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Abstract 

 

This thesis deals with the Target Board’s duty of loyalty and liability toward the shareholders when 

a takeover offer is made. Through the Takeover Code the Target Board is obliged to follow certain 

rules in the event of a takeover offer. These rules consist of different tasks to perform along with 

cementing the Target Board’s role. These rules are especially important for the shareholders due 

to their minuscule involvement during the takeover. According to The Takeover Code the Target 

Board must act in the interests of shareholders in matters relating to the offer. This rule does not 

contain any specifics on what it implies. This has been one of the main questions in this thesis. It 

is of great importance to the shareholders that this rule is abided by due to their minuscule 

involvement during a takeover. Due to the significance of the Target Board’s role in a takeover 

offer it is important that the Target Board can be subject to liability for inadequate conduct in light 

of the offer. However, there is no directly applicable liability provision available. 

 This thesis applies legal dogmatic method, legal analysis method and comparative method 

to examine the meaning of “the shareholders’ interest”, if there exists a duty of loyalty toward the 

shareholders and if so, what it does entail. The lack of expressed applicable liability provisions 

motivated an investigation if other liability provisions are applicable. The goal of the comparisons 

is to enrich the legal debate in Swedish law with appropriate legal arguments. 

 The author concludes that there exists a duty of loyalty toward the shareholders. This duty 

of loyalty consists of an obligation to act in the best interests of shareholders, specifically it means 

to strive for the best takeover offer possible. This duty of loyalty also contains an obligation to 

avoid conflicting interests and a principle of equal treatment towards the shareholders. However, 

this duty of loyalty is not protected by a liability provision under Swedish law. Alternative liability 

provisions have been sought out and tried but no definite answer can be given on their applicability. 

The Swedish law maker ought to regulate this inadequacy in the future to ensure a more effective 

and foreseeable regulation and to ensure the interests of the shareholders. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

You guys are communists! Så utbrast den amerikanska advokaten och föreläsaren skämtsamt om 

den svenska bolagsrätten. Vidare anförde han att: the board is serving the downstairs people 

instead of the people upstairs. Vad han fann märkligt var att styrelsens lojalitetsplikt gällde mot 

bolaget och inte mot aktieägarna. Tydligen kunde denna konstruktion innebära intressanta 

rättsfrågor i samband med offentligt uppköpserbjudande1, eller takeover som det fortsättningsvis 

kommer att kallas under uppsatsen.2 Den här uppsatsen kommer att behandla målbolagsstyrelsens 

lojalitetsplikt gentemot aktieägarna under ett takeover-erbjudande och dess skadeståndsansvar 

gentemot aktieägarna vid brott mot lojalitetsplikten. 

 En takeover är ett erbjudande att förvärva samtliga eller en del av aktierna hos ett 

aktiebolag som har sina aktier upptagna till handel på en reglerad marknad, börs.3 Ett bolag som 

har sina aktier upptagna till handel på en börs har förpliktigat sig att följa börsens regelverk. Bland 

de regler finns takeover-reglerna som gäller mot budgivaren och målbolaget, det bolag som är 

föremål för en takeover. Takeover-reglerna ålägger styrelsen i målbolaget vissa skyldigheter som 

den ska följa eftersom aktieägare i ett börsbolag är många och det är opraktiskt att förhandla med 

individuella aktieägare. Det krävs därför ett stort mått av förtroende för uppdraget som 

målbolagsstyrelse.4 Den huvudsakliga skyldigheten innebär att målbolagsstyrelsen ska beakta 

aktieägarnas intresse i alla frågor relaterade till takeover-erbjudandet.5 Ett problem är att detta 

intresse inte konkretiseras i takeover-reglerna, vad betyder det att beakta aktieägarnas intresse? 

Hur ska målbolagsstyrelsen bära sig åt? Hur förhåller det sig med den aktiebolagsrättsliga plikten 

att handla i bolagets intresse? Enligt ordalydelsen borde begreppen innebära två olika saker, och i 

sådana fall kan den ena plikten stå i kontrast till den andra? Osäkerheten på begreppens konkreta 

innebörd och förhållande med varandra gör det till en intressant rättsfråga att undersöka. 

                                                 
1 Den vedertagna engelska benämningen takeover kommer att användas framöver i uppsatsen eftersom benämningen 

offentligt uppköpserbjudande kan förknippas med den offentliga upphandlingsrätten. 
2 Green, Adam & Marcelius, Patrik, 2017, Målbolagsstyrelsens ansvar i M&A-transaktioner [föredrag], Mannheimer 

Swartling, Stockholm, 2017-02-23. 
3 1 kap. 2 § LUA. 
4 Nyström, Göran & Sjöman, Erik, Aktieägares rättigheter, Aktieägares intresse, målbolagsstyrelsens ansvar?, 

Svernlöv, Carl (red.), Stockholm Centre for Commercial Law, skriftserie nr 10, Stockholm, 2009, s. 11f. 
5 Punkt II.17 i takeover-reglerna. 
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 Till skillnad från den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten finns det ingen tydlig 

skadeståndssanktion vid illojalt handlade av målbolagsstyrelsen under ett takeover-erbjudande. 

Det är märkligt att en sådan stor transaktion som kan få stora ekonomiska och strukturella 

konsekvenser inte är sanktionerad. För att avvärja från oönskade beteenden är 

handlingsdirigerande sanktioner lämpligt att överväga.6 Eftersom det inte finns någon direkt 

tillämplig sanktionsbestämmelse, kan skadeståndsansvar grundas på alternativa sätt? I sådana fall 

är det intressant att undersöka var målbolagsstyrelsens lojalitetsplikt gentemot aktieägarna har sin 

rättsliga grund. Den rättsliga grunden kan vara avgörande för skadeståndsfrågan, om skadestånd 

överhuvudtaget kan utgå. Eftersom den svenska regleringen förvånande en utländsk advokat vore 

det intressant att kasta blickar mot utländsk rätt för att undersöka om den svenska regleringen är 

så säregen och märklig. Eftersom den svenska regleringen tycks vara så oklar, på ett område där 

stora summor kan stå på spel, är det ett utmärkt ämne att undersöka inom ramen för en uppsats. 

Vad innebär lojalitetsplikten? Vad är dess rättsliga grund? Kan målbolagsstyrelsen begå brott den 

lojalitetsplikten? Finns det en rättslig grund för skadestånd? Mot bakgrund av detta har uppsatsen 

syfte och frågeställningar framställts. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rätt angående målbolagsstyrelsens 

lojalitetsplikt gentemot aktieägarna under ett takeover-erbjudande och rättsliga grunden för 

målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar gentemot aktieägarna. Särskild uppmärksamhet kommer 

att riktas åt att konkretisera innehållet av målbolagsstyrelsens lojalitetsplikt vid takeover-

situationer. Syftet är att undersökningsvist kasta utblickar mot utländsk rätt att berika den 

inhemska rätten med rättsliga argument och för att föra en de lege ferenda diskussion kring 

lojalitetsplikten och skadeståndsansvaret. Uppsatsens syften ska uppfyllas medelst: 

• att undersöka innehållet av målbolagsstyrelsens lojalitetsplikt gentemot aktieägarna och 

dess rättsliga grund utifrån aktiemarknadsrätten. 

• att undersöka begreppen bolagets intresse och aktieägarnas intresse och redogöra för dess 

innebörd utifrån aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten. 

                                                 
6 Lindskog, Stefan, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), 4u, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 68; 

Stattin, Daniel, Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, Uppsala 

universitets tryckeri, Uppsala, 2008, s. 364f; 29 kap. 1 § ABL. 
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• att undersöka rättsliga grunden för skadeståndsansvaret gentemot aktieägarna för 

målbolagsstyrelsens culpösa eller illojala agerande vid en takeover-situation som skadar 

målbolagets aktieägare. 

 

Genom att ha uppnått syftet önskar författaren att ha bidragit till ytterligare analys av dessa 

rättsfrågor vars rättsläge var högst oklara under arbetets gång. 

 

1.3 Avgränsningar 

Begränsningar i vissa aspekter har gjorts för att lägga fokus på uppsatsens kärnområde: 

lojalitetsplikten, övergripande intressekonflikter och målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar 

gentemot aktieägarna vid en takeover-situation. Det är endast lojalitetsplikten och skadestånd i 

förhållande till målbolagets aktieägare som kommer att behandlas, därav kommer inte spörsmål 

om styrelsens ansvar i förhållande till tredje man, borgenärer eller bolaget inte att behandlas 

eftersom de faller utanför ändamålen för uppsatsen.7 Inte heller kommer förluster som bolaget 

åsamkas genom administrativa sanktionsavgifter på aktiemarknaden att beröras, även om 

målbolagsstyrelsen kan ha varit orsaken till skadan. Emellertid kommer den aktiebolagsrättsliga 

regleringen av skadestånd att uppmärksammas för att belysa diskussionen och för jämföra dess 

ändamål med aktiemarknadsrätten. 

 En avgränsning har gjorts för att endast behandla takeover-situationer utifrån börserna 

NASDAQ OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB och därmed endast att avse 

aktiemarknadsbolag noterade på nämnda börser eftersom de är till sina transaktioner störst. Båda 

börser har antagit takeover-reglerna.8 Följaktligen kommer inte bolag listade på handelsplattformer 

inte att beröras. 

 Eftersom de svenska takeover-reglerna endast förpliktigar uppgifter till målbolagsstyrelsen 

angående takeovers kommer endast deras ansvar att diskuteras, inte andra ledningsorgans ansvar 

som VD:s eller revisorns.9 Fokus kommer att ligga på den rättsliga ansvarsgrunden för 

skadeståndsansvaret på grund av målbolagsstyrelsens illojalitet gentemot aktieägarna. 

                                                 
7 Det kan finnas situationer när styrelsen inkräktar på bolagets bundna aktiekapital som aktualiserar styrelsens ansvar 

i förhållande till bolagets borgenärer. 
8 Nyström, Göran & Ohlsson Robert & Sjöman, Erik & Skog, Rolf, Takeover-reglerna – En kommentar, 4u, 

Nordstedts, Stockholm, 2015, s. 15. 
9 Punkterna II.17, II. 17 a, II.18, II.19 och II.20 i takeover-reglerna. 
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 Angående utblickar mot utländsk rätt kommer inte några djupare analyser av utländska 

rättsområdet att göras utan de ska beaktas och belysa olika lösningar och argument som kan 

tillföras den svenska regleringen.10 De utländska rättsordningar som ska särskilt beaktas är: 

amerikansk och engelsk rätt, eftersom de svenska takeover-reglerna har hämtat sin inspiration 

därifrån; och de nordiska länder eftersom de har en geografisk och politisk närhet som dessutom 

påverkas av EU-lagstiftning. 

 Andra rättsområden som straffrätten, skatterätten, reglerna om korrekt informationsgivning 

eller annan offentlig rätt kommer inte att behandlas eftersom de faller utanför uppsatsens 

kärnområde. 

 

1.4 Metod 

Den här uppsatsen kommer huvudsakligen att utgå ifrån en rättsdogmatisk metod med 

utgångspunkt i rättskälleläran och fastställande av gällande rätt. Aktiemarknadsrätten är utpräglad 

av egna rättskällor och rättstillämpare. Aktiemarknadsrätten har mycket självreglering vilket 

utmärker den från andra mer traditionella rättsområden. Uppsatsen kommer att innehålla inslag av 

komparativa utblickar mot andra rättsordningars system. Uppsatsen kommer även att utgå ifrån en 

rättsanalytisk och rättspolitisk metod för att utöka de lege ferenda diskussioner. Genom dessa 

metoder ska uppsatsens syften och frågeställningar uppfyllas. 

 Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är den rättsdogmatiska metoden vars syfte är att 

fastställa gällande rätt med genom att använda sig av de juridiska rättskällorna. De vedertagna 

rättskällorna i hierarkisk ordning är: lagstiftning, praxis, lagförarbeten och doktrin.11 Jag kommer 

att använda de vedertagna tolkningsmetoderna för är att tolka rättskällorna. Den rättsdogmatiska 

metoden ämnar sig väl för uppsatsens syften och frågeställningar eftersom jag utgår från. de lege 

lata. 

 I rättsdogmatiska redogörelser ligger fokus på att sammanväga rättskällorna och komma 

fram till ett korrekt svar.12 Aktiemarknadsrätten är ett särskilt rättsområde eftersom dess rättskällor 

har nationellt och internationellt ursprung med ett reciprokt förhållande. Takeovers regleras av ett 

                                                 
10 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, 2u, Thomson 

Reuters, Stockholm, 2009, s. 29. 
11 Kleineman, Jan, Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 

21. 
12 Kleineman, Jan, Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), s. 22. 
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EU-direktiv som inkorporerades i svensk rätt genom lagen om offentliga uppköpserbjudanden 

[Cit. LUA], myndighetsföreskrifter och självreglering. Tillämpningsorgan inom 

aktiemarknadsrätten är domstolar, myndigheter och det privata organet Aktiemarknadsnämnden 

[Cit. AMN]. I aktiemarknadsrätten kan självregleringsreglerna användas som tolkningsdata för när 

lag eller föreskrifter ska tolkas. Lag och föreskrifter ska tolkas fördragskonformt. De 

aktiemarknadsrättsliga rättskällornas inbördes förhållande anses vara både hierarkisk och cirkulär 

eftersom regleringar har utvecklats och påverkat varandra.13 Den dynamiska användningen av 

rättskällorna enligt rättsdogmatiken är dess kännetecken14, men i aktiemarknadsrätten kan det 

upplevas särskilt svåröverskådligt på grund av rättskällornas växelverkan. Essentiellt för metoden 

i denna uppsats är att skilja på de rättsdogmatiska tolkningsprinciper och de överliggande 

ändamålen med aktiemarknadsrätten och rättsområdets utmärkande argument. 

 För att få svar på en rättslig fråga är första steget att beakta en rättskälla genom en logisk 

grammatisk tolkning av rättskällan och dess rekvisit. Det här gäller främst takeoverdirektivet och 

LUA med sina förarbeten och takeover-reglerna. Dilemman med att extrahera lojalitetsplikten eller 

rätten till skadestånd endast ur reglernas skrivning är att det varken ges någon ledning i begreppet 

eller finns någon uttrycklig skadeståndsbestämmelse. Därav räcker det oftast inte med en logisk 

grammatisk tolkning av de skrivna reglerna, svaret på en rättsfråga får merendels utvinnas genom 

olika rättskällor.15 

 Rättsdogmatiken utgår oftast från en konkret frågeställning där mycket tankeverksamhet 

går åt att analysera om frågan är relevant eller korrekt ställd.16 Det gör sig lämpat för 

aktiemarknadsrätten eftersom AMN löser konkreta frågor snabbt och effektivt.17 Prima facie kan 

det tyckas problematiskt att applicera rättsdogmatiken på aktiemarknadsrättens mer övergripande 

principiella frågor som lojalitetsplikten. Emellertid finns det principer inbäddade i de olika 

regelverken och förarbeten för att säkerställa reglernas ändamålsenlighet.18 Tolkningar av 

principer som framstår som mest ekonomiskt effektiva är att föredra i ändamålsenliga tolkningar, 

eftersom aktiemarknadens syfte är att underlätta kapitalinsamling och ökning av välståndet.19 

                                                 
13 Stattin, 2009, s. 44. 
14 Kleineman, Jan, Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), s. 32. 
15 Stattin, 2009, s. 83. 
16 Kleineman, Jan, Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), s. 23. 
17 Stattin, 2009, s. 43f. 
18Takeoverdirektivets inledande skäl och takeover-reglernas inledning innehåller sådana principer. I förarbetena 

framgår det ur Prop. 2005/06:140 s. 41ff. 
19 Stattin, 2009, s. 64, fotnot 94. 
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Ändamålen kommer att utvinnas ur de EU-rättsliga och svenska förarbetena. Men mer än sällan 

räcker inte en ändamålstolkning. I vissa situationer kan det finnas konkurrerande principer eller 

ändamål där ena inte väger tyngre än det andra. I den situationen är det lämpligt med systematiska 

tolkningar eftersom det sätter rättsfrågan i ett större sammanhang. Att sätta frågan i ett större 

sammanhang kommer att leda till en tolkning som motverkar motsägelser inom rättsområdet och 

främjar en lämplig lösning i dess helhet.20 Doktrin kommer att vara huvudkällan för rättsfrågornas 

inbördes systematik. 

 Ett problem med metoden är att den lägger mycket vikt på normerna och lägger inte vikt 

på hur normerna tillämpas rent praktiskt i de olika avgörande instanserna. Metoden innebär en risk 

för bristande empiri som skulle kunna avhjälpas genom gedigna observationer av omvärlden. Dock 

måste omvärldsobservationerna göras med försiktighet annars kan analysen de lege lata 

förvrängas. En sådan analys kan däremot berika de lege ferenda analysen.21 En annan uppfattning 

menar att rättsdogmatiken är i sig själv rättssystemet i form av ett normativt system och inte syftar 

till den praktiska tillämpningen.22 Frågan väcks då om rättsdogmatiken inte är en vetenskaplig 

metod utan snarare en systematisk metod med ett vetenskapligt syfte.23 Eftersom denna uppsats 

inte endast innehåller de lege lata analyser utan även de lege ferenda diskussioner skulle den 

använda metoden i uppsatsen kunna förklaras vara rättsanalytisk eller rättspolitisk. Jag är av 

uppfattningen att ett värderande och kritiskt förhållningssätt faller inom ramen för den 

rättsdogmatiska metoden i vid bemärkelse. I uppsatsen kommer gällande rätt att konstateras och 

dessutom kritiseras. För att vidare kunna analysera och kritisera gällande rätt tillämpas den 

rättsanalytiska och rättspolitiska metoden som tillåter friare former av argumentation för att 

tillgodose kunskapsintresset, även om de skrivna reglerna och praxis utgör gällande rätt förhindrar 

det inte en granskning av rätten. Granskningens syfte är att diskutera en ändamålsenlig reglering. 

Den friare formen av argumentation utvidgar utbudet av vedertagna källor, källor som enligt den 

rättsdogmatiska metoden inte skapar gällande rätt. Ett exempel är utländsk rätt, som inte kan rent 

strikt fastställa gällande rätt, men som kan bidra med intressanta argument.24 Eftersom rättsläget i 

                                                 
20 Stattin, 2009, s. 83f. 
21 Stattin, 2009, s. 24. 
22 Jareborg, Nils, Rättsvetenskapen som vetenskap, SvJT 2004, s. 9. 
23 Jareborg, s. 8. 
24 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3u, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 45ff. 
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svensk rätt är ännu oklar medan utomlands finns det olika lösningar på frågorna, kommer 

komparativa utblickar av utländsk rätt blir aktuellt för att berika diskussionen. 

