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Sammanfattning 
Ett offentligt uppköpserbjudande innebär att ett aktiebolag, budgivaren, lämnar ett 
erbjudande ställt på generella villkor till aktieägarna i ett annat aktiebolag, mål-

bolaget, i syfte att förvärva aktierna i det sistnämnda bolaget. Offentliga uppköps-
erbjudanden är vanligt förekommande på den svenska värdepappersmarknaden 
och eftersom transaktioner av detta slag är väldigt komplexa är det av stor vikt att 

förtroendet för marknaden upprätthålls under sådana förfaranden.  

En viktig faktor för att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden på ett effektivt 

sätt är att självreglering föreligger. För Sveriges del utgörs självregleringen av-
seende offentliga uppköpserbjudaden av de s.k. Takeover-reglerna (TO-reglerna). 
Den senaste revideringen av TO-reglerna skedde den 1 februari år 2015 och med-

förde ett förbud mot s.k. budrelaterade arrangemang, även kallat break-up fees. 
Break-up fees är ett avtal som ingås mellan budgivare och målbolag i syfte att 
målbolaget ska vara skyldigt att utge en ersättning till budgivaren ifall förvärvet 

inte fullföljs. 

Break-up fees skapades under 1980-talet i USA och används flitigt än i dag på den 
amerikanska aktiemarknaden i syfte att främst åstadkomma en ”försäkrings-
funktion” för budgivaren vid takeovers. För budgivaren är offentliga uppköps-

erbjudanden nämligen ofta förenade med stora kostnader till följd av omfattande 
förberedelser. Genom denna ”försäkring” uppnås en kostnadstäckningsfunktion 
och minskar således den ekonomiska risken som är förenad med takeovers. 

Den senaste revideringen har sin grund i de ändringar som tidigare hade skett i 
den brittiska motsvarigheten till TO-reglerna. I Storbritannien ansågs det vara 

nödvändigt att införa ett förbud mot break-up fees eftersom denna typ av avtal 
ansågs begränsa målbolaget vid takeover-förfaranden. Break-up fees ansågs 
således resultera i en otillbörlig fördel för budgivaren. Liknande resonemang an-

fördes under arbetet med de svenska reglerna vilket resulterade i ett svenskt för-
bud mot break-up fees. Förbudet är emellertid inte absolut utan Aktiemarknads-
nämnden (AMN) har möjlighet att lämna dispens från förbudet.  

Även om break-up fees är vanligt förekommande i USA har avtal av detta slag 
endast förekommit i mycket ringa omfattning i Sverige. Till följd av detta väcker 
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förbudet mot break-up fees en stor osäkerhet beträffande de konsekvenser som 
förbudet kommer resultera i och huruvida förbudet borde ha införts i svensk rätt. 

Den amerikanska forskningen visar att break-up fees resulterar bl.a. i att målbolag 
försätts i en god förhandlingsposition, uppnår riskminimering till följd av ovan-

nämnda kostnadstäckning, skapar förtroende för aktiemarknaden i allmänhet och 
transaktionen i synnerhet. Forskningen visar även att fler takeovers fullföljs ifall 
en break-up fee har ingåtts mellan parterna.  

I detta arbete förs resonemang beträffande anledningen till att de svenska TO-
reglerna har följt utvecklingen av de motsvarande brittiska reglerna och således 

införandet av förbud mot break-up fees. Det diskuteras även huruvida målbolags-
styrelsen är förhindrad att p.g.a. det aktuella förbudet fullgöra sina skyldigheter 
enligt gällande rätt. Vidare diskuteras hur aktieägarskyddet vid offentliga upp-

köpserbjudanden är uppbyggt i svensk rätt mot bakgrund av brittisk och 
amerikansk rätt samt huruvida förbudet mot break-up fees kan anses resultera i att 
målbolagsstyrelsens roll försvagas och aktieägarskyddet försvagas. Därtill 

kommer att en de lege ferenda-diskussion förs vari fenomenet break-up fees jäm-
förs med gällande rätt rörande försvarsåtgärder. I syfte att belysa de konsekvenser 

som förbudet kan medföra problematiseras även förbudet mot break-up fees mot 
bakgrund av bestämmelsen avseende insiderbrott och break-up fees praktiska 
funktioner i olika rättssystem. 

Undertecknad kommer i detta arbete fram till att förbudet mot break-up fees torde 
bl.a. resultera i att budgivare och målbolag kommer hädanefter att söka sig till att 

uppnå andra deal protection-avtal. Vidare torde förbudet varken resultera i att 
målbolagets roll stärks eller i ett ökat skydd för målbolagets aktieägare. Därtill 
anses förbudet resultera i en maktobalans mellan AMN och målbolagsstyrelsen, 

vilket är negativ ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Mot bakgrund av detta och 
ett antal andra skäl kommer undertecknad fram till slutsatsen att ett förbud mot 
break-up fees borde ej ha införts i svensk rätt.   
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Förord 
För läsaren av denna uppsats är detta en början av en djupdykning i fenomenet 

break-up fees och ämnena aktiebolags- och börsrätt. För mig är detta en avslut-
ning på min studietid. Snart har det gått fem år sedan jag påbörjade mina studier 
vid det Affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet. Tiden har gått 

oerhört snabbt och med detta arbete som avslutning är jag redo att ta mig an nya 
utmaningar och mål.  

Studietiden har präglats av allt från givande möten med spännande människor till 
nya insikter och intressanta diskussioner. Jag vill därför passa på att rikta ett stort 
tack till min familj för att ni har stöttat mig under hela min studietid och till mina 

vänner som har gjort denna tid oförglömlig. 

Jag vill vidare rikta ett hjärtligt tack till min handledare Jur. dr Elif Härkönen som 

på ett engagerat sätt har intresserat sig för mitt uppsatsämne och delat med sig av 
goda råd, vilket har gett mig goda förutsättningar för uppsatsskrivandet. Jag vill 
även tacka mina opponentkolleger som har bidragit med goda råd. Dixi. 

Stockholm i mars 2016 

Martin Polivka 
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Förkortningar och förklaringar 
ABL   Aktiebolagslag (2005:551) 
AMN   Aktiemarknadsnämnden (används även för uttalanden från  
   Aktiemarknadsnämnden) 
Anti-takeover-regler Regler som försvårar eller förbjuder takeovers 
AvtL   Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på  
   förmögenhetsrättens område 
Budgivare/budgivar- 
bolaget   Den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande  1

Börs   Ett svenskt aktiebolag eller en ekonomisk förening som har 
   erhållit tillstånd och driver en reglerad marknad  2

CA 2006  Companies Act 2006 
C.F.R.   Code of Federal Regulation 
Common law  Även kallat ”judge-made-law”. Avser det brittiska och  
   amerikanska rättsystemet som till störst del bygger på  
   praxis 
CSR   Corporate Social Responsibility 
Del.   Delaware 
Del. Ch.  Delaware Court of Chancery 
DEL. CODE ANN. Delaware Code Annotated 
Del. Supr.  Delaware Supreme Court 
DGCL   Delaware General Corporation Law 
Europabolag  Utgör ett ”europeisk aktiebolag”  med syfte främja   
   gränsöverskridande näringsverksamhet 
FCA   Financial Conduct Authority (brittiska Finansinspektionen) 
FI   Finansinspektionen 
FSA   Financial Services Authority 
FSA 2012  Financial Services Act 2012 
Kollegiet  Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
LBC   Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet  
LHF   Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument 
LUA   Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på  
   aktiemarknaden 
MmL   Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel 
   med finansiella instrument 
MTF   Multilateral trading facility - handelsplattform  3

Målbolag  Bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande  
   lämnas  4

 LHF 1 kap. 1 §.1

 Se VpmL 1 kap. 5 § 3 p.2

 Se VpmL 1 kap. 5 § 12 p.3

 LHF 1 kap. 1 §.4
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Reglerad marknad En handelsplats som sammanför eller möjliggör   
   sammanförande av köp- och säljintressen beträffande  
   finansiella instrument  5

Reverse break-up fee En ersättning som budgivaren är skyldig att utge till  
   målbolaget 
SA   The Securities Act of 1933 
SAS-principen  Innebär att vissa minoritetsskyddsregler i ABL kan   
   åsidosättas med hjälp av samtliga ägares samtycke 
SEA   The Securities Exchange Act of 1934 
SEC   U.S. Securities and Exchange Commission 
SI   Statutory instrument 
Stockholmsbörsen NASDAQ Stockholm 
The Code  The City Code of Takeovers and Mergers 
The Panel  The Panel on Takeovers and Mergers 
TO-reglerna  Takeover-reglerna 
U.S. CONST.  The Constitution of the United States  
U.S.C.   United States Code 
VpmL   Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
VRL   Lag (1991:981) om värdepappersrörelse 

 Se VpmL 1 kap. 5 § 20 p.5
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1 Introduktion till ämnet 
1.1 Problembakgrund 
Ett led i ett företags finansierings- och/eller investeringsverksamhet är att förvärva 
ett annat bolag. Offentliga uppköpserbjudanden, även s.k. takeover-erbjudanden, 
är sedan en lång tid tillbaka vanligt förekommande på den svenska aktie-

marknaden. I dag förvärvas ca 20 aktiebolag per år eller ca 7 % av det totala 
antalet aktiemarknadsbolag på aktiemarknaden genom takeovers. Under åren 
1990-2004 misslyckades 60 stycken takeover-erbjudanden vilket gör det tydligt 

att offentliga uppköpserbjudanden medför ett antal problem, exempelvis till följd 
av att de inblandande parterna i en takeover-situation har olika intressen.  Därtill 6

gäller att offentliga uppköpserbjudanden ofta berör betydande belopp vilket på-

verkar aktiemarknaden som helhet ifall de offentliga uppköpserbjudandena skulle 
misslyckas. Detta medför i sin tur att samhället har ett stort intresse i att samhälls-
ekonomiskt effektiva och gynnsamma takeovers inte går förlorade.   7

Med hänsyn till det ovan anförda förefaller det naturligt att den svenska aktie-
marknaden i allmänhet och offentliga uppköpserbjudanden i synnerhet är tämligen 

omfattande reglerade, främst genom självreglering men även till viss del genom 
lag.  Sedan år 2010 har Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) haft 8

ansvar att utveckla och förvalta självregleringen avseende offentliga uppköps-
erbjudanden, genom de s.k. takeover-reglerna (TO-reglerna). Dessa har sedan den 
1 februari år 2011 reviderats tre gånger. Den senaste revideringen av de svenska 

TO-reglerna skedde den 1 februari år 2015. De svenska TO-reglerna och den 
aktuella revideringen är inspirerade av brittisk börsrätt vari man ansåg att 
budgivarbolag ”have, in recent times, been able to obtain a tactical advantage 

over the offeree company to the detriment of the offeree company and its share-
holders” . Mot bakgrund av detta och i syfte att stärka motsvarande svenska TO-9

regler infördes ett förbud mot break-up fees, vilket är en avtalsgrundad för-

pliktelse för målbolaget att utge ersättning till budgivaren ifall transaktionen inte 
fullföljs.  Innan den 1 februari år 2015 inkluderades skrivningar beträffande 10

break-up fees i kommentaren till TO-regeln II.17, vari stadgades att målbolaget 

 SOU 2005:58, s. 51; se därutöver Stattin, Takeover, s. 28 f.6

 Stattin, Takeover, s. 29.7

 Stattin, Takeover, s. 29.8

 Statement 2010/22, s. 3.9

 DePamphilis, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, s. 106.10
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var skyldigt att se till att det budrelaterade arrangemanget inte stred mot gällande 
rätt och var förenligt med aktieägarnas intressen. Ledning i dessa frågor skulle 

sökas hos Aktiemarknadsnämnden (AMN).  I dag återfinns ifrågavarande regel i 11

TO-reglerna II.17a men förbudet är inte absolut, AMN kan lämna dispens från 
förevarande förbud ifall särskilda skäl föreligger.  Till dagens datum har 12

emellertid AMN ännu inte klargjort under vilka omständigheter som budrelaterade 
arrangemang är tillåtna.  13

Införandet av förbudet mot break-up fees aktualiserar ett antal situationer, vilket 
visas i samtliga av uppsatsens följande kapitel, vilka kan i sin tur medföra att in-
förandet och effekterna av förbudet mot break-up fee anses vara mindre positiva. 

Ett exempel på detta är att näringslivet kan påverkas negativt som ett resultat av 
att potentiella budgivarbolag avstår från att lämna offentliga uppköpserbjudanden, 
eftersom de inte längre har möjlighet att binda målbolaget och på så sätt försäkra 

sig om att inte ådra sig stora kostnader. Ytterligare ett exempel på detta är att 
företagskontrollen , vilken försvagas av förbudet mot break-up fees, kan sned-14

vrida incitamenten för att bolagsledningen ska sköta bolaget på ett effektivt sätt. 

Följden av att ett bolag inte har en bra företagsledning och således inte är 
effektivt, blir att bolaget riskerar att utsättas för takeover-erbjudanden. Det har 

även påtalats att s.k. anti-takeover-regler, vilket införandet av förbud mot break-
up fees torde anses utgöra, kan leda till att olika företagsledare känner sig 
”ohotade” i sina positioner och eventuellt börjar missköta bolaget i fråga till följd 

av att ovannämnda incitament försvinner.  Å andra sidan kan ett sådant förbud 15

vara positivt för bolagen och dess aktieägare. Electrolux (noterat på Stockholms-
börsen) planerade att förvärva GE Appliances men den 7 december 2015 

meddelades att uppköpet hade avbrutits.  Detta ledde bl.a. till att Electrolux blev 16

skyldigt att betala en break-up fee till GE Appliances om 175 miljoner dollar 
samtidigt som Electrolux-aktien sjönk med 12 % under den första handelsdagen 

efter beskedet.  Ett förbud mot break-up fees skulle ha omöjliggjort denna 17

 Nyström & Sjöman, I: Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, s. 97.11

 TO-reglerna I.2.12

 Måndagen den 30 november år 2015.13

 Företagskontrollen, eller på engelska: market for corporate control, är en teori som hävdar att 14

ifall ett företag inte drivs på ett positivt sätt resulterar detta i att företaget blir föremål för ett 
offentligt uppköpserbjudande av aktörer som kan driva företaget på ett effektivt sätt. Genom 
denna s.k. marknad kan resurserna i näringslivet fördelas och förvaltas av de mest kompetenta 
företagsledningarna på ett effektivt sätt. Se mer om detta nedan i kap. 5-6.
 Stattin & Eklund, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 380 f.15

 Pressmeddelande från Cision 2015-12-07.16

 Pressmeddelande från SIX 2015-12-07.17
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kostnad, sannolikt motverka detta kursfall och således ej påverkat Electrolux och 
dess aktieägare på negativt sätt. 

1.2 Problemformulering 
1. Vilka juridiska och företags- samt nationalekonomiska konsekvenser torde 

TO-regeln i II.17a medföra för budgivarbolaget och målbolagets styrelse samt 
målbolagets aktieägare? 

2. Borde förbudet mot budrelaterade arrangemang i TO-reglerna II.17a ha införts 
i svensk rätt? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa betydelsen av införandet av förbudet mot 

break-up fees i svensk rätt. Därtill är syftet att utreda huruvida förbudet mot 
break-up fees i svensk rätt, mot bakgrund av och med hjälp av utländsk rätt, torde 
resultera i att dess syfte uppfylls mot bakgrund av andra tillämpliga lagar vid 

offentliga uppköpserbjudanden. Slutligen är syftet att analysera vilka konsekvens-
er det aktuella förbudet torde medföra för framtida takeover-förfaranden i allmän-
het. 

Syftet är ej att göra en komparativ studie mellan de olika ländernas rättssystem på 
området. Syftet är istället att föra ett de lege ferenda-resonemang avseende svensk 

rätt med utländsk rätt som stöd för de normativa resonemang som arbetet inne-
håller. 

1.4 Metod och material 
1.4.1 Valda metoder och material 
Utgångspunkten i detta arbete den sedvanliga rättsdogmatiska metoden, vilket 

innebär att aktuell lag, förarbeten, praxis och doktrin behandlas. Rättsdogmatisk 
metod används främst i syfte att på ett korrekt sätt fastslå gällande rätt beträffande 
svensk börs- och aktiebolagsrätt.  Huvuddelen av detta arbete utgår från den 18

teleologiska metod vilken Ekelöf förespråkar. Ifrågavarande metod innebär att 
författaren har som mål att utreda vilket ändamål en regel har. En författare ska 

 Se Sandgren, I: TfR, s. 649 f.18
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härvidlag, i kombination med en sammanställning av andra regler, ta hänsyn till 
regelns funktion inom rättsordningen.  19

Den utländska rätten i detta arbete består av brittisk och amerikansk börs- samt 
aktiebolagsrätt. Valet baserar sig på att den brittiska börsrättens utveckling 

påverkar utvecklingen av den svenska börsrätten på ett väldigt omfattade sätt och 
kan ses som dess ”föregångare”. Motiven till användningen av den amerikanska 
rätten i denna uppsats baserar sig främst på att break-up fees är, till skillnad från 

Sverige, en vanlig företeelse i USA och används därför till syfte att visa på hur 
break-up fees används mer praktiskt. Vad gäller den utländska rätten i detta arbete, 
används komparativ metod i tjänande syfte för att uppnå syftet med denna 

uppsats.  Utgångspunkten i denna uppsats utgörs av metoden funktionalism , 20 21

vilken utgör en av de grundläggande principerna för komparativa studier och 
innebär att det är möjligt att jämföra rättssystem samt dess regler ifall de uppfyller 

samma funktion i det rättssystem som de jämförs med.  Följaktligen används 22

funktionalism för att dels på ett korrekt sätt välja vilken utländsk rätt som ska 
användas i detta arbete och dels, göra det möjligt att besvara uppsatsens fråge-

ställningar.   23

Den utländska rätten ges samma betydelse och relevans i detta arbete som den har 
i det utländska rättsystemet, i syfte att stärka argumentation i diskussions-
avsnittet.  Detta utgör en ändamålsenlig metod med hänsyn till uppsatsens syfte 24

och en sådan understanding law-metod ”makes generalizations possible without 
loss of specificity” . Därtill används Critical legal studies-metoden, vars syfte är 25

att göra det möjligt att på ett kritiskt sätt granska den utländska rätten och i 

kombination med den rättsdogmatiska metoden, vilket nämndes ovan, göra det 

 Se Ekelöf & Edelstam, Rättegång H. 1, s. 84 f; se även Strömholm, Rätt, rättskällor och 19

rättstillämpning, s. 480 ff.
 Se Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier, s. 252 f.20

 Engelska: Functionality.21

 Michaels, The functional method of comparative law, s. 342.22

 Zweigert & Kötz, Introduction to comparative law, s. 34 vari nämns att ”[f]rom this basic 23

principle stem all the other rules which determine the choice of laws to compare, […]”, se 
därutöver Legrand & Munday, Comparative legal studies, s. 12 f.
 Se Zweigert & Kötz, Introduction to comparative law, s. 35 f. vari författarna stadgar att ”the 24

comparatist must treat as a source of law whatever moulds or affects the living law in his 
chosen system, whatever the lawyers there would treat as a source of law, and he must accord 
those sources the same relative weight and value as they do”. 
 Michaels, The functional method of comparative law, s. 364. 25
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möjligt att komma fram till korrekta slutsatser i detta arbete.  Tillvägagångssättet 26

kan sammanfattas på följande sätt: 

”[T]he comparatist is in the best position to follow his comparative researches with a 
critical evaluation. If he does not, no one else will do it, and if no one else does it, 
comparatist law will deserve BINDER’s sour description of ’piling upp blocks of 
stone that no one will build with’. The comparatist uses just the same criteria as any 
other lawyer who has to decide which of the possible solutions is most suitable and 
just. The comparatist is no more adept at this than the lawyer who remains rooted in 
the law of his homeland, but he does have more material at his disposal, he is aware 
of solutions which would not occur to the homespun lawyer […] and he is not 
blinded by […] his own system.”  27

I fråga om tillvägagångssättet i diskussionsavsnittet tas hänsyn till, utöver de 
ovannämnda metoderna, rättsekonomiska teorier. Till följd av att aktiebolags- och 

aktiemarknadsrätten präglas av ändamål som till stor del är av ekonomisk natur är 
det naturligt att mina argument i sin tur grundar sig på exempelvis vilken lösning 
på respektive problematik som är mest ekonomiskt effektiv.  Den rätts-28

ekonomiska teorin möjliggör att i analysdelen föra en diskussion med utgångs-
punkt i motiven bakom de juridiska reglernas utformning, vilka ekonomiska och 
juridiska incitament det torde finnas både för och emot förbudet beträffande 

break-up fees samt huruvida förbudet verkligen befrämjar samhällsekonomiskt 
välstånd.  29

1.4.2 Tidigare arbeten i ämnet 
I första hand bör nämnas Daniel Stattins alster ”Takeover” som är av stor 
betydelse för detta rättsområde, vari Stattin på ett djupgående sätt belyser gällande 

rätt avseende offentliga uppköpserbjudanden i svensk rätt. Utöver det föregående 
verket bör även uppmärksammas ”Takeover-reglerna – en kommentar” av 

Nyström m.fl., som på ett väldigt pedagogiskt vis ger god vägledning vid tolkning 
av Takeover-reglerna. 

 Se Michaels, The functional method of comparative law, s. 379 f. och Forstorp, I: Tidskrift för 26

litteraturvetenskap, s. 16 f.
 Zweigert & Kötz, Introduction to comparative law, s. 47 n.27

 Se Stattin, Takeover, s. 45.28

 Dahlman m.fl., Rättsekonomi, s. 10; se därtill Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 256 f. och 29

Kellgren, Juridik och pedagogik, s. 654 f.
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I andra hand finns det två uppsatser som berör detta ämne. Den ena uppsatsen 
skrevs år 2006 av Josefin Nowén.  Nowéns uppsats är dock tio år gammal och 30

behandlar break-up fees ur ett de lege ferenda-perspektiv (eftersom förbudet vid 
denna tidpunkt ej var i kraft ). Den andra uppsatsen skrevs år 2015 av Oscar 31

Bäärnhielm men tar inte direkt sikte på break-up fees, utan handlar om möjlig-

heterna – och i vissa fall skyldigheterna – för målbolagsstyrelser att främja 
offentliga uppköpserbjudanden.  Bäärnhielm har dessutom avgränsat sitt arbete 32

från att utreda amerikansk rätt på området, vilket inte är fallet i detta arbete.  33

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar inte s.k. reverse break-up fees, även om detta är av 
intresse, till följd av arbetets omfattnings- och tidsbegränsning. Vidare behandlas 
inte situationer när s.k. europabolag utgör en part i ett takeover-erbjudande. 

