeringen av takeover-direktivet ansåg lagstiftaren att 

en möjlighet för FI att delegera vissa arbetsuppgifter till ett organ var nödvändigt för att inte 

arbetsbördan och handläggningstiderna hos FI skulle bli orimliga. AMN blev vald till 

lämpligt organ. Lagstiftaren konstaterade att AMN i dagsläget avgjorde de flesta av sina 

ärenden rörande dispens inom ett dygn. Möjligheten för FI att delegera uppgifter var även 

nödvändig för att ta tillvara den kompetens och närhet till marknaden som redan hade 

utarbetats.66 

 

Enligt 7 kap 10 § LUA kan FI besluta att delegera de uppgifter som framgår av 7 kap 4-5 §§  

LUA till ett organ med representativa företrädare för näringslivet.67 Dessa delegerade 

uppgifter ger AMN behörighet att lämna tolkningsbesked om huruvida en åtgärd står i strid 

med bestämmelserna om försvarsåtgärder samt medge undantag från bestämmelserna om 

försvarsåtgärder. En ansökan om undantag från reglerna kan göras av ett svenskt aktiebolag 

vars aktier återfinns på en reglerad marknad eller en liknande marknad utanför EES.68 

 

Stockholmsbörsen och NGM har auktoriserat AMN att tolka samt besluta om undantag från 

respektive reglerad marknads regler om offentliga uppköpserbjudanden.69 Detta innebär att de 

                                                
62 http://www.aktiemarknadsnamnden.se/om-aktiemarknadsnamnden__25 20091213, kl 18.00 
63 Stattin, Takeover s. 30 
64 Prop 2005/06:140 s. 83 
65 SOU 2005:58 s. 58 
66 Prop 2005/06:140 s. 82 
67 I samma lagrum delegeras även andra uppgifter till AMN; dessa är dock ej av betydelse för uppsatsen. 
68 3 kap 1 § 2 st LUA 
69 http://www.aktiemarknadsnamnden.se/om-aktiemarknadsnamnden__25 20091213, kl 18.00 
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reglerade marknadernas delegation av uppgifter till AMN är mer omfattande än de uppgifter 

som kan delegeras till AMN av FI med stöd i LUA.  
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6 NBK  
 

NBK bildades år 1968 och är i likhet med AMN en del av Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden. NBK har en betydande roll för att självregleringen på 

aktiemarknaden ska fungera. Kommittén utfärdar regler som skall tillämpas av de bolag vars 

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av en börs som ratificerat 

NBK:s regler. Dessa regler har genomgått ett flertal revideringar. Regler rörande offentliga 

uppköpserbjudanden utgavs i sin senaste form i mars 2009. De antogs av Stockholmsbörsen 

och NGM utan förändringar och trädde ikraft i oktober 2009.70 Dessa regler är inte bindande i 

sig men blir det på avtalsrättslig grund för budgivare genom 2 kap 1 § 1 st LUA.71 I 

lagrummet stadgas att ett offentligt uppköpserbjudande endast får lämnas av den som åtagit 

sig att följa den börs regler om offentliga uppköpserbjudanden där målbolagets aktier är 

upptagna till handel samt accepterar att underkasta sig de sanktioner som denna börs kan 

meddela. Reglerna blir även bindande för de målbolag som finns på respektive börs genom 

dessas noteringsavtal.72 

 

Från och med den 1 juli 2006 skulle alla reglerade marknader i Sverige ha antagit regler 

rörande offentliga uppköpserbjudanden. Detta för att bestämmelserna i takeover-direktivet 

skulle implementeras på ett tillfredsställande sätt. År 2006 reglerades detta i LBC men idag 

återfinns denna bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden (härefter VPML).73 

Stockholmsbörsen, NGM och AktieTorget, som vid denna tidpunkt var en reglerad marknad, 

antog de regler som NBK rekommenderade och delegerade uppgifter rörande tolkning, 

applicering samt undantag från reglerna till AMN.74  De reglerade marknaderna i Sverige 

hade dock redan innan implementeringen av takeover-direktivet regler som i stort liknade de 

nya reglerna om offentliga uppköpserbjudanden. Av de tidigare reglerna framgår även att de 

reglerade marknaderna redan tidigare hade gett AMN i uppgift att ge besked om hur NBK:s 

regler skulle tolkas och tillämpas samt behörighet att meddela dispens från reglerna.75 

 

                                                
70 http://www.naringslivetsborskommitte.se/om-naringslivets-borskommitt__4 20091213, kl 20.30 
71 SOU 2005:58 s. 54 
72 SOU 2005:58 s. 55 
73 13 kap 8 § 1 st 1 men. VPML, ”En börs ska ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som 
är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen.” 
74 von Haartman, The regulatory framework for takeover bids changes on 1 July 2006 s. 3  
75 Nyström, Ohlsson, Skog, Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden s. 11 ff. 
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7 Stockholmsbörsen och NGM 
 

7.1 Inledning 

I skrivande stund finns endast två börser som driver reglerade marknader i Sverige, 

Stockholmsbörsen och NGM.76 Som nämndes ovan har dessa båda börser infört NBK:s regler 

rörande offentliga uppköpserbjudanden från den 1 oktober 2009 utan ändringar. I följande 

text åsyftas vid hänvisningar till Stockholmsbörsens regler även NGM:s regler. I avsnittet 

görs jämförelser med äldre bestämmelser på de reglerade marknaderna när dessa skiljer sig 

från nuvarande bestämmelser. Detta på grund av att NBK:s regler om offentliga 

uppköpserbjudanden från den 1 oktober 2009 ej har varit i bruk under någon längre tid. De 

äldre reglerna får därför betydelse för att uppsatsens problemformulering skall kunna besvaras 

på ett tillfredsställande sätt.  

 

Nedan följer en genomgång av de reglerade marknadernas regler om offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 

 

7.2 De reglerade marknadernas grundprinciper och tolkning 

De reglerade marknadernas regler vilar på vissa grundprinciper. Grundprinciperna i reglerna 

från 2009 är hämtade från takeover-direktivet.77 Grundprincipernas innebörd är bland annat 

att alla innehavare av värdepapper av samma slag i ett målbolag skall behandlas lika, 

aktieägarna i ett målbolag skall ges tillräcklig tid och information för att kunna fatta ett 

välgrundat beslut om erbjudandet samt att ett målbolags styrelse skall handla med beaktande 

av de intressen som bolaget i sin helhet har. NBK:s regler skall tolkas utifrån syftet med 

bestämmelserna, det vill säga att det är ändamålet med reglerna som är det viktiga. I de fall 

oklarheter uppstår om tolkningen av en bestämmelse eller i de fall bestämmelser saknas 

fungerar grundprinciperna som vägledande.78  

 

                                                
76 http://www.fi.se/Templates/Page____8291.aspx 20091213, kl 21.10 
77 Innan detta trädde ikraft fanns liknande principer i NBK:s rekommenderade regler, dessa var dock ej lika 
omfattande. Nyström, Ohlsson, Skog, Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden s.11 
78 Inledning Stockholmsbörsens regler från 2009 
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7.3 Allmänna bestämmelser 

7.3.1 Reglernas tillämpningsområde 

Stockholmsbörsens regler om offentliga uppköpserbjudanden är tillämpliga när målbolaget är 

ett svenskt noterat aktiebolag eller ett utländskt noterat aktiebolag som ej har aktier upptagna 

till handel på en reglerad marknad i det land bolaget har sin hemvist.79 Reglerna är även 

tillämpliga på svenska bolag som har aktier noterade på en svensk reglerad marknad och en 

utländsk reglerad marknad. Det kan uppstå konflikter om vilket lands lag som är tillämplig i 

de fall ett utländskt aktiebolag som ej har aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i 

det land bolaget har sin hemvist har aktier upptagna till handel på flera internationella 

reglerade marknader och inte enbart i Sverige. I dessa fall har en budgivare möjlighet att 

ansöka om dispens från de svenska reglerade marknadernas regler hos AMN. Möjligheten att 

bevilja dispens är större ju mindre del av handeln med ett bolags aktier som äger rum i 

Sverige.80  En budgivare kan vara en fysisk eller juridisk person vars nationella hemvist ej är 

av betydelse. Budgivaren blir bunden av Stockholmsbörsens regler på avtalsrättslig grund.81 

 

NBK menar att det är viktigt för förtroendet för aktiemarknaden att även de som ger råd eller 

på annat sätt biträder målbolag, budgivare eller andra aktörer vid offentliga 

uppköpserbjudanden respekterar de reglerade marknadernas bestämmelser.82  

 

7.3.2 Offentliggörande 

Enligt punkt I.4 Stockholmsbörsens regler från 2009 skall information som lämnas i 

anslutning till att ett offentligt uppköpserbjudande sker eller planeras vara korrekt, tydlig och 

relevant. Informationen skall offentliggöras på ett icke-diskriminerande sätt till allmänheten 

samt till den reglerade marknaden, FI och AMN.83 Information som offentliggörs av en 

budgivare skall så fort som möjligt hållas tillgänglig på dennes hemsida. Informationen skall 

även lämnas till målbolaget och så fort som möjligt bli tillgänglig på målbolagets hemsida. I 

kommentaren till punkten framgår det att målbolaget skall publicera informationen på sin 

hemsida för att underlätta för aktieägarna att ta del av denna. I de äldre bestämmelserna fanns 

                                                
79 Punkt I.1 Stockholmsbörsens regler från 2009 
80 Kommentar till punkt I.1 Stockholmsbörsens regler från 2009 
81 2 kap 1 § 1 st LUA 
82 Inledning Stockholmsbörsens regler från 2009 
83 I LUA 2 kap 2 § finns en motsvarande bestämmelse. Denna stadgar dock endast att informationen, i samband 
med offentliggörandet, skall lämnas till FI. 
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ej något krav på att den information som offentliggörs av en budgivare även skall lämnas till 

målbolaget. Det fanns inte heller något krav på att information skall lämnas till AMN.84  

 

7.4 Bestämmelser om förfarandet, erbjudandets utformning m.m. 

 

7.4.1 Förutsättningar för att få lämna ett erbjudande 

”Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast efter förberedelser, som utvisar att 

budgivaren har förmåga att genomföra erbjudandet”85. Detta innebär bland annat att 

budgivaren måste visa att han har tillräckliga finansiella resurser för att genomföra 

erbjudandet. Det krav på förberedelser som ställs upp i punkten medför att budgivaren skall 

ha använt sig av expertis som är förtrogen med den svenska aktiemarknaden och dess regler.86 

 

Anledningen till att det i reglerna finns ett krav på att en budgivare skall vidta förberedelser 

som visar att han har förmåga att genomföra erbjudandet är på grund av att offentliga 

uppköpserbjudanden påverkar aktiehandeln. De inverkar ofta på aktiekursen i målbolaget och 

kan inverka på budgivarens aktiekurs. Ett offentligt uppköpserbjudande har även betydelse för 

bolagsledningen i målbolaget och kan ha effekt på dess verksamhet.87 

 

7.4.2 Budgivarens skyldighet att offentliggöra ett erbjudande 

En budgivare som bestämt sig för att lämna ett offentligt uppköpserbjudande skall så fort som 

möjligt göra erbjudandet offentligt genom ett pressmeddelande. Av pressmeddelandet skall 

bland annat framgå vem budgivaren är, antalet aktier budgivaren äger eller kontrollerar i 

målbolaget samt det röstetal dessa aktier utgör. Vidare skall det även framgå de huvudsakliga 

villkoren för erbjudandet, hur erbjudandet finansieras och att budgivaren åtagit sig att följa 