 Det måste göras ett förtydligande om den komparativa metoden. Den kan antingen 

användas för att med genomgående redovisningar fastställa gällande rätt i utländska rättsordningar 

för att jämföra med den svenska rättsordningen, eller användas för att göra utblickar som kastar 

ljus över svensk rätt. De utländska utblickarna används då som argumentationsmedel för 

diskussioner kring svensk rätt.25 I denna uppsats kommer den senare varianten av komparativa 

metoden att användas. Många regler har numera utländskt ursprung, med lån från olika 

rättsordningar i de olika rättskällorna.26 Gemensamt för den inhemska självregleringen och EU-

rättsliga lagstiftningen är att de båda har inspirerats och skapats i bakgrund av den engelska 

regleringen på takeover-området, City Code on Takeovers and Mergers [Cit. The Takeover 

Code].27 Därför finns det goda skäl att diskutera takeover-frågor ur ett komparativt perspektiv, dels 

för att fastslå gällande rätt i den svenska rättsordningen genom utländska jämförelser och dels för 

att finna lämpliga argument.28 

 Takeover-reglerna är uppbyggda på två grunder: ena är på takeoverdirektivet och andra är 

på den engelska självregleringen The Takeover Code. I de fallen som takeover-reglernas regel har 

EU-rättslig grund är komparativa utblickar intressanta för att se hur direktivet har implementerats 

i andra medlemsstater. Dessa jämförelser kan bidra med olika tolkningsargument för den svenska 

implementeringen av takeoverdirektivet. Angående regler med grund i The Takeover Code är det 

nödvändigt att se till de engelska reglerna eftersom The Takeover Code är mer omfattande. Det 

innebär att det finns goda utsikter för att hitta tolkningsstöd därifrån.29 

 Funktionalitetsprincipen är nödvändig i den komparativa metoden. Dess syfte är att 

säkerställa att utblickarna inte vilseleds av skillnaderna i begreppen som kan finnas mellan olika 

rättssystem och dess olika språk. De komparativa utblickarna ska inte byggas på begreppen utan 

på funktionen av reglerna för att inte vara färgad av någon rättstradition. Begreppen inom takeover-

området på svenska är huvudsakligen lånade engelska begrepp. Reglernas funktion har stort sett 

samma syfte i båda länder varför risken för vilseledning minimeras i den här uppsatsen.30 

                                                 
25 Sandgren, s. 54. 
26 Valguarnera, Filippo, Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), s. 141ff. 
27 Stattin, 2009, s. 44. 
28 Valguarnera, Filippo, Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), s. 143; Stattin, 2009, s. 44. 
29 Stattin, 2009, s. 81f. 
30 Valguarnera, Filippo, Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), s. 152f. 
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 De komparativa utblickarna observerar rättssystemen utifrån ett externt perspektiv och ska 

bidra med konkurrerande argument för den inhemska rätten. Därför finns inget korrekt eller fel 

argument. Ett argument kan ha mer eller mindre praktisk relevans beroende på doktrinens ställning 

eller rättstillämparens benägenhet för vissa typer av argument.31 Inom aktiemarknadsrätten är 

tolkningar som leder till ekonomiskt effektiva lösningar preferera.32 Svårigheten med jämförelser 

mellan diverse rättssystem är att regler inte alltid är klara och koncisa. Det finns en rättshistoria 

bakom regeln uppkomst som kan skilja sig mellan rättssystemen. Även språkliga skillnader i 

koncept kan variera, exempelvis kan engelska begreppet contract vara förknippad med andra 

föreställningar än svenska begreppet avtal.33 Även om takeover-området är av internationell 

karaktär och länderna använder liknande begrepp får inte nationella skillnader komma i 

skymundan. 

 

1.5 Material 

Materialet som kommer att användas utgår från dess relevans på aktiemarknadsrätten, material 

som är relevant för uppsatsens syfte samt frågeställningar och vad som har var är tillgängligt på 

begripliga språk för uppsatsförfattaren. Utgångspunkten är bland annat Daniel Stattins Takeover 

och Norstedts Takeover-reglerna – en kommentar. 

 För att fastslå gällande rätt kommer de vedertagna rättskällorna att användas, men även 

utländska rättskällor för att bedriva argumentation om målbolagsstyrelsens lojalitetsplikt under ett 

takeover-erbjudande. Eftersom det inte finns en uttrycklig skadeståndsregel kommer material från 

närliggande rättsområden att användas, som Jan Kleinemans avhandling Ren förmögenhetsskada 

för att diskutera möjliga lösningar. Inom svensk doktrin refereras det ofta till utländska rättskällor 

för komparativa inslag och för att inhämta inspiration till argument för skadeståndsansvaret. 

Svensk doktrin kommer att utgöra stommen för materialet i den här uppsatsen. 

 Svensk och utländsk lagstiftning kommer att beaktats eftersom takeover-området har 

utvecklats på en internationell plan, varför olika länders lagstiftning kommer att vara vägledande 

för rättspolitiska argument. Med lagstiftning inkluderar jag även självreglering på takeover-

området. 

                                                 
31 Valguarnera, Filippo, Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), s. 161. 
32 Stattin, 2009, s. 45. 
33 Valguarnera, Filippo, Juridisk metodlära, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), s. 165f. 
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 Angående rättspraxis kommer jag att utgå från såväl svensk och utländska avgöranden. De 

svenska avgörande kommer att bidra med att fastslå gällande samt att användas som principiella 

utgångspunkter för rättsliga argument. Utländsk rätt kommer att användas som komparativt inslag 

men också för att inspirera rättsliga argument i den svenska rätten, det förefaller naturligt eftersom 

takeover-området är så internationellt präglat. 

 Förarbetena kommer att användas för att tolka när lagrummens ordalydelse inte har varit 

klar i syfte att fastställa gällande rätt. Förarbetena kommer även att användas för rättspolitiska 

argument eftersom det ingår i uppsatsen metod. Utländska förarbeten kommer också att brukas för 

rättspolitiska ändamål eftersom utländsk rätt kan inte ska gällande rätt i Sverige. Förarbeten till 

EU-rättsakter är dock tillämpliga för att tolka bindande direktiv. 

 

1.6 Innehåll och disposition 

Inledningsvist i avsnitt 2 kommer rättsområdet att presenteras för att ge läsaren en generell 

överblick om vad en takeover är, dess historiska utveckling och hur rättsområdet förhåller sig till 

andra rättsområden. Därefter i avsnitt 3 presenteras de olika skyldigheterna som åligger för 

målbolagsstyrelse för att förstå dess centrala roll i en takeover och för att redovisa vad som 

förväntas av målbolagsstyrelsen. I avsnitt 4 utreds olika intresseperspektiv som påverkar 

målbolagsstyrelsens handlande, vad målbolagsstyrelsens lojalitetsplikt innebär och dess rättsliga 

grund. Avsnitt 5 utreds olika grunder för att kunna ålägga målbolagsstyrelsens ett 

skadeståndsansvar gentemot aktieägarna. Därefter följer i avsnitt 6 en generell diskussion inom 

ramen för uppsatsens rättsfrågor. Till sist avslutas uppsatsen med en slutkommentar i avsnitt 7. 

 

2 Takeover som rättsområde 

2.1 Inledning 

Det här avsnittet kommer rättsutvecklingen av takeover-området att presenteras, hur den 

aktiemarknadsrättsliga regleringen numera är uppbyggt, vad ett takeover faktiskt innebär, 

aktiemarknadsrätten ändamål och hur aktiemarkandsrätten förhåller sig till närliggande 

rättsområden. Det här avsnittets syfte är att presentera de övergripande dragen inom 

aktiemarknadsrätten och takeover-området för att förstå den aktiemarknadsrättsliga 
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argumentationen som kommer att användas inför de lösningar som redovisas i efterföljande avsnitt 

angående lojalitetsplikten och skadeståndsansvaret. 

 

2.2 Regleringens bakgrund och utveckling 

Takeovers är ett gammalt fenomen inom näringslivet som har funnits sedan 1800-talets USA och 

har vuxit fram i vågor i olika rättsordningar. Den första dokumenterade takeover-vågen i Europa 

skedde i Storbritannien på 1950-talet, tidigare var takeovers relativt sällsynt.34 Även i Sverige har 

takeovers förekommit i näringslivet. Mellan åren 1990 och 2004 lämnades 358 takeover-

erbjudanden på de svenska börserna, vilket snittar på ungefär tjugo stycken om året.35 För att ge 

råd om takeovers och för att verka för god sed på aktiemarknaden grundades år 1966 det privata 

organet Näringslivets Börskommitté [Cit. NBK]. År 1971 utfärdade NBK en rekommendation på 

takeover-området, Rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv i och för 

samgående mellan bolag.36 NBK hämtade sin inspiration från engelska The Takeover Code. Den 

svenska rekommendationen var kortfattad och innehöll inga rekommendationer om 

målbolagsstyrelsens roll. I motiveringen framgick det att rekommendationens syfte var att 

förbättra beslutsunderlaget för aktieägarna i målbolaget. Rekommendationen har reviderats ett 

flertal gånger av NBK innan rekommendationen omvandlades till regler för att markera 

marknadsaktörernas syn på dokumentet.37 Reglerna antogs sedermera av de svenska börserna. År 

2011 införlivades NBK:s arbetsuppgifter i ett annat privatorgan: Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, som bland annat reviderar takeover-reglerna.38 För att säkerställa aktieägarna i 

målbolaget att reglerna efterföljdes var budgivaren tvungen att i sitt takeover-erbjudande förbinda 

sig avtalsrättsligt att följa NBK:s takeover-regler samt AMN:s tolkningar och tillämpning av 

takeover-reglerna.39 Budgivare och målbolag var även bundna takeover-reglerna genom sitt 

noteringsavtal med börsen.40 

                                                 
34 Stattin, 2009, s. 27f. 
35 SOU 2005:58 s. 49; Prop. 2005/06:140 s. 36. 
36 Prop. 2005/06:140 s. 37. 
37 Stattin, 2009, s. 102, fotnot 178. 
38 Nyström, Göran & Sjöman, Erik, Den svenska takeover-regleringen – ett samspel mellan regelmakaren och 

Aktiemarknadsnämnden – Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi, 2011 s. 81f. 
39 SOU 2005:58 s. 54f; Prop. 2005/06:140 s. 38. 
40 Prop. 2005/06:140 s. 42. 
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 År 1986 grundades AMN för att främja god sed på aktiemarknaden genom rådgivning, 

information och uttalanden. AMN bildades efter engelsk inspiration, The Panel on Takeovers and 

Mergers. AMN är ett självregleringsorgan som skapades av marknadsaktörerna och som idag drivs 

av en ideell förening, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.41 AMN får stöd för sin 

kompetens både privaträttsligt och offentligrättsligt. Finansinspektionen [Cit. FI] kan delegera 

uppgifter till AMN som annars skulle ha ankommit på FI genom 7 kap. 10 § LUA. Det rör främst 

frågor om budplikt, prospekt och försvarsåtgärder. De svenska börserna, NASDAQ OMX 

Stockholm och NGM, har vidare delegerat till AMN uppgifterna att tolka och att besluta om 

undantag från takeover-reglerna. AMN har också en självständig kompetens att pröva frågor om 

vad som är god sed på aktiemarknaden enligt § 14 stadgarna för Föreningen för god sed på 

aktiemarknaden.42 Bakgrunden till AMN:s bildande var självregleringsbehovet som den ökade 

handeln med aktier skapade. En fungerande aktiemarknad behövde ett organ för regelgivning och 

regeltillämpning. Självreglering ansåg vara mer lämplig för denna typ av detaljreglering varför 

lagstiftaren har fortsatt lagt tyngd på självreglering.43 

 Innan LUA fanns det ingen svensk lagstiftning på takeover-området, utan det reglerades 

helt och hållet på självreglering.44 Samarbetet inom EU ledde till en harmonisering av takeover-

området på ett generellt plan med trettonde bolagsdirektivet45, takeoverdirektivet, som i sin tur 

införlivades i Sverige huvudsakligen genom LUA.46 Takeoverdirektivet förhandlades fram med 

bakgrund att de flesta medlemsstaterna hade redan takeover-regler som påminde mer eller mindre 

om varandra. Liksom de svenska takeover-reglerna hade både direktivet och andra medlemsstaters 

takeover-bestämmelser i materiellt hänseende inspirerats av de engelska reglerna i The Takeover 

Code. Syftet med takeoverdirektivet var att garantera aktieägarna i målbolaget en rättvis och rimlig 

behandling samt att möjliggöra sunda omstruktureringar i näringslivet. Takeoverdirektivet syftade 

till en minimiharmonisering, det stod därför fritt för medlemsstaterna att införa fler regler så länge 

direktivets syften inte förhindrades.47 

                                                 
41 SOU 2003:22 s. 64. 
42 Stattin, 2009, s. 89ff. 
43 Munck, Johan, Aktiemarknadsnämnden tio år, SvJT 1996, s. 899. 
44 Ydén, Karin, Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudande – med focus på due diligence-frågor, 

Juridisk Tidskrift, nr. 2, 2008/2009, s. 340. 
45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. 
46 Stattin, 2009, s. 100. 
47 Prop. 2005/06:140 s. 34f. 
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 Till skillnad från övriga bolagsdirektiv, som införlivades genom lag, tillät 

takeoverdirektivet att självreglering kunde användas för takeoverdirektivets genomförande.48 

Storbritannien uttryckte framförallt önskemål under direktivets utarbetande om att dess 

självreglering skulle kunna fortsätta användas för att genomföra takeoverdirektivet. 

Storbritannien, såsom Sverige, hade under decennier arbetat fram och utvecklat sin självreglering. 

Motivationen i förarbetena var att det vore lämpligt att så långt som möjligt att behålla den rättsliga 

infrastrukturen för en framtida reglering eftersom Sveriges dåvarande självreglering rent materiellt 

överensstämde med takeoverdirektivet. Därför var utgångspunkten att NBK:s takeover-regler 

skulle bevaras i materiellt hänseende för en framtida reglering och att näringslivet skulle 

fortsättningsvist ha inflytande i reglernas utformning samt att det fanns ett tolkningsorgan som 

tolkade reglerna.49 

 För att vara förenligt med takeoverdirektivet var självregleringen tvungen att justeras med 

mindre kompletteringar och Sverige var tvungen att förankra självregleringen i svensk lag för att 

säkerställa att takeoverdirektivet blev genomfört på korrekt sätt.50 I den svenska utredningen 

diskuterades tre olika lösningar för att implementera takeoverdirektivet; att reglera endast via lag, 

via lag och föreskrifter, eller via lag, föreskrifter och självreglering.51 Den svenska lösningen blev 

vad som föreslogs i utredningens slutsats.52 Det skulle i lag stipuleras att som förutsättning för att 

få auktorisation som börs att börsen hade regler om takeovers som uppfyllde takeoverdirektivets 

krav. Det ankom på FI som auktorisationsmyndighet att fortlöpande kontrollera om börsernas 

regler uppfyllde direktivskraven. Lösning ansågs uppfylla kraven på att förankra självregleringen 

i en offentlig struktur. Den valda metoden stod inte heller i strid med normgivningsmakten enligt 

8 kap. 2 § Regeringsformen [Cit. RF]. I och med implementeringen av takeoverdirektivet blev det 

ett tvång för börserna att ha utomrättsliga regler.53 Börserna var tvungna att ha egna takeover-

regler och sanktioner som budgivaren, aktieägarna och målbolaget förband sig att följa.54 Numera 

har de svenska börserna NASDAQ OMX Stockholm och NGM antagit likalydande takeover-

regler.55 

                                                 
48 SOU 2005:58 s 69; Prop. 2005/06:140 s. 43; art. 1.1 takeoverdirektivet. 
49 Prop. 2005/06:140 s. 41f. 
50 Prop. 2005/06:140 s. 43. 
51 SOU 2005:58 s. 71ff. 
52 SOU 2005:58 s. 75. 
53 Melin Jakobsson, Annika & Sevenius, Robert, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 340. 
54 13 kap. 8 § VpmL. 
55 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, 2u, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 156. 
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2.3 Vad är en takeover? 

En takeover, ett offentligt uppköpserbjudande som det definieras i 1 kap. 2 § LUA, är ett 

erbjudande till innehavare av aktier att överlåta samtliga eller en del av aktierna hos ett aktiebolag 

som har sina aktier upptagna till handel på en reglerad marknad. Den svenska definitionen har sin 

grund i takeoverdirektivets art. 2.1 a och stämmer i stort sett överens med direktivet. En skillnad 

mellan de två är att takeoverdirektivets definition endast avser erbjudanden som följer eller syftar 

till kontroll över målbolaget i enlighet med landets lagstiftning. NBK:s definition krävde inte ett 

kontrollsyfte utan var vidare än takeoverdirektivets och innefattade även partiella takeovers. 

Eftersom takeoverdirektivet inte hindrade nationella definitioner från att ha vidare 

tillämpningsområde än direktivet begränsades inte den svenska definitionen.56  

 Ett takeover-erbjudande är ett riktat anbud mot en bestämd krets mottagare om överlåtelse 

och förvärv av aktier i målbolaget. Takeover-erbjudanden är begränsade jämfört till den vanliga 

avtalsfriheten eftersom det finns krav på det materiella innehållet, formkrav, dess genomförande 

och sanktioner som regleras utifrån den aktiemarknadsrättsliga regleringen. Enligt 2 kap. 1 § LUA 

begränsas avtalsfriheten genom att takeover-erbjudanden endast får lämnas av den som åtagit sig 

att följa börsens takeover-reglering där målbolaget har tagit upp sina aktier för handel och att 

budgivaren underkastar sig de sanktioner som följer av takeover-reglerna. 2 kap. 1 § LUA är 

sanktionerad en särskild avgift uppgående till mellan 50 000 kronor och 100 miljoner kronor i 7 

kap. 2 § LUA om inte budgivaren inte har gjort sina lagstadgade åtaganden. Enligt II.1 i takeover-

reglerna får ett takeover-erbjudande endast lämnas efter förberedelser som visar att takeovern 

faktiskt kan genomföras.57 Oförberedelse följer av ingen sanktion i takeover-reglerna, däremot har 

takeover-reglerna tagits in i börsernas noteringsavtal. Det betyder att den som bryter mot takeover-

reglerna och därigenom noteringsavtalet riskerar disciplinära påföljder av börsen.58 

 Aktiebolag som säljer sina aktier via en börs kallas aktiemarknadsbolag.59 På grund av 

börsens natur kan inte budläggaren praktiskt taget i en takeover förhandla med varje enskild 

aktieägare inom förvärvsobjektet, målbolaget, eftersom aktierna är utspridda på många olika 

                                                 
56 SOU 2005:58 s. 98 och 146; Prop. 2005/06:140 s. 47; Nyström, m.fl., 2015, s. 19, fotnot 7. 
57 Stattin, 2009, s. 276. 
58 SOU 2005:58 s. 138. 
59 Stattin, 2009, s. 35. 



19 

 

ägare. Utan anbudet riktas offentligt till alla aktieägare i målbolaget. Det lämnade anbudet är inte 

förhandlingsbart. Trots att parterna i en takeover är budgivaren som köpare, och aktieägarna som 

säljare, hamnar säljarens roll som medkontrahent åt sidan i starten av en takeover. Köparen vill 

oftast få en inblick i målbolagets ställning genom att begära en due dilligence-undersökning och 

det sker genom kontakt av målbolaget självt. Kutymen är att budgivaren kontaktar styrelsen i 

målbolaget och den får en central roll i en takeover. Det förhindrar inte budläggaren från att 

kontakta majoritetsägare för att förankra budet, men målbolagsstyrelsens inställning till budet är 

viktigt för dess aktieägare eftersom styrelsen via sitt uppdrag är insatt i bolagets tillstånd. 

Målbolaget som sådant är dock inte part i takeover-processen.60 

 

2.4 Aktiemarknadsrättens övergripande ändamål 

Kärnan för aktiemarknaden är dess handel av aktier och andra värdepapper. Investeras inte kapital 

på aktiemarknaden innebär det inget nytt riskkapital för företagen, vilket kan medföra att tillväxten 

försvagas. Långsiktigt kan näringslivet stanna av och aktiespararnas avkastning kan minskas. 

Därför är det viktigt att reglerna på området är konstruerade så att de främjar aktiemarknadens 

syften.61 Det är essentiellt att förstå de övergripande ändamålen och huvudsakliga argumenten 

inom aktiemarknadsrätten. 