Uppsatsen behandlar dessutom inte takeovers utanför den reglerade marknaden, 
d.v.s. sådana takeovers som sker på en MTF (First North, Nordic MTF eller 
Aktietorget) , vilket medför att endast takeover-reglerna som har antagits av 34

NASDAQ Stockholm behandlas. Detta är ett resultat av att de flesta börsnoterade 
bolagen i Sverige är noterade på NASDAQ Stockholm.  35

Avseende den delstatliga regleringen i USA tas endast hänsyn, på ett ingående 
sätt, till Delawares domstolsväsende i allmänhet och rättspraxis i synnerhet. 
Anledningen till detta är att Delaware är den stat vari majoriteten av de 

amerikanska bolagen har valt att inkorporeras, till följd av att bolagsrättslig praxis 
från denna stat är omfattande och dess domstolsväsende anses vara USA:s främsta 

avseende detta rättsområde.  36

Vad gäller ländernas självregleringssystem tas ej hänsyn till USA:s självreglering 

eftersom denna syftar främst till att skydda investerare genom att bl.a. förbjuda 
företag att utfärda aktieoptioner till dess nyckelanställda utan aktieägarnas 

 Nowén, Josefin, Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden – Särskilt om break-up 30

fees, Lund, Lunds universitet, 2006.
 Jfr. ovan under avsnitt 1.1.31

 Bäärnhielm, Oscar, Målbolagsstyrelsens möjlighet att främja offentliga   32

uppköpserbjudanden – med särskilt fokus på rekommendationer, due diligence-undersökningar 
och budrelaterade arrangemang, Uppsala, Uppsala universitet, 2015.
 Jfr. nedan under avsnitt 1.5.33

 Hermansson, I: Börsrätt, s. 144.34

 Sveriges Riksbank, Den svenska finansmarknaden, s. 53 f. och tabell 4.35

 Phillips & Krishnamurthy, The Landscape of U.S. Hostile Takeover Litigation, s. 6; Se även 36

nedan under avsnitt 2.4.2.2.
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samtycke. Det är således tydligt att den amerikanska självregleringen ej behandlar 
break-up fees, utan detta sker i amerikansk rättspraxis.  37

1.6 Något om terminologi 
I detta arbete används både svensk och engelsk terminologi. I de fall juridiskt 
korrekta översättningar av svenska börsrättsliga begrepp ej finns används den 
engelska terminologin. Detta grundar sig i att dels de svenska börsreglerna 

avseende offentliga uppköpserbjudanden påverkas främst av de motsvarande 
reglernas utveckling i Storbritannien och dels otydligheter i texten undviks.  
Termerna ger således en så rättvis bild som möjligt av uppsatsens innehåll. 

1.7 Disposition 
Den fortsatta framställningen utgörs av fem enskilda kapitel (kap. 2-6) vilka 
vardera bidrar till och tillsammans resulterar i uppfyllandet av uppsatsens syfte.  38

I kapitel 2 ges en översiktlig redogörelse för både svensk och utländsk gällande 

rätt på aktiemarknadsrättens område i syfte att ge läsaren en stabil utgångspunkt 
inför den resterande läsningen. I kapitlet redogörs både för lagstiftning och 
självreglering. 

I kapitel 3 presenteras takeover-förfarandet med tillhörande regler på ett djup-
gående sätt i syfte att ge läsaren en ingående och god överblick över processen. 

Kapitlet inleds med ett allmänt avsnitt vilket redogör för de grundläggande bygg-
stenarna beträffande takeovers. Därefter delas kapitlet upp genom en redogörelse 
för å ena sidan budgivarbolagets åtgärder och å andra sidan målbolagets åtgärder. 

Kapitel 4 redogör för break-up fees på ett djupgående sätt, vilket utgör uppsatsens 

huvuddel. Kapitlet presenterar fenomenet break-up fee ur tre olika länders rätts-
system med syftet att visa på skillnader mellan de olika rättssystemen och väcka 
tankar hos läsaren inför kapitel 5. 

I kapitel 5 presenteras reflektioner gällande det nya förbudet mot break-up fees i 
svensk rätt med stöd av innehållet i kapitel 2-4. 

 Carlson, American business law, s. 227.37

 Se ovan under avsnitt 1.3.38
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I kapitel 6 sammanfattas de mest relevanta resonemangen som mynnade ut från 
föregående kapitel. I kap. 6 besvaras även uppsatsens frågeställningar på ett 

konkret sätt. 
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2 Gällande rätt avseende företagsförvärv 
2.1 Allmänt om värdepappersmarknaden 
Den svenska aktiemarknaden är ett viktigt instrument för både privata investerare 
och aktiebolag för exemplevis finansiering eller investering. Aktiemarknadens 
huvudsakliga syfte är att göra det möjligt för de som har ett överskott av kapital 

att investera i de bolag som har ett underskott av kapital. Denna omfördelning av 
kapital uppstår till följd av att behovet av kapital och finansiering i samhället är 
ojämnt fördelat. För att möjliggöra det ovan sagda existerar marknadsplatser. För 

alla marknader är det centralt att de är rättvisa och att stort förtroende föreligger 
hos de aktörer som handlar på dessa. Ur ett aktiemarknadsrättsligt perspektiv till-
kommer även vissa underliggande syften med rådande reglering och tillsyn; bl.a. 

investerarskydd och borgenärsskydd. Mot bakgrund av och som ett resultat av det 
ovan anförda är den svenska aktiemarknaden under omfattande reglering och 
tillsyn. Regleringen består av både lagstiftning och självreglering, vilka innehåller 

tydliga bestämmelser avseende på vilket sätt den reglerade marknaden ska drivas 
för att upprätthålla allmänhetens förtroende. Tillsyn av den svenska värdepappers-
marknaden utövas av framför allt Finansinspektionen (FI) och AMN.  39

2.2 Svensk rätt 
2.2.1 Lagstiftning på området 
2.2.1.1 Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
Europaparlamentets och rådets direktiv om uppköpserbjudanden  (Takeover-40

direktivet) utgör grunden för den svenska börsrätten i allmänhet och lagen om 
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) i synnerhet. Takeover-

direktivet utgör minimiharmonisering  och har sin förebild i den brittiska The 41

City Code on Takeovers and Mergers (The Code).  Syftet med direktivet är att 42

aktieägarna i ett målbolag ska få en så rättvis behandling som möjligt under ett 

takeover-förfarande.  Till följd av ändamålet med takeover-direktivet fastslogs 43

vissa principer vilka bl.a. stadgar att ”[a]lla innehavare av värdepapper […] i ett 
målbolag skall behandlas lika, och om en person förvärvar kontrollen över ett 

 Örtengren, Introduktion till värdepappersmarknaden, s. 25 ff., se därutöver Afrell & Jansson, I: 39

Börsrätt, s. 94 ff. och Stattin, Takeover, s. 48 f. samt Ackebo, I: Ledning och kontroll på 
värdepappersmarknaden, s. 42.

 Dir. 2004/25/EG.40

 Dir. 2004/25/EG art. 12.41

 Mer om detta nedan i avsnitt 2.3.3 och särskilt 2.3.3.2.42

 Prop. 2005/06:140, s. 34 f.43
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bolag skall övriga värdepappersinnehavare skyddas”  (min kurs.) samt att 44

”[m]ålbolagets styrelse skall handla med beaktande av de intressen som bolaget i 

sin helhet har […]”  (min kurs.). För svensk del implementerades takeover-45

direktivet genom att LUA trädde i kraft den 1 juli år 2006. Denna lag utgör den 
första samt, som nämndes ovan, mest grundläggande lagstiftningen avseende 

takeover-erbjudanden i svensk rätt.  46

De viktigaste inledande reglerna i LUA vad gäller offentliga uppköpserbjudanden 

i svensk rätt återfinns i LUA 2 kap., 5 kap. och 7 kap. I LUA 2 kap. 1 § återfinns 
den grundläggande regeln som stadgar följande:  

”Ett offentligt uppköpserbjudande […] får lämnas bara av den som gentemot den 
börs som driver den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel 
har åtagit sig att följa de regler som börsen har fastställt får sådana erbjudanden 
[…]” (min kurs.).  

Budgivaren är således skyldig att, före att denne lämnar ett offentligt uppköps-
erbjudande till målbolaget, ingå ett avtal med marknadsplatsen som gör det 
möjligt för marknadsplatsen att vidta sanktioner mot budgivaren ifall denne bryter 

mot uppköpsreglerna.   47

Enligt LUA 5 kap. 1 § gäller vidare att ifall: 

”[S]tyrelsen eller verkställande direktören […], på grund av information som härrör 
från den som avser att lämna ett offentligt erbjudande […], 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 genom-
förande. 
Trots vad som sägs i första stycket får bolaget söka efter alternativa erbjudanden”  48

(min kurs.). 

Paragrafen stadgar ett förbud mot försvarsåtgärder, vilket inträder tidigast vid den 
tidpunkt då målbolagets ledning har grundad anledning att anta att ett erbjudanden 

 Dir. 2004/25/EG art. 3.1. a.44

 Dir. 2004/25/EG art. 3.1. c.45

 Stattin, Takeover, s. 98 ff.46

 Prop. 2005/06:140, s. 98.47

 Bestämmelsen motsvarar Takeover-direktivet art. 9 och har sitt ursprung i art. 3.1. c i nyss 48

nämnda direktiv, vari stadgas att ”[målbolagsstyrelsen] får inte förvägra värdepappers-
innehavarna möjligheten att ta ställning till erbjudandet.”
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är nära förestående till följd av information från budgivaren. För att förbudet ska 
träda i kraft gäller dock att informationen (åtminstone) till viss del är korrekt och 

att anbudsgivaren har de finansiella resurser som krävs för att genomföra 
erbjudandet. Det bör även observeras att ifall ingen information tillkommer 
ledningen i målbolaget innan erbjudande lämnas, utgörs den avgörande tidpunkten 

för förbudets inträde då erbjudandet offentliggörs. Bolagsledningen får, enligt 
andra stycket, trots bestämmelsen i första stycket söka efter alternativa erbjudan-
den.  49

Ifall särskilda skäl föreligger får FI och AMN (endast på begäran), enligt LUA 7 
kap. 5 och 10 §§ meddela dispens från regeln om försvarsåtgärder.  Detta resul-50

terar i att AMN får en viss offentligrättslig ställning eftersom den i sådana fall 
utför myndighetsutövning.  51

2.2.1.2 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
Lag om värdepappersmarknaden (VpmL) har sin grund i EU:s direktiv om 

Marknader för finansiella instrument (MiFID) . Detta direktiv införlivades i 52

svensk rätt genom att VpmL trädde i kraft år 2007 och ersatte lagen (1991:981) 
om värdepappersrörelse (VRL) och lagen (1992:543) om börs- och clearing-

verksamhet (LBC). Direktivet syftar bl.a. till att öka harmonisering av aktuella 
regler mellan företag och att stärka tillsynen samt ge ett gott skydd till investerare 
på värdepappersmarknaden.  53

Den mest relevanta regeln i VpmL återfinns i 13 kap. 8 § och stadgar att ”[e]n 
börs skall ha regler om offentliga uppköpserbjudanden […]. Reglerna skall 

uppfylla de krav som ställs i [takeover-direktivet]”. Paragrafen ålägger sålunda 
börsen att ha TO-regler och dessa ska dessutom uppfylla de krav som återfinns i 
takeover-direktivet.  54

 Prop. 2005/06:140, s. 109 f.; se mer om detta nedan under avsnitt 3.2.2.2.49

 Se Förordning 2007:375 5-6 §§ och FFFS 2007:17 14 kap. 1 §.50

 Prop. 2005/06:140, s. 83. Vid tolkning av TO-reglerna, enligt TO-reglerna I.2, agerar AMN dock 51

ej som myndighet. Mer om detta nedan i avsnitt 2.2.2.2.
 Dir. 2004/39/EG.52

 Prop. 2006/07:115, s. 1 och 432.53

 Se ovan under avsnitt 2.2.1.54
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2.2.1.3 Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 
instrument 
Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument 
(MmL) trädde i kraft år 2005 i syfte att implementera Marknadsmissbruks-

direktivet (MmD)  i svensk rätt. Marknadsmissbruksdirektivet medförde även 55

vissa ändringar i svensk lagstiftning.   56

En av de mest betydande reglerna i MmL återfinns i lagens andra paragraf första 
meningen, vilken föreskriver följande: 

”Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, 
genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella 
instrument som informationen rör döms för insiderbrott […]” (min kurs.). 

Begreppet insiderinformation avser sådan ”information om en icke offentliggjord 

eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på 
finansiella instrument […]” . Av definitionen av begreppet i fråga kan utläsas att 57

ifall informationen har offentliggjorts eller är allmänt känd kan informationen ej 
utgöra insiderinformation. Vidare gäller att informationen behöver de facto inte ha 
påverkat priset på exempelvis en aktie för att rekvisitet ska anses vara uppfyllt, 

utan det är tillräckligt att informationen har varit ägnad att påverka priset.  58

Det s.k. handelsförbudet i MmL 2 § 1 men. motiveras främst med hjälp av 

förtroendeargumentet, vilket nämndes ovan , med syfte att kunna behålla en god 59

utveckling av värdepappersmarknaden. Insiderhandel anses per se leda till att 
investerare tappar förtroendet för marknaden till följd av de skulle uppfatta den 

som orättvis och omoralisk. Detta skulle i sin tur leda till att omfördelningen av 
kapital i det ekonomiska samhället skulle minska och resultera i minskad 
marknadseffektivitet.   60

 Dir. 2003/6/EG.55

 För mer information se prop. 2004/05:142, s. 1.56

 MmL 1 § 1 st. 1 p.57

 Hirsch & Leopoldson, I: Börsrätt, s. 250.58

 Se ovan under avsnitt 2.1.59

 Prop. 2004/05:142, s. 35 och prop. 1990/91:42 s. 38.60
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2.2.1.4 Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument 
Den aktuella lagen, lagen om handel med finansiella instrument (LHF) trädde i 

kraft den 1 augusti år 1991 och ersatte, vilket nämndes ovan, både VRL och 
LBC.  61

Vid offentliga uppköpserbjudanden är LHF av betydelse eftersom lagen innehåller 
vissa bestämmelser avseende sådana förfaranden, framför allt i LHF 2 a kap. I 
denna paragraf behandlas de krav som lagstiftaren har ställt på vilka uppgifter 

som en erbjudandehandling ska innehålla i syfte att aktieägarna i målbolaget ska 
ha möjlighet att ”fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet” . 62

2.2.1.5 Aktiebolagslag (2005:551) 
Aktiebolagslagen (ABL) trädde i kraft den 1 januari 2005 och är ett resultat av ett 

antal betänkanden.  Det kan konstateras att ABL har ett antal olika syften – bl.a. 63

att tillgodose aktieägarnas vinstintresse, aktieägarskyddet (särskilt minoritets-
skyddsreglerna) och kapitalskyddet – varav endast vissa av dessa behandlas i 

denna uppsats.  

En av de viktigaste minoritetsskyddsreglerna utgörs av bl.a. sanktionsregeln i 

ABL 29 kap. 1 § 1 st. vari stadgas att ”[e]n stiftare, styrelseledamot eller verk-
ställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av 
oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan” (min kurs.) och att ”[d]etsamma 

gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan […]” (min kurs.).  64

Skador som omfattas av ABL 29 kap. 1 § är förmögenhetsskador som uppstår vid 
bolagstransaktioner och förmögenhetsskador som drabbar aktieägare till följd av 

exempelvis sjunkande värde på deras aktier.  Genom denna paragraf har lag-65

stiftaren tillgodosett behovet av att bolagsledningen tillvaratar aktieägarnas 

intresse och agerar för bolagets bästa. Ifall styrelsen eller VD:n ej fullgör sitt 
uppdrag på ett omsorgsfullt sätt leder detta till att denne ska ersätta skadan, vilket 
är ett uttryck för att skadeståndsansvaret anses vara individuellt trots att besluts-

fattandet i vissa fall är kollektivt.  66

 Se ovan under avsnitt 2.2.1.2.61

 LHF 2 a kap. 2 § 1 st.62

 För mer information se Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 31. 63

 Se Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 20 f.64

 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 400 och se Dotevall, Bolagsledningens 65

skadeståndsansvar, s. 70 f.
 Örtengren, Corporate governance, s. 342.66
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2.2.2 Självreglering 
2.2.2.1 Kollegiet för svensk bolagsstyrning och TO-reglerna 
Kollegiet inrättades år 2005 och utgör ett självregleringsorgan på den svenska 
värdepappersmarknaden.  Kollegiet utgör ett sakorgan inom Föreningen för god 67

sed på värdepappersmarknaden och är ett normgivande organ, d.v.s. dess uppgift 
är inte av dömande beskaffenhet på värdepappersmarknaden.  Kollegiets huvud-68

uppgift är att dels förvalta den Svenska koden för bolagsstyrning och dels, sedan 

år 2010, ansvara för de svenska TO-reglerna.  69

Den svenska självregleringen och dess regelverk är uppbyggda genom att börsen 

är, till följd av en regel i VpmL vilket även nämndes ovan, skyldig att ha egna 
regler avseende takeovers.  I inledningen till TO-reglerna stadgas att: 70

”Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VPML) ska en börs ha regler 
om offentliga uppköpserbjudanden (takeovers) avseende aktier i de bolag vilkas 
aktier är upptagna till handel på den reglerade marknad som börsen driver. Reglerna 
ska uppfylla de krav som ställs i [Takeover-direktivet] och i övrigt vara ändamåls-
enliga.” 

Enligt TO-reglerna I.1 gäller vidare att TO-reglernas och LUA:s tillämpnings-
område är detsamma.  I TO-reglernas andra avdelning (II) finns bestämmelser 71

om förfarandet och erbjudandets utformning m.m. Förutsättningen för att få lämna 
ett offentligt takeover-erbjudande är att budgivarbolaget efter dess förberedelser 
kan visa på att budgivarbolaget har finansiell kapacitet att genomföra erbjudandet 

och att detta är allvarligt menat.  Därtill gäller att en budgivare är bunden av sin 72

avsiktsförklaring som har tillkännagetts marknaden i det fall att avsikts-
förklaringen är ägnad att skapa en befogad tillit på marknaden.  Det är likväl av 73

vikt att belysa att regeln tar sikte på tillkännagivanden och inte endast offentlig-
göranden.  Tillkännagivanden omfattar även exempelvis uttalanden som sker till 74

media, vilket innebär ett mer omfattande tillämpningsområde.  Vidare stadgas att 75

 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Om Kollegiet.67

 Kristiansson, I: Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, s. 153.68

 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Om kollegiet.69

 VpmL 13 kap. 8 §, se även ovan under avsnitt 2.2.1.2.70

 Jfr. TO-reglerna I.1 och LUA 2 kap. 1 §.71

 Se TO-reglerna II.1 och 2 och 5 st. i kommentaren.72

 Se TO-reglerna II.2. 73

 Jfr. TO-reglerna II.1 och I.4. 74

 Nyström m.fl., Takeover-reglerna: En kommentar, s. 124.75
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en budgivare inte får återkalla ett lämnat erbjudande, utom i sådana fall där ett 
uppställt fullföljandevillkor har inte uppfyllts.   76

En av TO-reglernas mest centrala regler återfinns i II.17 vari stadgas att 
”[s]tyrelsen i målbolaget ska i frågor relaterade till erbjudandet agera i aktie-

ägarnas intresse” (min kurs.). Ur kommentaren till bestämmelsen kan sedan 
utläsas att ett uppköpserbjudanden är riktat till målbolagets aktieägare och således 
utgör inte målbolaget part i den potentiella transaktionen.  Denna regel berör 77

även styrelsens plikt att agera i bolagets intresse, till följd av styrelsens sysslo-
mannaställning. Som ett resultat av detta kan styrelsen i vissa fall å ena sidan vara 
skyldig att verka för det mest attraktiva uppköpserbjudandet som möjligt och å 

andra sidan, vara förpliktad att avstå från att agera.  Det ska även i detta 78

hänseende påpekas att det i kommentaren till denna bestämmelse hänvisas till den 
ovannämnda bestämmelsen i LUA 5 kap. 1 §.  79

Den mest relevanta bestämmelsen för denna uppsats utgörs av förbudet mot 
break-up fees, vilken regelmakaren har valt att benämna budrelaterade arran-

gemang i svensk rätt. Detta förbud återfinns i II.17a vari det går att utläsa 
följande: 

”II.17a Målbolaget får inte gentemot budgivaren binda sig till några budrelaterade 
arrangemang.  

Med budrelaterat arrangemang avses varje till erbjudandet relaterat 
arrangemang som innebär en förpliktelse för målbolaget gentemot budgivaren, dock 
inte sekretessförpliktelser eller åtaganden att inte värva budgivarens anställda, 
kunder eller leverantörer.”  80

Förbudet mot break-up fees är dock inte absolut, utan det åligger AMN att tolka 

och, ifall särskilda skäl föreligger, medge dispens från denna bestämmelse.  81

2.2.2.2 Aktiemarknadsnämnden 
Den viktigaste självregleringsaktören på den svenska värdepappersmarknaden 
utgörs av AMN. Aktiemarknadsnämnden tillkom år 1986 och dess förebild är den 

 Jfr. TO-reglerna II.4-5.76

 Se 1 st. i kommentaren till TO II.17; se även Nyström m.fl., Takeover-reglerna: En kommentar, 77

s. 218.
 Nyström m.fl., Takeover-reglerna: En kommentar, s. 218 f.78

 1 st. i kommentaren; se ovan under avsnitt 2.2.1.1.79

 För mer information om denna bestämmelse se nedan under kap. 4.80

 Se TO-reglerna I.2; mer om detta nedan i avsnitt 2.2.2.2.81
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brittiska motsvarigheten The Panel on Takeovers and Mergers (The Panel).  82

Enligt VpmL 13 kap. 8 § och inledningen till TO-reglerna  ska det finnas TO-83

regler och det ankommer på AMN att tillämpa dessa regler.  Aktiemarknads-84

nämndens huvudsakliga uppgift är således att genom bl.a. uttalanden och råd-
givning verka för att god sed upprätthålls av de aktörer som är verksamma på 

aktiemarknaden.  Till följd av det kontrakt som bolag ingår med börsen när 85

bolagets värdepapper tas upp till handel på den reglerade marknaden, utgör 
AMN:s avgöranden en del av dess kontraktsuppfyllelse.  Detta leder i sin tur till 86

att även bolagen är bundna att följa det som AMN slår fast genom dess tolkningar 
och avgöranden. Det bör dock observeras att i de situationer då AMN lämnar 
tolkningsbesked enligt TO-reglerna I.2 utgör nämndens agerande inte myndighets-

utövning, utan snarare en del av den ovannämnda kontraktsuppfyllelsen.  87

2.2.2.3 God sed på aktiemarknaden 
Utöver de lagar och regler som företag på aktiemarknaden måste följa, erfordras 
även att de ska följa och agera enligt vad som utgör god sed på aktiemarknaden. 