Stockholmsbörsens regler om offentliga uppköpserbjudanden och underkasta sig dennas 

sanktioner. Av pressmeddelandet skall det även framgå i vilken utsträckning budgivaren 

mottagit positiva uttalanden samt bindande eller villkorade beslut om accept från aktieägarna i 

målbolaget. Pressmeddelandet skall även innehålla information om motiven bakom 
                                                
84 Punkt I.4 Stockholmsbörsens regler från 2007 
85 Punkt II.1 Stockholmsbörsens regler från 2009 
86 Kommentar till punkt II.1 Stockholmsbörsens regler från 2009 
87 Kommentar till punkt II.1 Stockholmsbörsens regler från 2009 
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erbjudandet samt, i den utsträckning som är möjlig, förvärvets omedelbara och framtida 

effekter på budgivarens resultat och ställning. Pressmeddelandet skall slutligen innehålla 

uppgifter om när en erbjudandehandling förväntas bli offentliggjord och en tidsplan för 

erbjudandets genomförande.88 

 

7.4.3 Budgivarens möjligheter att uppställa villkor för erbjudandets 
fullföljande 

Ett offentligt uppköpserbjudande skall vara så enkelt och tydligt utformat som möjligt i och 

med att det vänder sig till en spridd ägarkrets med varierande förmåga att bedöma 

erbjudandet. Vissa av budgivaren uppställda villkor för fullföljandet har dock bedömts vara 

nödvändiga att tillåta. Detta på grund av att budgivarens intresse och förmåga att fullfölja ett 

erbjudande ej skall bli lidande. Ett fullföljandevillkor får inte vara uppställt på så sätt att 

budgivaren själv har ett avgörande inflytande över dess uppfyllande. Ett exempel på ett 

fullföljandevillkor är att budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet om det 

efter offentliggörandet av erbjudandet framkommer information från målbolaget som på ett ej 

oväsentligt sätt skiljer sig från den information som målbolaget tidigare offentliggjort eller 

informerat budgivaren om. Ett annat exempel på ett fullföljandevillkor är att budgivaren 

förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet på grund av att en kreditgivare ej utbetalar 

krediten. I detta fall måste budgivaren skriva ett fullföljandevillkor som hänvisar till ett 

objektivt uppställt krav hos kreditgivaren.89 

 

7.4.4 Budgivarens skyldighet att upprätta och offentliggöra en 
erbjudandehandling 

”Budgivaren ska enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden, inom fyra veckor från erbjudandet, upprätta och hos Finansinspektionen 

ansöka om godkännande av en erbjudandehandling. Budgivaren ska omedelbart efter 

godkännande offentliggöra erbjudandehandlingen på det sätt som följer av lagen (1991:980) 

om handel med finansiella instrument och punkten I.4.”90 Det sätt som erbjudandehandlingen 

skall offentliggöras på är, som nämnts ovan under avsnitt 7.2.2, att budgivaren offentliggör 

informationen på ett icke-diskriminerande sätt till allmänheten samt till den reglerade 
                                                
88 Punkt II.3 Stockholmsbörsens regler från 2009 
89 Punkt II.4 med kommentar Stockholmsbörsens regler från 2009 
90 Punkt II.6 Stockholmsbörsens regler från 2009 
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marknaden, FI och AMN. Enligt LHF 2a kap 11 § skall budgivaren publicera 

erbjudandehandlingen i en eller flera dagstidningar, i tryckt form göra den tillgänglig för 

allmänheten samt publicera handlingen på sin hemsida. Erbjudandehandlingen skall även 

publiceras eller länkas på FI:s hemsida.91 

 

I de reglerade marknadernas tidigare regler fanns även en bestämmelse om att 

erbjudandehandlingen skulle skickas ut till alla aktieägare som berördes av det offentliga 

uppköpserbjudandet och vars adresser var kända.92 

 

7.4.5 Acceptfrist 

Tiden för acceptfristen får inte börja löpa förrän det offentliga uppköpserbjudandet 

offentliggjorts på det sätt som anges i LHF (se avsnitt 7.3.4). Acceptfristen skall omfatta 

minst tre veckor och max tio veckor.93 

 

7.4.6 Målbolagsstyrelsens roll 

Målbolagsstyrelsen skall agera i aktieägarnas intresse i frågor som rör ett offentligt 

uppköpserbjudande.94 Styrelsen får ej enbart handla i enskilda aktieägares intresse eller i sitt 

eget intresse. Styrelsen får ej heller utan saklig grund i de fall det finns flera budgivare agera 

till gagn för en av dessa. I kommentaren till denna punkt hänvisas till reglerna om 

försvarsåtgärder i LUA.95 Det vill säga 5 kap 1 § LUA, som nämnts i tidigare avsnitt, om att 

bolagsledningen i vissa fall behöver bolagsstämmans beslut för att få företa försvarsåtgärder. 

 

7.4.7 Intressekonflikter 

”En ledamot av målbolagets styrelse får inte delta i handläggningen av en fråga som är 

relaterad till erbjudandet, om styrelseledamoten till följd av intressegemenskap med 

budgivaren eller av annan anledning kan ha ett intresse i frågan som strider mot aktieägarnas 

intresse. Det nu sagda gäller på motsvarande sätt målbolagets verkställande direktör.”96 I 

                                                
91 Kommentar till punkt II.6 Stockholmsbörsens regler från 2009 
92 Punkt II.6 Stockholmsbörsens regler från 2007 
93 Punkt II.7 Stockholmsbörsens regler från 2009 
94 Punkt II.17 Stockholmsbörsens regler från 2009 
95 Kommentar till punkt II.17 Stockholmsbörsens regler från 2009 
96 Punkt II.18 Stockholmsbörsens regler från 2009 
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kommentaren till punkten II.18 ges ett par exempel på vad som utgör en intressekonflikt hos 

en styrelsemedlem eller en verkställande direktör. Detta föreligger till exempel om 

styrelseledamoten också är ägare, anställd eller har något annat uppdrag i budgivarbolaget. 

Det faktum att en styrelseledamot även är aktieägare i målbolaget innebär normalt sett ej att 

en intressekonflikt föreligger. Detta förändras dock i de fall styrelseledamoten förbundit sig 

att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet eller i samband med detta överlåtit sina aktier 

till budgivaren.97 Denna bestämmelse har i de tidigare reglerna funnits med, dock ej som en 

självständig punkt.98 

 

7.4.8 Målbolagsstyrelsens skyldighet att uttala sig om erbjudandet 

Senast två veckor före acceptfristens utgång skall målbolagets styrelse offentliggöra sin 

uppfattning om erbjudandet. Styrelsen skall även offentliggöra skälen till denna uppfattning. 

Detta är av intresse för aktieägarna enär styrelsen i regel har en insikt i förhållanden som ej 

aktieägarna har. Vidare skall styrelsen uttala sig om de effekter genomförandet av 

uppköpserbjudandet kommer att få på målbolaget, särskilt i fråga om effekter på 

sysselsättningen och de platser där verksamheten utförs. Dessa uttalanden skall göras med 

grund i den information som framgår av pressmeddelandet eller erbjudandehandlingen. Ett 

yttrande från företrädare för de anställda som skiljer sig från styrelsens uttalanden i fråga om 

effekter på sysselsättningen och de platser där verksamheten utförs skall, om de kommer 

styrelsen tillhanda inom skälig tid, bifogas till styrelsens uttalande. Denna punkt belyser även 

förbudet i 5 kap 1 § LUA för bolagsledningen att vidta åtgärder som är ägnade att försämra 

förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande.99  

 

7.4.9 Målbolagets deltagande i en due diligence-undersökning 

Målbolagets styrelse skall avgöra om, på vilka villkor samt i vilken utsträckning bolaget skall 

delta i en due diligence-undersökning efter det att en budgivare framställt en förfrågan om att 

få genomföra en sådan. Styrelsen skall vid avgörandet ta hänsyn till de möjligheter 

lagstiftning och börsens regler ger för ett deltagande i en due diligence-undersökning. 

Styrelsen bör besluta att bolaget deltar i en undersökning endast i de fall den bedömer att det 

potentiella uppköpserbjudandet är av intresse för aktieägarna att ta ställning till. Målbolagets 
                                                
97 Kommentar till punkt II.18 Stockholmsbörsens regler från 2009 
98 I Stockholmsbörsens regler från 2007 återfinns den i kommentaren till punkt III.1. 
99 Punkt II.19 med kommentar Stockholmsbörsens regler från 2009 
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styrelse bör dock endast medge en due diligence-undersökning i de fall den potentiella 

budgivaren skriftligen framhållit att en undersökning är en förutsättning för att ett offentligt 

uppköpserbjudande skall lämnas. Detta på grund av att det vid en due diligence-undersökning 

finns en risk för att företagshemligheter lämnas ut och bolaget i och med detta skadas. Det 

som ovan stadgats är endast tillämpligt på due diligence-undersökningar som initieras innan 

offentliggörandet av erbjudandet. Due diligence-undersökningar bör endast tillåtas efter det 

att ett erbjudande lämnats om det är tvunget för att bedöma huruvida ett fullföljandevillkor 

som ingått i erbjudandehandlingen, fullgjorts.100 

 

7.5 Sanktioner 

 

7.5.1 Påföljder vid överträdelser av reglerna 

AMN har inte möjlighet att ålägga sanktioner. Det är börserna som kan besluta om sanktioner 

för de aktörer som åtagit sig att följa dess regler när övertramp sker. Beslut om sanktioner 

fattas av börsens disciplinnämnd.101 Gäller åsidosättandet av en regel offentliga 

uppköpserbjudanden måste börsens disciplinnämnd, i de fall AMN uttalat sig, följa nämndens 

beslut.102 Börsens disciplinnämnd kan även besluta om sanktioner för de aktörer som ej följer 

AMN:s tolkning eller tillämpning av reglerna. Detta på grund av att både Stockholmsbörsen 

och NGM auktoriserat AMN att tolka samt besluta om undantag från respektive reglerad 

marknads regler om offentliga uppköpserbjudanden. Sanktioner kan utgå i form av en särskild 

avgift. Denna får lägst uppgå till 50 000 kronor och max uppgå till 100 miljoner kronor.103  

 

Sanktionsreglerna i Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden är 

tillämpliga på budgivare. Detta innebär att Stockholmsbörsens regler för emittenter och de 

sanktioner som finns att tillgå bland dessa ej är tillämpliga på aktörer som lämnar offentliga 

uppköpserbjudanden, det vill säga budgivare. Stockholmsbörsens vanliga regler för emittenter 

är dock tillämpliga på målbolag. Ett målbolag som agerar i strid med Stockholmsbörsens 

regler för offentliga uppköpserbjudanden kan påläggas sanktioner från börsens vanliga 

regelverk för emittenter. Påföljder som kan utgå från Stockholmsbörsens regelverk för 
                                                
100 Punkt II.20 med kommentar Stockholmsbörsens regler från 2009 
101 Punkt V Stockholmsbörsens regler från 2009 
102 SOU 2005:58 s. 58 
103 Punkt V Stockholmsbörsens regler från 2009 
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emittenter är att börsens disciplinnämnd kan besluta om avnotering av ett målbolags 

fondpapper. Disciplinnämnden kan även besluta att ålägga målbolaget med vite motsvarande 

högst 15 gånger den årsavgift som bolaget betalar till Stockholmsbörsen.104 

                                                
104 5 kap Stockholmsbörsens regelverk för emittenter från 2010 
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8 Sammanfattning samt avslutande synpunkter på del I 
 

Det som behandlats ovan under del I är ej helt lätt att överskåda. Nedan följer en 

sammanfattning av del I samt ett antal synpunkter på det som ovan behandlats. 