 Investeringsviljan är baserad på allmänhetens förtroende för aktiemarknaden, annars skulle 

ingen riskera sitt kapital, varför förtroende har en stor betydelse för samhällsekonomin. Genom att 

upprätthålla förtroende för aktiemarknaden kan transaktionskostnaderna hållas på rimliga nivåer 

eftersom investerare inte behöver ifrågasätta om informationen är korrekt eller inte. Förtroende 

kan dock försvinna snabbt. Det påverkar näringslivet negativt varför det har ansetts viktigt att 

upprätthålla förtroendet.62 Andra menar att upprätthållandet förtroende är ett svårt begrepp att 

reglera, utan att det snarare är mer fruktbart att reglera förebyggandet av bristande förtroende. 

Poängen med förtroendet är att skydda investerare och att möjliggöra en effektiv aktiehandel.63  

 Det generella intresset som ska beaktas på aktiemarknadsrätten är investerarnas, kruxet att 

den gruppen utgörs av en mängd olika investerare med minst lika många syften med sina 

                                                 
60 Nyström & Sjöman, 2009, s. 11f. 
61 Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 32. 
62 Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 34f. 
63 Stattin, 2009, s. 48f. 
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investeringar. Investeraren kan vara ett stort bolag som vill uppnå kontroll i ett annat bolag, 

småsparare eller sådana som ännu inte har gjort sin första investering. Eftersom det rör sig om en 

sådan disparat grupp kan intressekonflikter uppstå. Det gäller att regleringen på området är så 

ändamålsenligt som möjligt med bakgrund mot aktiemarknadsrättens huvudsakliga ändamål, 

handeln med aktier.64 Aktiebolagsrätten utgör en nödvändig grund för aktiemarknadsrätten varför 

vissa syften i både rättsområden liknar varandra. Båda rättsområden syftar till att möjliggöra 

näringsverksamhet och att kapital ställs till förfogande för näringsverksamheten. Skillnaden är att 

aktiemarknadsrätten syftar på ett större, övergripande plan. Syftet är att främja marknaden som 

helhet.65 

 

2.5 Aktiemarknadsrätten och angränsande rättsområden 

Aktiemarknadsrätten gäller för aktiebolag som är noterade på en börs eller listade på en 

handelsplats. Den anses vara ett självständigt rättsområde inom den bredare disciplinen 

associationsrätten eftersom rättsområdet anses ha utmärkande huvudproblem. Problemen rör 

främst intressekonflikter mellan aktörerna i aktiemarknadsbolag, intressekonflikter i och med 

takeovers, informationshantering, informationens innehåll och illojalt användande av information. 

Associationsrättens allmänna läror och principer får fortfarande genomslag i aktiemarknadsrätten 

eftersom aktiebolagsrätten utgör grunden för aktiemarknaden då alla noterade bolag är aktiebolag. 

Principerna modifieras dock i hänseende till aktiemarknadsrättsliga frågor för att passa in i 

rättsområdet. Ett exempel är likhetsprincipen, som i allmän associationsrättslig mening endast 

innefattar existerande aktieägare och som i aktiemarknadsrättslig mening även inkluderar 

investerare i allmänhet. Aktiemarknadsrättliga principer kräver att alla investerare behandlas lika, 

på så vis upprätthålls förtroendet för aktiemarknaden och marknaden kan hållas effektiv.66 

 Börsrätten och aktiemarknadsrätten torde inte användas som synonymer eftersom de båda 

rättsområdena har olika karaktär även om de högst påverkar varandra. Börsrätten anses härröra ur 

offentligrätten och berör regler om tillstånd och tillsyn av börser, medan aktiemarknadsrätten 

liknar civil- och avtalsrätten, eftersom en takeover rör sig egentligen om ett köp.67 

                                                 
64 Stattin, 2009, s. 48f. 
65 Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 5u, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 110. 
66 Stattin, 2009, s. 37f och 85. 
67 Stattin, 2009, s. 40. 
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 Takeovers liknar avtalsrätten men är ett formaliserat institut som har starka kopplingar till 

den engelska rätten med strikta regler om tillvägagångssättet. Onoterade bolag överlåts via en 

aktieöverlåtelse som styrs av avtalsrättsliga och köprättsliga regler. En takeover skiljer sig från 

avtalsrätten genom att inte följa de utmärkande dragen för ett fritt avtal. En takeover utgör ett bud 

till många parter med ett av budgivaren bestämt innehåll som kan antingen accepteras eller 

förkastas. Ogiltighets och jämkningsreglerna från avtalsrätten torde inte vara lämpliga för 

aktiemarknadsrätten, även om det är tvingande. Om en acceptans av ett takeover-erbjudande skulle 

ogiltigförklaras skulle det öppna porten för många andra återgångskrav och skapa instabilitet på 

marknaden. Rimligen borde avtalsrätten uteslutas genom reduktionsslut och istället lösa 

problemen inom aktiemarknadsrätten.68 

 Inom associationsrätten finns det skadeståndsregler som går före de allmänna reglerna i 

skadeståndslagen [Cit. SkL] eftersom SkL är uppbyggt på subsidiaritet.69 Den form av skada som 

är aktuell är ren förmögenhetsskada som innebär att en skada har uppstått utan förekomsten av en 

person- eller sakskada. Enligt 2 kap. 2 § SkL ersätts sådan skada endast vid brott, men det har inte 

hindrat fristående principer inom den associationsrättsliga regleringen, som är mer generös mot 

skadelidande för att få en tydlig handlingsdirigerande effekt mot bolagsledningen.70 Det fanns ett 

behov att ha en särreglering från allmänna skadeståndsrätten för att tydligt markera de 

associationsrättsliga skyddsbehoven och var gränserna gick, såsom tredje man skador.71 Men de 

allmänna skadeståndsprinciperna får fortfarande genomslag i associationsrätten särskilt om 

ansvarsgrunden härrör ur en associationsrättslig fråga men kan inte ersättas genom ABL.72 

 

2.6 Sammanfattning 

Takeover som fenomen har funnits under en längre tid på i Europa och även i Sverige. Det har 

utvecklats på ungefär liknande sätt i Sverige såsom utomlands. Regleringen inom 

aktiemarknadsätten är diversifierad och regeras på många olika nivåer, allt från EU-direktiv, till 

nationell lag och nationell självreglering där regleringarna har påverkat varandra under deras 

utveckling. Aktiemarknadsrätten anses vara ett eget rättsområde inom disciplinen 

                                                 
68 Stattin, 2009, s. 40f. 
69 29 kap. 1 § ABL och 1 kap. 1 § Skl. 
70 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, Norstedts juridik, 5u, Stockholm, 2015, s. 400. 
71 Bergström & Samuelsson, s. 110. 
72 Kleineman, Jan, Ren Förmögenhetsskada, Juristförlaget, Stockholm, 1987, s. 303ff; RH 1984:28. 
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associationsrätten men påverkas starkt av närliggande rättsområden. Rättsområdets ändamål har 

även presenterats. 

 

3 Målbolagsstyrelens skyldigheter 

3.1 Inledning 

I det här avsnittet presenteras styrelsens uppgifter och skyldigheter utifrån två rättsområden. 

Aktiebolagsrättens mera övergripande uppgifter som gäller under bolagets bestånd ska redovisas 

och de aktiemarknadsrättsliga skyldigheterna som uppstår under en takeover-situation ska också 

redovisas. Det här avsnittet är förberedande för de nästkommande avsnittet där vilket perspektiv 

uppgifterna utförs ska undersökas. Dessutom konkretiserar dessa skyldigheterna en handlingsnorm 

som förväntas av målbolagsstyrelsen och som kan grunda ett skadeståndsansvar för 

målbolagsstyrelsen gentemot aktieägarna. När det gäller styrelsens skadeståndsansvar enligt 

aktiebolagsrätten framgår den ut 29 kap. 1 § ABL där aktieägarna kan få ersättningen för direkta 

och indirekta skador när styrelsen brister i sina skyldigheter.73 Det finns inga 

skadeståndsbestämmelser i takeover-reglerna som ger aktieägarna rätt till skadestånd från 

målbolagsstyrelsen. 

 

3.2 Aktiebolagsrättsliga skyldigheter 

Styrelsen i ett aktiebolag utses av aktieägarna genom bolagstämman74 och fungerar som 

representant i bolaget för sina aktieägare. Styrelsens huvudsakliga uppgifter är enligt 8 kap. 4 § 

ABL att ansvara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen 

arbetar på ett övergripande plan för att tillgodose bolagets ledning agerar effektivt och 

ändamålsenligt.75 Det innebär främst två uppgifter; företagsstyrning och ekonomistyrning. 

Företagsstyrning innebär att styrelsen ska säkerställa att det finns rutiner och funktioner som är 

kvalitetssäkrande i bolaget.76 Ekonomistyrning innebär att styrelsen ska genom redovisning och 

räkenskapsrapporter kontrollera att bolaget hushållar sitt kapital väl. Det innebär att styrelsen ska 

                                                 
73 Sandström, s. 398f. 
74 Bolagsordningen får föreskriva andra sätt för att utse styrelsen enligt 8 kap. 8 § ABL, men aktiemarknadsbolag har 

att följa regel 2.1 i Koden som stadgar att en valberedning ska finnas och bereda frågan om styrelsevalet. 
75 Bergström & Samuelsson, s. 78. 
76 Eklund, Karin & Stattin, Daniel, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, 2u, Iustus, Stockholm 2016, s. 249f. 
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vara införstådda med bolagets behållna förmögenhet och ska kunna bedöma bolagets framtida 

utveckling och hur bolaget bör strategiskt finansieras.77  

 Lagen är generellt utformad för att kunna fånga in alla former av verksamheter eftersom 

styrelseuppdraget skiljer sig från bolag till bolag. Styrelsens beslutsförmåga i dessa övergripande 

frågor är mycket vidsträckt och omfattar allt som inte är exklusiv kompetens för bolagstämman. 

Vid sidan av sin interna förvaltningskompetens är styrelsen enligt 8 kap. 35 § ABL 

legalställföreträdare för bolaget och får ingå avtal för bolaget med tredje man, styrelsen får 

representera bolaget utåt78 som bolagets ställföreträdare och bolagsinternt som aktieägarnas 

uppdragstagare.79  

 Uppdraget som styrelseledamot brukar beskrivas som en sysslomannaliknande ställning. 

Ledamoten ska beakta och agera i sin huvudmans intressen och vara huvudmannen lojal. 

Huvudmannen är bolaget eftersom styrelsen har fått sitt uppdrag genom bolagstämman.80 

Styrelsen anses kunna agera något friare än en syssloman.81 Denna sysslomannaliknande ställning 

brukar beskrivas innehålla två olika plikter: lojalitetsplikten och omsorgsplikten82. Den 

aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten innebär att styrelsen ska iaktta bolagets intresse och inte 

främja sina egna intressen på bolagets bekostnad. För att säkerställa att styrelsen handlar lojalt 

finns det regler om jäv i 8 kap. 32 § ABL. Lagrummet tar sikte på verkställighetsrätten i 

avtalssituationer där det kan finnas risker för illojalt beteende. Den jäviga styrelse ledamoten ska 

då avstå från att handlägga frågan.83 

 Utgångspunkten för styrelsens beslut i aktiebolagsrättslig bemärkelse stadgas i 3 kap. 3 § 

ABL, styrelsens åtgärder ska bereda aktieägarna vinst till fördelning. Bolagsbesluten ska kunna 

motiveras utifrån det generella vinstsyftet.84 Om förarbetena läses tillsammans med 3 kap. 3 § 

ABL framgår det att vinstsyftet var något oreflekterat och fokuserade på kortsiktiga 

vinstmaximeringar till aktieägarna.85 Den rådande ideologiska uppfattningen i svensk rätt är att 

fokusera på aktiekursens utveckling. Istället föreslås det att styrelsen ska agera beroende på 

                                                 
77 Sandström, s. 222f. 
78 Bergström & Samuelsson, s. 78. 
79 Sandström, s. 219. 
80 Östberg, Jessica, Styrelseledamöters lojalitetsplikt - Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter, Jure, 

Stockholm, 2016, s. 136f. 
81 Ydén, s. 342. 
82 Synonymt med omsorgsplikten används även begreppet vårdplikten.  
83 Sandström, s. 259f.  
84 Bergström & Samuelsson, s. 78. 
85 SOU 1995:44 s. 11. 
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bolagets situation, att i solventa bolag fokusera på aktieägarna och aktiekursen, och i insolventa 

bolag fokusera på borgenärerna.86 Vinstsyftet ska dock inte dras för långt, utan styrelsen ska tillåtas 

ta affärsrisker som kortsiktigt leder till viss förlust men som uppfyller vinstkravet på längre sikt.87 

 De aktiebolagsrättsliga uppgifter som bekommer styrelsen är uppgifter som styrelsen utför 

under bolagets bestånd. Uppgifterna enligt 8 kap. 4 § ABL är vaga, men det är för att 

styrelseuppdraget ska kunna anpassas efter verksamhetens utformning. Regler för styrelsens 

agerande, främst målbolagsstyrelsens agerande, i en takeover-process finns inte i ABL eftersom 

frågan inte är en bolagsinternfråga utan en fråga mellan aktieägare och budgivare. Takeover-

reglerna har dock förpliktigat målbolagsstyrelsen vissa uppgifter vid en takeover för att underlätta 

takeover-processen.88  

 

3.3 Aktiemarknadsrättsliga skyldigheter 

Regler för målbolagsstyrelsens agerande i en takeover-process finns inte i ABL eftersom frågan 

inte är en bolagsinternfråga utan en fråga mellan aktieägare och budgivare. Takeover-reglerna har 

dock förpliktigat målbolagsstyrelsen vissa uppgifter vid en takeover för att underlätta processen.89 

Målbolagsstyrelsens aktiemarknadsrättsliga förpliktelser framgår ur olika regelverk. Vissa regler 

har sitt ursprung i takeoverdirektivet och vissa ur självregleringen. Förpliktelserna gäller i 

praktiken mot aktieägarna i målbolaget och får anses vara ett uttryck för målbolagsstyrelsens 

lojalitetsplikt mot sina aktieägare. Härnedan delas förpliktelserna upp av systematiska skäl för att 

bli mer överskådligt. 

 

3.3.1 Skyldigheten att iaktta samtliga aktieägares intresse 

Målbolagsstyrelsens huvudsakliga skyldighet är att agera i aktieägarnas intresse i alla frågor som 

är relaterade till takeover-erbjudandet, det framgår ur punkt II.17 i takeover-reglerna. Det är ett 

utflöde ur takeover-reglernas princip c som härrör från art. 3.1 c takeoverdirektivet. Principerna i 

båda regelverk är likalydiga och innebär att målbolagsstyrelsen ska vid sitt agerande beakta 

intressen som bolaget har i sin helhet samt inte förvägra värdepappersinnehavarna sin möjlighet 

                                                 
86 Eklund & Stattin, s. 112f; Stattin, 2009, s. 51ff. 
87 Bergström & Samuelsson, s. 78. 
88 Ydén, s. 341. 
89 Ydén, s. 341. 
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att ta ställning till takeover-erbjudandet.90 Takeover-utredningen fann att de tidigare svenska 

reglerna skulle anpassas så att den svenska implementeringen stämde överens med 

takeoverdirektivet, varför de båda regelverken är likalydiga i den här aspekten. Bestämmelsen 

förankrar målbolagsstyrelsen deltagande vid en takeover-process eftersom den får en central roll 

vid ett takeover-erbjudande, även om målbolagsstyrelsen inte part i transaktionen, utan utgör en 

del av objektet som möjligen ska försäljas.91 Samtidigt som målbolagsstyrelsen ska vidta aktiva 

åtgärder i aktieägarnas intresse måste målbolagsstyrelsen alltid beakta aktieägarnas beslutanderätt 

i frågor som rör målbolaget och sitt aktieinnehav, många gånger är det en skör balansgång för 

styrelsen.92 

 Punkt II.17 i takeover-reglerna är utgångspunkten för de andra takeover-reglerna93 men 

även för skyldigheter enligt andra regelverk94. Punkt II.17 i takeover-reglerna betonar på ett 

övergripande plan i vilket syfte de andra skyldigheterna ska utföras.95 Något faktiskt 

aktieägarintresse går inte att konkret fastställa eftersom aktieägarekretsen på börsen är spridd och 

diversifierad, varje aktieägare har egna ändamål med sina kapitalinsatser och vill uppnå olika 

syften. Verksamhetssyftet ger viss ledning i aktieägarintresset men det ger inget svar på vilket 

tidsperspektiv som ska beaktas. Utan målbolagsstyrelsen får utgå från ett hypotetiskt och 

gemensamt aktieägarintresse när den agerar i frågor relaterade till takeover-erbjudandet.96 

Bestämmelsen ger upphov till intressanta diskussioner om intressekonflikter mellan styrelsens 

ålagda krav att agera för bolagets intresse enligt aktiebolagsrätten och den aktiemarknadsrättsliga 

skyldigheten att agera för aktieägarnas intresse. Aktuella bestämmelse får anse utgöra ett uttryck 

för den aktiemarknadsrättsliga lojalitetsplikten för målbolagsstyrelsen mot sina aktieägare.97 

Intressekonflikten mellan dessa intressen diskuteras närmare i uppsatsens avsnitt 4. 

 

                                                 
90 Nyström & Sjöman, 2011, s. 96f; Sjåfjell, Beata, Towards a Sustainable European Company Law, Wolters Kluwer, 

Alpen aan den Rijn, 2009, s. 297. 
91 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentar till punkt II.17, not 2 (hämtad 

2017-10-20). 
92 Ydén s. 346. 
93 Punkterna II.17 a, II.18, II.19 och II.20. 
94 Styrelseneutralitetsregeln och likabehandlingsprincipen som kommer till uttryck i LUA. 
95 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentar till punkt II.17, not 2 (hämtad 

2017-10-20). 
96 Stattin,2009, s. 63f. 
97 Ydén, s. 341f. 
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3.3.2 Skyldigheten att behandla aktieägare lika 

Grunderna för likabehandlingen finns spritt i associationsrätten, både i aktiebolagsrätten och i 

aktiemarknadsrätten. Likabehandling innebär att alla aktieägare i ett bolag ska behandlas på 

samma villkor och att inte någon aktieägare ska otillbörligt gynnas på andras bekostnad.98 Den 

aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen bygger på aktiebolagsrättens likhetsprincip, eller 

likhetsgrundsatsen, men är mer utsträckt. Likhetsprincipen uttrycks i 4 kap. 1 § ABL och innebär 

att alla aktier har lika rätt i ett aktiebolag. Den innefattar endast likabehandling inom bolaget, 

endast redan befintliga aktieägare. Den likabehandling som motiveras ur aktiemarknadsrättslig 

synvinkel är bredare och innefattar budgivare, investerare och intressenter i syfte att upprätthålla 

förtroendet på aktiemarknaden. I konsekvens av likabehandlingsprincipen är målbolagsstyrelsen 

skyldig att inte favorisera eller gynna någon enskild aktieägare eller annan marknadsaktör, till 

exempel med ett informationsövertag.99 

 Likabehandling i takeover-sammanhang har sitt ursprung i 1950-talets England då 

aktieägare i målbolaget inte behandlades särskilt väl av budgivaren. Budgivaren förhandlade fram 

olika premienivåer beroende på aktieägarens andel i bolaget och utnyttjade sitt 

informationsövertag om hur takeovern skulle ske. En takeover idag riktas mot alla aktieägare 

samtidigt och är inte enskilt förhandlingsbart. I Sverige såg situationen likadan ut och principen 

och likabehandling trädde in i de olika europeiska jurisdiktionerna.100 Numera är principen om 

likabehandling fastslagen i takeoverdirektivets bestämmelse om allmänna principer art. 3.1 a. 