God sed anses vara ett brett begrepp vars innebörd är inte sällan svår att fastställa. 
Beträffande aktiemarknadsrätten kan man utläsa följande ur börsens regler 
avseende god sed: 

”Bolaget ska även följa – förutom lag, annan författning och detta regelverk –
allmänt accepterad god sed på den svenska aktiemarknaden. Med allmänt accepterad 
god sed avses en faktiskt förekommande praxis för börsbolagens uppträdande på 
aktiemarknaden. En sådan praxis kan t.ex. komma till uttryck genom Aktie-
marknadsnämndens uttalanden, rekommendationer från Rådet för finansiell 
rapportering eller från Kollegiet för svensk bolagsstyrning och genom reglerna i den 
svenska koden för bolagsstyrning”  (min kurs.). 88

Till följd av att AMN:s uppgift att verka för att god sed upprätthålls genom bl.a. 
AMN:s uttalanden, kan vissa slutsatser dras av dess uttalanden för vad som ej  
anses utgöra god sed på aktiemarknaden.  God sed anses ej vara uppfyllt ifall ett 89

förfarande står i strid mot gällande rätt  eller ifall ett bolag kringgår gällande rätt 90

 Stattin, Takeover, s. 87.82

 Se ovan under avsnitt 2.2.1.2. och 2.2.2.183

 Stattin, Takeover, s. 93.84

 Ackebo, I: Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, s. 38, se även nedan under avsnitt 85

2.2.2.3.
 Stattin, Takeover, s. 92; se ovan under avsnitt 2.2.1.1 och särskilt not 40.86

 Nyström & Sjöman, I: Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, s. 84 f.87

 Stockholmsbörsens regelverk 5 kap, se särskilt s. 43.88

 Se ovan under avsnitt 2.2.2.2.89

 Exempelvis ABL, LUA o.dyl.90
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vilket leder till att de enskilda reglernas syfte ej blir tillgodosett. Vidare gäller att 
god sed kan användas för att fylla ut regelsystem vari vissa specifika regler 

saknas, i syfte att regelsystemets ändamål ska vara uppfyllda trots avsaknaden av 
reglerna i fråga. Därtill kommer att god sed kan även användas i ett normativt 
syfte ägnat att reglera nya aktiemarknadsrättsliga situationer.   91

Den sanktion som föreligger för ett företag vilket inte agerar i enlighet med god 
sed på aktiemarknaden är skadeståndsskyldighet. Detta är ett resultat av det 

kontraktsförhållande som föreligger mellan börsen och bolaget i fråga, vari 
bolagets agerande att inte följa god sed anses utgöra kontraktsbrott.  92

2.3 Brittisk rätt 
2.3.1 Det brittiska rättssystemet och dess värdepappersmarknad 
Det brittiska rättsystemet utgör en del av angloamerikanska rättssystemet som 
tillämpar common law. Detta medför självklart stora skillnader i förhållande till 

det svenska rättsystemet, som har sin grund i den romerska rätten. Common law 
grundar sig i och utvecklas främst genom prejudikat som är bindande för andra 
domstolar, och grundar sig således inte i lagstiftning.  I brittisk rätt finns således 93

ingen ”startpunkt” i form av en rättsprincip eller liknande för var de brittiska 
juristerna ska börja sin rättsutredning avseende en viss fråga. Lösningen på en viss 
fråga går istället att finna genom andra rättsfalls liknande omständigheter och i sin 

tur lösningarna på dessa rättsfall.  Detta resulterar på ett naturligt sätt i att 94

common law-system medför stora skillnader i både hur lagar och regler skapas 
samt, icke desto mindre, hur verksamma jurister tillämpar gällande rätt. Sett från 

ett principiellt perspektiv kan det sägas innebära att de engelska domarna skapar 
lag genom att de tolkar och tillämpar gamla rättsfall och principer på nya 
situationer. Genom detta tolkas äldre gällande rätt men likväl skapas en ny 

sådan.   95

Vad gäller doktrin i det brittiska rättssystemet gör sig gällande att denna rättsskälla 

inte alls innehar samma rättskällevärde som den har i svensk rätt eftersom ”a 
common law judge will generally give a detailed exposition of his reasoning 

 Stattin, Takeover, s. 133.91

 Stattin, Takeover, s. 146; se även ovan under avsnitt 2.2.1.1 och not 40. 92

 Nationalencyklopedin, Common law.93

 Cartwright, Contract law, s. 12.94

 Herbert Smith Freehills LLP, Investing in the UK, s. 5.95
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within his judgment […]” . För detta arbete är det även av vikt att påpeka att 96

eftersom lösningarna på rättsliga problem återfinns i äldre rättsfall, är det vanligt 

förekommande att lagen ”is often therefore found in a case or group of cases” . 97

Följaktligen baserar sig mycket av detta arbetes utredning avseende den brittiska 
rätten på brittisk rättspraxis. 

Till följd av det ovan anförda är det vidare av vikt att belysa hur det brittiska 
domstolsväsendet är uppbyggt samt hur bundenheten av rättsfallen förhåller sig 

instanserna emellan. Den brittiska domstolshierarkin på civilrättens område kan 
sammanfattas genom följande illustration: 
 

 

 
 

 

 

 

 

Den ovanstående figuren visar hur Storbritanniens domstolsväsende är uppbyggt, 
vilka instanser som finns och till vilken högre instans överklagan sker. De 
instanser som är av störst vikt vid takeovers och således av störst vikt för denna 

 Cartwright, Contract law, s. 12 f.96

 Cartwright, Contract law, s. 12.97
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uppsats är främst Companies Court samt de två högre instanserna; Court of 
Appeal och Supreme Court. Tvister rörande stora peningbelopp, vilket är ofta 

aktuellt vid takeovers, har således High Court (Companies Court) som första 
instans. Överklagan till Court of Appeal förutsätter att den instans som har avgjort 
tvisten godkänner att överklagan får ske eller att Court of Appeal beviljar 

prövningstillstånd. Vidare föreligger en ytterst begränsad möjlighet för överklagan 
till Supreme Court , eftersom denna instans prövar endast sådana tvister vilka 98

kan antas ha ett allmännyttigt- och prejudikatintresse.  Därtill gäller att en 99

ansökan om prövningstillstånd ”must be made first to the court below, and an 
application may be made to the Supreme Court only after the court below has 
refused to grant permission to appeal” . Vad gäller domstolarnas inbördes 100

bundenhet av tidigare rättsfall är huvudregeln att en domstol är bunden av en 
tidigare dom vilken har avkunnats/meddelats av en högre instans i domstols-
hierarkin.  101

Den brittiska värdepappersmarknaden övervakas främst av Financial Conduct 
Authority (FCA). Financial Conduct Authoritys föregångare är Financial Service 

Authority vilken upphörde med sin verksamhet i samband med att Financial 
Services Act 2012 (FSA 2012) trädde i kraft den 1 april år 2013.  Myndighetens 102

huvudsakliga uppgifter består av att verka för att ett kvalitativt investerarskydd 
upprätthålls, tillse att den brittiska finansmarknaden är stabil och inte används för 
kriminella ändamål samt främja effektiv konkurrens på marknaden.  103

2.3.2 Lagstiftning på området 
2.3.2.1 Companies Act 2006 
Den viktigaste lagstiftningen avseende bolags- och börsrätt i Storbritannien utgörs 
av Companies Act 2006 (CA 2006). I lagen återfinns regler avseende takeovers 

som, i likhet med den svenska LUA , var ägnade att implementera takeover-104

direktivet i brittisk rätt.  105

 F.d. House of Lords (t.o.m. d. 30 september 2009).98

 Cartwright, Contract law, s. 22 f.99

 Supreme Court Rules 2009, Rule 10(2).100

 Cartwright, Contract law, s. 23 ff.101

 Roberts & Tran, A New UK Financial Regulatory Framework.102

 Se FSA 2012, c. 1, s 1B-E.103

 Se ovan under avsnitt 2.2.1.1.104

 Se Part 28 i CA 2006 och Sheikh, A guide to The Companies Act 2006, s. 1092.105

Sida !24



I ovannämnda lag behandlas framför allt The Panel on Takeovers and Mergers 
(The Panel) och dess behörigheter i olika avseenden. Det stadgas bl.a. att ”[t]he 

Panel may do anything that it considers necessary or expedient for the purposes 
of, or in connection with, its functions”  och att The Panel ska ”make rules 106

giving effect to Articles 3.1, 4.2, 5, 6.1 to 6.3, 7 to 9 and 13 of the Takeovers 

Directive”  vilket motsvarar det krav som stadgas i VpmL 13 kap. 8 §.  Vidare 107 108

gäller att The Panel har rätt att ge slutgiltiga beslut om hur tolkning och tillämp-
ning av aktuella regelverk ska ske, vilka i sin tur är bindande för bolagen.  Till 109

följd härav är det tydligt att CA 2006 ger The Panel stora möjligheter att agera på 
ett självständigt sätt i förhållande till FCA. 

Beträffande ledande befattningshavarens (främst VD:ns) skyldigheter i ett bolag 
är utgångspunkten att dennes skyldigheter åligger endast gentemot bolaget i fråga 
och således inte gentemot dess aktieägare.  VD:ns skyldigheter gentemot 110

bolaget framgår av regeln som stadgar att denne ”must act in the way he 
considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the com-
pany for the benefit of its members as a whole […]” . Regeln slår härmed fast 111

ett tämligen strikt ansvar för VD:ns skyldigheter att verka för bolagets bästa.  112

Skyldigheten i den sistnämnda regeln torde vidare uppnås genom att ”[a] director 

of a company must exercise reasonable care, skill and diligence” . Mot bak-113

grund av det ovanstående utgörs en av de viktigaste reglerna i CA 2006 av 
stadgandet att VD:n erfordras att undvika samtliga situationer i vilka intresse-

konflikter mellan denne och bolaget kan uppstå.  114

2.3.3 Självreglering 
2.3.3.1 The Panel on Takeovers and Mergers 
The Panel bildades år 1968 men har sina rötter i 1950-talets händelser på Londons 

aktiemarknad, vilken präglades av att fientliga uppköpserbjudanden blev 
vanligare. Detta resulterade i sin tur i att dels budgivarbolagen vidtog samtliga 

 CA 2006, 942(2).106

 CA 2006, 943(1).107

 Se ovan under avsnitt 2.2.1.2.108

 CA 2006, 945(1-2).109

 Principen slogs fast genom rättsfallet Coleman v. Myers [1977] 2 NZLR 225 och återfinns nu i 110

CA 2006, 170(1). 
 CA 2006, 172(1).111

 Jfr. VD:ns skyldigheter enligt ABL 8 kap. 29 § som ”endast” explicit stadgar att VD:n ska sköta 112

den löpande förvaltningen.
 CA 2006, 174(1).113

 CA 2006, 175(1).114
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möjligheter för att deras fientliga uppköpserbjudanden skulle lyckas och dels, att 
målbolagen vidtog alla åtgärder för att inte bli uppköpta. Detta ledde till att mål-

bolagens aktieägare hamnade utanför processen och kunde inte nyttja något 
investerar- eller aktieägarskydd. Resultatet av denna ”kris” medförde att den 
dåvarande chefen för Englands riksbank utvecklade grundläggande principer som 

syftade till att bl.a. skydda investerare på marknaden.  115

The Panels huvudsakliga uppgifter består i allmänhet av att reglera samtliga 

offentliga uppköpserbjudanden på den brittiska aktiemarknaden. The Panels 
uppgift avser således främst att förvalta och utveckla regelverket The Code samt 
att särskilt utöva tillsyn över takeovers på den brittiska aktiemarknaden.  Till 116

följd av CA 2006 har The Panel dessutom behörighet att bl.a. på begäran få 
tillgång till information från bolag, förelägga vite och vidta andra sanktioner vid 
överträdelser av The Code.  The Panel har därutöver rätt – och i vissa fall 117

skyldighet – att, vilket nämndes ovan, ge slutgiltiga besked avseende tolkning och 
tillämpning av aktuella regelverk. Dessa är i sin tur bindande för bolagen.  118

2.3.3.2 The City Code of Takeovers and Mergers 
Den brittiska självregleringen och dess regelverk är uppbyggda på liknande sätt 

som den svenska börsrätten med hänsyn till framför allt LUA och VpmL.  Som 119

ett resultat av Part 28 i CA 2006 är The Code bindande för samtliga inblandade 
parter i ett takeover-förfarande.  I likhet med den svenska självregleringen utgör 120

The Code ett privaträttsligt avtal men till följd av rättsfallet R. v. Spens  ska The 121

Code anses utgöra ett s.k. question of law. Court of Appeal anförde i avgörandet 
att ”sufficiently resembles legislation as to be likewise regarded as demanding 

construction of its provisions by a judge.”  122

The Code är uppdelat i två huvudavsnitt vilka innehåller dels allmänna grund-

läggande principer för takeover-förfaranden och dels ett antal mer specifika regler. 
Ur huvudprinciperna kan utläsas bl.a. att: 

 Muston, I: Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, s. 69 och se även The Code, Overview.115

 Se ovan under avsnitt 2.3.2.1, se även The Takeover Panel. Compliance.116

 Se bl.a. The Code, s A, s. A17.117

 CA 2006, 945(1-2) och se även ovan under avsnitt 2.3.2.1.118

 Jfr. avsnitt 2.2.1.2 och 2.3.2.1; jfr. även VpmL 13 kap. 8 §.119

 CA 2006, 945(2).120

 R. v. Spens [1991] 1 W.L.R. 624 (C.A.).121

 R. v. Spens, s. 632.122
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”All holders of the securities of an offeree company of the same class must be 
afforded equivalent treatment; moreover, if a person acquires control of a company, 
the other holders of securities must be protected.  
– – – 
The board of an offer company must act in the interests of the company as a whole 
and must not deny the holders of securities the opportunity to decide on the merits of 
the bid. 
– – – 
An offeror must announce a bid only after ensuring that he/she can fulfil in full any 
cash consideration, […] 
– – – 
An offeree company must not be hindered in the conduct of its affairs for longer 
than is reasonable by a bid for its securities”  (min kurs.). 123

De ovanstående principerna har sin grund i takeover-direktivet och därtill kan 
dess motsvarigheter återfinnas i svensk rätt.  Beträffande svensk rätt stadgas 124

föreliggande skyldighet i VpmL 13 kap. 8 §, i inledningen till TO-reglerna och 

indirekt slås de fast genom LUA 2 kap. 1 §.   125

I The Code Rule 2.7(a) stadgas att budgivarbolaget måste på ett oerhört varsamt 

sätt och efter noga utredning samt endast under förutsättning att budgivaren på 
sannolika skäl kan anta att denne har möjlighet att genomföra ett erbjudande, 
lämna ett uttalande som syftar till att bringa klarhet i budgivarens avsikt avseende 

det potentiella takeover-erbjudandet.  Vidare framgår det att budgivarbolaget 126

erfordras därefter fullfölja en sådan avsiktsförklaring och budgivarbolaget ”must 
proceed to make the offer […]” . Detta motsvarar den regel som stadgas i TO-127

reglerna II.2.  128

Den regel i The Code vilken är av störst betydelse för detta arbete utgörs av 

förbudet mot break-up fees. Detta förbud återfinns i Rule 21.2 vari stadgas 
följande: 

”(a) Except with the consent of the Panel, neither the offeree company nor any 
person acting in concert with it may enter into any offer-related arrangement with 
either the offeror or any person acting in concert with it during an offer period or 
when an offer is reasonably in contemplation.  

 The Code, s B, s. B1.123

 Se dir. 2004/25/EG art. 3.1 a, c, e och f. 124

 Se TO-regleras inledning och se även ovan under avsnitt 2.2.1.1 och 2.2.1.2 samt 2.2.2.1.125

 Uttalanden av detta slag kan även liknas vid ett letter of intent.126

 Se The Code, Rule 2.7(b).127

 Se ovan under avsnitt 2.2.2.1.128
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(b) An offer-related arrangement means any agreement, arrangement or commitment 
in connection with an offer, including any inducement fee arrangement or other 
arrangement having a similar or comparable financial or economic effect, [– – –] 

(c) If there is any doubt as to whether any proposed agreement, arrangement or 
commitment is subject to this Rule, the Panel should be consulted at the earliest 
opportunity” (min kurs.). 

I likhet med den svenska rätten på området är förbudet inte absolut, utan The 

Panel har möjlighet att lämna dispens från ifrågavarande regel. 

2.4 Amerikansk rätt 
2.4.1 Det amerikanska rättsystemet och dess värdepappersmarknad 

Det amerikanska rättssystemet bygger på common law legal tradition.  129

Avseende det faktum att till följd av det amerikanska common law-systemet och i 
likhet med det brittiska rättsystemet, kan de amerikanska domarna anses utgöra 

den lagstiftande makten. Carlson sammanfattar den gällande rättens tillkomst i 
USA på följande vis:  

”Although an American codification can govern as many situations as its 
comparable civil law codification, there is the explicit and expressed realization that 
it is not feasible, nor necessarily desirable, to govern all situations. The judge, in 
certain situations, may be required to create new law.”  130

Det ovan sagda resulterar i, i likhet med resonemanget ovan avseende brittisk 
rätt , att ett behov av en redogörelse avseende det amerikanska domstols-131

väsendets uppbyggnad samt hierarki föreligger. Detta leder i sin tur till en djupare 

förståelse för det amerikanska rättssystemet. Domstolsväsendet i USA är 
uppbyggt på två delar; dels det s.k. State Court-systemet och dels, det s.k. Federal 
Court-systemet.  I det följande redogörs för det sistnämnda domstolssystemet.  132 133

Det federala domstolssystemet är uppbyggt på följande vis (se figur 2 på nästa 
sida): 

 Se Carlson, American business law, s. 21 och Schubert, Introduction to Law and the Legal 129

System, s. 8; se även ovan under avsnitt 2.3.1; jfr. dock även Carlson, American business law, s. 
20 vari kan utläsas att Louisiana är den enda delstaten i USA vars rättsystem bygger på civil 
law.
 Carlson, American business law, s. 23.130

 Se ovan under avsnitt 2.3.1.131

 Carlson, American business law, s. 43.132

 I arbetet redogörs för domstolsväsendet i det federala systemet enär takeovers regleras i princip 133

endast på federal nivå; se även Carlson, American business law, s. 224 ff.
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Det federala domstolsväsendets hierarki i USA utgörs, vilket visas ovan, av tre 

olika nivåer. Beträffande överklagan kan detta alltid ske till U.S. Federal Court of 
Appeal.  Därtill kommer att USA:s konstitution stadgar att ”[t]he judicial power 134

of the United States, shall be vested in one Supreme Court […]” . Till följd av 135

konstitutionens stadgande utgör således U.S. Supreme Court den högsta instansen 
i det amerikanska domstolsväsendet. Överklagan till U.S. Supreme Court måste 

dock föregås av en writ of certiorari , vilket innebär att en part som önskar få 136

saken i fråga prövad av U.S. Supreme Court måste be denna instans utfärda en 
writ of certiorari och således ta upp målet. 

Såvitt avser domstolarna inbördes bundenhet gentemot tidigare prejudikat gäller 
att det amerikanska systemet avseende detta liknar det brittiska.  Samtliga av de 137

94 stycken s.k. District Courts omfattas av principen stare decisis , vilket 138

resulterar i att de är skyldiga att följa avgöranden från U.S. Court of Appeals. 