 

År 2006 infördes för första gången en lag om offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Denna 

tillkom på grund av att Sverige valde att implementera takeover-direktivet genom lag, 

myndighetsföreskrifter och självreglering. LUA utpekar FI som tillsynsmyndighet över 

offentliga uppköpserbjudanden och medger även en rättighet för FI att delegera vissa 

uppgifter till AMN. AMN är auktoriserad att lämna tolkningsbesked om huruvida en åtgärd 

står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder samt medge undantag från 

bestämmelserna. Rätten att besluta om att ett bolag skall upphöra med en otillbörlig 

försvarsåtgärd och utdöma vite är dock förbehållen FI.  

 

Även de reglerade marknaderna har regler om offentliga uppköpserbjudanden. Budgivare och 

målbolag binder sig att följa dessa regler genom olika avtal. De reglerade marknaderna har 

auktoriserat AMN att tolka samt besluta om undantag från respektive reglerad marknads 

regler om offentliga uppköpserbjudanden. Detta sker genom att AMN gör uttalanden. AMN 

har ingen möjlighet att besluta om sanktioner, utan det görs av de reglerade marknadernas 

respektive disciplinnämnd. Nämndens uttalanden blir dock bindande för börsernas 

disciplinnämnder att följa vid sina överläggningar. De reglerade marknadernas regler är till 

stor del uppställda i kronologisk ordning efter hur ett offentligt uppköpserbjudande 

genomförs. Dessa regler är mer ingående än de bestämmelser som återfinns i LUA. 

 

Det är ej helt lätt att avgöra hur de olika bestämmelserna i LUA och de reglerade 

marknadernas bestämmelser förhåller sig till varandra. Det är ej heller helt lätt att avgöra 

vilken betydelse som skall tillmätas AMN:s uttalanden. Enligt Stattin är det teoretisk oriktigt 

att tala om att AMN:s uttalanden är prejudicerande. Prejudikatläran finns inom 

domstolsväsendet och ej inom myndighetsväsendet. AMN:s uttalanden har dock i praktiken 

prejudicerande verkan när det gäller offentliga uppköpserbjudanden. Detta beror enligt Stattin 

dels på nämndens sammansättning och dess förmåga att tolka gällande rätt och dels på det 

värde aktiemarknadens aktörer tillmäter nämndens uttalanden. De rättskällor som behandlats i 

del I är uppställda i ett klassiskt hierarkiskt förhållande till varandra. Högst upp är LUA, 
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sedan kommer myndighetsföreskrifter och till sist självreglering. Förhållandet mellan 

rättskällorna kompliceras dock av hur det tidigare såg ut inom området för offentliga 

uppköpserbjudanden. Den självreglering som utvecklats är användbar för att tolka 

bestämmelserna i LUA samt myndighetsföreskrifter. Rättskällornas inbördes förhållande kan 

ej ses som enbart hierarkiskt utan även som cirkulärt. I LUA:s förarbeten samt i NBK:s regler 

stadgas att bestämmelserna skall tolkas utifrån syftet och ändamålet med bestämmelserna. I 

vissa fall kan dock en situation uppkomma där syftet och ändamålet med två olika 

bestämmelser skiljer sig. I dessa fall måste en avvägning göras av vilket eller vilka intressen 

respektive bestämmelse skall skydda.105 

                                                
105 Stattin, Takeover s. 30 ff. 
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Del II 
Denna del består av avsnitt 9 Försvarsstrategier och avsnitt 10 Praxis från AMN.  
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9 Försvarsstrategier 
 

9.1 Inledning 

Det finns ett antal olika strategier ett målbolags bolagsledning kan använda sig av för att 

försvara sig mot ett offentligt uppköpserbjudande eller ett offentligt uppköp. Ett flertal av 

dessa strategier är dock ej förenliga med svensk rätt. Nedan görs en genomgång av olika 

försvarsstrategier som både är förenliga med svensk rätt och som ej är det. 

Försvarsstrategiernas engelska namn används på grund av att dessa även är vedertagna i det 

svenska näringslivet. 

 

I de fall bolagsledningen äger majoriteten av aktierna i ett bolag krävs inga försvarsstrategier. 

Bolagsledningen kan endast avvisa budet. 

 

Bestämmelsen om försvarsåtgärder i 5 kap 1 § LUA stadgar, som nämnts i avsnitt 3.2 ovan, 

att den tidpunkt när bolagsledningen har grundad anledning att anta att ett offentligt 

uppköpserbjudande är nära förestående eller när ett sådant erbjudande lämnats är avgörande 

för huruvida en försvarsåtgärd skall räknas som otillbörlig eller ej. Med otillbörlig 

försvarsåtgärd avses en åtgärd som bolagsledningen vidtar som försämrar förutsättningarna 

för erbjudandets lämnande eller genomförande och som vidtagits utan ett godkännande beslut 

härom från bolagsstämman. Bolagsledningen skall grunda sitt antagande om att ett offentligt 

uppköpserbjudande är nära förestående i information som härrör från den potentiella 

budgivaren.106 Tidsaspekten är avgörande för huruvida en bolagsledning måste inhämta ett 

stämmobeslut eller ej vid genomförandet av försvarsåtgärder.  

 

Beslut på bolagsstämman skall fattas med enkel majoritet om inte bolagsordningen anger 

något annat. Ett beslut på bolagsstämman kan fattas per capsulam107. Detta kan dock vara 

svårt i noterade bolag i och med att de har en mycket spridd ägarkrets.108 Kallelse till en extra 

bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske 

                                                
106 5 kap 1 § LUA 
107 Bolagsstämman kan sammanträda utan att aktieägarna möts. Förslag som en aktieägare har att ta ställning till 
sänds ut via brev, e-mail eller telefon och besvaras på samma sätt. 
108 Stattin, Takeover s. 72 
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tidigast 6 veckor och senast 4 veckor innan stämman skall sammanträda.109 Kallelse till annan 

extra bolagsstämma skall göras tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman skall 

sammanträda.110 Detta innebär att det tar relativt lång tid att sammankalla till en extra 

bolagsstämma, vilket kan innebära problem för bolagsledningen i ett målbolag som vill vidta 

en försvarsåtgärd mot ett offentligt uppköpserbjudande.111 Bolagsledningen kan dock ansöka 

om dispens från reglerna om försvarsåtgärder hos AMN.112  

 

9.2 Försvarsstrategier som är förenliga med svensk rätt utan beslut 

av bolagsstämman 

 

9.2.1 Shark repellents 

Shark repellents är försvarsstrategier som företas i förebyggande syfte för att motarbeta att ett 

offentligt uppköpserbjudande lämnas. De syftar till att göra det potentiella målbolaget 

oattraktivt för potentiella budgivare. Detta kan till exempel göras genom att bolaget ger ut 

aktier med olika röstvärde. Strategin är mycket effektiv för att behålla kontrollen i ett bolag 

och förhindra ett offentligt uppköp, förutsatt att bolagsledningen kontrollerar den röststarka 

delen av bolagets aktier. Stattin menar att denna strategi är effektiv för att förhindra offentliga 

uppköpserbjudanden i och med att potentiella budgivare antagligen ej är intresserade av att 

förvärva ett bolag de inte kan erhålla kontrollen över.113 Aktiers olika röstvärde skall framgå 

av bolagsordningen.114  

 

Ett annat sätt att göra ett bolag oattraktivt för potentiella budgivare är genom att i 

bolagsordningen införa bestämmelser om majoritetskrav för beslut på bolagsstämman. 

Beroende på hur dessa majoritetskrav är utformade kan de innebära att en budgivare som 

förvärvat en stor del av aktierna i målbolaget ändå ej kan kontrollera detta på grund av att han 

                                                
109 7 kap 19 § ABL 
110 7 kap 20 § ABL 
111 Stattin, Takeover s. 72 
112 7 kap 10 § LUA 
113 Stattin, Takeover s. 77 
114 4 kap 2 § ABL 
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inte har majoritet på bolagsstämman.115 Ändringar av bolagsordningen skall ske genom 

bolagsstämmobeslut.116 

 

9.2.2 Försvarsåtgärder som påverkar målbolagets tillgångar eller kursen 
på dess aktier 

Bolagsledningen i målbolaget kan företa åtgärder som påverkar lämnandet eller attraktiviteten 

av ett uppköpserbjudande. Dessa åtgärder kan till exempel syfta till att förändra kursen på 

målbolagets aktier eller förändra målbolagets tillgångar, vilket kan leda till att en budgivare 

avstår från att lämna ett bud eller att aktieägarna i målbolaget förkastar budet. Enligt Stattin är 

det svårt att förutse vilka effekter en kurspåverkande åtgärd kommer att ha. Han menar dock 

att det schematiskt går att anta att åtgärder som höjer aktiekursen i målbolaget leder till att det 

blir mindre attraktivt för budgivare att lämna ett offentligt uppköpserbjudande samt att det blir 

mindre attraktivt för både budgivare och målbolags aktieägare att genomföra 

uppköpserbjudandet. Åtgärder som leder till att aktiekursen i målbolaget minskar leder till att 

budets attraktivitet ökar hos aktieägarna medan viljan att lämna samt genomföra budet inte 

nödvändigtvis ökar hos budgivaren. Effekterna av att ett målbolags tillgångar förändras är än 

svårare att förutsäga.117 Beroende på vilka åtgärder som bolagsledningen väljer att företa kan 

tidpunkten för när de ska sättas in variera. En del kan bli aktuella innan ett offentligt 

uppköpserbjudande lämnas, en del efter det att ett offentligt uppköpserbjudande lämnats och 

en del åtgärder kan sättas in både innan och efter det att ett offentligt uppköpserbjudande 

lämnats. 

 

9.2.3 Golden parachutes 

Golden parachutes innebär att ersättningar betalas ut till någon eller några i bolagsledningen 

eller innehavare av andra nyckelpositioner i bolaget. Dessa ersättningar aktualiseras i 

samband med att personen skiljs från sin befattning eller dennes arbetsuppgifter väsentligen 

förändras. Vid ett offentligt uppköp är det troligt att strukturen i målbolaget kommer att 

förändras. Detta kan leda till att utbetalningar av golden parachutes blir aktuella. 

Ersättningarna kan vara mycket höga och på så sätt avskräcka en potentiell budgivare från att 

                                                
115 Stattin, Takeover s. 76 ff. 
116 3 kap 4 § ABL 
117 Stattin, Takeover s. 82 
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lämna ett offentligt uppköpserbjudande.118 Ersättningarna betalas av målbolaget, vilket leder 

till en minskning av bolagets tillgångar. 

 

Golden parachutes används även som försvarsstrategi i USA. Där existerar även Silver och 

Tin parachutes. De tre olika typerna av parachutes tar sikte på olika anställda i bolaget och är 

olika förmånliga. Parachutes motiveras i USA bland annat av att i de fall medlemmar i 

bolagsledningen erhåller ersättningar om de skiljs från sina arbetsuppgifter kan de anställda 

vid ett offentligt uppköpserbjudande fokusera på att göra det som ligger i ägarnas intresse.119 

 

Golden parachutes kan användas både innan och efter det att ett offentligt uppköpserbjudande 

lämnats. I de fall bolagsledningen har grundad anledning att anta att ett uppköpserbjudande är 

nära förestående krävs dock beslut av bolagsstämman för att golden parachutes skall kunna 

upprättas. 