Principerna behövde inte uttryckligen återges i medlemsstaternas regleringar men det var ett tvång 

att följa principerna vid implementeringen av takeoverdirektivet.101 Principen fanns redan uttryckt 

i de svenska takeover-reglerna och finns fortfarande uttryckt i inledningen till takeover-reglerna 

som princip a, vars syfte är att skydda aktieägarna i målbolaget.102 Principen om likabehandling 

har kommer till uttryck på flera sätt inom takeover-området. Principen kommer främst till uttryck 

i budpliktsreglerna. Det är skyldigheten att erbjuda samtliga aktieägare i målbolaget att sälja sina 

                                                 
98 Eklund & Stattin, s. 187ff. 
99 Broneus, Sandra & Milsberg, Lars, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 457; Stattin, 2009, s. 

420ff. 
100 Stattin, 2009, s. 421. 
101 SOU 2005:58 s. 101. 
102 Sjåfjell, s. 298. 
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aktier till en majoritetsägare som innehar 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i 

bolaget enligt 3 kap. 1 § LUA.103 

 

3.3.3 Skyldigheten att undvika intressekonflikter 

Skyldigheten att undvika intressekonflikter kommer till uttryck i punkt II.18 i takeover-reglerna. 

Den innebär att en styrelseledamot i målbolaget inte får handlägga i en takeover-relaterad fråga 

om ledamoten har en intressegemenskap med budgivaren eller av annan anledning kan ha ett 

intresse som strider mot aktieägarnas intresse.104 Till exempel kan en sådan intressekonflikt uppstå 

när en styrelseledamot äger aktier105 eller har uppdrag i budgivarbolaget. Men om en 

målbolagsstyrelseledamot som innehar aktier i målbolaget har i samband med takeovern ingått ett 

avtal om att överlåta sina aktier till budgivaren anses det föreligga en intressekonflikt. Detsamma 

gäller för en juridisk person som har ingått ett sådant överlåtelseavtal som en ledamoten har 

relevant anknytning till. Då anses styrelseledamoten också förhindrad att delta i handläggningen 

av frågor om takeovern.106 Om det föreligger en intressekonflikt för en styrelseledamot är 

styrelseledamoten skyldig att uppge sin situation och avstå från att delta i handläggningen av fråga. 

Då är utgångspunkten för intressekonfliktsbedömningen om styrelseledamotens intresse avviker 

från aktieägarnas intresse. Det behöver inte föreligga en faktisk intressekonflikt utan det räcker 

med en situation där styrelseledamoten typisk sett har en intressekonflikt. Därav finns det ingen 

uttömmande lista på vad som typiskt sett utgör en intressekonflikt utan får bedömas i det enskilda 

fallet och utgå ifrån reglernas syfte: att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden. En 

styrelseledamot får därför inte gynna sig själv eller andra på bekostnad av aktieägarna.107  

 Det aktiebolagsrättsliga jävet enligt 8 kap. 23 § ABL kan vid en takeover aktualiseras. Jävet 

enligt ABL berör partiskhet vid bolagsinterna frågor eftersom utgångspunkten för bestämmelsens 

jävsbedömning är bolagets intresse.108 Emellertid om flera styrelseledamöter har intressekonflikter 

kan konsekvensen bli att styrelsen inte är beslutsför i frågor relaterat till takeovern enligt 8 kap. 21 

                                                 
103 Melin Jakobsson, Annika & Sevenius, Robert, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 345. 
104 Punkt II.18 i takeover-reglerna. 
105 AMN 2003:08, intressegemenskapen får bedömas utifrån innehavet av aktier styrelseledamoten har i 

budgivarbolaget i förhållande till styrelseledamotens privatekonomi. 
106 AMN 2008:43; Kommentaren till punkt II.18 i takeover-reglerna. 
107 Kommentaren till punkt II.18 i takeover-reglerna. 
108 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentar till punkt II.18, not 3 (hämtad 

2017-10-20). 
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§ ABL. En möjlig lösning är att låta de styrelseledamöter som inte har en intressekonflikt att 

behandla frågor relaterade till takeovern.109 

 

3.3.4 Styrelseneutralitetsregeln 

Denna regel har sitt ursprung i den engelska The Takeover Code och upptogs sedermera i art. 9.2 

takeoverdirektivet och införlivades i svensk rätt genom 5 kap. 1 § LUA.110 Regelns syfte är att se 

till att målbolagsstyrelsen sätter sina aktieägares intressen i främsta rummet genom att försvåra det 

för målbolagsstyrelsen att vidta försvarsåtgärder mot en takeovers genomförande. En 

försvarsåtgärd kan kort beskrivas som en åtgärd för att förhindra en takeover. 

Styrelseneutralitetsregeln innebär att målbolagsstyrelsen inte får försämra förutsättningarna för en 

takeover utan att aktieägarna genom bolagsstämman har beslutat om det. Regeln gäller från den 

tidpunkt målbolagsstyrelsen har en grundad anledning att anta en takeover är nära förestående eller 

faktiskt har lagts. Styrelseneutralitetsregeln möjliggör det för aktieägarna i målbolaget att ta 

ställning till takeovern och det främjar aktieägarstyrningen.111 En av anledningarna till den 

restriktiva synen på försvarsåtgärder är den aktiebolagsrättsliga grunden om att bereda ägarna 

vinst.112 En annan anledning är för att säkerställa aktieägarintresset. Ofta vid en lyckad takeover 

byts styrelsen ut för att representera de nya aktieägarna. Genom styrelseneutralitetsregeln förstärks 

aktieägarintresset och motverkar försvarsåtgärder som inte är förankrade hos aktieägarna.113 

 Försvarsåtgärder kan leda till den negativa effekten att målbolagets aktievärden sjunker 

och därav minska vinstutdelningen till aktieägarna. Styrelseneutralitetsregeln uttrycker den EU-

rättsliga premissen om att försvarsåtgärder som utförs i strid med aktieägarnas intressen är 

skadliga. Målbolagsstyrelsen ska kontrollera att dess försvarsåtgärder har sin utgångspunkt i att 

öka värdet hos målbolagets aktier, försvarsåtgärder med ett annat syfte än värdeökning anses vara 

oaktsamma.114 Det enda som målbolagsstyrelsen kan göra utan beslut från aktieägarna är att söka 

                                                 
109 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentar till punkt II.18, not 4 (hämtad 

2017-10-20). 
110 Prop. 2005/06:140 s. 60f; SOU 2005:58 s. 120f. 
111 Melin Jakobsson, Annika & Sevenius, Robert, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 347f. 
112 3 kap. 3 § ABL. 
113 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 3u, Norstedts juridik, Stockholm, 2017, s. 130f. 
114 Stattin, 2009, s. 348 och 360. 
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upp andra alternativa budgivare115 eller marknadsföra målbolagets planer för företagets framtid 

genom informationskampanjer.116 

 

3.3.5 Skyldigheten att uttala sig om takeover-erbjudandet 

Målbolagsstyrelsens inställning till takeover-erbjudandet är många gånger viktigt för aktieägarna 

eftersom styrelsen har mer insikt om förhållandena i erbjudandet än aktieägarna. Därför är 

målbolagsstyrelsen ålagda att uttala sig om sin inställning till takeover-erbjudandet och att 

motivera varför enligt punkt II.19 i takeover-reglerna. Skyldigheten är grundad i art. 9.5 

takeoverdirektivet. Skyldigheten är ett utflöde av principen att aktieägarna i målbolaget ska hållas 

informerade för att kunna fatta ett beslut om takeover-erbjudandet enligt art. 3.1 b 

takeoverdirektivet och princip b i takeover-reglerna. Direktivet stadgar att en särskild handling ska 

upprättas och att målbolagsstyrelsen ska uttala sig inom två veckor från takeover-erbjudandets 

acceptfrist utgår.117 

 Innan målbolagsstyrelsen kan uttala sig genom en rekommendation huruvida aktieägarna 

ska acceptera eller avstå budet måste de ha gjort en specifik utvärdering om takeover-erbjudandet. 

Utvärderingen ska sammanställas i den särskilda handlingen och utmynna i ett uttalande. Oftast 

tas in extern finansiell- och legalhjälp för att utvärdera budgivarens erbjudande. Även om det inte 

finns något krav på att målbolagsstyrelsen ska ta hjälp av oberoende utvärderare, är det lämpligt 

att det görs.118 En allmän riktlinje är att om det finns risk för intressekonflikter eller takeover-

erbjudandet av andra skäl anses vara känslig är det lämpligt att inhämta ett oberoende 

värderingsintyg eller fairness opinion. De är dokument för att kontrollera målbolagets värde och 

om vederlaget för takeover-erbjudandet är finansiellt korrekt. Centrala frågor i utvärderingen är 

vederlagsformen, om det sker kontant eller betalas genom budgivarbolagets egna aktier och 

budgivarens planer för målbolags framtida sysselsättning. Målbolagsstyrelsen måste också 

utvärdera alternativet att målbolaget fortsätter sin verksamhet självständigt. Syftet är att få en 

helhetsbild av erbjudandet.119 

                                                 
115 Det kallas för white knight. Det finns en uppsjö av olika försvarsåtgärder men faller utanför uppsatsens kärnområde. 
116 Melin Jakobsson, Annika & Sevenius, Robert, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 348. 
117 Prop. 2005/06:140 s. 61; SOU 2005:58 s. 121f; kommentaren till punkt II.19 i takeover-reglerna. 
118 AMN 2007:25. 
119 Stattin, 2009, s. 332ff. 
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 Sedan en utvärdering har gjorts ska målbolagsstyrelsen uttala sig om takeover-erbjudandet 

och ange sina skäl. Motiveringarna skiljer sig från fall till fall beroende på målbolagsstyrelsens 

ställningstagande, om den är enkel krävs ingen längre motivering, men om den är komplicerad 

kräv en mer utförlig motivering.120 Vanligtvis rekommenderas aktieägarna att acceptera eller avstå 

från takeover-erbjudandet men målbolagsstyrelsen måste inte ta ställning till att vara för eller emot 

budet, det är möjligt för målbolagsstyrelsen att varken vara för eller emot budet förutsatt att de kan 

motivera sina skäl.121 

 

3.3.6 Skyldigheter vid due diligence 

Innan ett takeover-erbjudande lämnas på aktiemarknaden ställs ofta krav från budgivaren att få 

göra en due diligence-undersökning för att få mer information om målbolaget. Syftet med en due 

diligence-undersökning är att få en helhetsbild av målbolagets ställning, utreda finansiella, legala 

och övriga risker med målbolagets verksamhet inför en potentiell takeover.122 Målbolagsstyrelsens 

skyldighet är att vid en önskan om att genomföra en due diligence besluta om målbolaget ska 

medverka eller inte till undersökningen och i så fall dess omfattning och utformning. Skyldigheten 

framgår ur punkt II.20 i takeover-reglerna. Medverkansbeslutet ska grundas i omständigheterna i 

det enskilda fallet med beaktande av tillämplig lagstiftning.123 Det uppställs två förutsättningar för 

att få medge en due diligence, att due diligence-undersökningen sker i aktieägarnas intresse och 

att budgivaren har skriftligen krävt att få göra en due diligence. Att det ska vara i aktieägarnas 

intresse är ett utflöde ur punkt II.17 i takeover-reglerna.124 

 Det är numera sedvana att medverka i en due diligence innan en takeover om det aktuella 

takeover-erbjudandet anses intressant för aktieägarna och att budgivaren har garanterat att den har 

de finansiella resurserna för att genomföra takeover-erbjudandet.125 Eftersom en due diligence-

undersökningen anses vara nödvändig för budgivare i sin evalueringsprocess av målbolaget torde 

utgångspunkten vara för målbolagsstyrelsen att medverka till sådana undersökningar, så är dock 

                                                 
120 Kommentaren till punkt II.19 i takeover-reglerna. 
121 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentar till punkt II.19, not 2 (hämtad 

2017-10-20). 
122 Stattin, Daniel, Om due diligence-undersökningar vid takeover-erbjudanden, SvJT, 2008 s. 733. 
123 Kommentaren till punkt II.20 i takeover-reglerna. 
124 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentar till punkt II.20, not 4 (hämtad 

2017-10-20). 
125 Stattin, SvJT 2008, s. 734. 
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inte fallet. Det finns ingen aktiemarknadsrättslig reglering som stipulerar målbolagsstyrelsens 

medverkan, utan endast att målbolagsstyrelsen ska överväga om de kan och ska medverka enligt 

punkt II.20 i takeover-reglerna. ”Kan” avser att en undersökning får ske medan ”ska” tar sikte på 

om det är lämpligt. Frågan är då om målbolagsstyrelsen väljer att inte medverka till en due 

diligence-undersökning är en otillåten försvarsåtgärd enligt 5 kap. 1 § LUA eller om de har en 

skyldighet att medverka till due diligence-undersökning.126 Enligt uttalanden från AMN är det 

varken att anse som en otillåten försvarsåtgärd127 eller som en skyldighet128 att medverka. Effekten 

av målbolagets agerande fungerar i praktiken som en försvarsåtgärd eftersom det är praxis att ett 

takeover-erbjudande föregås av en due diligence-undersökningen. Konsekvensen blir sannolikt att 

takeover-erbjudandet inte kommer till stånd.129 

 Situationen för målbolaget är dock riskabel om de medverkar eftersom målbolaget lämnar 

ut känslig företagsinformation om sin verksamhet och ekonomiska ställning. För att skydda sådan 

information är det lämpligt att avtala om sekretessavtal. Skulle budgivaren inte gå vidare med sitt 

erbjudande skulle det vara förödande för målbolaget om detta blev känt, eftersom det är en signal 

till marknaden att det finns brister i målbolaget. En konsekvens därav är att aktievärdet i 

målbolaget sjunker.130 Målbolagsstyrelsen måste överväga sitt medgivande noga, för att medverka 

i en due diligence-undersökning är en betungande uppgift. Material måste sammanställas och 

tillhandahållas, dessutom kan målbolagsstyrelsen samt andra i målbolagsledningen behöva lägga 

ned tid för att medverka till undersökningen. Det finns risk för att målbolaget får höga kostnader i 

och med en due diligence-undersökning.131 Emellertid ska målbolagsstyrelsen eftersträva att 

undersökning sker på så kort tid som möjligt för att inte störa verksamheten i målbolaget, eftersom 

den inte får hindra målbolaget att driva sin verksamhet under längre tid än vad som är skäligt enligt 

princip f i takeover-reglerna.132 

 Potentiella budgivare kan genom en due diligence-undersökning få tillgång till 

insiderinformation, målbolaget ska då balansera denna informationsasymmetri genom att 

informationen offentliggörs av målbolaget i och med erbjudandets offentliggörande. 

                                                 
126 Stattin, SvJT 2008, s. 737ff. 
127 AMN 2005:47. 
128 AMN 2006:55. 
129 Ydén, s. 351. 
130 Stattin, SvJT 2008, s. 734f. 
131 Stattin, SvJT 2008, s. 738; Ydén, s. 347. 
132 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentar till punkt II.20, not 7 (hämtad 

2017-10-20). 
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Insiderinformation är enligt art. 7 i marknadsmissbruksförordningen information av specifik natur 

som inte har offentliggjorts som rör emittenter eller finansiella instrument och som, om 

informationen offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset av dessa 

finansiella instrument. Budgivaren är även förpliktigad att i sin erbjudandehandling att redogöra 

för sådan ny information. Informationsövertaget är endast tillfällig och budgivaren är dessutom 

förhindrad från att handla i målbolagets aktier under tiden.133 Om budgivaren inte lämnar ett 

erbjudande efter due diligence-undersökningen bortfaller skyldigheten att lämna ut sådan 

information.134 

 Enligt doktrin och kommentaren till punkt II.20 i takeover-reglerna är synen på att medge 

due diligence-undersökningar restriktiv på grund av de olika riskerna med ett medgivande. Den 

teoretiska utgångspunkten är att målbolagsstyrelsen inte borde medverka till en due diligence-

undersökning, men om takeover-erbjudandet anses intressant, seriöst och konkurrensmässigt 

lämplig utifrån aktieägarnas perspektiv i målbolaget torde en medverkan medges.135 

 

3.3.7 Skyldigheter vid budrelaterade arrangemang 

Genom införandet av punkt II.17 a i takeover-reglerna har budrelaterade arrangemang förbjudits. 

Innan revideringen av takeover-reglerna år 2015 och revideringen år 2017 fanns inte punkten II.17 

a, varför rättsläget var tämligen oklart om budrelaterade arrangemangens tillåtlighet enligt svensk 

rätt. Kollegiet för svensk bolagsstyrning anses ha följt den engelska The Takeover Code som till 

stora delar förbjöd sådana budrelaterade arrangemang. Med budrelaterade arrangemang avses, 

enligt punkt II.17 a 2 st. i takeover-reglerna, sidoavtal till takeover-erbjudandet som innefattar en 

förpliktelse för målbolaget mot budgivaren.136 Det innebär främst olika former av klausuler i ett 

exklusivitetsavtal som kan ingås mellan budgivare och målbolaget, oftast genom dess styrelse. Att 

genomföra en takeover är dyrt och då kan potentiella budgivare vilja minska sina kostnader för 

planering, rådgivning och förberedelser. Dessa klausuler är vanligt förekommande i amerikansk 

rätt och börjar bli vanligare i Europa.137 

                                                 
133 Ydén, s. 349; Kommentaren till punkt II.20 i takeover-reglerna. 
134 Kommentaren till punkt II.20 i takeover-reglerna. 
135 Stattin, SvJT 2008, s. 738 och 761. 
136 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentar till punkt II.17 a, not 1 (hämtad 

2017-10-20). 
137 Stattin, 2009, s. 237. 
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 De mest förekommande klausulerna utomlands är break up fees, lock ups och 

exklusivitetsförpliktelser.138 Break up fees är ett vite som målbolaget betalar om en takeover inte 

går i hamn. Lock ups är arrangemang för att säkra relationen mellan budgivaren och målbolaget 

genom att målbolaget överlåter viktiga tillgångar till budgivaren. Exklusivitetsavtal innebär oftast 

att målbolaget förhindras från att aktivt söka upp andra budgivare eller förhindras från att 

underlätta det för alternativa budgivare att genomföra due diligence eller på andra vis hjälpa till.139 

 Förbudet är riktat mot målbolaget och dess styrelse, men är även en signal till budgivaren 

att den inte kan avkräva förbjudna förpliktelser från målbolaget. Förbudet är ett utflöde från 

målbolagsstyrelsen viktigaste bestämmelse, punkten II.17 i takeover-reglerna, bestämmelsen om 

att målbolagsstyrelsen ska agera i aktieägarnas intresse. Arrangemang med ändamål för att hindra 

eller försvåra för konkurrerande eller alternativa budgivare är problematisk med beaktande av 

målbolagsstyrelsens skyldighet att agera i aktieägarnas intresse och utifrån aktieägarnas 

beslutanderätt i en takeover-situation. Det anses inte vara förenligt med aktieägarnas intresse att 

målbolagsstyrelsen kan på så sätt begränsa antalet potentiella budgivare genom sådana 

budrelaterade arrangemang, även om styrelsens intentioner var att få till ett bra bud och minska 

transaktionskostnaderna för målbolaget.140 

 

3.4 Sammanfattning 

Ovan presenterades de olika skyldigheterna som en styrelse har i vanliga fall och de speciella 

skyldigheterna som uppstår i och med en takeover. De aktiemarknadsrättsliga skyldigheter får 

anses vara en förlängd arm av de generella uppgifterna från ABL men är inriktade på den särskilda 

situationen ett takeover-erbjudande försätter målbolaget och dess styrelse i. Dessa förpliktelser 

anses de facto gälla gentemot sina aktieägare, exempelvis ska en styrelseledamot i målbolaget som 

har ett avvikande intresse som strider mot aktieägarnas intresse deklarera sin intressekonflikt och 

avstå från att handlägga i frågor relaterat till takeover-erbjudandet.141 Vidare får 

målbolagsstyrelsen medge att målbolaget medverkar i en due diligence-undersökning endast om 

det är av intresse för aktieägarna. Målbolagets skyldigheter anses vara synnerligen viktiga utifrån 

                                                 
138 Stattin, 2009, s. 237. 
139 Stattin, 2009, s. 257ff. 
140 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentar till punkt II.17 a, not 1 (hämtad 

2017-10-20); Stattin, 2009, s. 273. 
141 Kommentaren till punkt II.18 i takeover-reglerna. 
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aktieägarnas perspektiv eftersom det rör sig om stora värden och möjliga omstruktureringar i 

målbolaget. Därför krävs det mycket förtroende för styrelseuppdraget under ett takeover-

erbjudande.142 Det här avsnittet har gett läsaren en överskådlig bild över vad som förväntas av en 

målbolagsstyrelse varför efterföljande avsnitt blir mer begriplig i frågor om lojalitetspliktens 

rättsliga grund och om aktieägarnas rätt till skadestånd från målbolagsstyrelsen under en takeover. 