Beträffande huruvida U.S Federal Court of Appeal är bunden av sin egen äldre 
rättspraxis och vad erfordras för att en senare tillsatt Court of Appeal ska anses ha 

 Offices of the United States Attorneys. Introduction to The Federal Court System. 134

 U.S. CONST. ART. III, § 1.135

 På engelska: ”to be informed”.136

 Se ovan under avsnitt 2.3.1.137

 Principen har sin grund i den brittiska common law och innebär att en instans av lägre rätt är 138

skyldig att stringent följa de avgöranden som en domstol av högre rätt har avkunnat/meddelat. 
Observera dock att principen inte har följts lika strikt som i Storbritannien; exempelvis är U.S. 
Supreme Court på både federal och statlig nivå ej skyldiga att följa sin egen praxis; se Carlson, 
American business law, s. 22 och särskilt not 10. 
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rätt att åsidosätta äldre praxis av samma instans, anses det råda delvis skilda 
åsikter om.  Den mest framträdande åsikten torde dock vara att ”the law of the 139

circuit is still quite rigid”  trots att ”an entire circuit is not forever bound by a 140

three-judge decision” . 141

Den dömande makten i delstaten Delaware utgörs av liknande hierarki som den 
federala och ser ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

Den ovanstående figuren med dess linjer visar vilka instanser som finns i 

Delaware och till vilken högre instans överklagan sker. Den instans som är av 

 Se bl.a. Mead, Stare decisis in the inferior courts of the United States, s. 797 och särskilt not 74 139

vari anförs att ”[m]ost circuits allow a later panel to overturn an earlier decision if it was 
rejected by an intervening decision of a higher authority” men att ”[c]ircuits differ in how 
much the earlier decision must be undermined before it can be overruled”.
 Mead, Stare decisis in the inferior courts of the United States, s. 798.140

 Mead, Stare decisis in the inferior courts of the United States, s. 798.141
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störst vikt vid takeovers och således av störst vikt för denna uppsats är Court of 
Chancery. Denna domstol är första instans för bolagsrättsliga tvister och anses 

utgöra USA:s s.k. ”expertdomstol” avseende detta rättsområde. Det är även praxis 
från denna instans som används i detta arbete.  Överklagan från Court of 142

Chancery sker endast till Delaware Supreme Court.  143

Avseende tillsyn och övervakning av den amerikanska värdepappersmarknaden 
gäller att den övervakas på en federal nivå av U.S. Securities and Exchange 

Commission (SEC) som motsvarar den svenska FI. Myndigheten skapades genom 
att lagen The Securities Exchange Act of 1934 (SEA) trädde i kraft. U.S. 
Securities and Exchange Commission har som huvuduppgift att skydda 

investerare, upprätthålla en effektiv marknad som ska vara i god ordning och 
underlätta tillgängligheten på kapital.  Ovanstående huvuduppgift fullgör SEC 144

genom att bl.a. utöva tillsyn över USA:s aktiemarknader och dess mäklare, 

investeringsrådgivare samt de noterade bolagen.  145

2.4.2 Lagstiftning på området 
2.4.2.1 Federal lagstiftning 
De federala lagarna vilka är av betydelse för denna uppsats är bl.a. The Securities 

Act of 1933 (SA), SEA och The Williams Act. Den federala lagstiftning i allmän-
het har sin grund i den s.k. Wall Street-kraschen som inträffade år 1929 och 
följdes av den stora depressionen.   146

Den ovanstående förstnämnda lagen – SA – stiftades i syfte att stärka investerar-
nas insyn i de börsnoterade bolagen genom att till följd av denna lag ålägga 

bolagen en skyldighet att utge finansiell information. Investerare har med hjälp av 
den utlämnade finansiella informationen möjlighet att fatta välgrundade 

investeringsbeslut. Syftet med ifrågavarande lag är vidare att garantera investerar-
na att den finansiella information som lämnas dessutom är korrekt, ett mål som 
uppnås genom att bl.a. förbjuda bedrägeri och svek från bolagens sida. Vidare 

ålägger lagen bolagen ett krav på registrering av alla typer av värdepapper som 

 Se nedan under avsnitt 2.4.2.2.142

 Se allmänt Delaware State Courts, Overview of the Delaware Court System.143

 Se Carlson, American business law, s. 224; se även SEC. About the SEC.144

 Carlson, American business law, s. 227.145

 Se Carlson, American business law, s. 224.146
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handlas på börsen. Denna registrering innebär dessutom bl.a. ett krav på  informa-
tion om värdepappret i fråga, bolagsledningen och verksamhetsbeskrivning.   147

Det huvudsakliga syftet med SEA var att göra det möjligt att identifiera och 
förbjuda olika typer av förfaranden som kunde ytterligare rubba förtroende för 

aktiemarknaden.  Detta syfte uppnås genom ett antal regler som reglerar 148

offentliga uppköpserbjudanden. Enligt reglerna i SEA gäller att bolag med ett 
totalt tillgångsvärde om 10 miljoner dollar och som har mer än 500 stycken 

aktieägare omfattas av tämligen strikta rapporteringskrav, exempelvis skyldig-
heten att utge tydliga kvartals- och årsrapporter.  Syfte med det sistnämnda är  149

att aktieägarna ska kunna bilda sig en god helhetsuppfattning om bolaget och att 

uppnå ”proper protection of investors and to insure fair dealing in the security 
[…]” . 150

The Williams Act utgörs av tillägget Section 13(d) i SEA och hade till syfte att, 
”according to its sponsor Sen. Harrison Williams, […] ’make the relevant facts 
known so that shareholders have a fair opportunity to make their decision’” . 151

Beträffande offentliga uppköpserbjudanden stadgas det, främst i syfte att skydda 
målbolagets aktieägare, att ett bolag som avser att förvärva mer än 5 % av ett 

målbolags aktier är skyldigt att redogöra för all viktig information rörande 
budgivarbolaget. Denna information kan exempelvis bestå av vem budgivaren är, 
bakgrunden till budet och budgivarens tidigare kontakter med målbolaget samt 

avsikter med målbolaget efter uppköpets genomförande.  152

Beträffande vissa rättsfrågor ger SEA rätt till SEC att skapa regler för att uppnå 

det ovannämnda syftet med denna lag. I Section 10 stadgas bl.a. följande:  

”It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means 
or instrumentality of interstate commerce or of the mails, or of any facility of any 
national securities exchange—  
(a)(1) To effect a short sale, or to use or employ any stop-loss order in connection 
with the purchase or sale, of any security other than a government security, in 

 Se Carlson, American business law, s. 224 och SEC. The Laws That Govern the Securities 147

Industry.
 Carlson, American business law, s. 224.148

 Se 15 U.S.C. § 12(g)(1)(A)(ii) och 15 U.S.C. § 13(a).149

 Se 15 U.S.C. § 13(a).150

 Magnusson, Takeover Regulation in the United States and Europe, s. 213. 151

 Se 15 U.S.C. § 14(d)(1) och 15 U.S.C. § 13(d)(1)(a)-(c).152
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contravention of such rules and regulations as the Commission may prescribe as 
necessary or appropriate in the public interest or for the protection of investors. 
– – – 
b) To use or employ, in connection with the purchase or  
sale of any security registered on a national securities exchange or any security not 
so registered, or any securities-based swap agreement any manipulative or deceptive 
device or contrivance in contravention of such rules and regulations as the 
Commission may prescribe as necessary or appropriate in the public interest or for 
the protection of investors.” 

Denna paragraf ger SEC således rätten att skapa sådana regler vilka förhindrar ett 
kringgående av denna lag i syfte att skydda aktieägare. Till följd av denna regel 

har SEC skapat ett förbud mot att (1) skapa ett system eller liknande i syfte att 
bedra, (2) offentliggöra falska uppgifter i syfte att vilseleda marknaden och (3) 
bedriva eller engagera sig i en handling som kan medföra eller medför att någon 

person bedras.  Vidare gäller att insiderhandel är förbjuden enligt SEC:s regler. 153

Insiderhandel anses föreligga redan när person innehar icke-offentliggjord 
information.  154

2.4.2.2 Delstatlig lagstiftning / Delaware och rättspraxis 
I USA kan bolag välja i vilken stat de ska bildas och således anses ha sitt säte. 

Detta val är helt oberoende utav var bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet 
utan baserar oftast på vilken stat som har mest fördelaktig lagstiftning. Delaware 
är den stat vars Court of Chancery  (Delaware-domstolen) besitter stora 155

kunskaper rörande offentliga uppköpserbjudanden. Som ett resultat av att andra 
delstater ej har en i lika hög grad utvecklad rättspraxis på området, är det vanligt 
förekommande att hänsyn tas till praxis från Delaware. Praxis från Delaware-

domstolen är dessutom väldigt omfattande avseende bolagsrättsliga frågor och 
utgör således i praktiken USA:s främsta instans avseende dessa rättsområden. Till 

följd av bl.a. det nyss anförda utgör Delaware den stat som majoriteten av USA:s 
publika bolag har valt att inkorporeras i.  Som ett resultat av detta behandlas 156

således endast Delaware General Corporation Law (DGCL) , som utgör 157

Delawares bolagslag.  

 17 C.F.R. 240.10b-5.153

 Carlson, American business law, s. 226; Se även S.E.C. v. Texas Gulf Sulphur Co., 401 F.2d 833 154

(2d Cir. 1968) vari de åtalade hade handlat med bolagets aktier vilket baserade sig på icke-
offentliggjort information.
 Delawares domstol avseende bolagsfrågor.155

 Phillips & Krishnamurthy, The Landscape of U.S. Hostile Takeover Litigation, s. 6.156

 DEL. CODE ANN. tit. 8.157
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Avseende styrelsen och VD:ns lagstiftade skyldigheter vid takeovers gäller att 
dessa ej behandlas i särskilt stor omfattning i DGCL. Rörande styrelsens skyldig-

heter gäller allmänt emellertid följande: 

”The business and affairs of every corporation organized under this chapter shall be 
managed by or under the direction of a board of directors […]”  (min kurs.). 158

Styrelsen och VD har därtill ett förtroendeliknande förhållande gentemot bolaget 
vilket medför att de ”owe duties of due care, good faith and loyalty to the 

company and its stockholders” . Detta resulterar således i att bolagsledningen 159

har såväl en omsorgsplikt som en lojalitetsplikt mot bolaget i fråga.  För att 160

fullgöra omsorgsplikten erfordras att bolagsledningen inför ett affärsbeslut skaffar 

sig sådan kunskap som krävs för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Detta slogs 
fast obiter dictum genom rättsfallet Smith v. Van Gorkom  vari domstolen an-161

förde att ”[u]nder the business judgment rule there is no protection for directors 

who have made an unintelligent or unadvised judgment” . Samtidigt gäller 162

dock, enligt rättsfallet Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. , att ”[a] hallmark 163

of the business judgment rule is that a court will not substitute its judgment for 

that of the board if the latter's decision can be ’attributed to any rational business 
purpose’” . Det sistnämnda rättsfallet innebär härmed att ifall ett beslut är taget 164

av de ledande befattningshavarna och det ej kan påvisas vara icke välgrundat, 
gäller att beslutet står sig fast. Därtill kommer att det ur DGCL går att utläsa att 
styrelsen ska ha möjlighet att kunna förlita sig på de beslut det fattar, under 

förutsättning att dessa är välgrundade.  165

Beträffande styrelsens och VD:ns lojalitetsplikt gäller, till följd av det kända 

rättsfallet Guth v. Loft, Inc , att ”[c]orporate officers and directors are not 166

permitted to use their position of trust and confidence to further their private 

 DEL. CODE ANN. tit. 8, § 141(a).158

 Skeen v. Jo-ann Stores, Inc, 750 A.2d 1170 (Del. 2000), s. 1172.159

 Se även Carlson, American business law, s. 186.160

 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985).161

 Smith v. Van Gorkom, s. 872.162

 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985). 163

 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., s. 954.164

 Se DEL. CODE ANN. tit. 8, § 141(e), vari anförs att ”the board of directors, shall, in the 165

performance of such member’s duties, be fully protected in relying in good faith upon the 
records of the corporation and upon such information, opinions, reports or statements 
presented to the corporation by any of the corporation’s officers or employees […]”.
 Guth v. Loft, Inc., 5 A.2d 503 (Del. 1939).166
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interests” . Som ett resultat av ovanstående rättsfall anses lojalitetsplikten vara 167

uppfylld ifall den ledande befattningshavaren i fråga vid beslutsfattande inte sätter 

sina egna intressen framför bolagets. 

En av de viktigaste reglerna avseende offentliga uppköpserbjudanden i DGCL 

utgörs av den s.k. anti-takeover-regeln. I denna stadgas följande: 

”(a) Notwithstanding any other provisions of this chapter, a corporation shall not 
engage in any business combination with any interested stockholder for a period of 
3 years following the time that such stockholder became an interested stockholder, 
unless: 

(1) Prior to such time the board of directors of the corporation approved either 
the business combination or the transaction which resulted in the stockholder 
becoming an interested stockholder; 

(2) Upon consummation of the transaction which resulted in the stockholder 
becoming an interested stockholder, the interested stockholder owned at least 85% 
of the voting stock of the corporation outstanding at the time the transaction 
commenced, excluding for purposes of determining the voting stock outstanding 
(but not the outstanding voting stock owned by the interested stockholder) those 
shares owned (i) by persons who are directors and also officers and (ii) employee 
stock plans in which employee participants do not have the right to determine 
confidentially whether shares held subject to the plan will be tendered in a tender or 
exchange offer; or 

(3) At or subsequent to such time the business combination is approved by the 
board of directors and authorized at an annual or special meeting of stockholders, 
and not by written consent, by the affirmative vote of at least 66 2/3 % of the 
outstanding voting stock which is not owned by the interested stockholder”  (min 168

kurs.). 

Denna paragraf utgör ett hinder mot att ett bolag vars aktieinnehav i ett annat 

bolag överstiger 15 % av rösterna i det sistnämnda bolaget, förvärvar ytterligare 
aktier i syfte att uppnå kontroll över detta bolag. Detta gäller dock inte ifall (1) 
bolagsstyrelsen samtycker till transaktionen innan den lagstadgade perioden träder 

i kraft, (2) det bolag som har för avsikt att förvärva aktier i målbolaget förändrar 
sitt aktieinnehav från mindre än 15 % av de totala röster till att inneha minst 85 % 
eller (3) att minst 2/3 av de resterande aktieägarna i målbolaget samtycker till 

transaktionen. I detta sammanhang bör det även observeras att aktieägare i ett 
målbolag som ej vill delta i en takeover har rätt att få sina aktier inlösta till 
motsvarande skäligt marknadsvärde.  169

 Guth v. Loft, Inc., s. 510.167

 Se DEL. CODE ANN. tit. 8, § 203(a)(1)-(3).168

 Se DEL. CODE ANN. tit. 8, § 262(a).169
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En regel som endast bygger på praxis och är av väsentlig betydelse beträffande 
offentliga uppköpserbjudanden utgörs av den s.k. Revlon duty-regeln. Regeln har 

sin grund i rättsfallet Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes, Inc  och slår fast 170

målbolagsstyrelsens skyldigheter ifall ett uppköp är oundvikligt. I rättsfallet slog 
Delaware-domstolen fast att det åligger målbolagsstyrelsen att, i sådant fall, 

maximera bolagsvärdet till förmån för dess aktieägare och således har ”[t]he 
directors' role changed from defenders of the corporate bastion to auctioneers 
charged with getting the best price for the stockholders at a sale of the 

company” .  171

Ett rättsfall av stor betydelse avseende den ovannämnda Revlon duty-regeln är 

Paramount Communications, Inc. v. Time Inc.  I nyss nämnda rättsfall var om-172

ständigheterna sådana att Times styrelse var i förhandlingar med bolaget Warner 
avseende ett sammangående mellan bolagen. Under tiden förhandlingarna fortgick 

påbörjade Paramount ett fientligt uppköpserbjudande bestående av en stor 
budpremie gentemot Times aktieägare i syfte att förvärva Time. Times styrelse 
ansåg dock att det ur ett långsiktigt ekonomisk perspektiv var mer fördelaktigt för 

bolaget att fortsätta affären med Warner och för att förhindra att bli uppköpta av 
Paramount, riktades ett offentligt uppköpserbjudande till Warner. Detta resulterade 

emellertid i att Times skuldsättning blev högre än vad den hade blivit genom det 
först planerade sammangåendet. Vissa aktieägare i Times ansåg att detta ej var 
förenligt med styrelsens omsorgsplikt och Revlon duty-regeln eftersom Para-

mounts erbjudande skulle medföra en större ekonomisk vinning för aktieägarna. 
Delawares högsta instans, Delaware Supreme Court, ansåg dock att styrelsen har 
agerat i god tro vid beslutsfattande och således i enlighet med regeln i Unocal 

Corp. v. Mesa Petroleum Co. Rättsfallet resulterade härmed i att styrelsen i ett 
bolag är ”not obliged to abandon a deliberately conceived corporate plan for a 
short-term shareholder profit unless there is clearly no basis to sustain the 

corporate strategy” . 173

Break-up fees är tillåtna i USA men regleras inte uttryckligen i DGCL, utan detta 

sker endast genom praxis. Ett antal rättsfall har resulterat i att det är möjligt att 
utläsa hur Delaware-domstolen i allmänhet förhåller sig till break-up fees. 

 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986). 170

 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc, s. 182.171

 Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140 (Del. Supr. 1989).172

 Se Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., s. 1154.173
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Generellt sätt gäller att break-up fees uppgående till ett värde av 3-4 % av 
målbolagets egna kapital anses vara skäliga men till följd av att bedömningen 

måste ske i det enskilda fallet resulterar detta i att både lägre och högre break-up 
fees accepteras.  Ett exempel på denna flexibilitet i bedömningen är rättsfallet In 174

re Answers Corp. Shareholders Litigation , vari Delaware-domstolen ansåg att 175

en break-up fee om 4,4 % av målbolagets värde avseende dess egna kapital var 
skäligt och anförde att ”[t]here is nothing inherently unreasonable, individually 
or collectively, about the deal protection measures at issue here” . Samtidigt 176

gäller dock att break-up fees uppgående till 6,3 % anses kunna medföra för 
omfattande kostnader för målbolaget och således anses vara oskäliga, vilket slogs 
fast i rättsfallet Phelps Dodge v. Cyprus Amax Minerals Co.  Beträffande break-177

up fees i kombination med den ovanstående Revlon duty-regeln gjorde Delaware-
domstolen i rättsfallet In re Toys ”R” Us  följande uttalande: 178

”Nor does a board's decision to sell a company prevent it from offering bidders deal 
protections, so long as its decision to do so was reasonably directed to the objective 
of getting the highest price, and not by a selfish or idiosyncratic desire by the board 
to tilt the playing field towards a particular bidder for reasons unrelated to the 
stockholders' ability to get top dollar”  (min kurs.). 179

Detta rättsfall resulterar således i att break-up fees är förenliga med amerikansk 
gällande rätt så länge inte ett högre bud på målbolaget föreligger och 

målbolagsstyrelsen har fullgjort sin lojalitetsplikt. Detta är tämligen intressant 
med tanke på och stämmer överens med Delaware-domstolens ställningstagande i 
rättsfallet H.F. Ahmanson Co. v. Great Western Financial Corp.,  i vilket 180

domstolen ansåg en föreliggande break-up fee vara skälig trots att målbolagets 
aktieägare var emot uppköpet och någon alternativ budgivare fanns ej. 

 Scrivano & Kornblith, Break-up Fees in Delaware, s. 1; se även In re The Topps Company 174

Shareholders Litigation, C.A. Nos. 2786-VCS & C.A. No. 2998-VCS (Del. 2007) vari break-up 
fee om 4,3 % ansågs vara skälig.
 In re Answers Corp. Shareholders Litigation, Consolidated C.A. No. 6170-VCN, 2012 BL 175

92475 (Del. Ch. Apr. 11, 2012).
 Se In re Answers Corp. Shareholders Litigation, s. 23 och not 50.176

 Phelps Dodge Corp. v. Cyprus Amax Minerals Co., C.A. No. 17398, 1999 Del. Ch. LEXIS 202 177

(Del. Ch. Sept. 27, 1999); se Balz, No-Shop Clauses, s. 539.
 In re Toys "R" Us, Inc. Shareholder Litigation, 877 A.2d 975 (Del. Ch. 2005).178

 In re Toys ”R” Us, s. 1000.179

 H.F. Ahmanson Co. v. Great Western Financial Corp., C.A. Nos. 15650, 15549, 15555-15557 180

(Del. Ch. June 3, 1997); se Davis & Ball-Dodd, Deal protection mechanisms in the US and the 
UK, s. 18.
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Ett av de senaste rättsfallen av stor betydelse avseende break-up fees i USA är In 
re Comverge, Inc. Shareholders Litigation , som bl.a. visade på när en styrelse 181

vid sitt beslutsfattande ej fullgjort sin omsorgsplikt. Bakgrunden till avgörandet 
var att bolaget Comverge var föremål för ett offentligt uppköpserbjudande av HIG 
Capital (HIG) och en break-up fee var avtalad till HIG:s förmån. Ifall uppköpet  

avbröts skulle Comverge vara skyldigt att betala en break-up fee uppgående till ca 
5,5-7 % av bolagets värde räknat på dess egna kapital. Vid sidan av denna break-
up fee fanns därtill ett annat avtal som medförde att Comverge blev skyldiga att 

återbetala ett brygglån till HIG. Delawares Court of Chancery ansåg att dessa två 
avtal resulterade i en break-up fee som i sin helhet skulle uppgå till ca 13 %. De 
ovanstående omständigheterna ledde till att Court of Chancery kom fram till att 

målbolagsstyrelsens passiva agerande under det offentliga uppköpserbjudandet 
var anmärkningsvärt och att dess beslutsfattande ej hade skett i god tro. Court of 
Chancerys domare anförde följande:  

”I reach this conclusion on the grounds that, if the Convertible Notes are taken as 
contributing to the preclusive effect of the termination fee and the expense 
reimbursements, it conceivably is true that the Board's apparently passive 
acceptance of those terms without any pushback was ’so far beyond the bounds of 
reasonable judgment that it seems essentially inexplicable on any ground other than 
bad faith.’ The aggregate value of those termination payments reaches approx-
imately 13% of the equity value of the transaction, well more than double the 
termination fee percentages that this Court has found to be at the upper bounds of 
reasonableness”  (min kurs.). 182

Det ovanstående rättsfallet visar således vilken nivå på en break-up fee som anses 
vara oskäligt hög och vilka krav som kan ställas på målbolagsstyrelsernas 

agerande vad gäller deras omsorgsplikt. 