 

9.2.4 Målbolagsstyrelsens skyldighet att uttala sig om erbjudandet 

Som nämnts ovan i avsnitt 7.3.6 skall målbolagets styrelse, enligt Stockholmsbörsens regler 

om offentliga uppköpserbjudanden, senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra 

sin uppfattning om ett offentligt uppköpserbjudande. Styrelsen skall även offentliggöra skälen 

till denna uppfattning. I de fall målbolagets styrelse förhåller sig negativ till 

uppköpserbjudandets genomförande är de vanligaste argumenten för detta att budgivaren i 

erbjudandet nedvärderar målbolaget och dess tillgångar samt aktiernas värde. Styrelsen 

argumenterar vidare för att aktieägarna på längre sikt kommer att tjäna på att ej acceptera 

erbjudandet. Vid vissa offentliga uppköpserbjudanden består en del av vederlaget till 

målbolagets aktieägare av aktier i budgivarbolaget. I dessa fall kan målbolagets styrelse även 

argumentera för att budgivaren har övervärderat budgivarbolaget, dess tillgångar samt dess 

aktier.120 Denna försvarsåtgärd är tillämplig för målbolagets styrelse efter det att ett offentligt 

uppköpserbjudande lämnats. I detta fall kan det ligga i styrelsens intresse att så fort som 

möjligt uttala sig om det offentliga uppköpserbjudandet. Detta på grund av att aktieägare ej 

skall hinna acceptera och bli bundna av erbjudandet. 

 

                                                
118 Stattin, Takeover s. 81 
119 Weaver, Weston, Mergers and acquisitions s. 242 ff. 
120 Marcelius, Wallinder, Guide to Public Takeovers s. 111 
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9.2.5 White knights 

En white knight är en budgivare som lägger ett konkurrerande offentligt uppköpserbjudande 

på ett målbolag. Enligt 5 kap 1 § 2 st LUA får målbolaget söka efter alternativa erbjudanden. 

Detta utgör inte en otillbörlig försvarsåtgärd enligt 5 kap 1 § 1 st LUA och bolagsledningen 

behöver därför inget beslut härom från bolagsstämman. Det faktum att det finns flera 

budgivare som lämnar offentliga uppköpserbjudanden på ett målbolag leder till att 

erbjudandena, i de fall en budstrid uppstår, blir mer förmånliga för aktieägarna i 

målbolaget.121 

 

En typisk white knight är en budgivare som är vänligt sinnad gentemot bolagsledningen i 

målbolaget. Denne white knight kan vara en i förhållande till målbolaget extern eller intern 

aktör. I de fall en intern aktör lämnar ett offentligt uppköpserbjudande gäller vissa speciella 

regler.122 Dessa återfinns dels i punkt II.18, som behandlats ovan i avsnitt 7.3.8, och dels i del 

III i Stockholmsbörsens regler från 2009. Reglerna är tillämpliga när den interne aktören är en 

medlem i bolagsledningen eller företagsledningen (styrelseledamotssuppleanter, vice 

verkställande direktör samt innehavare av någon annan ledande befattning i målbolaget eller 

dess dotterbolag). Reglerna är även tillämpliga när den interna aktören är make, sambo eller 

barn till någon i bolagsledningen eller företagsledningen samt personer som nyligen innehaft 

en post i bolagsledningen eller företagsledningen och juridiska personer över vilka någon i 

målbolagets bolagsledning eller företagsledning har ett bestämmande inflytande. Syftet med 

bestämmelserna är att begränsa ovan nämnda personer från att utnyttja ett eventuellt 

informationsövertag de på grund av sin ställning besitter gentemot aktieägarna i målbolaget. 

Informationsövertaget kan utgöras av mer omfattande kunskap om målbolaget än den 

kunskap aktieägarna har, vilket leder till att ovan nämnda personer har bättre möjlighet att 

värdera aktierna i bolaget.123 

 

Bolagsledningen kan både innan ett offentligt uppköpserbjudande har lämnats och efter det att 

detta har skett söka efter alternativa budgivare. 

 

                                                
121 Stattin, Takeover s. 83 
122 Stattin, Takeover s. 83 
123 Punkt III.1 med kommentar Stockholmsbörsens regler från 2009 
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9.2.6 Korsägande och aktieägaravtal 

Ett målbolag kan äga aktier i ett annat bolag som i sin tur äger aktier i målbolaget. Detta 

kallas för korsägande. Korsägande kan fungera som en försvarsåtgärd på grund av att det kan 

göra det svårare för en potentiell budgivare att erhålla kontrollen över målbolaget.124 Detta 

illustreras enklast med ett exempel: 

 

Bolag 1 äger en betydande aktiepost i bolag 2. Bolag 2 äger på samma sätt en betydande 

aktiepost i bolag 1. Bolag 1 är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande av en budgivare 

som riktar uppköpserbjudandet till Bolag 1:s aktieägare. Bland dessa ingår Bolag 2. 

Bolagsledningen i Bolag 1 ställer sig negativa till uppköpserbjudandet. De vänder sig därför 

till Bolag 2 och säger att om Bolag 2 accepterar det offentliga uppköpserbjudandet så säljer 

Bolag 1 sina aktier i Bolag 2. I och med att Bolag 1 äger en betydande del av aktierna i Bolag 

2 innebär en försäljning av dessa att aktiekursen i Bolag 2 sjunker. Bolag 1 kan i detta 

sammanhang också välja att sälja aktieposten till en konkurrent till Bolag 2 som då erhåller en 

viss kontroll över Bolag 2. 

 

Vid korsägande äger respektive bolag aktier i det andra bolaget. Detta innebär att det är 

respektive bolags bolagsledningar som förfogar över dessa i och med att de sköter 

förvaltningen av bolaget.125 I bolagsordningen skall bolagets verksamhetsinriktning beskrivas. 

För att korsägande av betydande aktieposter skall vara möjligt måste det av bolagsordningen 

framgå att en del av bolagets verksamhet är att handla med aktier.126 Detta krävs dock ej om 

ett bolag i sin verksamhetsbeskrivning fastställt att det är exempelvis ett konsultbolag och 

bolaget har korsägande i ett annat konsultbolag.  

 

Korsägande är en preventiv försvarsåtgärd. Förfarandet för att uppnå korsägande pågår, i de 

flesta fall, under för lång tid för att det skall bli aktuellt som en försvarsåtgärd i samband med 

ett offentligt uppköpserbjudande. 

 

Aktieägare kan även ingå aktieägaravtal med varandra. Detta kan leda till att det blir svårare 

för en budgivare att förvärva tillräckligt med aktier för att erhålla kontrollen över 

                                                
124 Marcelius, Wallinder, Guide to Public Takeovers s. 111 
125 8 kap 4 och 29 §§ ABL 
126 3 kap 1 § ABL 



 44 

målbolaget.127 Aktieägaravtal är enligt Börsens regelverk för emittenter tillåtna, men 

information om att två eller flera aktieägare ingått i ett aktieägaravtal kan behöva 

offentliggöras. Information skall offentliggöras om den är av kurspåverkande natur.128 

 

 

9.3 Försvarsstrategier som är förenliga med svensk rätt efter ett 

godkännande av bolagsstämman 

 

Som nämnts ovan i avsnitt 9.1 skall beslut på bolagsstämman fattas med enkel majoritet om 

inte bolagsordningen anger något annat. Det finns ett antal försvarsstrategier som en 

bolagsledning kan vidta efter ett godkännande av dessa på bolagsstämman. En del av de 

försvarsstrategier som nämnts i föregående avsnitt kan även användas efter ett godkännande 

av bolagsstämman. Den tidpunkt som dessa måste initieras kan i och med detta förändras. 

 

9.3.1 White squires 

En typisk white squire är en fysisk eller juridisk person som är vänligt sinnad gentemot 

bolagsledningen i målbolaget. En white squire syftar till att förhindra att ett offentligt 

uppköpserbjudande genomförs genom att förvärva en del av aktierna i målbolaget. Detta 

förvärv kan ske på olika sätt. Antingen genom att en white squire lägger ett konkurrerande 

offentligt uppköpserbjudande på en del av aktierna i målbolaget eller genom förvärv av aktier 

vid en nyemission. Förvärv av aktier vid en nyemission förutsätter att företrädesreglerna i 

ABL kan kringgås.129 Reglerna om företräde vid en nyemission stadgar att aktieägare har 

företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger.130 Ett 

bolagsstämmobeslut krävs i sådana fall för att kunna kringgå reglerna om företrädesrätt i 

ABL.131 

 

Bolagsledningen får inte söka efter white squires utan ett godkännande beslut om detta från 

bolagsstämman. Detta på grund av att 5 kap 1 § 2 st stadgar att ”bolaget får söka efter 

                                                
127 Marcelius, Wallinder, Guide to Public Takeovers s. 111 
128 Punkt 3.1.1 Stockholmsbörsens reglerverk från emittenter från 2010 
129 Stattin, Takeover s. 83 ff. 
130 13 kap 1 § ABL 
131 13 kap 2 § ABL 
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alternativa erbjudanden.” Enligt Stattin skall detta tolkas som att bolagsledningen endast får 

söka efter alternativa erbjudanden som är minst lika stora som det offentliga 

uppköpserbjudande som har eller skall lämnas.132  

 

White squires kan sökas av bolagsledningen både innan och efter det att ett offentligt 

uppköpserbjudande lämnats. De blir dock ej aktuella som en försvarsstrategi förrän 

bolagsstämman lämnat sitt godkännande därom. 

 

9.3.2 Pac-man defence 

Bolagsstämman i målbolaget kan godkänna att bolagsledningen lämnar ett offentligt 

uppköpserbjudande riktat till aktieägarna i budgivarbolaget, ett så kallat moterbjudande.133 I 

det fall ett moterbjudande är lyckosamt gör det ursprungliga målbolaget ett förvärv av det 

ursprungliga budgivarbolaget. Denna försvarsstrategi kräver att det i målbolagets 

bolagsordning framgår av verksamhetsinriktningen att bolaget har rätt att köpa aktier.134 

 

9.3.3 Poison pills 

Utgångspunkten är att poison pills berör reglerna rörande ägande, till exempel emittering av 

nya aktier.135 Försvarsstrategin kommer från USA där de bolagsrättsliga reglerna är 

annorlunda. De olika versionerna av poison pills som förekommer i USA är ej förenliga med 

svensk rätt. Stattin föreslår dock en svensk variant till ett poison pill. Den går ut på att 

bolagsstämman lämnar ett bemyndigande till bolagsledningen att genomföra en emission i 

bolaget. Styrelsen kan även besluta om en nyemission av aktier samt besluta om att dessa ej 

skall omfattas av reglerna om företrädesrätt under förutsättning att bolagsstämman godkänner 

detta i efterhand.136 För att en nyemission skall fungera som en försvarsstrategi krävs att 

denna är riktad eller att budgivaren efter nyemissionen ej har råd att förvärva aktierna i 

målbolaget. I Stattins poison pill-version emitteras de nya aktierna till ett lägre pris än 

aktiekursen. Detta innebär att en budgivare alltid har råd att förvärva även aktierna i 

nyemissionen i och med att värdet på målbolagets aktier späds ut. Nyemissionen måste på 

                                                
132 Stattin, Takeover s. 83 ff. 
133 Marcelius, Wallinder, Guide to Public Takeovers s. 113 
134 Stattin, Takeover s. 80 
135 Stattin, Takeover s. 74 
136 13 kap 31 § ABL 
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grund av detta vara riktad för att försvarsstrategin skall fungera. Aktierna i nyemissionen 

måste även förvärvas av någon eller några som är vänligt inställda till målbolaget.137 

 

Marcelius och Wallinder poängterar det faktum att i samband med ett offentligt 

uppköpserbjudande får ej målbolagets bolagsledning emittera aktier till följd av ett tidigare 

bemyndigande om detta från bolagsstämman. Bolagsledningen får ej heller emittera aktier i 

tron om att denna emission senare skall godkännas av bolagsstämman. I båda dessa fall utgör 

bolagsledningens handlande en otillbörlig försvarsåtgärd.138 

 

Stattin anser vidare att ett beslut om en riktad emission som gynnar bolaget eller en eller flera 

aktieägare kan anses vara otillbörligt gentemot övriga aktieägare. Talan kan i sådana fall 

väckas mot detta beslut med stöd i 7 kap 47 § ABL.139 

 

9.4 Försvarsstrategier som ej är förenliga med svensk rätt 

 

Som nämnts ovan under avsnitt 2 har offentliga uppköpserbjudanden länge existerat inom 

näringslivet i USA. Dessa regler skiljer sig till stor del från de svenska, bland annat rörande 

målbolagsstyrelsens roll.140 Det ter sig naturligt att i uppsatsen även beröra ett antal 

försvarsstrategier som tillämpas mot offentliga uppköpserbjudanden i USA. Detta på grund av 

att det var där fenomenet med offentliga uppköpserbjudanden hade sin början och även i stor 

utsträckning sker idag. En del av de ovan nämnda försvarsstrategierna har haft sin 

utgångspunkt i amerikanska försvarsstrategier och sedan anpassats till svenska regler om 

offentliga uppköpserbjudanden. En del av namnen på efterföljande försvarsstrategier är därför 

desamma.  