 

4 Lojalitetspliktens rättsliga grund gentemot aktieägarna 

4.1 Inledning 

I det här avsnittet ska lojalitetspliktens rättsliga grund gentemot aktieägarna vid en takeover 

undersökas och vad den innebär. Inom aktiebolagsrätten finns det en lojalitetsplikt för styrelsen 

gentemot bolaget, brister styrelsen i sin lojalitetsplikt kan styrelseledamöterna bli 

skadeståndansvariga.143 Frågan är hur lojalitetsplikten uttrycker sig vid en takeover, eftersom det 

inte är en fråga som berör bolaget utan dess aktieägare.144 Målbolagsstyrelsens intresseperspektiv 

ska också undersökas för att konkretisera lojalitetsplikten. 

 Den rättsliga grunden för målbolagsstyrelsens intresseperspektiv när den agerar under ett 

takeover-erbjudande härrör ur art. 3.1 c takeoverdirektivet. Den stipulerar att bolagets intressen i 

dess helhet ska vara styrande för målbolagsstyrelsens handlande och att värdepappersinnehavarnas 

måste kunna ta ställning till ett takeover-erbjudande. Principen finns uttryckt i takeover-reglernas 

inledning, som ska vara vägledande i oklara situationer eller där takeover-reglerna i det enskilda 

fallet inte är ändamålsenliga.145 Men den svenska implementeringen av principen går längre 

eftersom i punkt II.17 stadgar att målbolagsstyrelsen ska beakta aktieägarnas intressen, varför 

målbolagsstyrelsen inte får beakta sina egna intressen eller någon enskild aktieägares intressen.146  

 Denna begreppsanvändning är inte särskilt tydlig då det kan innebära olika intressen ska 

beaktas samtidigt. Begreppet anses dock vara ett utflöde av styrelsens ställning som 

uppdragstagare till bolaget.147 Det är inte säkert att intressena står i samklang med varandra och 

                                                 
142 Stattin, 2008, s. 237; Melin Jakobsson, Annika & Sevenius, Robert, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, 

Torsten (red.), s. 340. 
143 Dotevall, 2017, s. 149. 
144 Ydén, s. 343ff. 
145 Inledningen till takeover-reglerna. 
146 Kommentaren till punkt II.17 i takeover-reglerna. 
147 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentaren till punkt II.17 i takeover-

reglerna, not 2, (hämtad 2017-10-20). 
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kan ge upphov till intressekonflikter, varför det är essentiellt att undersöka hur bolagets intresse i 

dess helhet och aktieägarnas intresse förhåller sig till varandra och vilket intresse som ska ha 

företräde, särskilt med tanke på huruvida det är möjlighet att ålägga målbolagsstyrelsen 

skadeståndsansvar gentemot sina aktieägare. Samtidigt ska styrelsen utifrån aktiebolagsrätten 

iaktta bolagets intresse när den agerar, under och utanför takeover-situationer.148 För att klargöra 

målbolagsstyrelsens huvudsakliga intressen måste det redovisas vad de olika använda 

intressebegreppen närmare betyder. Den aktiebolagsrättsliga skyldigheten är sanktionerad enligt 

29 kap. 1 § ABL. En möjlighet är att den aktiemarknadsrättsliga skyldigheten faller inom den 

aktiebolagsrättsliga regleringen och att ansvar kan krävas därigenom. Samtidigt måste reglerna om 

sysslomannaskap beaktas eftersom en syssloman har en lojalitetsplikt gentemot sin huvudman och 

ska agera på huvudmannens intressen, vilket liknar den ställningen som styrelseledamöter 

innehar.149 Det är viktigt att utreda sysslomanna-begreppet eftersom det kan få konsekvenser för 

frågan om målbolagsstyrelsens skadeståndsansvar gentemot aktieägarna. 

 

4.2 Intressemodeller 

Det måste erinras om de övergripande ändamålen med aktiemarknadsrätten som redovisades ovan, 

som att underlätta för en effektiv handel med aktier.150 För att kunna ha en ändamålsenlig 

tillämpning av aktiemarknadsrättsliga regler och rekvisit finns det olika argument vid 

intresseavvägning för att avgöra oklara rättsfrågor inom aktiemarknadsrätten. Det finns två 

huvudsakliga intressemodeller som används i aktiemarknadsrätten, ena är stakeholder-modellen 

och andra är shareholder-modellen. En stakeholder-modell innebär att alla olika av intressen hos 

ett bolag kan beaktas vid tillämpning av en regel eller ett rekvisit, där en intresseavvägning sker 

de emellan, exempelvis mellan aktieägarna, borgenärerna och anställda i ett bolag.151 Den här 

modellen har kritiserats för att den inte är operationell eftersom vilken tolkning som helst av en 

regel eller rekvisit skulle kunna motiveras beroende på hur intresseavvägningen hade gjorts. Till 

exempel skulle det bli svårt att utkräva ansvar från en styrelse eftersom styrelsen skulle kunna 

                                                 
148 Nyström & Sjöman, 2011, s. 94. 
149 Ydén, s. 345. 
150 Avsnitt 2.4. 
151 Sjåfjell, s. 51. 
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motivera sitt beslut genom att beslutet gynnade ett av många intressen. Samma problematik skulle 

uppstå om en reglering vore byggd på en stakeholder-modell.152 

 Shareholder-modellen utgår inte från någon intern intresseavvägning som stakeholder-

modellen, utan här är utgångspunkten aktieägarna. Eftersom bolagets syfte är att bereda 

aktieägarna med vinst ska regler och rekvisit tolkas så att detta syfte uppnås. Det är en relativt 

enkel modell som dessutom är handlingsdirigerande eftersom det finns ett klart intresse.153 Inom 

svensk associationsrätt har utvecklingen gått från en germansk stakeholder-modell till en mer 

engelsk, common law, shareholder-modell.154 Problemet är dock i vilket tidsperspektiv vinsten ska 

uppnås och om det alltid gäller. Doktrin och internationell praxis verkar peka på att i solventa 

bolag är det primära intresset aktieägarnas, men när ett bolag är insolvent substitueras aktieägarnas 

intresse med borgenärernas enligt shareholder-modellen. Eftersom situationerna ger upphov till 

olika skyddsintressen, när bolaget är insolvent är det borgenärernas fordran som blir prioriterat. 

Det ligger i sakens natur att aktieägarna får acceptera riskerna med sina investeringar.155 Men det 

är sällan inom takeover-sammanhang att aktieägarnas intresse substitueras mot borgenärernas 

eftersom få aktiemarknadsbolag hamnar i insolvens och ännu färre insolventa bolag skulle bli 

föremål för en takeover.156 Sammanfattningsvist kan det konstateras kan det primära intresset inom 

svensk associationsrätt är aktieägarna, som substitueras med borgenärerna vid insolvens, utifrån 

en shareholder-modell. 

 

4.3 Bolagets intresse och aktieägarnas intresse 

Frågan om målbolagets intresseperspektiv har nära kopplingar till aktiebolagsrätten.157 En styrelse 

ska vid utförande av sitt uppdrag beakta bolagets intresse. Problematiken med att definiera 

bolagets intresse är att begreppet används både inom aktiebolagsrätten158 och inom 

aktiemarknadsrätten159 genom olika regelverk på nationell- och EU-nivå. Rättsområdena har 

                                                 
152 Stattin, 2009, s. 53f; Sjåfjell, s. 50. 
153 Stattin, 2009, s. 54f. 
154 Sjåfjell, s. 52. 
155 Stattin, 2009, s. 59ff. Skiftet av intresseskyddet framgår tydligt ur australiensiska domen från Nya Sydwales högsta 

domstol, Kinsela v Russell Kinsela Pty Ltd (1986) 4 NSWLR 722, särskilt Street CJ, s. 730.Även i svensk praxis har 

liknande resonemang framgått ur NJA 1979 s. 157. 
156 Stattin, 2009, s. 64f. 
157 Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentaren till punkt II.17 i takeover-

reglerna, not 2, (hämtad 2017-10-20). 
158 Med kopplingar till vinstsyftet 3 kap. 3 § ABL och jävsreglerna 8 kap. 23 ABL. 
159 Takeoverdirektivet, LUA och takeover-reglerna. 
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mycket gemensamt men det är viktig att påpeka skillnaderna för att klargöra dess 

begreppsanvändning. Observera att avsnitt 4.3.1 berör bolagets intresse utifrån aktiebolagsrätten 

och att avsnitt 4.3.2 berör begreppet utifrån aktiemarknadsrätten. 

 

4.3.1 Bolagets intresse enligt aktiebolagsrätten 

Begreppet bolagets intresse är vid första anblick inte särskilt klargörande. Den inhemska doktrinen 

är i alla fall enig om att bolagets intresse är en fiktion eftersom ett aktiebolag inte är ett fysiskt 

väsen utan är en rättslig konstruktion. Därför sägs det att bolagets intresse är ytterst aktieägarnas 

gemensamma intressen, en tydlig shareholder-modell.160 Det som är klart är att bolagets intresse 

innebär att styrelsen inte får gynna sig själv eller tredje man på bekostnad av bolaget.161 

Huvudsyftet med aktiebolagsformen är att generera vinst162 varför det anses ändamålsenligt att 

koppla bolagets intresse med vinstsyftet.163 Syftet med 3 kap. 3 § ABL är att skydda aktieägarna 

mot att bolagsledningen använder bolagets resurser till verksamhet som inte är till gagn för 

aktieägarna.164 En åsikt är att vinstsyftet innebär att generera det högsta möjliga avkastning på det 

insatta riskkapitalet. Åhman menar att vinsten kan erhållas på två sätt, antingen genom 

vinstutdelning till aktieägarna eller genom att värdet på bolagets aktier och andra värdepapper 

ökar.165 Men en fråga är i vilket tidsperspektiv ska tas vid beaktande av vinstsyftet. Avsikten med 

ett aktiebolag är att det ska vara för evigt, om det inte framgår ur omständigheterna att 

verksamheten ska vara ett korttidsprojekt. Vinstsyftet ska inte tolkas i absurdum och endast 

fokusera på kortsiktiga vinstutdelningar, utan det faller även inom vinstsyftet att fokusera på 

långsiktiga investeringar, varför ett mer eller mindre långsiktigt perspektiv borde vara vägledande 

när styrelsen agerar i egenskap av sitt upp med beaktande av bolagets intresse.166 Det långsiktiga 

                                                 
160 Stattin, 2008, s. 214f; Dotevall, Rolf, Skadeståndansvar för styrelseledamot och verkställandedirektör, Norstedts 

juridik, 1989, s. 360; Dotevall, Rolf, 2017, s. 131; Skog, Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt, 24u, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2014, s. 246f; Skog, Rolf, Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen, SvJT 2015, s. 11; det framgår 

indirekt ur Bergström & Samuelsson, s. 115; Nyström & Sjöman, 2009, s.14;framgår indirekt ur Sandström, s. 260f; 

Nyström m. fl. Takeover-reglerna – En kommentar (2016-02-25 Zeteo), kommentaren till punkt II.20 i takeover-

reglerna, not 2, (hämtad 2017-10-20). 
161 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 11u, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 131. 
162 3 kap. 3 § ABL. 
163 Bergström & Samuelsson, s. 78. 
164 Prop. 2004/05:85 s. 219. 
165 Åhman, Ola, Behörigheten och befogenheten i aktiebolagsrätten, Iustus, Stockholm, 1997 s. 689 och 810. 
166 Bergström & Samuelsson, s. 78; Östberg, s. 69. 
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perspektivet går ihop med Åhmans åsikt om att vinsten kan gå åt att öka värdet på aktierna och 

andra värdepapper. 

 Stattin menar att bolagets intresse inte är lika starkt kopplat till vinstsyftet utan hänger mer 

ihop med bolaget bestånd och välmående. Stattin menar att bolagets intresse är också kopplad till 

skadeståndsansvaret i 29 kap. 1 § ABL. Eftersom styrelseledamöterna har ett aktiebolagsrättsligt 

skadeståndsansvar gentemot bolaget, aktieägare och annan enligt 29 kap. 1 § ABL torde åtgärder 

eller underlåtenheter som ger upphov till skadeståndsansvar vara i strid med bolagets intresse och 

får därför inte heller verkställas.167 

 Taxell har diskuterat om bolaget kan ha ett eget särskilt intresse, ett bolagsintresse som 

Taxell menar betyder ekonomisk stabilitet och utvecklingsmöjligheter. Det inbegriper att det är till 

bolagets fördel att beakta samtliga intressen inom ett bolag när bolaget bedrivs med framgång, 

alltså en typisk stakeholder-modell. Med en sådan syn vore det rationellt och acceptabelt att frångå 

aktieägarnas vinstintresse eller kunna lägga ned vissa produktionsenheter. Detta kan ske eftersom 

det anses vara alla intressenter (aktieägare, borgenärer, anställa och samhället bland annat) till 

fördel att bolaget fungerar och utvecklas. Taxell menar att det är nödvändigt med ett eget 

bolagsintresse för att kunna ställas mot de andra intressena. Beslutanderätt lade Taxell i sista hand 

hos aktieägarna men han menade att rent praktiskt låg makten hos bolagsledningen som hade att 

beakta alla intressen.168 Denna syn har kritiserats eftersom att alla intressen kan beaktas av 

styrelsen vid beslutsfattande, i följd innebär det att alla beslut kan också motiveras.169 Om bolaget 

skulle ha ett strikt självständigt intresse, liknande det tyska Unternehmensintresse, skulle en 

målbolagsstyrelse vara förhindrad från att medge due diligence-undersökningar eller ha anledning 

att uttala sig om ett takeover-erbjudande eftersom det skulle kunna skada bolaget som sådant. 

Takeover-regleringarna och praxisen inom aktiemarknadsrätten förutsätter helt enkelt att bolagets 

intresse inte ska uppfattas som ett eget självständigt intresse.170 Därför utgår uppsatsen från att 

bolagets intresse ytterst är aktieägarnas gemensamma intresse. 

 Hur bestäms aktieägarnas gemensamma intresse? Aktieägarna av en bred och spridd grupp 

med olika ändamål med sina investeringar, inom ett litet onoterat fåmansaktiebolag vore det 

                                                 
167 Stattin, Daniel, s. 2008, s. 213. 
168 Taxell, Lars Erik, Aktiebolagets organisation, Åbo akademi, 1983, s. 13f. 
169 Stattin, 2008, s. 104 och 215f. 
170 Stattin, 2009, s. 65f; se även i föreningsrättsliga fallet NJA 2013 s. 117 där det avvisades att en förening kan ha ett 

eget självständigt intresse. 
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någorlunda enkelt att fråga varje individuell aktieägare vad den har för uppfattning i en situation, 

i takeovers är det opraktiskt. Därför är det inget faktiskt aktieägarintresse som används, utan det 

styrande aktieägarintresset anses vara hypotetiskt och gemensamt eftersom som det är mest 

lämpligt.171 En objektiv bedömning får göras för att undersöka vad aktieägarintresset anses vara. 

Intresset anses ligga nära vinstsyftet men antas vara mer nyanserat. Rimligtvis innebär intresset i 

stort att aktieägarna får avkastning på sina gjorda investeringar.172 

 

4.3.2 Bolagets intresse enligt takeoverdirektivet 

LUA är en implementering av den EU-rättsliga takeoverdirektivet varför tolkning och tillämpning 

av LUA ska ske fördragskonformt.173 EU-rättsliga rekvisit ska ha en autonom betydelse för att 

harmoniseringen ska vara effektfull.174 Den tolkningsmetod som används främst inom EU-rätten 

är den teleologiska metoden snarare än den lexikaliska för att uppnå en ändamålsenlig tillämpning 

av EU-rätten inom alla unionens medlemsstater. LUA ska tolkas på motsvarande sätt.175  

 Bolagets intresse utifrån takeoverdirektivet skiljer sig något från det aktiebolagsrättsliga, 

även till orden. Målbolagsstyrelsen ska enligt art. 3.1 c takeoverdirektivet i sitt handlande beakta 

de ”intressen som bolaget till sin helhet har” och ”får inte förvägra värdepappersinnehavarna 

möjligheten att ta ställning till erbjudandet”.176 Såsom ovan (avsnitt 4.3.1) framgår det inte 

lexikaliskt vad bolagsintresset innebär. Liksom med all EU-lagstiftning framarbetades 

takeoverdirektivet med många involverade medlemsstater. Det innebär att medlemsstater med 

olika rättskulturer och olika grundsatser angående intressemodellerna försökte få sin mening 

genomslagen på unionsrättslig nivå. Genom att formulera art. 3.1 c takeoverdirektivet med en 

lokution om bolagets intresse och en lokution om beslutanderätten för aktieägarna tyder på att det 

fanns spänningar i direktivssamarbetet.177 

 Utformningen av art. 3.1 c takeoverdirektivet kan var vägledande. Bestämmelsen nämner 

inte en utan två skyddsobjekt, bolaget i sin helhet och aktieägarna. Av systematiska skäl vore det 

märkligt att utpeka två olika rekvisit utan att de innebar två olika saker. Varför lokutionen 

                                                 
171 Stattin, 2008, s. 55 och 219. 
172 Stattin, 2009, s. 63f. 
173 Stattin, 2009, s. 67. 
174 Sjåfjell, s. 348. 
175 Sjåfjell, s. 12f. 
176 Art. 3.1 c takeoverdirektivet. 
177 Sjåfjell, s. 346f. 
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”bolagets helhet” torde innebär mer än endast aktieägarnas gemensamma intresse till skillnad från 

det svenska aktiebolagsrättsliga begreppet.178 Bolagsintresset enligt EU-rätten tycks peka på en 

stakeholder-modell där flera intressen ska beaktas, även om takeoverdirektivet utvecklades med 

bakgrund av den engelska The Takeover Code med en stark shareholder-syn, påverkades 

direktivsarbetet och dess innebörd av kontinental rätt.179 Även om bestämmelsens utformning ger 

intryck av att vara grundad i en stakeholder-modell uttalades det i en oberoende rapport beställd 

av EU-kommission att aktieägarnas beslutanderätt i frågor relaterat till sina aktier och deras 

försäljning vid en takeover ska inte inskränkas av andra intressen. Takeover-erbjudande skulle 

ytterst beslutas av aktieägarna.180 Fastän bestämmelsen tycks vara byggd på en stakeholder-modell 

verkar det viktigaste intresset vara aktieägarnas.181 Övriga intressen verkade dock inte kunna 

fastställas eftersom EU-kommission uttalade att en intresseförteckning inte skulle bli tillräckligt 

uttömmande.182 Bolagsintresset enligt takeoverdirektivet har alltså en stakeholder-grund men där 

aktieägarintresset väger tyngst eftersom det erinras både i direktivstexten och i de EU-rättsliga 

förarbetena.  