 In re Comverge, Inc. Shareholders Litigation, Consolidated C.A. No. 7368-VCP (Del. Ch. Nov. 181

25, 2014).
 In re Comverge, Inc. Shareholders Litigation, s. 44.182
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3 Offentliga uppköpserbjudanden i svensk rätt 
3.1 Inledning 
Vid förvärv av börsnoterade bolag innebär ett offentligt uppköpserbjudande att ett 
erbjudande avseende förvärv av målbolagets aktier på generella villkor riktas till 
en förutbestämd krets av människor, nämligen målbolagets aktieägare.  Ett 183

offentligt uppköpserbjudande kan härmed liknas vid ett anbud i avtalsrättslig 
mening, vilket medför att det är bindande för anbudsgivaren.  I gällande rätt har 184

dock stora förändringar skett till följd av att många av de ”klassiska” anbud-

accept-principerna ej är lämpliga att använda vid takeover-erbjudanden. Därtill 
kommer att, som nämnts tidigare , regelsystemet bygger på den brittiska rätten 185

på området vilket medför ytterligare avsteg från den svenska avtalsrätten.   186

Regelverket avseende offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden är kom-
plicerat, vilket visas ovan , och trots att de flesta takeover-förfarandena är unika 187

kan vissa gemensamma ”nämnare” i förvärvsprocessen identifieras.  Följande 188

illustration redogör för den generella förvärvsprocessen på den svenska aktie-
marknaden: 

 

 

 Stattin, Takeover, s. 157 och Lindskog, I: Börsrätt, s. 63.183

 Lindskog, I: Börsrätt, s. 63.184

 Se ovan under avsnitt 1.1.185

 Stattin & Eklund, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 386.186

 Se ovan under avsnitt 2.2.187

 Stattin, Takeover, s. 151.188
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3.2 Förvärvsprocessen på aktiemarknaden 
3.2.1 Budgivarbolagets åtgärder 
3.2.1.1 Due diligence-undersökning 

I den s.k. förberedelsefasen av förvärvsprocessen är det vanligt att budgivar-
bolaget lämnar en begäran till målbolaget om att få utföra en due diligence-
undersökning.  En due diligence-undersökning innebär att det sker en legal 189

granskning av målbolaget för att undersöka dess verksamhetsförhållanden.  En 190

undersökning av detta slag syftar främst till att ge budgivaren information om 
målbolagets styrkor och svagheter vilket medför att även information som är till 

nackdel för målbolaget kan upptäckas. Vad gäller målbolagets inställning till en 
due diligence-undersökning är det tämligen vanligt att målbolaget medger att en 
sådan undersökning av bolaget sker, under förutsättning att det potentiella budet 

anses vara seriöst och dessutom intressant för målbolagets aktieägare.   191

Resultatet av en due diligence-undersökning, d.v.s. den information som upptäcks 

genom denna undersökning, ligger till grund för huruvida budgivarbolaget lämnar 
ett takeover-erbjudande till målbolaget eller ej.  Därtill kommer att den 192

information som upptäcks kan utgöras av sådan information vilken målbolaget ej 

har offentliggjort. Detta resulterar i sin tur i att det bolag som genomför en due 
diligence-undersökning får tillgång till insiderinformation och utgör då en 
insider.  Till följd av detta inträder det s.k. handelsförbudet.  Vidare gäller 193 194

emellertid att ifall målbolaget, under en due diligence-undersökning, lämnar ut 
sådan icke offentliggjord information som kan tänkas påverka priset på mål-

 Stattin, Takeover, s. 205.189

 Munck, I: Börsrätt, s. 204.190

 Stattin, Takeover, s. 205 f.191

 Stattin, Takeover, s. 207.192

 MmL 1 § 1 st. 1 p. och se även ovan under avsnitt 2.2.1.3.193

 MmL 2 § 1 men. och se även ovan under avsnitt 2.2.1.3.194
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bolagets aktier ska målbolaget så snart som möjligt offentliggöra denna informa-
tion.  Skyldigheten att offentliggöra informationen inträder dock inte förrän ett 195

takeover-erbjudande har lämnats och ifall ett sådant erbjudande över huvud taget 
ej lämnas bortfaller den skyldigheten helt.  196

3.2.1.2 Deal protection-avtal 
En takeover är ur ett generellt perspektiv förknippad dels med att processen är 
tidskrävande för alla inblandande parter och dels, framför allt för budgivarbolaget, 

med stora kostnader. Till följd av detta är det således naturligt att budgivare vill 
försäkra sig om eller i åtminstone minska risken för att en takeover ej blir av. En 

misslyckad takeover skulle annars vanligtvis medföra att de kostnader som 
budgivarbolaget har haft avseende planering, anlitande av konsulter och inte minst 
sådana kostnader hänförliga till en due diligence-undersökning går till spillo. I 

syfte att uppnå det sistnämnda var det tidigare möjligt att ingå s.k. deal protection-
avtal, exempelvis avtal om break up fees, i syfte att ”försäkra” sig om att bud-
givarbolaget skulle få en viss ersättning ifall en takeover skulle avbrytas.  197

Det bör uppmärksammas att trots det faktum att deal protection-avtal i form av 
break upp fees är numera förbjudna i Sverige, var denna typ av avtal synnerligen 

ovanliga innan förbudet infördes.  Deal protection-avtal är snarare en företeelse 198

som är gängse använd i framför allt USA, där den anses utgöra en naturlig del i 
förvärvsprocessen på dess aktiemarknad.  199

3.2.2 Målbolagets åtgärder 
3.2.2.1 Styrelsens ansvar 
Det hittills anförda visar att offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 

har till syfte att möjliggöra för budgivaren att förvärva målbolaget. I fråga om det 
offentliga uppköpserbjudandet per se gäller emellertid att det utgör en affärs-
relation som sker mellan budgivarbolaget och målbolagets aktieägare, till följd av 

att det är aktieägarna som utgör säljarna av målbolaget. Till följd av AMN:s 
uttalande i Old Mutual-fallet  innebär detta med med andra ord att ”ett offentligt 200

erbjudande är en angelägenhet mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget i 

 Se TO-reglerna II.20 2 st.195

 Se 4 st. i kommentaren till TO-reglerna II.20.196

 Stattin, Takeover, s. 237.197

 Stattin, Takeover, s. 237.198

 Se bl.a. redogörelsen av praxis ovan under avsnitt 2.4.2.2 som visar tydligt på den frekventa 199

användningen av deal protection-avtal i amerikansk rätt.
 AMN 2005:47.200
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vilken det senare bolagets styrelse och ledning inte är parter”  (min kurs.). Trots 201

det nyss nämnda gäller dock, icke desto mindre, att styrelsen i målbolaget får en 

särskild roll under ett takeover-förfarande. Enligt TO-reglerna II.17 gäller att 
”[s]tyrelsen i målbolaget ska i frågor relaterade till erbjudandet agera i aktie-
ägarnas intresse” (min kurs.) och i kommentaren till bestämmelsen anförs vidare 

att målbolagsstyrelsen har ”en central roll i sammanhanget […]” .  202

En del av styrelsens centrala roll utgörs inte sällan av att fatta beslut huruvida en 

eller flera budgivare ska få utföra en due diligence-undersökning eller ej. I detta 
fall gäller även här, utöver den ovannämnda regeln i II.20, att styrelsen ska iaktta 
aktieägarnas intresse vid beslutsfattandet.  Detta är en intressant fråga mot 203

bakgrund av den sanktionsgrundande tystnadsplikten i ABL 29 kap. 1 st. 1 p. för 
bolagets styrelse. Apropå detta anser Lindskog att ABL ej kan tillämpas vid en 
budsituation. Som skäl för detta anför Lindskog följande: 

”Styrelsen är ett organ för bolaget, och bolaget har inget egenintresse i budfrågan. 
Istället är det aktieägarna som har ett intresse av budet. Den slutsatsen är därför 
svårfrånkomlig, att när styrelsen agerar i en budsituation är den inte att betrakta som 
ett bolagsorgan i aktiebolagsrättslig mening utan snarare som en kollektiv gestor 
(uppdragstagare utan uppdrag) för aktieägarna.”  204

Avseende detta är Stattin enig med Lindskog vad gäller due diligence-

undersökningar. Därtill anför Stattin, beträffande styrelsens plikter gentemot det 
egna bolag, att bolagets intresse torde vara skilt från aktieägarnas eftersom 
”bolaget snarare låter sig förklaras i termer av förknippningar av kollektiva och 

hypotetiska intressen hos aktieägare (eller, i insolvenssituationer, borgenärer)” . 205

På liknande sätt anser även Lindskog att begreppet ”bolagets intresse” är ej 
tillämpligt vid takeovers och anser att ”bolagsintresset [är] identiskt med aktie-

ägarnas intresse” . 206

Beträffande styrelsens skyldighet vid takeover-förfaranden gäller att i de fall det 

finns fler än en budgivare får inte styrelsen främja en viss budgivare.  Enligt 207

 AMN 2005:45, s. 7.201

 Se 1 st. i kommentaren till TO-reglerna II.17.202

 Stattin, Takeover, s. 52.203

 Lindskog, I: Börsrätt, s. 65.204

 Stattin, Takeover, s. 52 f. och se särskilt not 46.205

 Lindskog, I: Börsrätt, s. 67.206

 Se 1 st. i kommentaren till TO-reglerna II.17.207
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LUA 5 kap. 1 § gäller även, vilket visas ovan , att styrelsen ej får vidta 208

försvarsåtgärder i syfte att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande 

eller genomförande.  LUA:s bestämmelser i allmänhet eller lydelsen i ovan-209

nämnda paragraf i synnerhet hindrar dock inte styrelsen från att överväga, belysa 
eller diskutera andra möjliga alternativ med potentiella budgivare under 

förutsättning att styrelsen anser detta ligga i aktieägarnas intresse.  Detta 210

resulterar i att styrelsen är skyldig att överväga andra möjliga alternativ och i vissa 
fall ”vidta sådana åtgärder som styrelsen bedömer ligga i aktieägarnas intresse”  211

(min kurs.) och får därtill ”ådra bolaget skäliga kostnader som åtgärderna är 
förenade med” . Det bör dock uppmärksammas att det ur ett aktiebolagsrättsligt 212

perspektiv torde gälla, till följd av Lindskogs ovan anförda ståndpunkt och 

Nyström & Sjömans mening, att det inte åligger någon skadeståndsgrundad 
skyldighet för målbolagsstyrelsen, enligt ABL 29 kap. 1 st. 1 p., att vidta åtgärder 
för eller emot ett takeover-erbjudande.  Det bör dock noteras att till följd av att 213

ett bolag vid noteringen har åtagit sig att följa börsens regler är bolaget även aktie-
bolagsrättsligt förpliktat att vidta de ovannämnda åtgärderna.  214

3.2.2.2 Försvarsåtgärder 
I svensk rätt gäller, vilket anförs ovan , ett principiellt förbud mot försvars-215

åtgärder som ett resultat av bestämmelsen i LUA 5 kap. 1 §. I paragrafen fastslås 
styrelsens neutralitet och eftersom den avser aktieägarskyddet i ett aktiebolag 
tillämpas ABL:s skadeståndsregler som sanktion ifall regeln inte följs.  Ett 216

förbud mot försvarsåtgärder återfinns i svensk rätt till följd av att denna typ av 
agerande från styrelsens sida anses strida mot aktieägarnas intresse av att ha 
möjligheten till att kunna sälja sina aktier till valfri part. Ett vidtagande av 

försvarsåtgärder kan dock innebära att budgivaren höjer vederlaget för aktierna i 
syfte att få styrelsen och aktieägarna positivt inställda till takeover-erbjudandet.  217

Vidare gäller emellertid att en white knight-försvarsåtgärd, som går ut på att 

 Se ovan under avsnitt 2.2.1.1.208

 Se mer om detta nedan under avsnitt 3.2.2.2.209

 Se 1 st. i kommentaren till TO-reglerna II.17.210

 Se 1 st. i kommentaren till TO-reglerna II.17.211

 Se 1 st. i kommentaren till TO-reglerna II.17.212

 Se Nyström & Sjöman, I: Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, s. 95.213

 LUA 2 kap. 1 § och se Nyström & Sjöman, I: Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, s. 214

96. 
 Se ovan under avsnitt 2.2.1.1.215

 Stattin, Takeover, s. 348 f. men jfr. dock Lindskogs uppfattning avseende ABL:s tillämplighet 216

vid bud på s. 42 i denna uppsats.
 Stattin & Eklund, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 388.217
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målbolaget söker efter alternativa budgivare, är tillåtna.  Skälet till detta är att 218

konkurrens mellan budgivare bidrar normalt sätt till en högre budpremie uppnås 

och således gynnas målbolagets aktieägare.  219

En av de största takeover-förfarandena i världen utgörs av Mittals uppköp av 

Arcelor. Under det offentliga uppköpserbjudandet vidtog Arcelors styrelse ett 
antal försvarsåtgärder vilka bl.a. resulterade i att vederlaget för målbolagets aktier 
ökade med ca 38 % i förhållande till det ursprungliga budet.  En relevant princip  220

med grund i nyss nämnda takeover är att de försvarsåtgärder vilka en styrelse 
vidtar måste ses mot bakgrund av den situation ”då de vidtogs” , d.v.s. i ljuset av  221

budgivarens först angivna budpremie. Det är således försvarligt i svensk rätt att 

styrelsen, med hänsyn till bl.a. aktieägarintresset, vid ett takeover-förfarandets 
början vidtar tillåtna försvarsåtgärder och därefter, vid en tidpunkt när ett högre 
bud har lämnats, godtar uppköpserbjudandet.  Denna typ av förfarande torde 222

även vara försvarligt att genomföra i de fall styrelsen bedömer det lämnade budet 
vara för lågt eller ej motsvara aktieägarintresset, i syfte att åstadkomma en 
höjning av budpremien och därefter avbryta försvarsåtgärderna i fråga.   223

Vad rör ovanstående bör det dock noteras att det finns stöd i forskning som visar 

på att ett vidtagande av försvarsåtgärder, ur ett ekonomiskt perspektiv och till 
följd av andra skäl än att skapa ett mer gynnsamt aktieägarvärde, är endast 
kontraproduktiva.  Det är i samband med detta även intressant att nämna 224

Lindskogs uppfattning vad som torde gälla styrelsens beslut att vidta försvars-
åtgärder. Lindskog anser att en styrelse aldrig kan bedöma vad som utgör bolagets 
och härmed aktieägarnas intresse, eftersom ”[b]olaget som rättssubjekt kan inte ha 

någon åsikt om vem som är lämplig eller olämplig som aktieägare” . Detta 225

medför, enligt Lindskog, att ”styrelsen inte har kompetens att vidta s.k. 
försvarsåtgärder” och att samtliga försvarsåtgärder som styrelsen vidtar utan 

bolagsstämmans samtycke ”innefattar således ett kompetensöverskridande med de 
rättsföljder som kan följa därav” . 226

 Se LUA 5 kap. 1 §  2 st.218

 Se Stattin, Takeover, s. 392.219

 Stattin, Takeover, s. 346 och Stattin & Eklund, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 388.220

 Stattin, Takeover, s. 347.221

 Stattin, Takeover, s. 347.222

 Stattin, Takeover, s. 359.223

 Stattin, Takeover, s. 347.224

 Lindskog, I: Börsrätt, s. 67.225

 Lindskog, I: Börsrätt, s. 67.226
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Beträffande frågan vilka försvarsåtgärder, utom white knights, som är acceptabla 
att vidta gäller att det inte är möjligt att ge en uttömmande redogörelse för detta. I 

propositionen till LUA anges bl.a. följande: 

”Det är inte möjligt att uttömmande ange vilka slags åtgärder som bolaget, i de fall 
bestämmelsen är tillämplig, inte får vidta. Det kan handla om exempelvis en riktad 
emission av aktier, ett förvärv av egna aktier, en överlåtelse eller ett förvärv av 
tillgångar eller ett erbjudande till aktieägarna i budgivarbolaget eller något annat 
bolag om förvärv av deras aktier. Det kan också handla om att förmå ett dotterbolag 
att vidta sådana åtgärder. Huruvida dessa eller andra åtgärder träffas av 
bestämmelsen är emellertid avhängigt om åtgärden är ägnad att försämra 
förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande”  (min kurs.). 227

Mot bakgrund av AMN:s uttalande i Scania-fallet  medför det ovanstående 228

stadgandet således att ”[i]stället får det avgöras från fall till fall om åtgärden i det 

enskilda fallet är ägnad att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande 
eller genomförande” . Det anses dock vara allmänt vedertaget att åtgärder är ej 229

tillåtna ifall de är ”dels relativt ingripande, dels av väsentlig materiell betydelse, 

finansiellt eller affärsmässigt” .  230

Ett ytterligare uttalande från AMN av stor betydelse för denna uppsats och 

bedömningen av kostnadernas skälighet vid vidtagande av försvarsåtgärder är 
Scania-Man-fallet . I detta avgörande uppmanade FI att AMN skulle behandla 231

frågan huruvida Scanias kostnader, vilka kunde hänföras till bolagets vidtagna 
försvarsåtgärder i Scania-fallet, var skäliga. Ur Scanias bokslut var det möjligt att 
utläsa att kostnaderna för försvarsåtgärderna uppgick till ca 200 mnkr.  Scania 232

anförde dock i sitt yttrande att ”[ä]ven om beloppet i sig är ansenligt motsvarar 
kostnaderna endast ca 0,2 procent av värdet av MAN:s bud och ca 0,3 procent av 
Scaniagruppens nettoomsättning under helåret 2006”  (min kurs.). AMN slog i 233

sitt övervägande fast att det i förarbetena till LUA ”talas inte om några 
begränsningar i fråga om hur stora kostnader som ett målbolagets styrelse eller 
ledning kan ådra bolaget […]” och att det normalt inte heller är ”kostnadernas 

storlek som är av intresse vid en tillämpning av 5 kap. 1 § LUA”.  Aktie-234

 Prop. 2005/06:140, s. 109 f.227

 AMN 2006:55.228

 AMN 2006:55, s. 3.229

 AMN 2005:47, s. 7.230

 AMN 2007:10.231

 AMN 2007:10, s. 1.232

 AMN 2007:10, s. 2.233

 AMN 2007:10, s. 3.234
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marknadsnämnden slog emellertid samtidigt fast att ifall styrelsen eller ledningen 
ådrar bolaget så pass stora kostnader som är ägnade att avskräcka budgivaren, kan 

regeln i LUA 5 kap. 1 § aktualiseras.  Sammanfattningsvis gäller således att 235

kostnaderna inte får vara oskäliga, vilket innebär att ”kostnaderna måste vara 
marknadsmässiga och sakligt motiverade som förenliga med aktieägarnas 

intresse, en bedömning som målbolagets styrelse […] har att göra”  (min kurs.). 236

Finansinspektionen har möjlighet att lämna dispens från ovannämnda förbud från 

försvarsåtgärder enligt LUA 7 kap. 5 men det bör observeras att de aktiebolags-
rättsliga reglerna fortfarande gäller. Detta medför att ifall en försvarsåtgärd som 
styrelsen vidtar, vilken förvisso omfattas av lämnad dispens, skadar bolaget kan 

styrelsen eller VD:n fortfarande bli skadeståndsskyldiga enligt ABL:s skade-
ståndsregler.  237

 Se AMN 2007:10, s. 3.235

 AMN 2007:10, s. 3.236

 Se Stattin, Takeover, s. 367 och ABL 29 kap. 1 §.237
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4 Särskilt om break-up fees 
4.1 Svensk rätt 
Break-up fees är, ur ett tidsperspektiv, ett relativt nytt fenomen i den svenska 
aktiebolags- och börsrätten. Första gången en sådan affärsförbindelse blev aktuell 
var under Alfa Lavals och Nordic Capitals budstrid avseende bolaget Munters 

under hösten år 2010. Denna takeover började genom att Alfa Laval presenterade 
ett bud avseende samtliga aktierna i Munters till ett pris av 68 kr per aktie, i syfte 
att stärka Alfa Lavals tillväxt och position på marknaden.  Strax därefter 238

offentliggjorde riskkapitalbolaget Nordic Capital dess konkurrerande bud på 
Munters, vilket bestod i att bolaget erbjöd att förvärva samtliga aktier i målbolaget  
till priset 73 kr per aktie. Nordic Capitals bud innefattade således en budpremie 

uppgående till 7 % i förhållande till Alfa Lavals bud.  Efter att denna budstrid 239

uppkommit ändrade Alfa Laval sitt bud på Munters genom att erbjuda 75 kr per 
aktie. I samband med detta träffades även ett avtal mellan Alfa Laval och mål-

bolagets två största aktieägare, investmentbolagen Industrivärden och Latour, 
innebärande att dessa två aktieägare åtog sig att godta erbjudandet ifall ett bud 
högre än fem procent i förhållande till Alfa Lavals bud (d.v.s. 78,75 kr per aktie) 

ej presenterades.  I detta skeende räknade Alfa Laval med att Nordic Capital inte 240

skulle presentera ett bud som var högre än 78,75 kr.  Nordic Capital valde 241

därefter att binda målbolagsstyrelsen i Munters med hjälp av en break-up fee upp-
gående till ett värde av 12,5 mnkr ifall Nordic Capitals uppköp skulle avbrytas.  242

Därtill presenterade Nordic Capital ett nytt bud på 77 kr per aktie och riktade sig 

främst till andra aktieägare än de ovannämnda huvudägarna i Munters (vilka var 
bundna av avtalet mellan de båda ägarna och Alfa Laval). Alfa Laval vägrade att 
ändra sitt tidigare lagda bud om 75 kr och efter att Munters styrelse rekommen-

derade sina aktieägare att acceptera Nordic Capital bud, genomfördes uppköpet av 
det sistnämnda bolaget.  243

Huruvida break-up feen mellan Munters styrelse och Nordic Capital var den 
avgörande faktorn för vem av parterna blev den som fullbordade uppköpet är svårt 
att avgöra. Enligt Sevenius innebar break-up feen åtminstone en inlåsning för 

 Se Alfa Lavals erbjudandehandling, s. 2 ff.238

 Se Nordic Capitals erbjudandehandling, s. 2.239

 Sevenius, Tendenser i uppköpspraxis på aktiemarknaden, s. 1.240

 Östlund, Nordic Capital vill svälta ut sina motståndare.241

 Sevenius, Tendenser i uppköpspraxis på aktiemarknaden, s. 2.242

 Challis, Nordic Capital förlänger budet på Munters.243
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målbolagets aktieägare och Alfa Laval.  Till följd av break-up feen skulle 244

målbolaget och aktieägarna ha varit skyldiga att utge de ovannämnda 12,5 mnkr 

ifall Nordic Capitals bud misslyckades, vilket i sin tur kunde ha resulterat i att 
aktieägarna hindrades från ”en lika och fri bedömning av sina handlings-
alternativ, med en reell värdeförlust som följd”  (min kurs.). I förevarande fall 245

utgjorde break-up feens värde endast ca 0,2 % av transaktionens värde  och var 246

således inte särskilt stor i förhållande till Nordic Capitals bud. Med hänsyn till de 
potentiella kostnader som Munters kunde ha drabbats av bör det dock även upp-

märksammas att förevarande break-up fee, i kombination med att Nordic Capital 
utgjorde en white knight  till Munters, ledde till att budnivån höjdes med 247

sammanlagt ca 700 mnkr.  I detta fall resulterade break-up feen härmed i en 248

värdeskapande effekt för målbolagets aktieägare. Sevenius anför trots detta att 
eftersom ”[h]uvudregeln måste vara att en budgivare ska står [sic!] riskerna för att 
lägga ett bud fullt ut om hen vill uppbära förtjänsterna av ett framgångsrikt 

bud” . Enligt Sevenius leder detta till att ”fönstret för värdeskapande effekter för 249

aktieägarna är mycket litet” .  250

Det har snart förflutit sex år sedan budstriden mellan Alfa Laval och Nordic 
Capital. Denna sort av deal protection-avtal har blivit allt vanligare på den 

svenska aktiemarknaden, främst i transaktioner med utländska budgivare. Det har 
emellertid ännu inte skapats några avgöranden av prejudikatintresse, varken från 
HD eller AMN.  Endast i samband med den ovannämnda budstriden 251

kommenterade AMN:s ordförande vad som kan anses utgöra god sed på aktie-
marknaden i samband med break-up fees. Aktiemarknadsnämndens ordförande 
kommenterade bl.a. att break-up fees torde vara skäliga under förutsättning att de 

medför kostnadstäckning för budgivaren, medan break-up fees som kan jämställas 
med viten ej är förenliga med god sed på aktiemarknaden. Rörande ordförandens 

 Sevenius, Tendenser i uppköpspraxis på aktiemarknaden, s. 3.244

 Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 2.245

 Baserat på priset 77 kr per aktie och 73 933 050 utestående aktier vid det aktuella tillfället, 246

vilket resulterar i ett transaktionsvärde om ca 5,7 mdkr. Break-up feens maximala värde om 
12,5 mnkr dividerat med 5 700 mnkr är lika med 0,002 eller 0,2 %; se Nordic Capitals 
erbjudandehandling, s. 1 och särskilt not 4.