 

 9.4.1 Shark repellents 

Shark repellents bottnar i förändringar av ett bolags konstitution.141 Amerikanska aktiebolags 

konstitution utgörs av en charter och bye-laws. För att förändra ett bolags charter krävs ett 

                                                
137 Stattin, Takeover s. 79 
138 Marcelius, Wallinder, Guide to public takeovers s. 112 
139 ”Bolagsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon 
annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare”, 7 kap 47 § ABL. 
140 Nyström, Ohlsson, Skog, Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden s. 10 
141 Weaver, Weston, Mergers and acquisitions s. 235 
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beslut av bolagsstämman. Ändringar av bolagets bye-laws kan dock styrelsen normalt besluta 

om. För att initiera en försvarsåtgärd räcker det oftast med en ändring i bolagets bye-laws, 

vilket innebär att styrelsen själva kan besluta om huruvida de vill företa en försvarsåtgärd 

eller ej.142 

 

Ett exempel på en typ av shark repellent är försvarsstrategin med staggered boards. Detta 

innebär att styrelsemedlemmarna väljs i omgångar. En styrelse med nio medlemmar kan 

väljas över en period av tre år. Första året väljs tre medlemmar, andra året tre medlemmar och 

tredje året tre medlemmar. Detta kombineras med en bestämmelse om att en styrelsemedlem 

ej kan avsättas innan dennes mandatperiod är över. Detta kan leda till att avskräcka en 

potentiell budgivare från att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på grund av att denne ej 

kan byta ut styrelsen i samband med det offentliga uppköpet. Budgivaren tvingas vänta ett 

visst antal år innan han uppnått full kontroll över styrelsen och bolagets verksamhet.143 I 

Sverige råder principen om att en styrelseledamot alltid kan avsättas av den som tillsatte 

honom.144 Detta innebär att försvarsstrategin om staggered boards ej kan förekomma i 

Sverige. 

 

9.4.2 Andra försvarsmetoder som är tillgängliga för bolagsledningen 

En försvarsstrategi bolagsledningen har att tillgå är att använda sig av ett poison pill. Det 

fungerar genom att bolagsledningen avtalar med aktieägarna att de ska få köpa ytterligare 

aktier i bolaget, till ett fördelaktigt pris, om en specifik situation uppkommer. Exempel på en 

sådan situation kan vara om en aktieägare förvärvar aktier som överstiger en viss procentuell 

gräns i bolaget eller att någon avser att lämna, eller lämnar ett offentligt uppköpserbjudande. I 

USA har ett bolag möjlighet att inneha ett antal aktier som de inte emitterar. Detta är 

nödvändigt för att ett poison pill skall fungera.145 Inom svensk bolagsrätt finns bestämmelser 

som förbjuder ett bolag från att inneha mer än 10 procent av bolagets aktier.146 

 

En annan försvarsmetod tillgänglig för bolagsledningen är negotiated contracts. Dessa bygger 

på att bolagsledningen förhandlat fram kontrakt med till exempel en hyresvärd om att hyran 

                                                
142 Stattin, Takeover s. 74 ff. 
143 Weaver, Weston, Mergers and acquisitions s. 236 ff. 
144 Stattin, Takeover s. 77 
145 Stattin, Takeover s. 78 ff. 
146 19 kap 15 § ABL 
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skall höjas i det fall en förändring av bolagsledningen sker. Dessa kan avskräcka potentiella 

budgivare från att lämna eller genomföra ett offentligt uppköpserbjudande.147  

 

Ytterligare en försvarsstrategi är att använda sig av ett vitamin pill. Detta innebär att 

bolagsledningen garanterar aktieägarna att aktiekursen kommer att ligga på en viss nivå vid 

en viss tidpunkt. Om bolagsledningen misslyckas med att uppnå den garanterade aktiekursen 

vid den fastställda tidpunkten kan aktieägarna kräva att bolaget skall köpa deras aktier till ett 

högt pris. Detta är ibland samma som den garanterade aktiekursen. Ett vitamin pill ger 

bolagsledningen incitament att sträva efter en långsiktig värdeökning av bolaget. Det fungerar 

som en preventiv försvarsåtgärd i och med att aktieägarna antagligen ej säljer sina aktier till 

ett lägre pris än det som garanterats dem av bolagsledningen. Det existerar inget förbud inom 

svensk rätt mot att bolagsledningen garanterar aktieägarna att en viss aktiekurs kommer att 

vara uppnådd vid en viss tidpunkt. Däremot finns det kapitalskyddsregler som begränsar ett 

bolags möjlighet att återköpa aktier till ett pris över aktiekursen.148 

 

Slutligen skall försvarsstrategin green mail behandlas. Green mail innebär att målbolaget 

köper tillbaka de aktier som en budgivare förvärvat. Målbolaget köper tillbaka aktierna till ett 

för budgivaren fördelaktigt pris förutsatt att budgivaren förbinder sig att ej lämna något nytt 

offentligt uppköpserbjudande.149 Denna försvarsstrategi kan dock medföra att flera potentiella 

budgivare förvärvar aktier i målbolaget i hopp om att bolaget skall köpa tillbaka dessa till ett 

fördelaktigt pris.150 Riktade återköp av detta slag tillåts ej inom svensk rätt.151 

                                                
147 Weaver, Weston, Mergers and acquisitions s. 243 
148 Stattin, Takeover s. 80 
149 Stattin, Takeover s. 81 
150 Weaver, Weston, Mergers and acquisitions s. 244 
151 19 kap 14 § ABL 
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10 Praxis från AMN 
 

10.1 Inledning 

I Stattins bok Takeover Offentliga uppköpserbjudanden – Reglering, tolkning och tillämpning 

från år 2006 framgår att det knappast finns någon domstols- eller myndighetspraxis inom 

området offentliga uppköpserbjudanden. Stattin menar att en anledning till detta är att de 

flesta tvister antagligen avgörs redan i AMN. Han menar att läget dock kan förändras i 

framtiden när LUA träder i kraft och FI blir tillsynsmyndighet.152 Under arbetet med 

uppsatsen har jag dock ej funnit någon praxis från FI eller förvaltningsdomstolarna, vilket 

tyder på att AMN:s avgöranden även under senare år respekterats av aktörerna på 

aktiemarknaden. Nedan följer en genomgång av praxis från AMN. Detta görs utifrån de delar 

av avgörandena som befinns vara relevanta för uppsatsen. 

 

10.2 AMN 2005:47 

Den 3 november 2005 inkom ett flertal framställningar från Old Mutual till AMN. Old 

Mutual ansåg att Försäkringsaktiebolaget Skandia (härefter Skandia) vidtagit otillbörliga 

försvarsåtgärder i samband med ett offentligt uppköpserbjudande från Old Mutual.  

 

År 2005 påbörjade Skandia ett arbete med att informera sig om intresset för bolaget. Detta 

resulterade i att Skandia förde diskussioner med bland annat Old Mutual som den 2 september 

2005 genom ett pressmeddelande erbjöd sig att förvärva samtliga aktier i Skandia. Den 23 

september 2005 yttrade sig Skandias bolagsledning negativt om uppköpserbjudandet. Det 

offentliga uppköpserbjudandet offentliggjordes för Old Mutuals aktieägare den 7 oktober 

2005 och för Skandias aktieägare den 12 oktober 2005. Den 19 oktober 2005 offentliggjorde 

Skandia en informationsskrift med namnet Lovande framtid för Skandia som självständigt 

bolag, viktig information till Skandias aktieägare (härefter Informationsskriften).  

 

I yttrandet från Skandias styrelse, om att den förhöll sig negativ till erbjudandet, framgick att 

styrelsen inte skulle vidta några åtgärder för att motverka budet, inte skulle söka efter 

alternativa budgivare, att den skulle lämna relevant medverkan till Old Mutual vid prospekt- 
                                                
152 Stattin, Takeover s. 29 
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och tillståndsarbetet samt i övrigt följa gällande regelsystem. Old Mutual hävdar dock att 

styrelsen ej har samarbetat på det sätt som utfästs samt att den vidtagit otillbörliga 

försvarsåtgärder. Dessa otillbörliga försvarsåtgärder har bestått av att styrelsen ej medverkat 

vid arbetet med prospekt- och tillståndsarbetet, ej lämnat fullständig och rättvisande 

information om erbjudandet i Informationsskriften samt att styrelseordföranden i Skandia 

författat ett brev till Old Mutuals aktieägare där han uppmanar dessa att stoppa budet. Skandia 

hävdar till sitt försvar att de har medverkat vid arbetet med prospekt- och tillsynsarbetet på 

det sätt de har kunnat. Informationen som offentliggjorts i Informationsskriften är väl förenlig 

med NBK:s regler i och med att reglerna ej syftar till att hindra ett målbolag från att vidta 

åtgärder som den löpande förvaltningen av verksamheten motiverar. Skandia menar vidare att 

styrelseordföranden i brevet ej uppmanat Old Mutuals aktieägare till att stoppa budet. 

Ordföranden har i brevet ej heller offentliggjort någon information som icke tidigare varit 

känd för värderingen av Skandia-aktien. 

 

Nedan följer ett citat av brevet som Skandias styrelseordförande författade till Old Mutuals 

aktieägare. Brevet är citerat såsom det återges i AMN 2005:47. 

”Second, I am deeply concerned about Jim Sutcliffe’s statements that Old Mutual may be 

prepared to go ahead with the Offer at levels well below 90 percent, possibly going as low as 

51 percent. I see this as a clearly hostile move. The established market practice in Sweden is 

to achieve 90 percent acceptance. I am surprised that Old Mutual would contemplate going 

ahead with the Offer in a manner that is so obviously counter to the accepted norms of 

corporate behaviour in the Swedish market. --- I know this, in turn, would be likely to affect 

negatively the morale and retention levels of key managers and employees.”153 

 

AMN:s överväganden: 

Nämnden börjar med att konstatera att punkt II.16 i NBK:s regler om offentliga 

uppköpserbjudanden är av grundläggande betydelse i förevarande fall. Av punkt II.16 framgår 

bland annat att i de fall ett offentligt uppköpserbjudande har lämnats får inte bolagsledningen 

utan ett bemyndigande från bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämra 

förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. AMN menar att punkt II.16 

ger uttryck för principen att ett offentligt uppköpserbjudande berör aktieägarna i målbolaget 

och budgivaren. Målbolagets bolagsledning är ej part i det offentliga uppköpserbjudandet. 