 

4.3.3 Aktieägarnas intresse enligt takeover-reglerna 

Takeover-reglerna innehåller ytterligare regler och detaljer som inte har någon motsvarighet i 

takeoverdirektivet, eftersom reglerna är baserade på den inhemska självregleringen med 

inspiration hämtad från engelska The Takeover Code.183 Den viktiga principen c från takeover-

reglerna har presenterats i avsnitt 3.3.1 och lyder likadant som art. 3.1. c takeoverdirektivet för att 

stämma överens med takeoverdirektivet.184 De regler som stämmer överens med 

takeoverdirektivet torde tolkas fördragskonformt.185 Utöver det ska takeover-reglerna vid oklara 

fall tolkas mot bakgrund av sina egna allmänna principer, även om art. 3.1 c takeoverdirektivet 

och takeover-reglernas allmänna princip c är likalydiga, ska inte den fördragskonforma tolkningen 

vara avgörande. Men takeoverdirektivet kan få genomslag som rättsliga argument inom ramen för 

                                                 
178 Sjåfjell, s. 349. 
179 Stattin, 2009, s. 71. 
180 Report of the High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids, s. 16 och 20. 
181 Stattin, 2009, s. 72. 
182 KOM(2001) 77 slutlig, ändringsförslag nr 5, s. 5. 
183 Stattin, 2009, s. 81. 
184 SOU 2005:58 s. 102. 
185 Sjåfjell, s. 12f. 
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tolkningar av takeover-reglerna. Fast när en bestämmelse utpekar ett klart skyddsobjekt förefaller 

dock det inte finnas något behov för att tolka bestämmelsen.186 

 Den huvudsakliga intressebestämmelsen i takeover-reglerna som styr målbolagets 

agerande är punkt II.17, vilket ska komplettera takeover-reglernas princip c, som stadgar att: 

”målbolagsstyrelsen ska i frågor relaterade till erbjudandet agera i aktieägarnas intresse”.187 

Notera att det är aktieägarnas intresse och inte bolagets intresse som är skyddsobjektet enligt punkt 

II.17. Utifrån en bokstavstolkning är regeln klar och tydlig varför någon intresseavvägning inte 

torde behövas. Intressemodellen som punkt II.17 ger uttryck för är en shareholder-modell och 

därav torde utrymmet för att beakta stakeholder-intressen vara väldigt begränsat.188 I vissa punkter 

uttrycks att vissa stakeholder-intresse ska uppmärksammas, som i punkt II.19 som stadgar att 

målbolagsstyrelsen ska vid sitt uttalande av takeover-erbjudandet kommentera dess inverkan på 

bolagets sysselsättning. Men varken punkt II.17 eller dess kommentar nämner några andra 

beaktansvärda intressen utöver aktieägarnas.189 

 Den engelska The Takeover Code innehåller samma princip som art. 3.1 c 

takeoverdirektivet och princip c takeover-reglerna.190 Även enligt engelsk bolagsrätt ska styrelsen 

agera i bolagets intresse.191 Fast i engelsk bolagsrätt ska bolagets intresse förstås som samtliga 

aktieägarnas hypotetiska intresse.192 Den engelska Takeover Code förstärker ytterligare 

aktieägarnas intressen fast på det aktiemarknadsrättsliga området, varför det föreligger inga 

intressekonflikter mellan rättsområdena bolagsrätt och aktiemarknadsrätt.193 Även i Helsinki 

Takeover Code finns samma tolkningsprincip.194 

 Frågan är vad aktieägarnas intresse innebär enligt svensk rätt. Punkt II.17 har likheter med 

den aktiebolagsrättsliga skyldigheten att agera i bolagets intresse vid förvaltning av bolagsrättsliga 

spörsmål. Bolagets intresse är som sagt ytterst aktieägarnas intresse. Både enligt punkt II.17 och 

aktiebolagsrätten anförtros styrelseledamöterna en form av sysslomannaliknande ställning mot 

bolaget och dess aktieägare, men enligt aktiebolagsrätten finns det inte någon 

                                                 
186 Stattin, 2009, s. 77. 
187 Punkt II.17 i takeover-reglerna. 
188 Stattin, 2009, s. 78. 
189 Punkt II.19 i takeover-reglerna. 
190 The Takeover Code, General Principle 3. 
191 Companies Act 2006 section 170, vilket är en kodifiering av rättsfallet Percival v Wright [1902] 2 Ch 401. 
192 Gower, Laurence Cecil Bartlett & Davies, Paul, Principles of Modern Company Law, 9u, Sweet & Maxwell, 

London, 2012, s. 540f. 
193 Sjåfjell, s. 50; Stattin, 2009, s. 78. 
194 Kod för uppköpserbjudanden (Helsinki Takeover Code), s. 6. 
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skadeståndssanktionerad skyldighet för målbolagsstyrelsen gentemot dess aktieägare att aktivt 

verka för ett takeover-erbjudande.195 Det kan till och med vara så att aktiebolagets konstruktion 

sätter upp gränser för målbolagsstyrelsens möjlighet att verka för andra intressen än bolagets i snäv 

mening. Även om aktiebolagsrätten i vanliga fall skänker målbolagsstyrelsen utrymme att agera i 

aktieägarnas intresse och verka för ett så attraktivt takeover-erbjudande som möjligt, kan 

målbolagsstyrelsen vara förhindrade att handla så med beaktande av sina borgenärer om bolaget 

skulle befinna sig i insolvens. Då träder stakeholder-intressen in. Det är dock viktigt att notera 

skyldigheten som punkt II.17 ålägger målbolagsstyrelsen kan påverka bedömningen av vad som 

är aktiebolagsrättsligt tillåtet. Ett bolags börsnotering medför att bolaget får tillgång till kapital och 

investeringar för bolagets verksamhet genom aktiemarknaden. Börsen ålägger det noterade bolaget 

att följa sin självreglering, vilket får anses vara priset för den nytta som bolagets får och därmed 

torde bolagets utförande av självregleringens förpliktelser vara aktiebolagsrättsligt fredade. 

Börsnoteringen innebär att takeover-reglerna ska följas, det medför att det är tillåtet för styrelsen, 

både aktiemarknadsrättsligt och aktiebolagsrättsligt, att belasta bolaget med skäliga kostnader för 

att uppfylla dessa förpliktelser.196 

 Aktiebolagsrättsligt har aktieägarnas intresse kopplats med vinstsyftet eller bolagets 

framgång. Men dessa resonemang har inte kopplats till takeover-situationer, utan behandlar 

aktieägarnas intresse rent generellt. I svensk doktrin har det blickats åt finsk rätt för att finna 

argument för vad aktieägarnas intresse torde innebära, eftersom den finska rätten har stora likheter 

med den svenska.197 I den finska aktiebolagslagen [Cit. FiABL] 1 kap. 8 § framgår det att 

bolagsledningen ska omsorgsfullt främja bolagets intressen. Det innebär enligt dess förarbeten en 

lojalitetsplikt gentemot bolaget och dess aktieägare att agera på ett sätt en är förenligt med bolagets 

syfte. Bolagets syfte liknar det svenska198 vilket är att bolagets affärsverksamhet ska ge aktieägarna 

fördelar genom förmedling av bolaget.199 Vad förarbetena till FiABL klargör, till skillnad från 

förarbetena till ABL, är att bestämmelsen kopplas till takeover-situationer. I finska förarbeten sägs 

det att det kan förekomma situationer under bolagets verksamhetstid där bolagsledningens 

omsorgsplikt och skyldighet att handla på ett sätt som är förenligt med bolagets och i sista hand 

                                                 
195 Nyström & Sjöman, 2011, s. 95; Hård, Tom, Börsföretagens selektiva informationsgivning, Till Gunnar Nord: Ett 

symposium, Carlsson, Stephan & Thorsson, Leif (red.), Juristförlaget, Stockholm, 1996, 63f. 
196 Nyström & Sjöman, 2011, s. 95f. 
197 Nyström & Sjöman, 2009, s. 20. 
198 3 kap. 3 § ABL. 
199 1 kap. 5 § FiABL; finska propositionen RP 109/2005 rd, s. 41f. 
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aktieägarnas intressen inte berör bolaget direkt utan istället direkt påverkar värdet av aktieägarnas 

innehav. Detta resonemang tyder på att bolagsledningen har en ställning som ett ombud för 

aktieägarna. Finska förarbetena nämner att när ett bolag är föremål för en fusion eller bolagets 

aktier blir föremål för en takeover är bolagsledningen skyldig att eftersträva det från aktieägarnas 

synpunkt bästa möjliga slutresultat. Det kan innebära att vid avtalsförhandlingar ska 

bolagsledningen försöka få ett så högt fusionsvederlag som möjligt och vid en takeover ska 

bolagsledningen eftersträva det bästa möjliga anbudet.200 Målbolagsstyrelsen har alltså en 

aktiebolagsrättslig skyldighet att försöka eftersträva bästa möjliga bud om det ligger i aktieägarnas 

intresse.201 

 Enligt rekommendation 2 i Helsinki Takeover Code ska målbolagsstyrelsen, om den finner 

att ett takeover-erbjudande är seriös, bedöma vilka åtgärder som ska eventuellt vidtas. 

Målbolagsstyrelsen ska aktivt agera för att uppnå bästa möjliga slutresultat för aktieägarna.202 

Enligt dess motivering sammanfaller bolagets intresse med aktieägarnas gemensamma intresse vid 

en takeover. Lojalitetsplikten kan då anses vara direkt inriktad på värdet av aktieägarnas innehav. 

Om målbolagsstyrelsen finner att takeover-erbjudandet faller inom aktieägarnas gemensamma 

intresse ska målbolagsstyrelsen vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd bästa möjliga 

takeover-erbjudande. Som i de finska förarbetena är utgångspunkten för målbolagsstyrelsen att 

eftersträva ett så förmånligt takeover-erbjudande som möjligt.203 Styrande intresset för finska 

målbolagsstyrelser aktiemarknadsrättsligt och aktiebolagsrättsligt är aktieägarnas. I finsk rätt har 

intressena alltså sammankopplats mellan de båda rättsområdena, dessutom finns en tydlig premiss 

för vad som utgör aktieägarnas intresse vid en takeover. Samma tydlighet finns inte i svenska 

förarbeten, även om svensk doktrin resonerar att något liknande det som sägs i finska förarbetena 

torde gälla i Sverige.204 Danelius anser att det finns stöd för detta resonemang i förarbetena till 

fusionsreglerna i ABL. Den finska synen skulle även gälla i Sverige aktiebolagsrättsligt.205 I 

förarbetena nämns det att under en fusion kan intressekonflikter uppstå vid bolagsstämman 

angående fusionsbeslut mellan övertagande bolaget och övriga aktieägare i det överlåtande bolaget 

                                                 
200 RP 109/2005 rd, s. 41f. 
201 Finska propositionen RP 6/2006 rd, s. 22. 
202 Rekommendation 2 i kod för uppköpserbjudanden (Helsinki Takeover Code). 
203 Motivering a och b till rekommendation 2 i kod för uppköpserbjudanden (Helsinki Takeover Code). 
204 Nyström & Sjöman, 2009, s. 21. 
205 Danelius, Johan, Nyström, Göran & Sjöman, Erik, Aktieägares rättigheter, Aktieägares intresse, 

målbolagsstyrelsens ansvar?,Kommentarer till avsnittet, Svernlöv, Carl (red.), s. 25. 
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(målbolaget). Övertagande bolagets primära intresse vid en fusion är att överta överlåtande bolaget 

till ett så lågt pris som möjligt, medan aktieägarnas intresse i det överlåtande bolaget är att få så 

mycket betalt för sina aktier som möjligt. Det är fråga om någon form av jävssituation där 

aktieägare i det övertagande bolaget kan antas påverkas av andra intressen än överlåtande bolagets 

bästa, som ytterst är aktieägarna i målbolagets bästa. Det argumenterades att en jävsregel där 

övertagande bolagets röster inte skulle beaktas, skulle stämma överens med aktiemarknadsrättens 

jävsregler206 och dess regler om att målbolagets aktieägare garanteras rätten att fatta informerade 

beslut207 om takeover-erbjudandet.208 De finska förarbetena klargör att i en liknande situation 

enligt finsk rätt ska målbolagsstyrelse verka för att målbolagets aktieägare får bästa möjliga 

vederlag.209 Finsk rätt talar för en klar shareholder-modell.  

 Även dansk rätt följer en liknande shareholder-modell. I en takeover-situation uppträder 

målbolagsstyrelsen inte bara i rollen som en rådgivare till dess aktieägare men är också underlagd 

en mera generell bolagsrättslig lojalitetsplikt gentemot aktieägarna i målbolaget. Rent konkret är 

målbolagsstyrelsen under en takeover förpliktigade att arbeta för ett så högt pris för målbolagets 

aktier som möjligt.210 

 Enligt engelsk rätt har styrelsen en generell plikt att agera i bolagets intresse som helhet211 

som ytterst härrör från vad som gäller för en trustee. Plikterna, eller dess Fiduciary duties, innebär 

att styrelsen ska undvika intressekonflikter och uppträda som att bolaget är en going concern.212 

Det är märkbart att en stat som utgör en sådan stark förespråkare för shareholder-intressen har 

lagstiftat för en mera stakeholder-inriktad modell. Ändamålet med en sådan ordning är för att 

uppmärksamma andra intressen än endast aktieägarnas, exempelvis ska bolagets långsiktiga 

strategier beaktas eller de anställdas situation, men aktieägarnas intresse anses fortfarande vara 

den tyngsta intresset. Denna moderna engelska intresse-modell är baserad på principen om 

”enlightened shareholder value”213 Men under en takeover-situation anses bolagets intresse vara 

aktieägarnas intresse, som typiskt sett är att försöka uppnå ett så högt bud som möjligt, men med 

                                                 
206 Punkt II.18 i takeover-reglerna. 
207 Princip b och punkt II.19 i takeover-reglerna. 
208 Prop. 2007/08:155 s. 16ff. 
209 Airaksinen, Manne, Nyström, Göran & Sjöman, Erik, Aktieägares rättigheter, Aktieägares intresse, 

målbolagsstyrelsens ansvar?,Kommentarer till avsnittet, Svernlöv, Carl (red.), s. 25f. 
210 Kramarz, Rebecca, Bestyrelseredegørelser ved overtagelsetilbud - Intressekonflikter og erstatningsansvar, NTS 

2013:3, s. 47f. 
211 Companies Act 2006, section 170. 
212 Dotevall, 2017, s. 144f. 
213 Sjåfjell, s. 50. 
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beaktande av den rådande intressemodellen ska en engelsk målbolagsstyrelse under en takeover 

även beakta andra omständigheter.214 

 I amerikansk rätt är delstaten Delawares bolagsrätt alltid intressant eftersom majoriteten av 

alla bolag har sitt säte215 där för att åtnjuta förmånliga bolagsrättsliga regler. Styrelsen enligt 

amerikansk rätt har traditionellt två bolagsrättsliga plikter att beakta, duty of care och duty of 

loyalty. Lojalitetsplikten är relativt strikt i alla delstater, och härrör från de allmänna fiduciary 

duties som gäller för varje uppdragstagare. Aktsamhetsplikten är inte lika strikt eftersom styrelse 

ska kunna ta affärsrisker enligt the business judgment rule.216 I fråga om vilket intresse 

målbolagsstyrelsen ska beakta under en takeover åläggs målbolagsstyrelsen Revlon duties, 

namngivet efter det kända avgörandet i Delaware Supreme Court.217 Där slogs det fast att när 

försäljningen av ett bolag blir oundviklig skiftar målbolagsstyrelsens roll från att vara ”försvarare 

av bolagets bastion till att vara auktionsförrättare ålagd med att eftersträva bästa priset vid 

försäljning av bolaget för sina aktieägare”.218 När Revlon-duties utlöses ska styrelsen överge sina 

långsiktiga vinststrategier för bolagets verksamhet och istället fokusera på att kortsiktigt maximera 

värdet på aktieägarnas innehav.219 Dessa skyldigheter utlöses när ett bolag företar en transaktion 

som skulle leda till ett kontrollägarskifte i målbolaget eller att transaktionen skulle lösa upp 

målbolaget.220 Styrelsens roll förblir en aktiv sådan fast med syftet att få bästa möjliga takeover-

erbjudande.221 Även här ges det ett klart uttryck för en shareholder-modell, liknande det som i 

dansk, finsk och engelsk rätt. 

 Sammantaget kan det sägas att målbolagsstyrelsens intresseperspektiv enligt takeover-

reglerna är att agera utifrån aktieägarnas intresse, flera av de skyldigheter som åläggs 

målbolagsstyrelsen enligt takeover-reglerna utgår ifrån att aktieägarnas intresse ska beaktas.222 Det 

har varit klart, problematiken har varit att definiera vad aktieägarnas intresse faktiskt innebär under 

                                                 
214 Heron International Ltd v. Lord Grade, [1986] BCLC 382; Gower & Davies, s. 505ff. 
215 https://corp.delaware.gov/aboutagency.shtml (hämtad 2017-12-05). 66 procent av Fortune 500 bolagen har sitt säte 

i Delaware år 2017.Oftast är det bara en brevlåda som utgör sätet, det faktiska huvudkontoret finns som huvudregel 

på en annan plats. 
216 Dotevall, 2017, s. 143. 
217 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc. 506 A.2d 173 (Del. 1986). 
218 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc. 506 A.2d 173 (Del. 1986), se 182. Min översättning. 
219 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc. 506 A.2d 173 (Del. 1986), se 182. 
220 Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994). 
221 Poliacastro, Portia, When Delaware Corporate Managers Turn Auctioneers: Triggering the Revlon Duty after the 

Paramount Decision, 16 Del. J. Corp. L. 187 (1991), Delaware Journal of Corporate Law, Vol. 16, 1991, s. 195. 
222 Punkterna II.17, II.18, II.19, II.20 I takeover-reglerna. 
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en takeover enligt svensk rätt. Här ovan har det främst redovisat olika länders intresseperspektiv 

under en takeover. De har gemensamt att när ett takeover-erbjudande är seriös, nära förestående 

eller oundviklig ska målbolagsstyrelen aktivt agera för att eftersträva bästa möjliga bud223 för sina 

aktieägare. Inom ramen för uppgiften torde det ingå att överväga andra alternativ som att hämta 

andra konkurrerande bud, vilket är tillåtet i svensk rätt224. Som säljare torde det vara allmänt erkänt 

att säljaren vill få till en sådan bra affär som möjligt, vilket oftast korresponderar med ett högre 

pris. I en takeover-situation har dock aktieägare i målbolaget små möjligheter att diskutera 

takeover-erbjudandet med köparen, varför det torde förefalla naturligt att målbolagsstyrelsen borde 

eftersträva ett så bra bud som möjligt åt aktieägarna. Målbolagsstyrelsens sysslomannaliknande 

ställning torde ge stöd för att den ska agera i sin huvudmans presumerade intresse.  