 Se ovan under avsnitt 3.2.2.2.247

 Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 2 och Sevenius, Tendenser i 248

uppköpspraxis på aktiemarknaden, s. 3.
 Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 2.249

 Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 2.250

 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 50; se även Stattin, Takeover, s. 239.251
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kommentar gäller dock självfallet att kommentaren inte har någon prejudicerande 
verkan.  252

År 2009 infördes en generalklausulsliknande bestämmelse i de svenska TO-
reglerna.  Denna regel, som nämns ovan , återfinns i TO-reglerna II.17 och i 253 254

dess kommentar behandlades break-up fees. I kommentaren kunde bl.a. läsas 
följande: 

”Det förekommer att budgivaren inför erbjudandets framläggande önskar ingå avtal i 
olika hänseenden med målbolaget. [– – –]. Det kan också handla om avtal enligt 
vilket målbolaget under vissa förutsättningar helt eller delvis ska ersätta budgivaren 
för nedlagda kostnader om affären inte skulle bli av och i stället ett konkurrerande 
erbjudande fullföljs. Sådana avtal bör ingås endast om målbolagets styrelse bedömer 
att särskilda skäl motiverar det. Styrelsen ska i sådant fall inte endast tillse att 
avtalsvillkoren är förenliga med gällande rätt utan också noga pröva om avtalet 
ligger i samtliga aktieägares intresse”  (min kurs.). 255

Vid årsskiftet mellan åren 2013 och 2014 togs initiativ till att i allmänhet utveckla 

och komplettera de svenska TO-reglerna till följd av den brittiska utvecklingen på 
området.  Under 2014 påbörjades arbetet vilket gav upphov till att det ansågs 256

nödvändigt att ytterligare revidera TO-reglerna vad gäller s.k. budrelaterade 

arrangemang. Under det sistnämnda revideringsarbetet slogs fast bl.a. att det 
tidigare kravet på ”särskilda skäl” som återfanns i kommentaren till TO-reglerna 

II.17 skulle skärpas och ett förbud mot budrelaterade arrangemang infördes den 1 
februari 2015.    257

Förbudet mot budrelaterade arrangemang var tämligen oväntat eftersom det 
”[fanns] inga indikationer på att svensk rätt skulle följa de brittiska förslagen om 
totalförbud […]” . Förbudet avser ”varje sådant arrangemang som innebär en 258

förpliktelse för målbolaget gentemot budgivaren. Arrangemang där målbolaget 
inte har några förpliktelser faller således utanför bestämmelsen” . Förbudet tar 259

 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 51.252

 Sjöman & Skog, Reviderade svenska takeover-regler, s. 42 h.253

 Se Sjöman & Skog, Reviderade svenska takeover-regler, s. 41 och se även ovan under avsnitt 254

3.2.2.1.
 Se 5 st. i kommentaren.255

 Se mer om detta nedan under avsnitt 4.2.256

 Sjöman & Skog, Reviderade svenska takeover-regler, s. 42 h.257

 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 52.258

 Se TO-reglerna II.17a 2 st. och 2 st. i kommentaren till denna bestämmelse.259
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främst sikte på att ”begränsa utrymmet för arrangemang som försämrar förut-
sättningarna för att konkurrerande erbjudanden ska lämnas eller fullföljas” .  260

Enligt Stattin torde break-up fees ha tre skilda funktioner; de fungerar som en 
”försäkring” för budgivaren genom att ge kostnadsersättning ifall uppköpet skulle 

avbrytas och göra det dyrare för konkurrerande budgivare genom att värdet på 
bolaget skulle minska ifall en annan budgivare skulle köpa upp bolaget, trots ett 
föreliggande break-up fee avtal. Den andra funktionen är dock väldigt svår att 

vidta eftersom det kan anses utgöra en otillåten försvarsåtgärd mot andra bud-
givare eftersom det skulle hindra målbolagets aktieägare att få det bästa erbjud-
andet.  Det sistnämnda torde även vara skälet till att det i andra rättsystem 261

diskuteras hur stora break-up fees får vara för att vara skäliga och således inte 
fungera som en försvarsåtgärd.   262

Kostnadstäckningsfunktionen torde vara möjlig att genomföra eftersom den 
avtalsrättsliga principen om culpa in contrahendo bör vara tillämplig och således 
är det möjligt att få ersättning för det negativa kostnadsintresset. Problematiken 

som emellertid uppstår är svårigheten i att bl.a. avgöra vilka kostnader som ska 
vara ersättningsgilla och huruvida budgivaren har ådragit sig för stora kostnader 

för att få ersättning för dessa.   263

Den tredje funktionen anser Stattin vara att break-up fees torde göra det möjligt 

för målbolag att attrahera mer seriösa budgivare eftersom bolagen redan från 
början av takeover-förfarandet har incitament till att fullfölja affären. Därtill 
kommer att ifall break-up fees kan komma att attrahera seriösa anbudsgivare, kan 

detta leda till att budgivaren ställer en relativt hög budpremie i sitt första bud, 
vilket gynnar målbolagets aktieägare.   264

4.2 Brittisk rätt 
Den brittiska utveckligen avseende break-up fees har sin grund i det amerikanska 

bolaget Krafts offentliga uppköpserbjudande på det brittiska bolaget Cadbury 

 2 st. i kommentaren till TO-regeln II.17a.260

 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 52 f.261

 Se Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 53 och jfr. ovan under avsnitt 262

2.4.2.2 och särskilt redogörelsen av rättsfallen In re Answers Corp. Shareholders Litigation och 
Phelps Dodge v. Cyprus Amax Minerals Co. på s. 37 i denna uppsats.
 Se Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 53.263

 Stattin, Takeover, s. 238.264
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under år 2010.  Denna takeover belyste bristen av skydd för aktieägare i brittisk 265

börsrätt.  Detta resulterade i sin tur i, som nämns ovan, att The Panel, genom 266

The Code Committee, ansåg i sitt revideringsarbete av de brittiska TO-reglerna att 
budgivarbolag ”have, in recent times, been able to obtain a tactical advantage 
over the offeree company to the detriment of the offeree company and its 

shareholders.”  Motiveringen till detta var att The Code Committee ansåg bl.a. 267

att brukandet av break-up fees hade blivit en typ av standard på den brittiska 
aktiemarknaden  och att: 268

”[T]here has been an increasing trend for offerors and their advisers to persuade the 
offeree company board to enter into a comprehensive package of deal protection 
measures (including agreeing an inducement fee at the maximum permitted level) 
that is designed to deter competing offerors and, in practice, restricts the ability of 
the offeree company board to engage with potential competing offerors in a way that 
is detrimental to the interests of offeree company shareholders”  (min kurs.).269

Det ovanstående resulterade i att The Code Committee föreslog att följande åtgärd 

skulle vidtas:

”[T]he  Code should be amended to introduce a general prohibition (save in certain 
limited circumstances) on: 

(i)  undertakings given to an offeror by an offeree company board to take any 
action to implement a transaction to which the Code applies, or to refrain from 
taking any action which might facilitate a competing transaction to which the 

Code applies; and  

(ii)  inducement fee agreements.”270

The Code Committees förslag genomfördes i sin helhet och ett förbud mot detta 
slag av deal protection-avtal, s.k. offerrelated arrangements, återfinns sedan år 
2011 i den brittiska The Code Rule 21.2. Break-up fees uppgående till högst en 

procent av budets värde undantas dock från ifrågavarande förbud.  Det brittiska 271

förbudet omfattar, som nämns ovan , ”any agreement, arrangement or commit-272

 För mer information om denna takeover se CIMA, The Legacy of Kraft’s takeover of Cadbury. 265

 Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 1.266

 Statement 2010/22, s. 3.267

 Statement 2010/22, s. 14.268

 Statement 2010/22, s. 5.269

 Statement 2010/22, s. 15.270

 Statement 2010/22, s. 13 f.271

 Se ovan under avsnitt 2.3.3.2.272
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ment in connection with an offer, including any inducement fee arrangement or 
other arrangement having a similar or comparable financial or economic effect 

[…]”.  I samband med detta bör även påpekas den av Sevenius uppmärk-273

sammade skillnaden mellan den brittiska och svenska regelns tillämpnings-
område. Den svenska regeln i TO II.17a omfattar å ena sidan endast förbindelser 

som har ingåtts av målbolaget, d.v.s. av den juridiska personen. Den brittiska 
motsvarigheten omfattar å andra sidan även förbindelser som upprättas av fysiska 
personer som har en ledande ställning inom målbolaget, exempelvis styrelse-

ledamöter och VD.  274

4.3 Amerikansk rätt 
Break-up fees har sedan 1980-talet använts flitigt på den amerikanska börs- och 
aktiemarknaden. Av samtliga offentliga uppköp på aktiemarknaden har ca 42 % av 

dessa innehållit en avtalad break-up fee.  En undersökning utförd av Butler och 275

Sauska, genomförd under åren 2005-2010 av bolag noterade på den amerikanska 
börsen, visar dessutom att av 300 stycken offentliga uppköp innehöll 291 stycken 

en break-up fee.  276

Anledningen till användning av break-up fees varierar mellan olika takeovers, 

men vissa gemensamma motiveringar har kunnat identifieras genom bl.a. 
forskning på området. Forskningen visar på ett tydligt sätt att break-up fees 
resulterar bl.a. i en god förhandlingsposition för målbolaget eftersom detta bolag 

har i sådana fall möjlighet att använda sig utav break-up feen i syfte att höja bud-
premien från alternativa budgivare.  Denna typ av deal protection-avtal används 277

även som ”försäkring” i syfte att uppnå kostnadstäckning vid en avbruten 
takeover. Detta leder även till att budgivaren tvingas att från början av takeover-
förfarandet genomföra en grundlig undersökning av målbolagets lämplighet som 

uppköpskandidat. Det faktum att takeover-parterna har ingått ett avtal beträffande 
break-up fee anses även kunna resultera i att budgivaren och aktiemarknaden i 
allmänhet får en signal om att det potentiella förvärvet är seriöst, vilket anses vara 

förtroendeskapande.  Forskningen avseende break-up fees visar även på att den 278

 The Code, Rule 21.2(b).273

 Se Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 3. 274

 Rosenkranz & Weitzel, Bargaining in Mergers, s. 2.275

 Butler & Sauska, Mergers and Acquisitions, s. 48.276

 Se Rosenkranz & Weitzel, Bargaining in Mergers, s. 28 och Bates & Lemmon, Breaking Up is 277

Hard to Do?, s. 32.
 Curtis & Pinder, Break Fee Restrictions, s. 114.278
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ovannämnda kostnadstäckningsfunktionen är effektiv och fungerar på ett tillfreds-
ställande sätt samtidigt som målbolagets aktieägare ej lider någon skada.  279

I amerikansk rätt visas även tydligt att sannolikheten för att ett offentligt uppköp 
ska lyckas är högre när en break-up fee föreligger, vilket kan utläsas ur den ovan-

nämnda undersökning utförd av Butler och Sauska. Av de 300 stycken takeovers 
uppgick antalet lyckade uppköp till 261 stycken (87 %) och endast 39 stycken (13 
%) avbröts. Vidare gäller att endast nio stycken av de totala förvärven (3 %) inte 

innehöll en break-up fee. Av dessa nio offentliga uppköpen blev fem stycken 
avbrutna och endast fyra stycken utgjorde framgångsrika förvärv.  Denna 280

forskning visar även på att desto större en break-up fee är, desto större är 

sannolikheten att förvärvet lyckas. Detta indikerar i sin tur på att en föreliggande 
break-up fee gör det svårt för parterna att dra sig undan från transaktionen.  281

Studien av Bates & Lemmon visar vidare på att break-up fees leder till att parterna 

får det svårt att dra sig undan takeover-förfarandet, men deras ”evidence is largely 
inconsistent with the notion that, on average, such fees reduce target shareholder 
welfare or are the byproduct of agency problems between target shareholders and 

incumbent management” . 282

Vad gäller break-up fees och deras koppling till budpremien har det i USA visats 
att break-up fees även i detta fall medför positiva effekter för målbolaget och dess 
aktieägare. I detta hänseende visar Bates & Lemmons forskning på att bud-

premien är i snitt 3,7-6,3 % högre när en break-up fee föreligger än i ifall den inte 
gör det.  I samband med detta bör det också uppmärksammas en studie utförd av 283

Jeon och Ligon. Denna studie visar på att aktiemarknadens reaktion till storleken 

på break-up fees är neutral, utom i de fall break-up feen uppgår till oskäligt höga 
procentuella nivåer. Detta kan i så fall resultera i negativa konsekvenser för mål-
bolagets aktieägare.  284

Break-up fees har, av vissa forskare inom detta ämne, kritiserats för dess funktion 
mot bakgrund av det ovannämnda faktum att för höga break-up fees kan leda till 

negativa konsekvenser för målbolagets aktieägare. Avseende detta har anförts bl.a. 

 Bates & Lemmon, Breaking Up is Hard to Do?, s. 32.279

 Butler & Sauska, Mergers and Acquisitions, s. 49.280

 Butler & Sauska, Mergers and Acquisitions, s. 48 f.281

 Bates & Lemmon, Breaking Up is Hard to Do?, s. 32.282

 Bates & Lemmon, Breaking Up is Hard to Do?, s. 25.283

 Jeon & Ligon, How much is reasonable?, s. 979.284
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att ”a termination fee, especially if it is large enough, can make a transaction 
more expensive. This might reduce the target firm’s value and, in the process, 

discourage competing bidders” . Vidare kritiseras break-up fees för att göra det 285

möjligt för målbolagsstyrelser att binda upp den budgivare vilken de anser vara 
bäst för målbolaget, genom att ingå en oskäligt hög break-up fee med denne. 

Detta skulle i sin tur leda till att målbolagets aktieägare kommer att godta denna 
budgivarens erbjudande i syfte att undvika att bolaget ådrar sig stora kostnader.  286

Detta är dock något som avfärdas av Bates och Lemmon till följd av att bud-

premierna är i genomsnitt högre ifall break-up fees föreligger oavsett vem som 
utgör budgivaren.287

 Mayanja, No-shop, No-talk and Break-up Fee Agreements, s. 11.285

 Mayanja, No-shop, No-talk and Break-up Fee Agreements, s. 11 f.286

 Se ovan och särskilt not 283.287
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5 Diskussion – de lege ferenda 
5.1 Något om förbudets tillkomst och historia 

Break-up fees är ett fenomen som frambringar många tankar och funderingar, 
vilka inte alltid är lätta att begripa. Den svenska rätten på detta rättsområde har, 
som visats ovan, alltid följt den brittiska utvecklingen och de svenska TO-reglerna 

i synnerhet har varit starkt påverkade av Storbritanniens The Code. I Kollegiets 
pressmeddelande, i vilket redogjordes för förslaget till det nuvarande förbudet mot 
break-up fees i svensk rätt, anfördes bl.a. att ”[l]iknande steg togs i Storbritannien 

för några år sedan, och det var nu dags för oss att följa efter […]” . Jag anser att 288

detta uttalande sammanfattar den svenska utvecklingen på ett väldigt bra sätt, 
eftersom det är precis det som endast har hänt. Frågan som emellertid uppstår är 

varför utvecklingen av de svenska TO-reglerna har följt den brittiska utvecklingen 
och varför var det nu dags för oss att ”följa efter”? 

Jag anser att den brittiska utvecklingen på området med stor sannolikhet har sin 
grund i Londons krisfyllda historia, vilken präglades av fientliga uppköps-

erbjudanden och ett bristande skydd för aktieägare. Krisen gav sedermera upphov 
till skapandet av The Panel och blev återigen aktuell under Krafts förvärv av 
Cadbury.  Utveckligen i London som med tiden har resulterat i det brittiska 289

förbudet mot break-up fees anser jag inte vara något som kan anses ha varit 
oförutsett, vari det uppmärksammade förvärvet av Cadbury anser jag utgöra 
”pricken över i:et”.  Denna takeover anser jag vara ”startskottet” för The Panels 290

inställning beträffande break-up fees. Det är härmed även denna inställning till 
break-up fees som Kollegiet indirekt har anammat till följd av att de svenska TO-
reglerna är inspirerade av de motsvarande brittiska reglerna, trots att Sverige inte 

har haft ovannämnda ”kris” vad gäller offentliga uppköpserbjudanden. I detta 
hänseende är det enligt mig även intressant att belysa det faktum att break-up fees 
i högsta grad är ovanliga på den svenska aktiemarknaden, men var inte sällan 

förekommande på den brittiska aktiemarknaden. Jag ställer mig redan på denna 
punkt skeptisk till att Kollegiet införde samma totalförbud i de svenska TO-
reglerna, trots den stora skillnad som föreligger mellan brittisk och svensk aktie-

marknadshistoria. Jag anser att Kollegiet borde redan från början ha granskat bak-

 Pressmeddelande från Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2014-12-12.288

 Se ovan under avsnitt 2.3.3.1 och 4.2.289

 Se ovan under avsnitt 4.2.290
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grunden till det brittiska förbudet och inte enbart sett till att ett förbud mot break-
up fees, enligt The Panel och Kollegiet, leder till att det skapas ”större jämlikhet 

mellan budgivare och målbolag”  och mot denna bakgrund ha infört förbudet 291

även i svensk rätt. Den svenska aktiemarknaden har endast i ett fåtal takeovers 
behandlat break-up fees och jag anser att den svenska regelmakaren borde ha tagit 

hänsyn till den amerikanska rättsutvecklingen rörande break-up fees, i stället för 
att endast förlita sig på den brittiska The Code och The Panels ställnings-tagande. 
I det följande diskuteras sålunda amerikansk och svensk gällande rätt vad gäller 

break-up fees och i ett senare skede återkommer jag till den nyss förda disku-
ssionen. 

5.2 Aktieägarskydd och bolagets intresse 
5.2.1 Svenskt aktieägarskydd ur ett amerikanskt juridiskt perspektiv 
I amerikansk rätt har break-up fees, som även har visats ovan, sedan lång tid 
tillbaka behandlats med acceptans och kan numera anses utgöra en del av den 

amerikanska takeover-traditionen. Jag finner det amerikanska perspektivet vara 
högst intressant med hänsyn till vad som anförs i bl.a. amerikansk rättspraxis och 
doktrin.   292

Beträffande det amerikanska perspektivet på investerarskyddet i allmänhet tycks 
det mig att detta skydd är, i likhet med dess svenska motsvarighet, starkt och i 

vissa fall även mer utvecklat och starkare än dess svenska motsvarighet. Vad 
gäller det sist anförda kan detta exemplifieras med The Williams Acts syfte och 
den regel vilken ålägger budgivaren att redogöra för all viktig information om 

budgivarbolaget ifall denne förvärvar minst 5 % av målbolagets aktier.  Syftet 293

med The Williams Act motsvarar till stor del stadgandet i LHF som gör det 
möjligt för aktieägare att ”fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet” . Den 294

amerikanska regel som tar sikte på den nyss nämnda femprocentsgränsen är dock 
väldigt låg i förhållande till den svenska regeln om budplikt, vilken aktualiseras 
vid ett förvärv uppgående till 30 % av målbolagets aktier.  

Rörande det amerikanska aktieägarskyddet anser jag att den amerikanska gällande 

rätten garanterar aktieägarna detta skydd på ett annorlunda sätt vid offentliga 

 Pressmeddelande från Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2014-12-12.291

 Se ovan under avsnitt 2.4.2.2 och 4.3.292

 Se ovan under avsnitt 2.4.2.1.293

 Se LHF 2 a kap. 2 §; se även ovan under avsnitt 2.2.1.4.294
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uppköpserbjudanden, till skillnad från det sätt på vilket aktieägarskyddet tar sig i 
uttryck i den svenska aktiemarknadsrätten. Detta visas bl.a. genom att förbudet 

mot break-up fees inte är absolut eftersom AMN har möjlighet att ge dispens 
under vissa särskilda omständigheter. Den tidigare bestämmelsen avseende break-
up fees i svensk rätt återfanns endast i kommentaren till TO-regeln i II.17 vari an-

fördes, som nämnts ovan, bl.a. att ”[s]ådana avtal bör ingås endast om styrelse 
bedömer att särskilda skäl motiverar det” (min kurs). Till följd av denna 
kommentar drar jag slutsatsen att Kollegiet ansåg, innan införandet av det aktuella 

förbudet, att det är styrelsen som är det bolagsorgan som har störst kompetens och 
är således bäst lämpat att avgöra huruvida en break-up fee ska ingås eller ej. 
Införandet av förbudet, vilket i sin tur har lett till att det är AMN som ska medge 

dispens från detta förbud, utgör enligt mig en förflyttning av vem som numera 
anses vara bäst lämpad och ha störst kompetens att avgöra huruvida en break-up 
fee ska ingås eller ej. Förbudets införande, som syftar till att stärka målbolagets 

roll vid offentliga uppköp och skydda dess aktieägare, torde med andra ord 
innebära att Kollegiet anser att det är AMN – och inte styrelsen – som utgör ”rätt” 
organ att fatta beslut rörande det ovanstående. Det sistnämnda är därtill väldigt 

intressant att jämföra med den amerikanska rätten mot bakgrund av rättsfallet 
Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. som slår fast att en domstol ska inte i efter-

hand ha möjligheten att avgöra huruvida styrelsebeslutet i fråga var skäligt eller 
ej. Vidare gäller dessutom att DGCL stadgar explicit att en styrelse ska kunna, ur 
ett ansvarsperspektiv, förlita sig på sitt välgrundade beslut.   295

Aktiemarknadsnämndens möjlighet att medge dispens i kombination med den 
amerikanska inställningen rörande break-up fees anser jag resultera i att i Sverige 

(och Storbritannien) skyddas aktieägare genom att de själva eller en myndighet 
fattar vissa väldigt omfattande beslut. I USA däremot, anser jag, läggs det mycket 
större tilltro till bolagsstyrelserna och VD. Mot bakgrund av bl.a. de amerikanska 

rättsfallen anser jag härmed att den amerikanska traditionen till synes verkar 
sammanfattas genom att aktieägarskyddet tillgodoses på ett tillfredsställande sätt 
genom att de ledande befattningshavarna tar ställning i de viktigaste besluten. 