                                                
153 AMN 2005:47 
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NBK:s regler skall inte tolkas på det sätt att målbolagets bolagsledning har skyldighet att 

medverka till att underlätta prospekt- eller tillståndsarbetet hos budgivaren. Nämnden menar 

vidare att det även är tillåtet för bolagsledningen att söka finna andra budgivare. Ingen av 

dessa åtgärder från målbolagets bolagsledning skall anses utgöra otillbörliga försvarsåtgärder. 

Detta tillåtna agerande, eller underlåtenhet att agera, från bolagsledningens sida kan leda till 

att genomförandet av ett offentligt uppköpserbjudande kan försvåras. I detta fall har dock 

Skandias styrelse lämnat en avsiktsförklaring om att de skall lämna relevant medverkan till 

Old Mutual vid prospekt- och tillståndsarbetet samt att de inte skulle vidta några åtgärder för 

att motverka budet. Av allmänna aktiemarknadsrättsliga principer följer att Skandia ej kan 

frångå en sådan avsiktsförklaring utan särskilda skäl till detta. Särskild information om att 

styrelsens avsiktsförklaring ändrats skulle ha lämnats till aktiemarknaden. Nämnden kan dock 

ej ta ställning till vem av parterna som i detta fall talar sanning utan konstaterar bara att det 

funnits brister i kommunikationen mellan Old Mutual och Skandia. Denna 

kommunikationsbrist är oacceptabel i och med att det i förevarande fall handlar om stora 

värden för aktieägarna och det finns i samanhanget en risk för att förtroendet för 

aktiemarknaden försvagas. 

 

NBK:s regler om försvarsåtgärder syftar ej till att hindra målbolagets bolagsledning från att 

delge dess aktieägare information om bolagets verksamhet eller bolagsledningens inställning 

till ett offentligt uppköpserbjudande. Det skall stå bolagsledningen i målbolaget fritt att 

argumentera för att ett uppköpserbjudande ej skall accepteras. Informationsdokumentet strider 

ej mot god sed på aktiemarknaden. Det strider ej mot god sed på aktiemarknaden att 

målbolaget offentliggör ny information om framtidsplaner och resultat. Nämnden väljer att ej 

behandla relevansen eller tillförlitligheten i Informationsdokumentet utan menar att denna 

uppgift faller på de reglerade marknaderna. Detta på grund av att noteringsavtalen kräver att 

börsbolags information skall vara korrekt, relevant och tillförlitlig. 

 

När det gäller det brev som styrelseordföranden i Skandia författat till Old Mutuals aktieägare 

menar AMN att brevet är utformat för att påverka Old Mutuals aktieägare till att motsätta sig 

den nyemission som är en förutsättning för det offentliga uppköpserbjudandet. 

Styrelseordföranden har i detta avseende ej respekterat principen om att ett offentligt 

uppköpserbjudande är en angelägenhet mellan aktieägarna i målbolaget och budgivaren. 

Denna situation hade dock aldrig tidigare existerat i Sverige och nämnden valde därför att 
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inhämta råd från den brittiska Takeover-panelen. Panelen hävdade att den ej skulle ha 

betraktat styrelseordförandens agerande som otillåtet förutsatt att brevet innehöll korrekt 

information. Nämnden valde att följa Takeover-panelens råd och motsatte sig därför enbart en 

liten del av innehållet i brevet som den ej bedömde vara korrekt. Nämnden bedömde ej att det 

var marknadspraxis i Sverige att en budgivare erhöll en anslutningsgrad av 90 procent. 

 

10.3 AMN 2006:55 

Till AMN inkom den 4 december 2006 en framställning från Scania AB (härefter Scania). 

Denna inkom på grund av att MAN AG den 18 september 2006 offentliggjorde ett offentligt 

uppköpserbjudande till aktieägarna i Scania. Den 29 november 2006 tog Scania emot en 

skrivelse från FI i vilken det framgick att FI inlett en utredning rörande huruvida Scania 

vidtagit otillbörliga förvarsåtgärder i samband med MAN AG:s offentliga uppköpserbjudande 

eller ej. Scania framställde därför en hemställan till AMN för att nämnden skulle bekräfta att 

ett antal åtgärder som Scania vidtagit samt att ett antal åtgärder som Scania kunde komma att 

vidta ej utgör otillåtna försvarsåtgärder. Scania hemställde även AMN att uttala sig om att de 

principer som tidigare fastslagits av AMN, bland annat i AMN 2005:47, om vilka 

försvarsåtgärder som kan vidtas utan bolagsstämmans godkännande fortfarande är gällande.154 

De åtgärder som Scania ville att AMN skulle uttala sig om har sammanfattats under 

nämndens överväganden. 

 

AMN:s överväganden: 

Nämnden menar att de tidigare reglerna om offentliga uppköpserbjudanden skiljer sig från de 

nya i ett avseende. 5 kap 1 § LUA avser ”en åtgärd som är ägnad att försämra 

förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande”. NBK:s äldre regler avsåg 

”en åtgärd, som typiskt sett är ägnad att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande 

eller genomförande”. Innebörden av denna förändring är att det numera skall avgöras från fall 

till fall, inte som tidigare genom en allmän bedömning, om åtgärden är ägnad att försämra 

förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Nämnden menar dock att 

trots att en ändring av reglerna har skett bör samma principer som i AMN 2005:47 vara 

tillämpliga. Detta på grund av att det med fokus på syftet i förarbetena till LUA samt NBK:s 

                                                
154 Nya bestämmelser kring offentliga uppköpserbjudanden trädde i kraft i juli 2006 till följd av 
implementeringen av takeover-direktivet. 
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regler framgår att innebörden av de nya reglerna väsentligen är densamma som innebörden av 

de äldre reglerna.  

Scanias åtgärder: 

A. Åtgärder som företagits i samband med avgivande och spridning av styrelsens uttalande 

om erbjudandet.  

I NBK:s regler finns bestämmelser om att styrelsen skall offentliggöra sin uppfattning om 

erbjudandet samt skälen till denna uppfattning. Styrelsen skall även uttala sig om den 

inverkan genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet kan komma att ha på 

målbolaget. Nämnden menar att styrelsen för att uttala sig om ett erbjudande kan ha anledning 

att anlita rådgivare av olika slag. 

B. Annan spridning av information.  

Nämnden framhåller här samma princip som i AMN 2005:47, om att reglerna om 

försvarsåtgärder ej skall hindra målbolagets bolagsledning från att delge dess aktieägare 

information om bolagets verksamhet. 

C. Vägran att bistå budgivaren i förberedelserna av erbjudandet. 

Målbolaget har ej skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att underlätta budgivarens arbete. 

Målbolaget behöver ej heller delta i upprättandet av prospekt eller due diligence-

undersökningar.  

D. Söka efter alternativa budgivare. 

Av 5 kap 1 § 2 st LUA framgår att bolagsledningen får söka efter alternativa erbjudanden. 

Detta innebär även att målbolaget har rätt att diskutera med budgivaren om alternativa 

strukturer för ett samgående. 

E. Förberedelser inför bolagsstämmobeslut. 

Det framgår av 5 kap 1 § LUA att bolagsledningen får företa försvarsåtgärder efter att 

godkännande av dessa har lämnats av bolagsstämman. AMN menar att denna bestämmelse 

även måste innebära att bolagsledningen har rätt att förbereda inför en sådan bolagsstämma 

samt överväga förslag till bolagsstämman om utdelning och förändringar av kapitalstrukturen 

i målbolaget.  

 

Nämnden framhåller att ingen av de ovan nämnda åtgärderna får ådra målbolaget oskäliga 

kostnader. Nämnden konstaterar vidare att ingen av de av Scania företagna eller potentiella 

försvarsåtgärderna utgör otillbörliga sådana samt att de även i övrigt är förenliga med god sed 

på aktiemarknaden. 
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10.4 AMN 2008:43 

X överväger att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i bolaget Y. I samband 

med det offentliga uppköpserbjudandet avser X även att ingå avtal med Y:s styrelseledamöter 

om förvärv av deras aktier i Y. Avtalen är utformade på så sätt att styrelseledamöterna 

förbinder sig att acceptera X erbjudande och sälja sina aktier vid en framtida tidpunkt. X 

hemställer därför till AMN att uttala sig om huruvida en intressekonflikt föreligger och om 

det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att Y:s styrelseledamöter efter att de har 

ingått i ovan nämnda avtal fortsätter att delta i handläggningen av X offentliga 

uppköpserbjudande eller andra offentliga uppköpserbjudanden som kan komma att lämnas på 

Y:s aktier.  

 

AMN:s överväganden 

En styrelseledamot som även är aktieägare i ett målbolag är ej enbart på den grunden jävig. 

Ledamoten får delta i handläggningen av frågor kring offentliga uppköpserbjudanden. Denna 

rättighet försvinner dock i de fall en styrelseledamot i anslutning till ett offentligt 

uppköpserbjudande accepterat ett bud eller ingått avtal om att sälja sina aktier till en 

budgivare. Ledamoten har i dessa fall satt sig i en intressekonflikt och kan därefter ej delta i 

handläggningen av det offentliga uppköpserbjudandet eller i handläggningen av andra 

offentliga uppköpserbjudanden som lämnas.  
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Del III 
 

Del III innehåller avsnitt 11 Ytterligare förslag till försvarsstrategier, avsnitt 12 Aktörer som 

bolagsledningen kan påverka, avsnitt 13 Sammanfattning av de försvarsstrategier som 

behandlats ovan samt de intressen dessa skyddar och avsnitt 14 Checklista för 

bolagsledningar, aktieägare och budgivare. Del III avslutas med en presentation av de 

slutsatser jag kommit fram till under arbetet med uppsatsen.  
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11 Ytterligare förslag till försvarsstrategier 
 

11.1 Åtgärder som påverkar ett målbolags tillgångar 

I avsnitt 9.1.2 Försvarsåtgärder som påverkar målbolagets tillgångar eller kursen på dess 

aktier framgår det att bolagsledningen i målbolaget kan företa åtgärder som påverkar 

lämnandet eller attraktiviteten av ett uppköpserbjudande. Detta är ej exklusivt för 

försvarsstrategin som behandlas i detta avsnitt. Avsnittet fokuserar dock på åtgärder som 

syftar till att förändra kursen på målbolagets aktier eller förändra bolagets tillgångar. Jag anser 

att en sådan åtgärd skulle kunna vara utdelning av vinst till aktieägarna. Vinstutdelning leder 

till att tillgångar försvinner ur målbolaget. I och med att värdet i bolaget minskar kan det få 

till följd att budgivaren drar tillbaka sitt bud. Det kan tänkas att en budgivare ej kan finansiera 

ett offentligt uppköp på egen hand och därför vänt sig till en kreditgivare. Kreditgivaren 

ställer vanligtvis upp vissa krav för att meddela kredit. Dessa krav kan till exempel vara att 

målbolagets balansräkning och nyckeltal skall visa på ett visst värde. I och med att en 

värdeminskning skett i bolaget uppnår ej nyckeltalen och balansräkningen i målbolaget de 

krav kreditgivaren ställt upp för att bevilja budgivaren krediten. Budgivaren tvingas avstå från 

eller dra tillbaka sitt offentliga uppköpserbjudande. I dessa fall är det viktigt för budgivaren 

att i erbjudandehandlingen ha ställt upp ett fullföljandevillkor som tar sikte på 

budgivarbolagets möjlighet att erhålla kredit. Detta krav skall, som nämnts i avsnitt 7.3.3, 

hänvisa till ett objektivt uppställt krav hos kreditgivaren för att vara giltigt. I annat fall är 

budgivarbolaget bundet av det offentliga uppköpserbjudandet.  