 De långsiktiga strategierna som nämns i amerikansk rätt om att förvalta bolaget 

substitueras som sagt under en takeover-situation till att kortsiktigt auktionera aktierna till ett så 

högt värde som möjligt. När en takeover är nära förestående torde plikten att eftersträva bästa 

möjliga takeover-erbjudandet vara den mest lämpliga inställningen med beaktande av 

aktiemarknadsrättens övergripande ändamål. Handlingsnormen att eftersträva bästa möjliga budet 

torde vara förenligt med de övergripande ändamålen som syftar till en effektiv handel. 

Konsekvensen blir att målbolagets aktieägare får mest avkastning för sitt investerade kapital 

genom att målbolagsstyrelsen fokuserar på att kortsiktigt maximera värdet på aktieägarnas innehav 

vid en oundviklig takeover. En sådan inställning skulle torde vara förutsebart eftersom begreppet 

aktieägarnas intresse får en tydlig innebörd. Naturligtvis innebär det inte att vid varje takeover-

erbjudande att målbolagsstyrelsen ska överge sina långsiktiga bolagsstrategier, målbolagsstyrelsen 

måste tillåtas ha taktiska handlingsutrymmen. Det kan finnas budgivare som aktieägarna inte vill 

sälja till eller aktieägarna kan vara så pass investerade i bolaget att en försäljning inte vore tänkbar. 

Det gäller att målbolagsstyrelsen är medveten om aktieägarnas vilja, varför det i utländsk rätt, 

särskilt amerikansk och finsk, ställs krav på att ett takeover-erbjudande ska framstå som seriös 

eller oundviklig. En bedömning får göras i det enskilda fallet. Utländsk rätt kan inte skapa gälladen 

rätt i Sverige, men de aktiemarknadsrättsliga ändamålen i utländsk rätt torde stämma överens med 

de i svensk rätt. 

                                                 
223 Enligt amerikansk, dansk, finsk och delvis engelsk rätt. 
224 5 kap. 1 § LUA. 
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 Plikten att eftersträva bästa möjliga bud har stöd i utländsk rätt och förefaller naturlig. Det 

finns till och med stöd i svenska förarbetena att aktieägarna i målbolaget har intresset att få ett så 

högt bud som möjligt. Även om det inte framgår lika klart som de finska förarbetena kan man tyda 

tecken på att lagstiftaren erkänner de facto intresset för målbolagets aktieägare under ett takeover-

erbjudande. Det ligger i aktiebolagets natur att aktier byter ägare eftersom takeover-erbjudanden 

är en följd av aktiebolagets konstruktion. Därav bör målbolagsstyrelsen under en takeover aktivt 

agera så gått den kan för att uppfylla sin slutliga förpliktelse mot aktieägarna, att uppnå bästa 

möjliga bud. 

 Emellertid måste det påpekas att varken någon regelmakare eller rättstillämpare i svensk 

rätt har tydligt klargjort vad aktieägarnas intresse innebär, det har endast skrivits om i doktrin med 

utländska jämförelser. Rättsfrågan torde inte vara helt klargjort förrän det förekommer någon 

vägledande praxis behandlar frågan eller lagstiftningen som stadgar rekvisitens innebörd. Utifrån 

ändamålsenliga argument och komparativa utblickar talar det mesta för att målbolagsstyrelsen 

aktiemarknadsrättsliga skyldighet är att eftersträva bästa möjliga takeover-erbjudandet eller om 

takeover-erbjudandet är för låg, avböja den. Denna skyldighet bör dessutom korrespondera med 

begreppet bolagets intresse enligt aktiebolagsrättens under en takeover.225 

 

4.3.4 Intresseperspektiven sammanfattade 

Sammanfattningsvis syftar begreppen bolagets intresse och aktieägarnas intresse till lite olika 

saker beroende på vilket rättsområde begreppen används. Utomlands verkar det finns en form av 

symmetri eller sammankoppling som är någorlunda tydligt, som antingen har behandlats i 

rättspraxis eller i förarbetena. I Sverige är området, särskilt utifrån aktiemarknadsrätten, inte lika 

tydlig. Det som har utvunnits inom ramen för detta avsnitt är: 

 

• Att agera i bolagets intresse enligt aktiebolagsrätten utgår från en shareholder-modell där 

aktieägarnas hypotetiskt gemensamma intresse ska vara vägledande för styrelsen agerande. 

Aktieägarnas intresse presumeras gå hand i hand med vinstsyftet eller bolagets välmående. 

                                                 
225 Stattin, 2009, s. 51ff och 393. 
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• Att agera i bolagets intresse utifrån takeoverdirektivet utgår från en stakeholder-modell där 

bolagets alla intressen ska beaktas vid styrelsens agerande, men där aktieägarnas intresse 

torde vara det tyngsta. 

• Att agera i aktieägarnas intresse utifrån takeover-reglerna utgår från en shareholder-modell. 

Det har varit klart sedan tidigare, problematiken var att definiera vad aktuella intresse 

innebar. Vad som kan konstateras är att under en takeover torde målbolagsstyrelsen 

eftersträva bästa möjliga takeover-erbjudande för sina aktieägare. 

• Att vid en takeover korresponderar det aktiebolagsliga begreppet bolagets intresse med det 

aktiemarknadsrättsliga begreppet aktieägarnas intresse. Det innebär att målbolagsstyrelsen 

ska eftersträva bästa möjliga takeover-erbjudande eller avböja om takeover-erbjudandet är 

oförmånligt. 

 

4.4 Sysslomannaskap 

Styrelseledamöterna i ett aktiebolag sägs ha en sysslomannaliknande ställning eftersom de får 

förtroendet att agera för bolagets räkning. I styrelsens uppdrag, rent aktiebolagsrättsligt, ingår det 

en skadeståndssanktionerad lojalitetsplikt gentemot bolaget. Brister styrelsen i sin lojalitet kan 

styrelseledamöter bli skadeståndsskyldiga.226 Sysslomannareglerna finns i de ålderdomliga 

bestämmelserna i 18 kap. handelsbalken [Cit. HB] från år 1734, men många av bestämmelserna 

har satts ur spel genom direkt tillämpliga regler i ABL i aktiebolagsrättsliga frågor. I och med den 

affärsmiljö som styrelsen verkar i har styrelsen rätt att inom rimliga ramar besluta om affärsrisker 

för bolagets räkning, en styrelseledamot får således agera friare än en syssloman.227 

 Sysslomannauppdraget ska finnas inom ramen för ett sysslomannaavtal som ingås på 

vanliga avtalsrättsliga grunder.228 Syssloman är den som handlar enligt ett uppdrag229 och har en 

redovisningsskyldighet. Munukka menar att den ålderdomliga bestämmelsen kan istället tolkas 

som en lojalitetsplikt istället för en faktisk redovisningsskyldighet beroende på vad uppdraget 

innebär.230 Uppdraget ska innebära att sysslomannen för rättshandlingar eller sköter ärenden för 

huvudmannens räkning. Sysslomannaskapet innebär att det ska föreligga ett förtroendeförhållande 

                                                 
226 29 kap. 1 § ABL, det är ett individuellt ansvar. 
227 Sandström, s. 258f. 
228 Bengtsson, Bertil, Särskilda avtalstyper I, 2u, Norstedts juridik, Stockholm, 1976, s. 151. 
229 18 kap. 1 § HB. 
230 Munukka, Jori, Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure, Stockholm, 2007, s. 302f. 
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mellan sysslomannen och huvudmannen eftersom sysslomannen utför ärenden som är viktiga för 

huvudmannen, särskilt om det rör sig om ekonomiskt relaterade ärenden. Sysslomannen utför 

uppdraget självständigt och utan närmare kontroll från huvudmannen, varför det ställs krav på 

uppdragstagarens redlighet och omsorg. Endast i undantagsfall, vid osäkerhet, torde sysslomannen 

be om nya instruktioner för att utföra sitt uppdrag..231 

 Sysslomannen, likt en styrelseledamot, kan bli skadeståndsansvarig när den brister vid 

utförande av sitt uppdrag. Bristandet kan ske genom illojalt eller oaktsamt beteende hos 

sysslomannen, eller när sysslomannen överskrider sitt uppdrag enligt 18 kap. 3 § 1 m. HB. 

Huvudregeln är dock att huvudmannen får bära skadan själv för sysslomannens utförda uppdrag.232  

 Själva betydelsen av sysslomannaskapet kan ha ändrats sedan HB trädde i kraft. 

Rättsutveckling verkar tyda på att, i aktiebolagsrättsliga arbeten, styrelsen har gått från att betraktas 

som en syssloman till att betraktas i modernare arbeten som en sysslomannaliknande ställning. Det 

finns fortfarande en oenighet om hur pass likt styrelseuppdraget är en sysslomans. Dessutom råder 

en begreppsförvirring, vissa författare hänför endast till styrelsen eller styrelseledamöterna medan 

andra berör båda styrelsen och styrelseledamöterna inom ramen för samma begrepp. Östberg har 

senast berört begreppet i ett aktiebolagsrättsligt sammanhang och sammanställt tidigare doktrin i 

området. Östbergs slutsats är att det rör sig om två begrepp, styrelsen och styrelseledamöterna 

enskilt. Styrelsens rättsliga ställning anses inta ställning som organ mot eftersom styrelsen inte 

ingår ett avtal med bolaget utan betraktas snarare som en del av bolaget. Behörigheten och 

befogenheten för styrelsen utgår från ABL och bolagsordning istället för direkt från bolaget. Till 

skillnad från en syssloman har styrelsen en mer självständig ställning jämfört med en sysslomans 

eftersom en syssloman är bunden en strängare lydnadsplikt och upplysningsplikt. Styrelsen ska 

även beakta andra intressen än sin huvudmans, som borgenärernas intressen. Styrelsen ska inte 

anses ta ställning som syssloman, utan dess rättsliga ställning är organ i bolaget.233 

 Styrelseledamöterna rättsliga ställning å andra sidan anses vara organledamöter som har en 

sysslomannaliknande ställning. En styrelseledamot har ett avtalsförhållande med bolaget eftersom 

ledamöterna utses av bolagsstämman, det kräver dessutom samtyckte från ledamoten. 

Styrelseledamoten får en aktivitetsplikt och ersättning likt en syssloman men får inte ensam vidta 

                                                 
231 Bengtsson, s. 149f 
232 Munukka, Jori, 18 kap. 4 § HB (Karnov 2016-01-01), (hämtad 2017-12-13). 
233 Östberg, s. 129f. 
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rättshandlingar som ankommer på styrelsen som helhet234. I uppdraget ingår det att förvalta 

bolagets angelägenheter och ekonomi, vilket kräver mycket förtroende, men ingen enskild 

styrelseledamot har som regel behörighet att ta beslut för bolagets räkning som en syssloman har 

för sin huvudman. Styrelsen fattar beslut som ett kollektiv. Styrelseuppdraget kan vara så 

varierande mellan olika styrelseledamöterna, vissa kan anses vara en syssloman medan andra inte, 

det vore omständligt att behöva göra enskilda bedömningar ledamöter emellan. Därav torde inte 

en styrelseledamot anses vara en syssloman, utan snarare inneha en sysslomannaliknande 

ställning.235 

 Hittills har styrelsens och styrelseledamöters rättsliga ställning enligt aktiebolagsrätten 

behandlats, inte aktiemarknadsrättsligt. Varför rekvisiten måste analyseras nedan för att klargöra 

huruvida målbolagsstyrelsen kan anses vara syssloman när den uppfyller sina förpliktelser mot 

aktieägarna under en takeover. Det kan påverka den rättsliga grunden för målbolagsstyrelsens 

skadeståndsansvar gentemot aktieägarna. Det bör noteras att enligt takeoverdirektivet, LUA och 

takeover-reglerna nämns endast målbolagsstyrelsen som helhet236, inte enskilda styrelseledamöter, 

varför endast målbolagsstyrelsen som helhet behandlas nedan utifrån aktiemarknadsrätten. 

 Styrelsen är aktiebolagsrättsligt inte är att anse som en syssloman eftersom den varken 

ingår ett avtal med bolaget eller tar emot instruktioner direkt från sin huvudman och måste beakta 

andra intressen samtidigt. Målbolagsstyrelsen agerar dock under en takeover i aktieägarnas 

intresse, bolaget som sådant berörs inte av frågan om takeover. Angående avtalsrekvisitet ingår 

inte målbolagsstyrelsen någon form av avtal med aktieägarna under en takeover. Varje börsnoterat 

aktiebolag har skrivit på ett noteringsavtal där det framgår att takeover-reglerna ska följas. Ett 

typiskt avtal ingås mellan de aktuella parterna i ett avtal, under en takeover vore 

målbolagsstyrelsen och aktieägarna avtalsparterna. Uppdraget skulle vara att agera på aktieägarnas 

intresse. Ett sysslomannaavtal kan även ingås konkludent. Även om det underliggande intresset är 

att eftersträva bästa möjliga bud vid en takeover torde det inte innebära att vid ett takeover-

erbjudande, att målbolagsstyrelsen och aktieägarna ingår ett sysslomannaavtal. 

Målbolagsstyrelsens skyldigheter enligt takeover-reglerna är reaktiva, de utlöses inte förrän ett 

takeover-erbjudande har inkommit. Som Bengtsson framhöll ska sysslomannen kunna samtycka 

                                                 
234 8 kap. 35 § ABL. 
235 Östberg, s. 136f. 
236 Utom jävsregeln i punkt II.18 i takeover-reglerna. 
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till ett avtal som huvudmannen föreslår.237 Sysslomannaavtalet uppstår i sådana fall som en 

konsekvens av en klausul i noteringsavtalet att följa takeover-reglerna, men jag tycker det vore 

långsökt att hävda att ett sysslomannaavtal ingås utifrån de omständigheterna. 

 Styrelsens uppdrag ska färgas av uppdragets affärsmässiga drag, det affärsmässiga syftet 

är utgångspunkten för styrelsens omsorg den ska visa vid sitt uppdragsutförande. Vinstsyftet ska 

vara den drivande faktorn i styrelsens agerande, varje handling eller underlåtelse ska kunna 

motiveras utifrån vinstsyftet enligt aktiebolagsrätten. Under en takeover överges de långsiktiga 

strategierna och målbolagsstyrelsen ska istället fokusera på att driva upp aktievärdet. Det är en 

uppgift som innebär vissa affärsrisker som en huvudman i vanliga fall inte ska tåla, eftersom 

styrelsen anses få agera friare än en syssloman. I uppdraget som syssloman ingår det dessutom en 

redovisningsskyldighet, utifrån takeover-reglerna framgår ingen redovisningsplikt eftersom 

målbolagsstyrelsen har ingen faktisk rådighet över aktierna, utan kan bara eftersträva det 

eftertraktade resultatet aktieägarna önskar. I en sysslomans uppdrag ingår det även att få 

instruktioner från sin huvudman om uppdragets utformning. Styrelsen får inte sina instruktioner 

direkt från huvudmannen i aktiebolagsrätten, detsamma gäller för målbolagsstyrelsen under en 

takeover eftersom skyldigheter framgår ur takeover-reglerna och LUA. 

 Målbolagsstyrelsen agerar onekligen för annans räkning under en takeover, men dess 

skyldigheter härrör inte från aktieägarna. Många aspekter påminner om ett sysslomannauppdrag, 

emellertid är själva sysslomanna-begreppet och dess innebörd oklar. Det vore praktisk att 

konstatera målbolagsstyrelsen innehar ett sysslomannauppdrag eftersom det skulle öppna för 

skadeståndsansvar gentemot aktieägarna. Men utifrån den aktiebolagsrättsliga jämförelsen och 

regleringen om målbolagsstyrelsen skyldigheter anser jag inte att målbolagsstyrelsen har en 

regelrätt ställning som syssloman under en takeover, utan den innehar en sysslomannaliknande 

ställning. Målbolagsstyrelsens lojalitetsplikt härrör därför inte ur HB. 

 

4.5 Kollektiv gestor 

Lindskog har resonerat att målbolagsstyrelsen lojalitetsplikt gentemot aktieägarna under en 

takeover grundas på något utanför aktiebolagsrätten. Styrelsen är ett organ för bolaget, ett 

takeover-erbjudande är ovidkommande för bolaget sig eftersom bolaget har varken något eget 

                                                 
237 Bengstsson, s. 151. 
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intresse samt att det inte är en fråga för bolaget, takeover-erbjudandet är en fråga för aktieägarna. 

Med utgångspunkten i de omständigheterna kan inte styrelsen när den agerar under ett takeover-

erbjudande anses vara ett bolagsorgan inom ramen för aktiebolagsrätten, utan målbolagsstyrelsen 

agerar i egenskap av en kollektiv gestor (uppdragstagare utan uppdrag) för sina aktieägare.238 

Institutet härrör från den romerska rättens negotiorum gestio [Cit. gestor], det betyder ungefär 

“utförande av angelägenheter”. Det liknar ett sysslomannaskap men den väsentliga skillnaden 

ligger i att en syssloman har fått sitt uppdrag från sin uppdragsgivare (huvudman) medan en gestor 

har inte fått något uppdrag eller mandat att agera å huvudmannens vägnar. Det finns inget 

avtalsförhållande faktiskt eller konkludent.239 

 Lindskogs resonemang lyder att om en bolagsstämma skulle ta beslut som instruerar att 

dess styrelse inte får uttala sig om framtida takeover-erbjudanden så gäller beslutet 

aktiebolagsrättsligt, men aktiemarknadsrättsligt är målbolaget förpliktigad att uttala240 sig om 

takeover-erbjudanden. Frågan är om styrelsen ska fästa någon vikt vid bolagsstämmobeslutet. 

Aktiebolagsrättsligt är takeover-erbjudanden irrelevanta för bolaget, i det läget anser Lindskog att 

målbolagsstyrelsen inte agerar i egenskap som bolagsorgan utan som kollektiv gestor.241 

Emellertid förklaras att en gestor agerar under oväntat brådskande eller nödliknande situationer, 

då huvudmannen inte själv kan tillvarata sina egna intressen, exempelvis att huvudmannen räddas 

av gestorn från oväder i fjällen eller att gestorn avbryter en preskriptionstid för huvudmannen. 

Gestorn har inget uppdrag men handlar oavsett å den förmodade huvudmannens vägnar.242 

Takeovers är däremot ingen oväntat brådskande eller nödliknande situation, utan är en naturlig 

följd av aktiemarknaden och är vanligt förekommande. Dessutom kan aktieägarna tillvarata sina 

egna intressen eftersom den huvudsakliga frågan är om de ska sälja sina aktier eller inte, det är 

inget beslut målbolagsstyrelsen kan ta, endast aktieägarna. 