5.2.2 Aktieägarskydd och intressekonflikter 
Jag anser att den ovanstående diskussionen gällande svenskt aktieägarskydd ur ett 

amerikanskt perspektiv ger även upphov till en väldigt tydlig problematik gäll-

 Se allmänt ovan under avsnitt 2.4.2.2. och särskilt not 178.295
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ande de intressekonflikter som kan uppstå i ett målbolag mellan dess aktieägare 
och ledning. Såvitt avser dessa intressekonflikter har Stattin anfört att: 

”Det räcker emellertid inte med att konstatera att investerarskydd är ett komplett-
erande underliggande ändamål med aktiemarknadsrätten. Investerarskyddsintresset 
är i sig problematiskt i åtminstone två avseenden, dels är det oklart vilken nivå av 
investerarskydd som skall eftersträvas, dels, och sammanhängande med det första, 
kan det uppkomma intressekonflikter mellan olika investerarintressen.”  296

Enligt min mening är det den av Stattin ovannämnda problematik avseende nivå 

av investerarskydd som gör sig gällande även i diskussionen avseende break-up 
fees i svensk rätt. Jag anser att en intressekonflikt av detta slag återigen uppstår, 
till följd av Kollegiets val av att införa ifrågavarande förbud, mellan målbolagets 

aktieägare och styrelsens kompetens. Intressekonflikten kan exempelvis bestå av 
aktieägarnas vilja att, ifall det finns flera budgivare, välja det högsta budet framför 
det mest strategiskt gynnsamma budet för målbolaget. Intressekonflikten uppstår 

således mellan dels aktieägarnas, ofta vanligt förekommande, vilja att uppnå en 
kortsiktig vinst och dels styrelsens vilja att acceptera det bästa budet för bolaget 
och inte enbart ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket ur ett amerikanskt perspektiv 

stöds och kan jämföras med rättsfallen Paramount Communications, Inc. v. Time 
Inc. och H.F. Ahmanson Co. v. Great Western Financial Corp.  Med hänsyn till 297

det nyss anförda anser jag att förbudet mot break-up fees resulterar i att mål-

bolagsstyrelser torde hindras från att uppnå de strategiska mål som har satts upp 
och därtill, i vissa fall, hindras från att fullgöra sin omsorgsplikt. Mot detta reso-
nemang kan sannerligen anföras att de amerikanska styrelserna torde endast vara 

tillåtna att ingå break-up fees under förutsättning att denna typ av deal protection-
avtal är ”directed to the objective of getting the highest price” . Jag anser att det 298

sistnämnda skulle ur detta perspektiv gynna aktieägarnas kortsiktiga vinstvilja och 

således hindra målbolagsstyrelsen att ur ett strategiskt perspektiv välja vilken bud-
givare målbolaget ska ingå en break-up fee med. 

5.2.3 Bolagets intresse och målbolagsstyrelsens handlingsfrihet 
En naturlig följd av de ovanstående förhållningssätten är en diskussion rörande 

styrelsens möjligheter att självmant välja avtalsparter vid ingående av break-up 
fees. Lindskogs uppfattning avseende målbolagsstyrelsernas kompetens anser jag 

 Stattin, Takeover, s. 49.296
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vara av stor vikt vid denna diskussion.  Som tidigare nämnts i detta arbete anser 299

Lindskog att eftersom målbolaget har inte något egenintresse i ett takeover-

förfarande, leder detta till slutsatsen att en styrelse i förevarande fall ”är […] inte 
att betrakta som ett bolagsorgan […] utan snarare som en kollektiv gestor 
(uppdragstagare utan uppdrag) för aktieägarna” . Enligt min mening medför 300

Lindskogs uppfattning att en styrelse aldrig skulle ha möjlighet att välja vilken 
budgivare (i situationer där alternativa budgivare finns) målbolaget ska ingå en 
break-up fee med. Målbolaget torde istället vara skyldigt att alltid tillgodose 

aktieägarnas vinstintresse och till följd av detta vara förhindrat att ingå denna typ 
av deal protection-avtal med en annan budgivare än den som erlägger det högsta 
budet. Jag anser att till fördel för Lindskogs uppfattning talar även det 

amerikanska rätts-fallet In re Toys ”R” Us, vari stadgas att det inte finns något 
som hindrar ett mål-bolag från att ingå en break-up fee under förutsättning att 
avtalet är ägnat ”getting the highest price” . Detta skulle i sin tur leda till att 301

målbolagsstyrelserna inte har möjlighet att ta hänsyn till bolagets intresse 
(eftersom bolagets intresse är identiskt med aktieägarnas intresse) och kan således 
inte ta hänsyn till bolagets ekonomiska mål och fastställda prognoser.  Jag delar 302

varken Lindskogs eller Stattins uppfattning i denna diskussion. Jag anser att 
bolaget i sig även måste anses ha ett eget intresse, i syfte att undvika aktieägarnas 

– till viss del – själviska intressen, så som att generera högst budpremie vid en 
takeover-situation. Enligt min mening är det, ur ett större perspektiv, av 
synnerligen stor vikt att aktie-ägarnas enskilda vinstintresse begränsas med 

hänsyn till bl.a. det CSR-arbete som är numera väldigt aktuellt, samhällsnyttan 
bestående av arbetstillfällen och skatte-intäkter samt det potentiella högre 
bolagsvärde som kan uppnås på detta sätt. Jag är av åsikten att de nyss nämnda 

intressena torde endast vara möjliga att uppnå genom att ett bolag tillerkänns 
kunna ha ett eget intresse. I detta scenario är det sedan styrelsens uppgift att ta 
tillvara på bolagets intresse och balansera det mot aktieägarnas intresse.  

För mig är det inte heller främmande att samtliga av de ovannämnda intressena 
kan anses ingå i begreppet ”aktieägarnas intresse”. Detta innebär i sin tur att aktie-

ägarnas intresse inte enbart utgörs av behovet – och för målbolagsstyrelsens del 
skyldigheten – att maximera budpremien och således aktieägarnas vinst, utan även 

 Se allmänt om detta ovan under avsnitt 3.2.2.1.299
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av att ta hänsyn till andra faktorer. Mina båda åsikter skulle göra det möjligt för 
målbolagsstyrelsen att välja vilken budgivare ett målbolag ska ingå en break-up 

fee med. Detta synsätt torde även överensstämmma med det amerikanska rätts-
fallet Paramount Communications, Inc. v. Time Inc. vari anfördes den generella 
principen att målbolagsstyrelser är ”not obliged to abandon a deliberately 

conceived corporate plan for a short-term shareholder profit unless there is 
clearly no basis to sustain the corporate strategy” . Mot detta resonemang anser 303

jag det vara självfallet möjligt att argumentera på likartat sätt som anförts ovan; 

ifall målbolagsstyrelser skulle ha möjlighet att ingå break-up fees med valfri 
budgivare skulle det vara möjligt binda upp den budgivare som styrelsen finner 
lämpligast.  Jag delar emellertid Bates och Lemmons åsikt som baserar sig på 304

den forskning vilken visar att så inte är fallet, till följd av att budpremierna är 
generellt sätt högre ifall break-up fees har ingåtts. Således finner jag detta ej 
utgöra ett problem. 

Sammanfattningsvis anser jag det vara nödvändigt att (mål)bolag kan anses ha ett 
eget intresse dels i syfte att kunna gynna fler aktörer än dess aktieägare och dels i 

syfte att ge upphov till mindre intressekonflikter i (mål)bolag. Enligt mig skulle 
detta leda till färre potentiella motsättningar rörande intressekonflikter mellan 

aktieägare och styrelsen, till följd av och i likhet med det amerikanska synsättet att 
styrelsen ges större möjlighet att tillgodose bolagets och aktieägarnas intresse. 
Vad gäller detta anser jag således att detta bör vara en fråga som bör ankomma på 

målbolagsstyrelserna att ta ställning till. I samband med det sistnämnda är det här-
med även intressant att i det följande diskutera break-up fees mot bakgrund av 
reglerna rörande försvarsåtgärder. 

5.3 Break-up fees – försvarsåtgärdernas motsats? 
Syftet med förbudet mot försvarsåtgärder är, vilket även nämndes ovan, att säker-
ställa att målbolagets aktieägare inte hindras från möjligheten att ta ställning till 
det offentliga uppköpserbjudandet.  Enligt LUA:s proposition gäller vidare att 305

försvarsåtgärder utgör alla sådana åtgärder som är ägnade att försämra förut-
sättning för bl.a. erbjudandets genomförande. Enligt min mening kan begreppet 

 Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., s. 1154.303
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”försvarsåtgärd” således beskrivas som att målbolaget ej ska ha möjlighet, utan 
bolagsstämman samtycke, att ”skydda sig” från takeovers.  

Break-up fees syfte, ur ett mer omfattande perspektiv, torde vara att säkerställa att 
uppköpet lyckas och att det är en specifik budgivare som genomför det. Jag anser 

det således vara möjligt att sammanfatta fenomenet ”break-up fees” som försvars-
åtgärdernas motsats eftersom syftet med break-up fees torde vara, till skillnad med 
syftet med försvarsåtgärder, att främja förutsättningarna för erbjudandets 

genomförande. Mot bakgrund av och i detta sammanhang anser jag det således 
vara väldigt intressant att uppmärksamma och jämföra skillnaden mellan reglernas 
inbördes förhållande. För att få en bra helhetsbild är det även av intresse att ta 

hänsyn till på vilket sätt olika målbolag för sin argumentation rörande försvars-
åtgärdernas skälighet. 

Till följd av vad som tidigare har anförts i detta arbete kan det slås fast att det är 
väldigt vanligt i USA att break-up fees storlek prövas av Delawares Court of 
Chancery.  Ur flera av de nyss nämnda rättsfall framgår det hur Delawares Court 306

of Chancery tar hänsyn till break-up fees storlek och bedömer huruvida styrelsen 
har agerat i enlighet med dess omsorgs- och lojalitetsplikt. Avseende det sist-

nämnda kan domstolens resonemang utläsas ur rättsfallen In re Answers Corp. 
Shareholders Litigation och In re Comverge, Inc. Shareholders Litigation. I det 
sistnämnda rättsfallet visas det på ett tydligt sätt hur styrelsens agerande och 

argumentation spelade roll vid bedömningen avseende break-up fees skälighet.  
Det framgår på ett tydligt sätt att break-up fees storlek är avgörande för dess 
skälighet och att denna typ av deal protection-avtal, vilka uppgår till ca 3-4 %, 

anses vara skäliga.  I detta avsnitt anser jag det dock vara högst relevant att se 307

till själva principen beträffande bedömningarna och inte till storleken på break-up 
feen i sig. I de ovannämnda rättsfallen grundade sig skälighetsbedömningen 

avseende break-up fees på dess storlek i procent vilket jag anser vara väldigt 
intressant att jämföra med bedömningen i Scania-Man-fallet . I likhet med bl.a. 308

de ovannämnda rättsfallen från Delaware-domstolen argumenterar Scania för att 

kostnaderna hänförliga till de av Scania vidtagna försvarsåtgärder ska anses vara 
skäliga med hjälp av kostnadernas storlek i procent av värdet på MAN:s bud. Jag 
finner detta således tala för att det även i Sverige, trots att break-up fees i sig 

 Se ovan under avsnitt 2.4.2.2.306
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numera är förbjudna, är allmänt vedertaget och utgör en princip vid en argumenta-
tion avseende break-up fees skälighet att grunda argumentationen på kostnadernas 

storlek beräknade i procent av det aktuella takeover-erbjudandet.  

Scania-Man-fallet är därtill intressant ur ett annat perspektiv, nämligen mot bak-

grund av vad AMN uttalade i sina skäl till avgörandet. Före det att förbudet mot 
break-up fees infördes i svensk rätt reglerades detta slag av deal protection-avtal i 
kommentaren till II.17. I kommentaren anfördes bl.a. att det är styrelsen som ska 

ta ställning till huruvida en break-up fee ska ingås med budgivaren eller inte.  309

Som diskuterats ovan har förbudet emellertid medfört att det endast är AMN som 
har möjlighet att medge dispens från förbudet. Detta leder i sin tur till att det är 

detta organ som avgör huruvida målbolaget får ingå i en break-up fee eller ej. 
Beträffande break-up fees har det härmed, vilket även anfördes i början av denna 
diskussion, skett en förflyttning av beslutskompetensen till AMN. Ifall man ser till 

beslutskompetensen avseende försvarsåtgärder mot bakgrund av Scania-Man-
fallet, gäller i stället något annat. I Scania-Man-fallet slog AMN fast att det är en 
”bedömning som målbolagets styrelse […] har att göra” . Jag hävdar att det 310

föreligger en likhet mellan de amerikanska rättsfallen vilka tar sikte på storleken 
på break-up fees och de olika argumentationssätten. I svensk rätt föreligger dock 

samtidigt en skillnad mellan AMN:s förhållningssätt mellan försvarsåtgärder och 
break-up fees. Å ena sidan, rörande break-up fees, anser Kollegiet att det är AMN 
som bör fatta beslut (genom dispens) vad gäller sådana avtal. Å andra sidan, 

rörande försvarsåtgärder, anser AMN att det är styrelsen som har ansvar över de 
beslut som rör detta slag av åtgärder.  

Införandet av förbudet mot break-up fees medförande att det är AMN som numera 
har den beslutsmöjlighet som tidigare ankom på styrelsen enligt kommentaren till 
TO-regeln II.17, har enligt mig resulterat i att målbolagsstyrelser till viss del har 

fråntagits sitt bestämmande över målbolagen vid offentliga uppköpserbjudanden. 
Jag anser därtill att det sistnämnda i sin tur har resulterat i en ojämn fördelning av 
beslutskompetensen, eftersom målbolagsstyrelsen till följd av förbudet hindras – 

över huvud taget – att agera i aktieägarnas intresse.  311

 Se mer om detta ovan under avsnitt 4.1.309
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Resultatet av den nuvarande kompetensfördelningen leder till att det är AMN som 
ska fatta ett viktigt beslut avseende huruvida break-up fees ska få ingås eller ej. 

Enligt mig utgör förbudets införande ett ställningstagande från Kollegiets sida 
som menar att det endast är AMN som vet vad som utgör aktieägarnas intresse i 
denna typ av frågor. Jag anser detta vara anmärkningsvärt med tanke på att det är 

styrelse och VD som är mest insatta i målbolagets verksamhet och torde således, 
under ett takeover-förfarande, även vara de som på bästa sätt kan avgöra vilka 
förfaranden anses överensstämma med aktieägarnas intresse.  

Jag finner det vidare vara intressant att belysa den ovanstående problematiken 
rörande maktbalansen mellan AMN och målbolagsstyrelsen ur ett skadestånds-

rättsligt perspektiv enligt ABL:s regler.  Tidigare i detta arbete har det visats att 312

lagstiftaren genom införandet av ABL:s skadeståndsregel tillgodosåg behovet av 
att bolagsledningen tillvaratar aktieägarnas intresse.  Jag finner Kollegiets beslut 313

att införa det aktuella förbudet vara orimligt med hänsyn till att det, trots AMN:s 
beslutskompetens, fortfarande är bolagsledningen som är ansvarig för att bolaget 
sköts på ett omsorgsfullt sätt och att aktieägarnas intresse tillgodoses. 

Jag ställer mig frågande till vad Kollegiet anser utgöra den principiella skillnad 

mellan beslutsfattande avseende å ena sidan försvarsåtgärder och å andra sidan 
break-up fees. Den skillnad som i dag föreligger anser jag nämligen inte vara 
logisk ur ett lagtekniskt perspektiv och till viss del även vara för ingripande be-

träffande målbolagsstyrelsens ovannämnda beslutskompetens. Jag hävdar att den 
rimliga slutsatsen, med hänsyn till det ovanstående, torde vara att det ska åligga 
styrelsen i ett målbolag att avgöra ifall detta bolag ska ingå en break-up fee eller 

ej. Detta skulle således överensstämma med den tidigare lydelsen i kommentaren 
till TO-regeln II.17 beträffande kravet på särskilda skäl.  

5.4 Användningen av break-up fees i praktiken 
5.4.1 Break-up fees funktioner och storlek 
I USA har det visats att break-up fees leder till många fördelar.  Jag anser detta 314

vara intressant att jämföra med den ovan förda diskussion rörande Storbritanniens 
inställning till break-up fees och se detta i förhållande till den svenska inställ-
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ningen i allmänhet och Kollegiets inställning i synnerhet.  För att åstadkomma 315

det nyss nämnda är det således av intresse att belysa och ta hänsyn till vad den 

amerikanska forskningen har visat.  

Den forskning som har utförts i USA visar tydligt att break-up fees har många 

olika funktioner, bl.a. (1) skapar de en god förhandlingsposition för målbolaget, 
(2) fungerar som en ”försäkring” med kostnadstäckning som följd för budgivaren, 
(3) erfordrar att budgivaren i förväg genomför en grundlig undersökning av 

målbolaget avseende dess lämplighet som uppköpskandidat och (4) skapar 
förtroende genom att signalera till marknaden att affären är seriös.  Den första 316

funktionen anser jag vara av stor betydelse för uppsatsens andra frågeställning 

eftersom det är denna som Kollegiet, enligt mig, borde ha lagt störst vikt vid 
arbetet med förslaget rörande införandet av förbudet mot break-up fees. I likhet 
med vad som har anförts tidigare gäller att Kollegiet införde förbud mot break-up 

fees i svensk rätt i syfte att stärka målbolagets roll vid ett takeover-situation och 
på så sätt skydda dess aktieägare. Ett liknande resonemang anfördes under den 
brittiska utvecklingen. Resonemanget gick ut på att budgivaren hade fått en 

taktisk fördel över målbolaget. Därtill ansåg The Panel att deal protection-avtal av 
detta slag begränsar målbolagets möjligheter vid uppköp till nackdel för dess 

aktieägare.  Avseende detta slår emellertid den amerikanska forskningen fast att 317

målbolagets position, vid en takeover-situation, stärks när en break-up fee före-
ligger.  

Till följd av den amerikanska forskningen ställer jag mig frågande till vad som 
utgjorde stöd för både The Panel och Kollegiet i deras arbete, med hänsyn till att 

den amerikanska forskningen är tydligt vad gäller detta. Jag anser vidare att det 
kan föreligga en risk för att förbudet mot break-up fees kan vara kontraproduktivt 
mot bakgrund av de problem som förbudet syftar till att åtgärda. Syftet med 

förbudet mot break-up fees är att stärka målbolagets roll och skydda aktieägarna, 
vilket i USA visas uppnås genom att break-up fees de facto föreligger. Jag anser 
det därför inte vara helt osannolikt att förbudet mot break-up fees kan, med 

hänsyn till dess syfte i svensk och brittisk rätt, leda till att syftet inte uppfylls. 
Förbudet torde således kunna resultera i en försvagning av målbolagets för-
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handlingsposition och således än ”svagare” position för dess aktieägare, eftersom 
styrelsen får en begränsad möjlighet att agera i aktieägarnas intresse. 

Den andra funktionen är, enligt min mening, av stor praktiskt betydelse vid 
diskussionen rörande break-up fees. Jag anser att försäkringsfunktionen är ett 

väldigt viktigt incitament för budgivare att genomföra förvärv. Till följd av denna 
funktion riskerar inte budgivaren att åsamkas stora kostnader p.g.a. anlitande av 
konsulter, jurister, administrativ personal och dylikt. Vad gäller risker hänförliga 

till takeovers i allmänhet och kostnader i synnerhet anser Sevenius, vilket även 
nämns ovan, att det är budgivaren som ska stå för de risker som förekommer vid 
offentliga uppköp.  Jag delar Sevenius uppfattning till viss del eftersom jag 318

förstår systematiken i att det torde vara den part som initierar en takeover vilken 
också ska vara den som ska stå för den huvudsakliga risk som är kopplad till det 
offentliga uppköpserbjudandet. Jag anser detta dock inte innebära att ett förbud 

mot break-up fees ska vara den logiska slutsatsen av Sevenius argument. Enligt 
min mening ligger det nämligen i sakens natur och i både målbolagets samt bud-
givarens skyldighet att vidta sådana riskminimerande åtgärder som krävs för att 

uppnå att ett framgångsrikt takeover-erbjudande lämnas och skyddet för mål-
bolagets samt budgivarens aktieägare tillgodoses. Enligt mig åligger det härmed 

budgivaren att, till följd av den av Sevenius påtalade risk, förhandla med 
målbolaget i syfte att uppnå de bästa förutsättningarna för budets genomförande 
och i detta bör det ingå en möjlighet att ingå en break-up fee. I samband med 

Nordic Capitals förvärv av Munters anförde Sevenius vidare att målbolagets aktie-
ägare hade varit skyldiga att utge 12,5 mnkr ifall förvärvet hade avbrutits, vilket 
skulle innebär en ”reell värdeförlust”  för målbolagets aktieägare. Jag anser 319

dock, till skillnad från Sevenius, att detta innebär en ny riskobalans mellan 
budgivarens och målbolagets aktieägare. Obalansen består av att det numera 
endast är budgivaren som kan lida stora kostnader till följd av ett avbrutet 

takeover-förfarande. Fördelen med en acceptans för break-up fees skulle nämligen 
resultera i att parterna i ett takeover-förfarande får möjlighet att förhandla fram ett 
avtal som gör det möjligt för båda parter att fördela riskerna mellan sig.  