 

Utdelning av vinst skall, som tidigare nämnts, beslutas av bolagsstämman. 5 kap 1 § LUA 

stadgar att åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för ett offentligt 

uppköpserbjudandes genomförande eller lämnande skall godkännas av bolagsstämman. 

Frågan blir då huruvida ett beslut om vinstutdelning kan anses godkänt som en försvarsåtgärd 

av bolagsstämman i och med att bolagsledningens föreslagna vinstutdelning godkänns av 

bolagsstämman. I AMN 2005:47 är det budgivaren som hävdar att bolagsledningen företagit 

otillbörliga försvarsåtgärder. I det fall att en budgivare skulle hävda att ett beslut på 

bolagsstämman om vinstutdelning ej innebär detsamma som ett godkännande från 

bolagsstämman för att använda vinstutdelning som en försvarsåtgärd kan budgivaren vända 

sig till AMN för ett uttalande. AMN skulle antagligen bedöma situationen olika beroende på 
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om bolagsledningen kan ha ansetts ha grundad anledning att anta att ett offentligt 

uppköpserbjudande varit nära förestående eller ej. I det fallet att bolagsledningen i målbolaget 

har grundad anledning att anta att ett offentligt uppköpserbjudande är nära förestående och ej 

meddelar detta till bolagsstämman, innan beslut om vinstutdelning skall fattas, bör åtgärden 

utgöra en otillbörlig försvarsåtgärd. I det fall bolagsstämman är medveten om att ett offentligt 

uppköpserbjudande är nära förestående och bolagsledningen delgett stämman den information 

som de själva besitter ser jag ingen anledning till att ett beslut om vinstutdelning ej även 

medför att försvarsåtgärden vinstutdelning godkänns. 

 

Samma resonemang bör vara aktuellt för försvarsstrategierna poison pill och white squires, 

avsnitt 9.2.1 och 9.2.3, med avseende på de nyemissioner som i dessa försvarsstrategier blir 

aktuella. I de fall bolagsstämman beslutar om att en nyemission är godkänd efter det att 

bolagsledningen delgett stämman information om att ett offentligt uppköpserbjudande är nära 

förestående bör detta även innebära att försvarsstrategierna godkänns. I de fall bolagsstämman 

beslutar att emittera aktier i en riktad emission, vilket är fallet i försvarsstrategin poison pill, 

kan detta beslut dock senare angripas genom klander på grund av att en eller flera aktieägare 

missgynnats. 

 

11.2 Åtgärder som påverkar ett målbolags aktiekurs 

En strategi för att påverka ett målbolags aktiekurs kan vara att bolagsledningen offentligt 

hotar med att avgå. Detta bör få stora konsekvenser för aktiekursen i målbolaget i och med att 

en osäkerhet uppstår på marknaden. Det är svårt att säga huruvida detta agerande från 

bolagsledningens sida kan klassas som en otillbörlig försvarsåtgärd. Det är alltid en 

uppdragstagare förbehållet att avgå oavsett om denne sitter i bolagsledningen eller ej. Frågan 

är dock vad detta agerande leder till på lång sikt. En bolagsledning som hotar med att avgå 

och på så sätt förhindrar att ett offentligt uppköpserbjudande lämnas kan antagligen ej räkna 

med att bli speciellt långlivad. Det är svårt att tänka sig att aktieägarna i målbolaget ej skulle 

agera och byta ut bolagsledningen.  

 

Aktieägaravtal kan, som nämnts ovan i avsnitt 9.1.6, förhindra att en potentiell budgivare 

lämnar ett offentligt uppköpserbjudande. Detta på grund av att det kan bli svårare för 

budgivaren att erhålla kontrollen över bolaget. Det kan även tänkas att ett aktieägaravtal kan 

förändra ett bolags aktiekurs och på så sätt förhindra ett offentligt uppköpserbjudande. Detta 
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kan ske bland annat på grund av att information offentliggörs till aktiemarknaden om att två 

eller flera stora aktieägare i ett bolag ingått i ett aktieägaravtal och marknaden reagerar på 

informationen. Som nämnts ovan skall information om aktieägaravtal som kan ha en 

kurspåverkande effekt offentliggöras. Ett ingående i ett aktieägaravtal och offentliggörandet 

av detsamma skulle i vissa fall kunna ske vid ett mycket olämpligt tillfälle för budgivaren. 

 

Det är intressant att föreställa sig ett scenario där en eller flera medlemmar av 

bolagsledningen även är aktieägare i målbolaget. En eller flera av dessa kan ha ingått i ett 

aktieägaravtal med ett antal andra aktieägare i målbolaget där de stipulerat exempelvis att de 

alla ska rösta och agera likadant i frågor som rör målbolaget. Information om att ett 

aktieägaravtal föreligger har även offentliggjorts till aktiemarknaden. I detta scenario kan det 

tänkas att medlemmen av bolagsledningen använder sitt inflytande för att få övriga parter i 

aktieägaravtalet att neka till budet. Beroende på hur stor del av målbolagets aktiestock 

parterna i aktieägaravtalet innehar kan detta handlande vara mer eller mindre effektivt. Det 

bör dock påpekas att i noterade bolag kan det räcka med att medlemmarna av 

aktieägaravtalets innehav uppgår till 5 procent av målbolagets aktier i och med att ägarkretsen 

ofta är mycket spridd i noterade bolag. Parterna i aktieägaravtalet kan offentliggöra deras 

avsikt att neka till ett offentligt uppköpserbjudande och på så sätt skapa en osäkerhet hos 

övriga aktieägare. Frågan blir dock huruvida detta handlande från en medlem av 

bolagsledningen skall anses utgöra en otillbörlig försvarsåtgärd eller ej. De åsikter och 

bestämmelser som anförs i AMN 2008:43 och i avsnitt 7.3.7 Intressekonflikter om jäv för 

styrelse eller den verkställande direktören bör ej vara tillämpliga i detta fall. Den eller de 

medlemmar som utnyttjar det faktum att de ingått i ett aktieägaravtal agerar ej i egenskap av 

medlem i bolagsledningen utan i detta fall i egenskap av aktieägare. Som nämnts i avsnitt 

3.2.1 ställs det dock upp ett objektivt krav för huruvida en åtgärd som bolagsledningen 

företagit skall räknas som otillbörlig eller ej. Detta krav bör dock ej heller vara tillämpligt i 

detta fall grundat i samma resonemang som tidigare om att en medlem av en bolagsledning ej 

agerar i egenskap av bolagsledningsmedlem utan i egenskap av aktieägare.  
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12 Aktörer som bolagsledningen kan påverka 
 

12.1 Inledning 

Utöver de försvarsstrategier som nämnts ovan under avsnitt 9 och 11 finns det en del andra 

försvarsstrategier bolagsledningen kan använda sig av. Dessa är dock beroende av att ett antal 

utomstående aktörer155 agerar. 

 

12.2 Målbolagets kunder 

Kunder till målbolaget kan komma att spela en avgörande roll vid ett offentligt 

uppköpserbjudande eller ett offentligt uppköp. Detta illustreras enklast med ett exempel: 

 

Bolag 1 lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till bolag 2:s aktieägare. Bolag 2:s 

bolagsledning är negativa till uppköpserbjudandet. Bolagsledningen i bolag 2 börjar därför 

föra en dialog med bolagets kunder om huruvida det finns något intresse om att utöka deras 

handel med bolag 2. En kund till bolag 2 vill ej att bolaget skall förvärvas av bolag 1, det kan 

finnas olika anledningar till detta, och förbinder sig därför att handla mer från bolag 2. 

Bolagsledningen i bolag 2 tar fram nya prognoser för bolagets utveckling de närmaste åren 

med tanke på den handel kunden förbundit sig att göra med bolaget. Bolagsledningen i bolag 

2 visar de vinstmöjligheter som finns för aktieägarna om de väljer att följa bolagsledningens 

rekommendation och neka till bolag 1:s uppköpserbjudande. 

 

Det går att tänka sig ett flertal scenarier där en kund ej vill att ett bolag de gör affärer med 

skall förvärvas. Det kan till exempel handla om, för att återgå till exemplet ovan, att bolag 1 

och bolag 2 bedriver samma typ av verksamhet. Kunden till bolag 2 vill ej leverera till bolag 1 

på grund av att bolag 1 använder kundens konkurrenter som leverantörer. Det kan även tänkas 

att kunden i fortsättningen ej heller får vara kvar som leverantör till bolag 2. Detta skulle 

kanske innebära en större förlust för kunden än att åta sig att handla mer med bolag 2. Ett 

annat scenario är det där kunden är ett lands försvarsmyndighet (land 1). De handlar teknologi 

och utrustning till sin försvarsmakt från bolag 2. Bolag 1 har ett avtal med ett annat lands 

försvarsmakt (land 2) och säljer teknologi och utrustning till detta. Land 1 vill ej att land 2 
                                                
155 Med utomstående aktörer skall förstås aktörer som ej är budgivare, målbolag eller aktieägare i målbolaget. 
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skall få ta del av den teknologi och den utrustning som landet förvärvat från bolag 2, vilket 

skulle vara fallet om bolag 1 förvärvade bolag 2. Det ligger därför i land 1:s intresse att 

förhindra att ett offentligt uppköpserbjudande och ett offentligt uppköp av bolag 2 sker. 

 

Återigen blir här frågan om bolagsledningens agerande kan anses utgöra en otillbörlig 

försvarsåtgärd. Som nämnts ett antal gånger i uppsatsen skall bolagsledningen handla i 

aktieägarnas intresse, vilket är att gå med vinst. I ovan nämnda exempel leder 

bolagsledningens handlande till att aktieägarnas vinst på sikt kommer att öka. Det framgår 

även av AMN 2005:47 och AMN 2006:55 att en bolagsledning måste få argumentera för att 

aktieägarna skall neka till ett offentligt uppköpserbjudande. Bolagsledningen är ej heller 

förhindrade att informera aktieägarna om framtiden för bolagets verksamhet.156 

 

12.3 Information från bolagsledningen till budgivarbolagets 

aktieägare 

I AMN 2005:47 skriver Skandias styresleordförande ett brev till budgivarbolaget Old Mutuals 

aktieägare. Av brevet framgår bland annat att i det fallet att ett offentligt uppköp sker kommer 

det bli svårt för Old Mutual att behålla nyckelpersoner och anställda i bolaget. Skandias 

styrelseordförande skickade brevet innan en bolagsstämma skulle hållas i Old Mutual där det 

skulle beslutas om en nyemission som var en förutsättning för budet på Skandia. Denna typ av 

åtgärd anser ej AMN vara otillbörlig så länge den information som delges budgivarbolagets 

aktieägare är korrekt. Det kan tänkas att information som bolagsledningen tillhandahåller 

budgivarbolagets aktieägare på detta sätt leder till att ett offentligt uppköpserbjudande ej 

lämnas eller till att ett offentligt uppköp ej sker.  