Beträffande det ovannämnda har det anförts kritik hävdande att det kan vara 
problematiskt att avgöra vilka kostnader ska anses vara ersättningsgilla och 

 Se ovan under avsnitt 4.1.318

 Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 2; se även ovan under avsnitt 4.1.319
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huruvida kostnaderna är för stora för att vara ersättningsgilla.  Jag finner det 320

första argumentet vara högst legitimt men hävdar samtidigt detta vara fördelen 

med break-up fees. Parterna får nämligen i förväg själva bestämma vilka 
kostnader som ska vara ersättningsgilla, vilket jag anser skapar en god förutse-
barhet i affären i ett tidigt stadie och en trygghet för målbolagets aktieägare. Den 

andra kritiken, beträffande kostnadernas storlek, är enligt mig mer problematisk ur 
ett regeltekniskt perspektiv. Jag anser dock att regelmakaren bör kunna tillämpa 
en compensatio lucri cum damno -liknande princip, likt den som är allmänt 321

vedertagen i den svenska skadestånds- och försäkringsrätten. Detta anser jag vara 
högst rimligt med tanke på den tidigare förda diskussionen avseende break-up 
feens försäkringsfunktion och uttalandet från AMN:s ordförande stadgande att 

break-up fees som medför kostnadstäckning för budgivaren torde anses vara 
förenliga god sed på aktiemarknaden.  Ett argument som ytterligare stödjer min 322

uppfattning i denna fråga anser jag vara det ovannämnda förhållandet mellan 

kostnader och försvarsåtgärder.  I Scania-Man-fallet anförde AMN att kost-323

naderna måste vara skäliga, d.v.s. marknadsmässiga och jag anser att eftersom 
försvarsåtgärder torde anses utgöra motsatsen till break-up fees bör det inte före-

ligga något hinder mot att AMN ska ha möjlighet att tillämpa samma princip även 
vad gäller break-up fees. 

De två sistnämnda funktionerna anser jag vara relevanta att analysera tillsammans 
och, i samband med den reella storleken i procent på break-up fees, anser jag det 

vara intressant att beakta dessa i samband med ifrågavarande diskussion. Det har 
tidigare i detta arbete visats att ungefär var femte takeover misslyckas i Sverige.  324

Med hänsyn till den amerikanska forskningen som visar dels att break-up fees 

tvingar budgivaren att vidta omfattande lämplighetsundersökningar av målbolaget 
och dels skapar förtroende för affären, anser jag detta tala för att problemet med 
flertalet misslyckade förvärv skulle kunna åtgärdas ifall break-up fees var tillåtna i 

svensk rätt. Enligt Stattin resulterar en föreliggande break-up fee därtill i att den 
första budpremien är högre än vad den hade varit ifall en break-up fee inte hade 

 Se mer om detta ovan under avsnitt 4.1.320

 Principen compensatio lucri cum damno innebär att ett avdrag från skadeståndet ska ske 321

motsvarande den nytta som skadelidande har haft, d.v.s en skadelidande ska inte få en 
ekonomisk fördel till följd av skadeståndet; Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 343 f.
 Se ovan under avsnitt 4.1 och se även Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, 322

s. 51.
 Se ovan under avsnitt 5.3.323

 Genom en beräkning baserad på 20 stycken förvärv per år, vilket är 280 stycken förvärv mellan 324

åren 1990-2014. Under dessa år misslyckades 60 stycken förvärv, vilket ger oss 60/280 = 21 %; 
se ovan under avsnitt 1.1. 
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ingåtts.  Jag anser detta tala starkt för att break-up fees har positiva effekter på 325

offentliga uppköpserbjudanden med hänsyn till att detta leder till stort förtroende 

för affären från marknadens sida, där förtroendet spelar en viktig roll för den 
svenska börsen. Beträffande budpremiens nivå i Nordic Capitals förvärv av 
Munters anförde Sevenius emellertid, som ovan nämnts, att ”fönstret för värde-

skapande effekter för aktieägarna är mycket litet”  vilket jag anser vara en 326

tveksam slutsats. Det framstår som att Sevenius har förbisett det faktiska resultat 
av den break-up fee som förelåg vid det ovannämnda förvärvet. Budnivån höjdes 

med 700 mnkr och uppenbarligen resulterade detta i ett stort utrymme för värde-
skapande effekter. Ifall man därtill tar hänsyn till den amerikanska forskningen 
som visar att desto större en break-up fee är, desto större är chansen för att 

förvärvet i fråga lyckas anser jag det framstå som självklart att det finns stort 
utrymme för värdeskapande effekter. Jag anser att detta bör kombineras med att 
marknadens reaktion på föreliggande break-up fee är neutral ifall värdet på break-

up feen inte är oskäligt högt. Enligt min mening talar detta för att break-up fees 
underlättar situationen för både budgivare och målbolag. 

5.4.2 Insiderproblematik och break-up fees 
Sedan tidigare är det känt att det föreligger viss problematik när budgivaren 

genomför en due diligence-undersökning i kombination med dess möjliga position 
som insider.  Insiderproblematiken vid due diligence-undersökningar består i 327

korthet av att det föreligger stor sannolikhet för att den potentiella budgivaren får 

tillgång till information som målbolaget inte har offentliggjort för marknaden. 
Detta skulle i sin tur medföra att budgivaren blir en insider i MmL:s mening och 
omfattas således av handelsförbudet.  Detta resulterar i att budgivaren som har 328

genomfört en due diligence-undersökning kan drabbas av problem ifall denne äger 
aktier i målbolaget men vill inte, efter en genomförd due diligence-undersökning, 
lämna ett offentligt uppköpserbjudande eller behålla sina aktier p.g.a. erhållen 

negativ information.  Problemet grundar sig i  att målbolaget inte är skyldigt att 329

offentliggöra den lämnade informationen ifall budgivaren beslutar att inte lämna 

 Se ovan under avsnitt 4.3.325

 Sevenius, Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden, s. 2; se även ovan under avsnitt 4.1.326

 Se mer om detta i bl.a. Stattin, Takeover, s. 230 ff. och Stattin, Om due diligence-327

undersökningar vid takeover-erbjudanden, s. 756 ff.
 MmL 2 § 1 men.328

 Jfr. med vad som anförs ovan under avsnitt 3.2.1.1.329
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ett offentligt erbjudande vilket resulterar i att budgivaren förblir en insider tills 
målbolaget, av annan anledningen, offentliggör informationen.  330

Kollegiets införande av förbudet mot break-up fees har, enligt mig, resulterat i att 
det numera finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid den ovannämnda 

problematik vilken Stattin anförde. Denna aspekt knyter an till storleken på break-
up feen i allmänt och kostnadstäcknings- samt försäkringsfunktionen i synner-
het.  Jag anser att den ”försäkringsfunktion” som numera är borttagen leder till 331

mer ingripande konsekvenser vid de ovanstående fallen där budgivaren ej vill 
lämna ett offentligt uppköpserbjudande eller behålla sina aktier. En budgivare har, 
i likhet med målbolaget, en plikt att agera i aktieägarnas intresse. Ifall denne 

sedan tidigare innehar aktier i det potentiella målbolaget och till följd av due 
diligence-undersökningen upptäcker information som leder till att denne inte 
längre vill behålla aktierna, leder handelsförbudet till att budgivaren torde få se 

sin tidigare investering minska i värde när den icke-offentliggjorda informationen 
blir allmänt känd på marknaden. Ifall handelsförbudet inte hade förelegat torde 
budgivaren ha sålt av sitt aktieinnehav, vilket i en sådan situation måste anses 

utgöra ett agerande som är förenligt med aktieägarnas intresse. Handelsförbudet 
förhindrar härmed budgivaren att agera i aktieägarnas intresse. Detta är självklart 

något som inte går att förhindra och jag anser inte heller det vara problematiskt i 
sig självt. Samtidigt gäller dock att ifall förbudet mot break-up fees ej hade införts 
hade budgivaren kunnat ”försäkra” sig mot den ovannämnda situation. Break-up 

feen hade i en sådan situation fungerat som en kostnadstäckning och ersättning för 
den förlust som budgivaren torde drabbas av till följd av att värdet på dess aktie-
innehav minskar. Jag anser att det aktuella förbudet utgör ett hinder för bud-

givaren att åstadkomma denna ”försäkringsfunktion”. Enligt mig torde förbudets 
konsekvenser i sin tur leda till att budgivare, vilka sedan tidigare äger aktier i mål-
bolaget, löper en större förlustrisk som de samtidigt numera heller inte har möjlig-

het att riskminimera. Detta hade varit möjligt att åstadkomma genom exempelvis 
en break-up fee.  

Den ovanstående riskökningen och omöjlighet till riskminimering kan, i ett värsta 
scenario, leda till att budgivare avstår från att genomföra takeovers. Jag anser ett 
sådant resultat vara negativt för dels aktieägarna, vilka kan äga ett bolag med en 

 Se 4 st. i kommentaren till TO-reglerna II.20; Se även ovan under avsnitt 3.2.1.1.330

 Se ovan under avsnitt 4.1 och 4.3.331
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ineffektiv ledning och dels bolagens möjlighet till värdeskapande effekter, så som 
synergieffekter. Den kritik som har anförts mot break-up fees hävdande att break-

up fees ”can make a transaction more expensive [– – –] and […] discourage 
competing bidders”  är säkerligen korrekt, men sett ur ett större perspektiv anser 332

jag detta argument aldrig bli aktuellt ifall bolag hellre avstår från att genomföra 

förvärv än att riskera stora kostnader utan möjlighet till att uppnå kostnads-
täckning.  

 Mayanja, No-shop, No-talk and Break-up Fee Agreements, s. 11; Se mer om detta ovan under 332

avsnitt 4.3.
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6 Slutsats och avslutande kommentar 
6.1 Något om tolkning av inhemsk rätt med stöd av utländsk rätt  
Utländsk rätt har varit av stor betydelse för detta arbete. Jag anser det därför vara 
på sin plats att mot bakgrund av huvudämnet i detta arbete även bidra till den 
pågående diskussionen vad gäller huruvida det torde vara möjligt att ur ett korrekt 

juridiskt perspektiv tolka svensk rätt med hjälp av utländsk rätt, i syfte att få väg-
ledning vid exempelvis de lege ferenda-resonemang. 

Till att börja med bör det påpekas att vad gäller denna problematik är det själv-
klart väldigt svårt att med säkerhet klarlägga förhållandet mellan inhemsk och 
utländsk rätt. Beträffande detta förhållande har det visats tydligt att den brittiska 

utveckligen på börsrättens område har varit inspirationen för den svenska regel-
makaren vid utveckligen av de svenska TO-reglerna. I samband med detta och 
som ett bidrag till den ovanstående diskussionen i allmänhet har Nyström och 

Sjöman anfört följande: 

”Oaktat den betydelse som inspirationskälla den brittiska regleringen haft för 
svenskt vidkommande är det emellertid också viktigt att minnas vad som anfördes 
redan i inledningen till 1971 års regler, nämligen att somligt av vad som är gällande 
rätt i London är främmande i svensk kontext. Sedan 1971 har visserligen den 
europeiska takeover-regleringen konvergerat väsentligt [– – –] men alltjämt finns 
beaktansvärda skillnader i såväl rättslig miljö som marknadspraxis och tradition”  333

(min kurs.). 

Vad gäller denna diskussion rörande break-up fees i svensk rätt anförde de ovan-
nämnda författarna följande: 

”Den för svenskt vidkommande mest intressanta och radikala förändringen i London 
är […] förbudet mot break fees och andra deal protection-arrangemang. Här finns 
skäl att följa hur marknadspraxis och marknadsuppfattningar i Sverige och övriga 
medlemsstater påverkas av ställningstagandena i London och också överväga om 
modifikationer även i den svenska regleringen bör göras.”  334

Enligt min mening är det ofrånkomligt att, ur ett börsrättsligt perspektiv, inte 

enbart beakta den engelska utveckligen, utan även den amerikanska. Jag anser att 
regelmakaren bör ta hänsyn till och inse, trots att det föreligger skillnader mellan 

 Nyström & Sjöman, I: Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, s. 101.333

 Nyström & Sjöman, I: Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, s. 101.334
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exempelvis brittisk och svensk ”rättslig miljö som marknadspraxis och tradi-
tion” , att börsrätten är så pass internationell i dag – vilket den inte torde ha varit 335

år 1971 – att en allmänt accepterande inställning till utländsk rätt erfordras vid 
föreliggande tolkningsbehov. Jag anser således denna acceptans vara nödvändig, 
på ett övergripande plan, för att börsrätten även i framtiden ska kunna vara 

ändamålsenlig och nå en lyckad rättsutveckling som ligger i linje med utveckligen 
på marknaden.  336

Ur ett specifikt perspektiv, d.v.s. vad gäller diskussionen avseende break-up fees, 
anser jag dock att den svenska utvecklingen har uteslutande påverkats av den 
brittiska rättspolitiska utvecklingen, vilken har fått ett allt för stort tolknings-

företräde i svensk rätt. Detta har resulterat i att amerikansk rätt – och även all 
övrig utländsk rätt som kan aktualiseras avseende denna problematik – har 
förbisetts vid arbetet gällande de modifikationer vilka utgör grunden till dagens 

förbud. Den brittiska utveckligen baserar sig på brittisk rättspolitik, vilken i sin tur 
har sin grund i dels Londonbörsens krisfyllda historia och dels i Krafts uppköp av 
Cadbury. Sådan problematik, lik den i Storbritannien, har inte förekommit i 

Sverige. Jag anser att eftersom svensk rätt fortfarande är skild från den utländska 
och till vis del självständig i sin utveckling, anser jag att den svenska regel-

makaren har påverkats av den brittiska utvecklingen i alltför stor utsträckning. Till 
följd av detta anser jag att den brittiska påverkan på svensk rätt, beträffande 
break-up fees, har blivit alltför omfattande. 

6.2 Den första frågeställningen 
Mot bakgrund av vad som har anförts i ovanstående kapitel anser jag att 
införandet av förbudet mot break-up fees i svensk rätt kan få för långtgående 
negativa konsekvenser. Det är tydligt att förtroendet för marknaden är bland det 

mest centrala för marknadens aktörer, vilket upprätthålls främst av marknadens 
självreglering. Sir Nicholas Goodison uppmärksammade det ovanstående så tidigt 
som år 1987 och anförde följande: 

”There is no financial system in the world which does not depend to a large extent 
on the moral standards and disciplines on self-regulation.”  337

 Nyström & Sjöman, I: Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, s. 101.335

 Jfr. med vad jag har anfört som grund för detta ovan under avsnitt 5.1.336

 The Panel, Report on the Year ended 31st March, 1987, s. 3.337
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Jag delar Sir Goodison ovanstående åsikt eftersom jag, på ett allmänt plan, finner 
det vara av stor betydelse för marknaden och aktörernas förtroende för densamma 

att en marknadsaktör – Kollegiet och AMN för Sveriges del – sätter ramarna för 
den börsrättsliga regelutvecklingen. Missta mig emellertid ej, den börsrättsliga 
utvecklingen får inte, menar jag och som nämnts ovan, vara för specifik och 

ingripande. I syfte att upprätthålla förtroendet och tillförlitligheten för marknaden 
anser jag det vara nödvändigt att lagstiftningen och självregleringen ej bör vara 
alltför ingripande. En alltför långtgående reglering kan enligt mig nämligen 

resultera i att marknadsaktörernas förtroende för marknaden minskar eftersom det 
kan uppstå en osäkerhet för marknadens kompetens, i det fall lagstiftaren eller 
Kollegiet anser sig vara tvunget att ingripa.  

Enligt min åsikt leder förbudet mot break-up fees, ur ett juridiskt perspektiv, till 
att målbolag och budgivare kommer att söka efter nya möjligheter att ingå 

liknande deal protection-avtal i syfte att uppnå den ovannämnda försäkrings- och 
kostnadstäckningsfunktionen. Jag ser det inte som en omöjlighet att använd-
ningen av irrevocable undertakings kommer att öka väsentligt till följd av detta.  338

Ifall användningen av irrevocable undertakings skulle öka utgör denna konsek-
vens av förbudet mot break-up fees ännu en ny dimension av problematik, vilken 

jag anser att Kollegiet bör ta hänsyn till vid nästkommande utvärdering av för-
budet mot break-up fees. Skälet till detta är att irrevocable undertakings är ett 
avtal som ”[t]ypiskt sätt innebär […] att aktieägaren förpliktat sig att avge accept 

oavsett senare händelseutveckling”  (min kurs.) och dessa anses vara förenliga 339

med god sed på aktiemarknaden.  I detta fall tvivlar jag starkt på att Kollegiets 340

syfte var att öka användningen av irrevocable undertakings. Det sistnämnda är 

nämligen ett resultat av att syftet med förbudet mot break-up fees är att skydda 
målbolagets aktieägare och irrevocable undertakings leder till att aktieägarna får 
ännu mindre inflytande över budgivningsprocessens utfall, eftersom ett sådant 

avtal förhindrar aktieägarna från att acceptera ett bud från en alternativ budgivare 
till följd av den tidigare ingångna förpliktelsen gentemot den första budgivaren. 
Ur detta perspektiv skulle således break-up fees resultera i ett bättre skydd för 

målbolagets aktieägare.  

 Se ovan i figur 4.338

 Stattin, Takeover, s. 196.339

 Stattin, Takeover, s. 197.340
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Tidigare i detta arbete konstaterade jag att det torde vara målbolagsstyrelsen som 
har störst kompetens att vidta korrekta beslut vid ett offentligt uppköps-

erbjudande.  Beträffande konsekvenserna för målbolagsstyrelsen anser jag 341

förbudet mot break-up fees leda till att styrelsen, som trots allt har ”en central roll 
i sammanhanget […]” , har berövats sin beslutskompetens över bolaget och det 342

har uppstått en maktobalans mellan AMN och målbolagsstyrelsen vid offentliga 
uppköpserbjudaden. Det torde vara självklart att vi i framtiden får reda på hur 
många dispensavgöranden AMN har fattat beträffande break-up fees och att det 

inte finns något som hindrar AMN att i sådana fall inhämta målbolagsstyrelsens 
åsikt avseende ingående av break-up fees mot bakgrund av aktieägarnas intresse. 
Jag anser emellertid att med tanke på att aktiebolags- och aktiemarknadsrätten 

präglas till viss del av ekonomiska ändamål , torde det ovanstående vara högst 343

ekonomiskt ineffektivt med hänsyn till de transaktionskostnader som torde vara 
förenade med det nyss nämnda förfarandet.  

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv torde det aktuella förbudet medföra att bud-
givaren avstår från att genomföra förvärv till följd av att denne inte kan försäkra 

sig om att budet kommer att fullföljas och således att denne inte drabbas av 
onödiga kostnader. Detta torde i sin tur ha en negativ inverkan på den svenska 

aktiemarknaden eftersom aktieägare kan gå miste om de synergieffekter som upp-
nås genom förvärv. Därtill kommer att aktieägarna kan drabbas negativt till följd 
av att de bolag som inte drivs på ett effektivt sätt och vilka skulle ha blivit föremål 

för ett uppköp ifall förbudet mot break-up fees ej förelegat, i framtiden ej blir upp-
köpta och företagskontrollen stärks.   344

6.3 Den andra frågeställningen 
Sett ur ett generellt perspektiv anser jag att den svenska utvecklingen rörande 

break-up fees har, till följd av den ovan förda diskussionen, ej tagit hänsyn till den 
amerikanska forskningen och endast sett till den motsvarande brittiska utveckling-
en. Jag ställer mig allmänt skeptisk till det svenska förbudet eftersom jag inte ser 

vilka positiva konsekvenser det nya förbudet torde medföra i förhållande till de 
ändamål som den tidigare lydelsen i kommentaren till TO-regeln i II.17 tillgodo-
såg.  

 Se ovan under avsnitten 5.2 och 5.3.341

 Se 1 st. i kommentaren till TO-reglerna II.17; Se även ovan under avsnitt 3.2.2.1.342

 Se ovan under avsnitt 1.4.1.343

 Se ovan under avsnitt 1.1 och särskilt not 14.344
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Vidare gäller att mot bakgrund av den problematik som kan uppstå mellan 
styrelsen och aktieägarna i ett målbolag samt att målbolagsstyrelsens för-

handlingsposition torde försvagas till följd av det införda förbudet, vilket strider 
mot dess syfte, finner jag förekomsten av det aktuella förbudet vara högst 
problematiskt. 

Med hänsyn till att Stattin hävdar att den avtalsrättsliga principen avseende culpa 
in contrahendo kan aktualiseras vid frågor beträffade break-up fees , anser jag 345

att Kollegiet borde ha värnat om ytterligare en grundläggande avtalsrättslig 
princip, nämligen avtalsfriheten. Till följd av att målbolagsstyrelsens besluts-
kompetens inskränks som ett resultat av förbudet anser jag detta leda till att mål-

bolagsstyrelsens möjlighet till att ingå avtal med budgivare minskas. Mot bak-
grund av att den tidigare regleringen av break-up fees var, enligt min åsikt, högst 
ändamålsenlig anser jag den nuvarande inskränkningen vara för ingripande. 

Jag anser att förbudet mot break-up fees varken torde resultera i att målbolagets 
roll vid ett takeover-förfarande stärks eller i ett ökat skydd för dess aktieägare. Till 

följd av detta uppnår förbudet inte heller Kollegiets syfte med bestämmelsen. I 
stället anser jag det vara lämpligt att det i TO-reglerna införs en konkret sanktion 

för de fall målbolagsstyrelsen ej agerar i aktieägarnas intresse under en takeover. 
Ett alternativ till detta skulle vara att AMN i ett avgörande fastslår att aktieägarna 
kan i den ovanstående situationen hålla bolagsledningen skadeståndsskyldiga 

enligt ABL och på så sätt skapar ett tydligt incitament för bolagsledningen att 
agera i aktieägarnas intresse vid en takeover.  346

Mot bakgrund av vad som hittills har anförts i detta arbete anser jag att införandet 
av förbudet mot break-up fees torde ha varit en förhastad åtgärd från Kollegiets 
sida. För denna ståndpunkt talar även det Stattin anförde, nämligen att det ”[fanns] 

inga indikationer på att svensk rätt skulle följa de brittiska förslagen om 
totalförbud […]” . Med hänsyn till detta anser jag att införandet av förbudet mot 347

break-up fees måste anses vara en anmärkningsvärd och tämligen förhastad 

åtgärd. Enligt min åsikt borde förbudet i TO-reglerna i II.17a således ej ha införts 
i svensk rätt.  

 Se ovan under avsnitt 4.1.345

 ABL 29 kap. 1 §.346

 Stattin, Deal protection och god sed på aktiemarknaden, s. 52; Se även ovan under avsnitt 4.1. 347
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