 

 

                                                
156 Se AMN 2005:47 där det ej ansågs utgöra en otillbörlig försvarsåtgärd att bolagsledningen presenterade en 
informationsskrift om Skandias framtid. 
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13 Sammanfattning av de försvarsstrategier som 

behandlats ovan samt de intressen dessa skyddar 
 

Som visats i uppsatsens referensram samt i de två föregående avsnitten finns det relativt 

många försvarsstrategier en bolagsledning har att tillgå för att förhindra ett offentligt 

uppköpserbjudande eller ett offentligt uppköp. Det är dock svårt att uttala sig om hur effektiva 

dessa är i praktiken i och med att det finns relativt lite praxis på området. Den praxis som 

finns bidrar ej heller alltid till att klargöra effektiviteten av bolagsledningens företagna 

försvarsåtgärder. Ett exempel på detta är att Old Mutual genomförde ett offentligt uppköp och 

förvärvade Skandia trots de åtgärder Skandias bolagsledning genomförde.  

 

En del av de försvarsstrategier som behandlats ovan bör, i alla de fall de kan genomföras, 

förhindra ett offentligt uppköpserbjudande eller ett offentligt uppköp. En white knight eller en 

shark repellent såsom den ovan är beskriven med aktiers olika röstvärde bör alltid fungera. 

Andra försvarsstrategiers framgång är beroende av budgivaren. De förutsätter att budgivaren 

efter en försvarsstrategi genomförts ej har finansiella medel att genomföra ett uppköp eller att 

aktieägarna i budgivarbolaget agerar. De förutsätter vidare att en budgivare avskräcks från att 

lämna eller genomföra ett bud på grund av att målbolagets tillgångar minskar eller på grund 

av att en budgivare ej fullt ut kan erhålla kontrollen över målbolaget.  

 

Aktiemarknaden strävar efter att god sed skall upprätthållas. God sed när det gäller offentliga 

uppköpserbjudanden och offentliga uppköp är att följa de regler Stockholmsbörsen och NGM 

upprättat. Dessa finns för att tillvarata olika aktörers, som agerar på de reglerade 

marknaderna, intressen. Bolagsledningen skall, som bekant, agera i aktieägarnas intresse. 

Näringslivet har även ett intresse av att omstruktureringar sker på ett tillfredsställande sätt.  

 

Aktieägarna utövar sin makt på bolagsstämman, vilket är det högsta beslutande organet i ett 

aktiebolag. Det ter sig därför naturligt att bolagsledningen ej får företa åtgärder som kan vara 

till nackdel för aktieägarnas möjlighet till vinst utan att först erhålla ett bemyndigande om 

detta från bolagsstämman. I Sverige har bolagsstämman, det vill säga aktieägarna, som part i 

ett offentligt uppköpserbjudande rätten att besluta om huruvida de vill anta ett erbjudande 

eller ej. De har även, i många fall, getts rätten att besluta huruvida bolaget skall företa 
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försvarsåtgärder eller ej. Detta är dock ej fallet i USA, vilket framgår av avsnitt 9.3 ovan. 

Bolagsledningen har i USA större möjlighet än i Sverige att själva besluta om huruvida 

försvarsåtgärder skall initieras eller ej. Anledningen till att det förhåller sig på detta sätt är 

oklart. Det är ej helt lätt att finna någon information om varför regelsystemet kring offentliga 

uppköpserbjudanden ser ut som det gör i USA och det är ej heller helt lätt att spekulera i. En 

anledning som jag anser talar för att bolagsledningen i vissa fall bör ges mer makt att 

förhindra ett offentligt uppköpserbjudande eller ett offentligt uppköp är på grund av att 

Sverige ej skall förlora konkurrensfördelar. Problem kan uppstå i de fall utländska investerare 

förvärvar bolag i Sverige som besitter specialkunskap inom olika områden, det kan vara it, 

forskning eller något annat, så till den grad att svenska bolag ej längre kan vara med och 

konkurrera internationellt. Detta skulle kunna få effekter inom svenskt näringsliv och 

följaktligen i det svenska samhället. Genom att delegera mer makt till bolagsledningen för att 

förhindra offentliga uppköpserbjudanden eller offentliga uppköp skulle denna typ av 

problematik möjligen kunna undvikas. Jag anser ej att det i detta fall skulle vara lämpligt att 

ett målbolags aktieägare fattade beslut om ett offentligt uppköp skulle ske eller ej. 

Aktieägarnas främsta intresse är trots allt att gå med vinst. 
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14 Checklista för bolagsledningar, aktieägare och 

budgivare 
 

Denna checklista är tänkt att ge bolagsledningar en överblick över de olika försvarsstrategier 

som finns att tillgå när det gäller offentliga uppköpserbjudanden och offentliga uppköp. Den 

underlättar även för bolagsledningar att förstå vid viken tidpunkt olika försvarsåtgärder måste 

initieras. Listan hjälper även bolagsledningar, målbolags aktieägare och budgivare att se vilka 

beslut som kräver ett godkännande från bolagsstämman. Checklistan är även tänkt att 

underlätta för potentiella aktieägare att tillgodogöra sig information om vilka 

försvarsstrategier som redan kan finnas i ett bolag som påverkar dess aktieägares möjlighet 

till medbestämmande. Slutligen är checklistan även tänkt att kunna underlätta för potentiella 

budgivare genom att den ger en överblick över vilka försvarsstrategier som redan kan existera 

i ett målbolag eller som kan bli aktuella samt tidpunkten för när dessa troligtvis kommer att 

initieras.  

 

Checkistan är uppställd i kronologisk ordning efter det att den första försvarsåtgärden i ett 

målbolag kan bli aktuell. 

 

Teckenförklaring:  

* Denna strategi kan även användas efter det att bolagsledningen har anledning att anta att ett 

offentligt uppköpserbjudande är nära förestående. 

** Denna strategi kan även användas efter det att bolagsledningen har anledning att anta att 

ett offentligt uppköpserbjudande är nära förestående. Försvarsåtgärden kräver i detta fall ett 

godkännande beslut av bolagsstämman. 

*** Godkännande beslut av bolagsstämman krävs 

 

 

Försvarsstrategier för att förhindra ett offentligt uppköpserbjudande 

1. Shark repellents 

- Målbolaget emitterar aktier med olika röstvärde, bolagsledningen kontrollerar den 

röststarka delen av målbolagets aktier. 

- Målbolaget beslutar om majoritetskrav för beslut som fattas på bolagsstämman. 
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2. Försvarsåtgärder som påverkar målbolagets tillgångar eller kursen på dess aktier 

- Utdelning av vinst.**  

- Bolagsledningen hotar med att avgå.* 

 

3. Golden parachutes 

- Målbolaget betalar ut ersättningar till bolagsledningen eller andra nyckelpersoner i 

målbolaget om de skiljs från sin befattning.** 

 

4. Korsägande och aktieägaravtal 

- Målbolaget äger aktier i ett annat bolag, vilket i sin tur äger aktier i målbolaget. 

- En eller flera personer i målbolagets bolagsledning ingår aktieägaravtal med en eller 

flera andra aktieägare i målbolaget.* 

 

Försvarsstrategier för att förhindra ett offentligt uppköpserbjudande eller ett offentligt 

uppköp (Försvarsstrategierna under denna rubrik står ej i kronologisk ordning. De kan 

alla företas vid samma tidpunkt) 

5. White knights 

- Alternativ budgivare som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande på målbolaget. 

 

6. Kunder 

- En eller flera av målbolagets kunder förbinder sig att handla mer med målbolaget. 

 

7. Due diligence-undersökning 

- Målbolaget nekar till en förfrågan från budgivarbolaget om att få utföra en due 

diligence-undersökning. 

 

8. Information till budgivarbolagets aktieägare 

- Bolagsledningen i målbolaget informerar budgivarbolagets aktieägare om att vissa 

förhållanden föreligger. 

 

9. Bolagsledningen medverkar ej aktivt 

- Bolagsledningen medverkar ej aktivt till att underlätta budgivarens arbete med att till 

exempel upprätta prospekt och erhålla myndighetstillstånd. 
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10. White squires 

- Alternativ budgivare som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande på en del av 

målbolagets aktier eller förvärvar en del av dessa vid en nyemission.*** 

 

11. Pac-man defence 

- Målbolaget lägger ett moterbjudande om att förvärva aktierna i budgivarbolaget.*** 

 

12. Poison pills 

- Riktad nyemission av aktier i målbolaget till en förvärvare som är vänligt sinnad 

gentemot målbolaget.*** 

 

Försvarsstrategi för att förhindra ett offentligt uppköp 

13. Målbolagsstyrelsens skyldighet att uttala sig om erbjudandet 

- I yttrandet kan målbolagets styrelse hävda att budgivaren nedvärderat målbolagets aktier 

samt visa fördelaktiga prognoser för målbolagets framtid. I det fall aktier i budgivaren 

utgör en del av vederlaget kan styreslens även hävda att budgivaren övervärderat sina 

aktier. 
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15 Slutsats 
 

Syftet med NBK:s tidigare regler om offentliga uppköpserbjudanden samt de grundläggande 

principer som kan utläsas ur dessa har ej förändrats märkbart efter ikraftträdandet av NBK:s 

reviderade regler från 2009. De punkter som jag har redogjort för ovan i avsnitt 7 innebär ej 

några större förändringar för de reglerade marknaderna. Härmed kan slutsatsen dras att den 

praxis jag redogjort för i avsnitt 10 samt övrig information som getts i uppsatsen till grund för 

besvarandet av uppsatsens uppställda problemformulering även i fortsättningen kommer att 

vara aktuell.  

 

En lyckad försvarsstrategi från en bolagsledning beror på ett flertal faktorer. Vissa av dessa 

faktorer kan bolagsledningen råda över och vissa är bortom bolagsledningens kontroll. 

Faktorer som är av vikt för att bolagsledningen skall lyckas förhindra ett offentligt 

uppköpserbjudande eller ett offentligt uppköp är tidpunkten när de företas, på vilket sätt de 

företas och hur detta motiveras för målbolagets aktieägare. Vidare kan det vara av vikt vilka 

aktörer som bolagsledningen lyckas påverka exempelvis kunder eller parter i ett 

aktieägaravtal. Vilket förtroende målbolagets aktieägare har för bolagsledningen kan även 

vara av betydelse. I de fall bolagsledningen presenterar fördelaktiga prognoser om framtiden 

eller visar på ett större åtagande från en kund måste aktieägarna ha förtroende för att 

bolagsledningen är kompetent och att deras prognoser stämmer. Aktieägarna måste lita på 

bolagsledningen för att våga stanna kvar och vänta på den vinst som bolagsledningen menar 

kommer genereras på lång sikt.  

 

För att en försvarsstrategi mot ett offentligt uppköpserbjudande eller ett offentligt uppköp 

skall lyckas krävs även att bolagsledningen vet en del om budgivarbolaget. Detta är viktigt för 

att veta vilken försvarsstrategi som skall användas. Mot en budgivare med stora tillgångar är 

det kanske ej optimalt att initiera en white knight eller ett pac-man defence i och med att 

budgivarbolaget antagligen kan bjuda över en alternativ budgivare och ett moterbjudande från 

målbolagets sida.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en bolagsledning som vill kunna försvara sig mot ett 

offentligt uppköpserbjudande eller ett offentligt uppköp måste ha goda kunskaper om sina 
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egna aktieägare, olika typer av försvarsåtgärder och när dessa skall initieras samt goda 

kunskaper om budgivarbolaget.  
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