 Eftersom målbolagsstyrelsen inte agerar på aktiebolagsrättslig grund under ett takeover-

erbjudande, kan inte målbolagsstyrelsen åläggas ansvar enligt 29 kap. 1 § ABL. Enligt 29 kap. 1 

§ 1 st. 2 m. ABL ansvarar styrelsen för skada som tillfogats aktieägare genom lagöverträdelse av 

ABL, lagen om årsredovisning, bolagsordningen eller överträder prospektreglerna i lagen om 

                                                 
238 Lindskog, Stefan, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 67ff. 
239 Håstad, Torgny, Tjänster utan uppdrag, Norstedts juridik, Stockholm, 1973, s. 3 och 55. 
240 Punkt II.19 i takeover-reglerna. 
241 Lindskog, Stefan, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 67ff. 
242 Håstad, s. 4 och 9f. 
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handel finansiella instrument, att målbolagsstyrelsen inte eftersträvar bästa möjliga takeover-

erbjudande är ingen direkt överträdelse av ovanstående regler. Den huvudsakliga omständigheten 

är att ABL inte torde förhuvudtaget inte kunna tillämpas eftersom målbolagsstyrelsen inte agerar 

som bolagsorgan för aktiebolaget. Ansvaret ska istället grundas i att målbolagsstyrelsen har agerat 

i aktieägarnas intresse som en kollektiv gestor, därför torde målbolagsstyrelsen ha ett 

oaktsamhetsansvar som om ett avtalsförhållande hade förelegat. Allmänna skadeståndsrättsliga 

principer ska tillämpas när målbolagsstyrelsen inte handlar i aktieägarnas intresse.243 

 Att målbolagsstyrelsen skulle agera i egenskap av kollektiv gestor, en uppdragstagare utan 

uppdrag, under en takeover anser jag inte stämma helt överens med målbolagsstyrelsen faktiska 

uppdrag. Enligt takeover-reglerna förpliktigas målbolagsstyrelsen att vidta vissa åtgärder under en 

takeover. En takeover-situationen i sig är inget som ålägger målbolagsstyrelsen dessa skyldigheter, 

utan det är att skyldigheterna faktiskt framgår ur ett regelverk som målbolaget har förpliktat sig att 

följa som är den rättsliga grunden för målbolagets agerande. Skyldigheten härrör således inte direkt 

från aktieägarna, eller huvudmannen enligt teorin om negotiorum gestio, utan från takeover-

regleringen. Det är emellertid logiskt att målbolagsstyrelsen, om den inte anses vara syssloman, 

har åtminstone en sysslomannaliknande ställning som borde ha ett ansvar mot sin huvudman, 

målbolagets aktieägare, vid utförande av sitt uppdrag. Men att jämföra målbolagsstyrelsens 

agerande under en takeover med en nödsituation torde vara någorlunda långsökt i den 

bemärkelsen. 

 

4.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvist kan det konstateras att målbolagsstyrelsen har flertalet skyldigheter att 

beakta under en takeover varav den principiellt viktigaste är att agera i samtliga aktieägares 

intresse. Det innebär att när ett takeover-erbjudande anses vara seriös eller är oundviklig ska 

målbolagsstyrelsen eftersträva bästa möjliga takeover-erbjudande för målbolagets aktieägare. 

Skyldigheterna framgår ur takeover-reglerna och LUA. 

 Det har ovan diskuterats huruvida målbolagsstyrelsens lojalitetsplikt härrör ur dess 

ställning som syssloman. Min slutsats var att målbolagsstyrelsen inte är att anse som en syssloman 

                                                 
243 Lindskog, Stefan, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 67ff. 
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under en takeover varför inte lojalitetspliktens rättsliga grund inte kan härröra ur HB. Även teorin 

om att målbolagsstyrelsen agerar som kollektiv gestor har behandlats och avvisats. 

 Lojalitetsplikten får anses härröra ur takeover-reglerna eftersom de stipulerar att 

målbolagsstyrelsen ska handla i aktieägarnas intresse. Det rör sig alltså om en annan lojalitetsplikt 

än den som härleds ur ABL. Med aktieägarnas intresse bör det förstås som att eftersträva bästa 

möjliga takeover-erbjudande. Det borde utgöra handlingsnormen för målbolagsstyrelsen. Därav 

torde lojalitetsplikten innefatta att målbolagsstyrelsen ska undvika intressekonflikter och en 

likabehandlingsprincip. Alla målbolagsstyrelse-åtgärder som inte är förenliga med lojalitetsplikten 

torde innebära bristande i sina skyldigheter och innefatta en skadeståndsgrundande handling. Det 

är väsentligt att målbolagsstyrelsen borde hållas ansvariga gentemot målbolagets aktieägare under 

en takeover-situation när de brister i sina skyldigheter, vilket är principiellt vad Håstad framhöll. 

Vill man styra människors beteenden i en viss situation, vore det lämpligt att överväga en 

handlingsdirigerande sanktion.244 

 

 5 Målbolagsstyrelsens ansvar gentemot aktieägarna 

5.1 Inledning 

Det har konstaterats att målbolagsstyrelsen har en aktiemarknadsrättslig lojalitetsplikt gentemot 

aktieägarna under en takeover. Aktuella lojalitetsplikt anses vara en annan än den 

aktiebolagsrättsliga, varför om målbolagsstyrelsen brister i sin lojalitetsplikt i samband med en 

takeover kan inte ansvar direkt utkrävas genom ansvarsbestämmelserna ur ABL.245 Trots att 

takeover-reglerna stipulerar en lojalitetsplikt för målbolagsstyrelsen finns det inte någon 

aktiemarknadsrättslig reglering om målbolagsstyrelsen som agerar i strid med lojalitetsplikten.246 

 Takeover är en fråga för budgivaren och aktieägarna i målbolaget, de uppgifterna som 

målbolagsstyrelsen har ålagds utförs inte som representant för bolaget i aktiebolagsrättslig mening, 

utan utförs enligt aktiemarknadsrättsliga regler.247 Det är därför viktigt för målbolagets aktieägare 

att dess styrelse agerar i enlighet med aktieägarnas intressen och rekommenderar ett förmånligt 

bud och avstyrker ett ofördelaktigt bud. Ifall styrelsen inte beaktar sin aktiemarknadsrättsliga 

                                                 
244 Håstad, s. 6. 
245 Ydén, s. 343ff. 
246 Stattin, 2009, s. 222. 
247 Ydén, s. 343f. 
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lojalitetsplikt, utan agerar culpöst finns det inte någon sanktionsregel eller bestämmelse om 

skadestånd för direkt skada för aktieägarna. Skadestånd har en handlingsdirigerande funktion och 

sätter upp en norm för accepterat agerande.248 

 I brist på en skadeståndsregel får aktieägare söka andra alternativ. Inom aktiebolagsrätten 

om styrelsen skadar bolaget eller aktieägare har aktieägarna möjlighet att få ut aktiebolagsrättsligt 

skadestånd.249 Under bolagets bestånd har styrelsen att agera i bolagets intresse i bolagsinterna 

frågor, styrelsen ska förvalta bolaget för att uppnå vinstsyftet och tilldela aktieägarna vinsten. 

Utomlands kan det aktiebolagsrättsliga intresset och aktiemarknadsrättsliga intresset 

sammanslutas och därav kan aktieägarna begära skadestånd om målbolagsstyrelsen agerar culpöst 

eller illojalt. Vid takeovers ska då målbolagsstyrelsen tillgodose att aktieägarna får bästa 

resultat.250 I amerikansk rätt övergår styrelsens roll i en takeover från långsiktiga strategier till att 

auktionera ut målbolagets aktier till det bästa priset.251 I svensk rätt finns inte samma 

systemkonformitet mellan aktiebolagsrättens och aktiemarknadsrättens regleringar kring 

målbolagsstyrelsens ansvar gentemot aktieägarna. Varför i det här avsnitt ska det undersökas om 

möjliga sätt att etablera en ansvarsgrund för skadestånd för målbolagets aktieägare inom 

associationsrätten såväl som i allmänna skadeståndsrätten. 

 

5.2 Skadan 

Vilka skador kan då uppkomma för målbolagets aktieägare under en takeover genom 

målbolagsstyrelsens bristande i sin lojalitetsplikt? Skyldigheternas syfte som redovisades i avsnitt 

3.3 är för att skydda målbolagets aktieägare och deras samtliga hypotetiska intresse. Illojaliteten 

kan uttrycka sig på många sätt men den troligaste eventuella skadan torde vara att 

målbolagsstyrelsen inte beaktar samtliga aktieägares intresse att eftersträva bästa möjliga 

takeover-erbjudande. Det kan innebära att målbolagsstyrelsen avstyrker ett förmånligt bud genom 

att beakta egna särintressen, eller att målbolagsstyrelsen rekommenderar ett takeover-erbjudande 

som borde ha avstyrkts eftersom premien var för låg.252 I sin essens är en takeover ett köp. Säljaren 

vill naturligtvis i ett köp göra en så god affär som möjligt. Men i en takeover har inte de facto 

                                                 
248 Lindskog, Stefan, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 68; Stattin, Daniel, 2008, s. 364f. 
249 29 kap. 1 § ABL. 
250 Nyström & Sjöman, 2009, s. 19f. 
251 Avsnitt 4.3.3. 
252 Stattin, 2009, s. 339. 
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säljarna, aktieägarna i målbolaget, ingen förhandlingsmakt. Utan det är målbolagsstyrelsen som 

interagerar med budgivaren. Agerar inte målbolagsstyrelsen förenligt med det aktieägarintresset 

torde det utgöra ett illojalt beteende. 

 Det är fråga om en ekonomisk skada utan samband med skada på person eller sak. En 

ekonomisk skada utan anknytning till fysiska skador kallas för en ren förmögenhetsskada. Enligt 

1 kap. 2 § SkL är en ren förmögenhetsskada en sådan ekonomisk skada som uppkommer utan 

samband med att någon lider person- eller sakskada.253 För att ersättning ska kunna utgå krävs det 

att en faktisk skada ska ha uppstått. Det innebär att det ska röra sig om en ekonomisk mätbar 

förmögenhetsförlust som har drabbat den skadelidande utan eller mot dennes vilja. Det kan till 

exempel röra sig om inkomstbortfall, kostnader eller värdeminskning på egendom. För att beräkna 

skadans storlek används en metod där den aktuella förmögenhetsställning hos skadelidande 

jämförs med det förhållande som hade förelegat som om det inte hade förekommit något illojalt 

beteende.254 Med andra ord ska skadeståndets försätta den skadelidande i samma ekonomiska 

situation som om det illojala beteende inte hade inträffat. Denna princip anses vara tillämplig på 

skadeberäkningen vid ansvarsfrågor av prospekt. Det ansågs naturligt att skadan vid handel av 

finansiella instrument ska beräknas utifrån skillnaden mellan det belopp som den skadelidande 

betalat för det finansiella instrumentet och det belopp skadelidande skulle ha erlagt om fel eller 

brister i prospektet inte hade förelegat.255 

 I fråga om prospektansvar anser af Sandeberg att det ska ställas upp ett krav på väsentlighet 

för skadans storlek. Vid en jämförelse med insiderlagstiftningen anser af Sandeberg och 

Samuelsson att en kursändring på 10 procent i förhållande till den allmänna kursutvecklingen till 

följd av offentliggörande av viss information som väsentlig. De menar att en kursändring på 10 

procent och högre ska anses som väsentlig och utgöra en skada.256 Liknande resonemang skulle 

kunna föras vid skada som uppstår hos aktieägare vid målbolagsstyrelsens illojala beteende i under 

en takeover-situation. Till exempel att målbolagsstyrelsen inte eftersträvar bästa möjliga takeover-

erbjudande. Det är dock problematiskt att sätta upp en specifik gräns för skada i takeover-

sammanhang eftersom det inte finns några aktiemarknadsrättsliga skadeståndsnormer för bud. 

                                                 
253 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9u, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 54 och 61. 
254 Dotevall, 2017, s. 54f. 
255 SOU 2005:18 s. 99. 
256 af Sandeberg, Catarina, Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor?, Iustus förlag, Uppsala, 2001, s. 

116; Samuelsson, Per, Information och ansvar, Norstedts juridik, Stockholm, 1991, s. 289. 
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 För att vara en ersättningsgill skada måste skadan kunna bestämmas till ett visst belopp, 

det sker genom en konstruera ett hypotetiskt händelseförlopp där målbolagsstyrelsen agerade lojalt 

och jämför med det illojala beteendet som faktiskt hände. Om det visar sig vara en svårighet att 

bedöma skadans storlek har domstolen en möjlighet att i sista hand göra en skönsmässig 

bedömning av skadans storlek enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken.257 Detta torde vara en svårighet 

i en takeover-situation eftersom aktier på börsen inte har något generellt utgångspris utan konstant 

påverkas av olika faktorer och investerarviljor. Vid en takeover erbjuds ett pris för aktierna och ett 

extra tillägg, en budpremie. Det torde också vara svårt att fastslå.  

 

5.3. Aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar 

5.3.1 Skadeståndsansvar för direkt skada på aktieägare. 

Enligt det externa ansvaret i 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL kan aktieägare få ersättning för skada som 

aktieägaren har tillfogats genom en styrelseledamots fullgörande av sitt uppdrag förutsatt att 

styrelseledamoten har varit culpös. Till skillnad från en styrelseledamots interna 

skadeståndsansvar mot bolaget krävs det att skadan ska ha uppstått i samband med en överträdelse 

av ABL, bolagsordningen, tillämplig lag om årsredovisning eller prospekt för att skadestånd ska 

utgå till aktieägare. I bolagsinterna skadeståndsanspråk räcker det således med culpöst handlande, 

det är en utvidgning av den 2 kap. 4 § SkL som stadgar att skadestånd för ren förmögenhetsskada 

endast utgår vid brott.258 Skadeståndsansvaret mot bolaget har inget krav på lagöverträdelse. 

Förklaringen ligger i att den aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten som åvilar på styrelsen riktar sig 

mot bolaget, inte mot aktieägarna, varför endast en försummelse av aktiebolagsrättsliga 

lojalitetsplikten inte kan aktualisera ansvar mot aktieägarna.259 

 Att skadan är direkt innebär att skadan drabbar aktieägarna utan att skadan har påverkat 

bolaget, sådana ersättningsgilla skador kan vara förlust på grund av en aktieförsäljning som 

företogs med stöd av felaktig information i en årsredovisning, eller i ett prospekt.260 En indirekt 

skada är när bolaget skadas direkt, bolagets förmögenhet minskar och därigenom skadas 

aktieägare. Syftet med en sådan reglering är inte att styrelseledamöterna ska bli dubbelt ansvariga 

                                                 
257 Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, 2u, Norstedts juridik, 2012, s. 52. 
258 af Sandeberg, s. 106f. 
259 Dotevall, 2017, s. 211. 
260 Prop. 1997/98:99 s. 188f; af Sandeberg, s. 113; Sandström, s. 410; Svernlöv, s. 77. 
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för skador tillfogade på aktieägarna såsom på bolaget.261 Huvudregeln är att indirekta skador mot 

aktieägarna torde ersättas genom bolagsinterna krav riktade mot styrelseledamöterna.262 Men 

problemet är att målbolagsstyrelsens illojalitet i samband med ett takeover-erbjudande är en 

överträdelse av de aktiemarknadsrättliga reglerna, inte ABL. För att skadan ska vara ersättningsgill 

krävs det inte bara en skada utan en överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning, 

bolagsordningen eller regleringen om prospekt.263 Denna ansvarsbegränsning finns inte i dansk 

rätt. Enligt 361 § selskabsloven är bolagsledningen skadeståndsskyldiga när de i tjänsten culpöst 

skadar bolaget, aktieägare eller tredje man. Ansvarsgrunden utgår således från en allmän culpa-

regel. Styrelseledamöterna är ansvariga för en adekvat skada där styrelseledamöternas agerande 

ska ha haft ett orsakssamband med skadan enligt dansk rätt.264 

 

5.3.2 Skyddskretsen 

Ett problem som uppstår vid externa, utomkontraktuella, skador är att avgränsa kretsen av 

ersättningsberättigade. ABL har avgränsat till viss del genom kravet att ansvaret mot aktieägare 

kräver lagöverträdelser. Begränsningen härrör ur tanken att det är bolaget som är primärt ansvarig 

för skada mot tredje man och inte något bolagsorgan som styrelsen. Inom aktiebolagsrätten agerar 

styrelsen som uppdragstagare för bolaget, varför styrelsens huvudman, bolaget, borde stå för 

externa skador mot tredje man.265 Aktiebolagsrättsligt har styrelsen en lojalitetsplikt mot bolaget, 

inte mot aktieägarna. Tredje män, inklusive aktieägarna, ska i allmänhet kunna lita på att 

styrelseledamöterna följer de regler som gäller för bolaget eftersom det är bolaget som uppträder 

med tredje män, inte enskilda bolagsorgan. Därför ska bolaget i första hand bära ansvaret.266 Under 

en takeover har dock målbolagsstyrelsen en lojalitetsplikt mot sina aktieägare, men den 

lojalitetsplikten omfattas inte direkt av ABL:s skadeståndsbestämmelse. 

 Även om det direkta ansvaret mot externa har uttryckligen begränsats genom att kräva 

olika lagöverträdelser i sitt culpösa handlande har det i doktrin diskuterats huruvida ansvaret kan 

vara vidare än vid första anblick. De menar att även överträdelser av andra regler kan ge upphov 

                                                 
261 NJA 2004 s. 609. 
262 Sandström, s. 411. 
263 Dotevall, 2017, s. 193. 
264 Kure, Henrik, kommentar till 361 § lovbekendtgørelse 2015-09-14 nr. 1089 om aktie- og anpartsselskaber, 

selskabsloven, Karnov Jura, (hämtad 2017-12-10). 
265 Dotevall, 2017, s. 193. 
266 Prop. 1997/98:99 s. 186f. 
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till ansvar, som annan associationsrättslig lagstiftning.267 Stattin menar att även andra rättsregler 

som inte direkt hänvisas till268 eller som ligger utanför aktiebolagsrätten och har samma 

skyddsändamål kan ge upphov till ansvar.269 Aktiebolagskommittén uttalade i förarbetena till ABL 

att även åsidosättande av andra rättsliga föreskrifter genom bolagsledning har ålagds plikter mot 

bolaget kan grunda ansvar. Kommittén uttalade vidare att angående direkta skador på aktieägare 

bör styrelsen åläggas skadeståndsansvar vid överträdelser av framför allt ABL, tillämplig 

redovisningslag och bolagsordningen.270 Vilka regler som ska anses omfattas av dessa uttalanden 

är inte klart, det har diskuterats en relativt snäv syn att begränsa det ansvarsgrundande 

överträdelserna till de regler som ABL uttryckligen hänvisar till.271 En annan syn är att annan 

associationsrättslig lagstiftning kan utgöra en ansvarsgrund om regeln överträds men har samma 

skyddsmotiv som aktuella skadeståndsbestämmelse.272  

 Ovan förda resonemang stämmer överens med den teori som Kleineman presenterade i sin 

avhandling. ABL stadgar inte något direkt ansvar för överträdelse av takeover-regleringen, 

Kleineman menar att man får göra en bedömning om en viss bestämmelse kan användas som grund 

för skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL. Utgångspunkten för bedömningen är att 

undersöka bestämmelsernas skyddsnorm, vilka intressen bestämmelsen skyddar, och om de 

stämmer överens. Om de stämmer överens kan det finnas visst utrymme för att skadestånd ska 

kunna utgå. Kleineman genom sin avhandling menar att normskyddsläran ska användas för att 

avgöra om överträdelser av vissa bestämmelser kan leda till skadestånd.273 Det intresset 29 kap. 1 

§ 1 st. 2 m. ABL ska skydda är onekligen aktieägarnas.274 Syftet för den aktiemarknadsrättsliga 

lojalitetsplikten måste anses vara för att skydda aktieägarna, prima facie tycks skyddsintressena 

sammanfalla. Men Stattin anser att den aktiemarknadsrättsliga lojalitetsplikten skulle omfattas av 

de skyddsnormer som ställs upp i 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL vara långsökt.275 

 

                                                 
267 af Sandeberg, s. 113; Samuelsson, s. 255; Dotevall, Rolf, 1989, s. 450f. 
268 Hänvisningar som exempelvis de som framgår av 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL. 
269 Stattin, 2008, s. 361. 
270 Prop. 1997/98: 99 s. 186f. 
271 Samuelsson, s. 256f. 
272 af Sandeberg, s. 113f. 
273 Kleineman, s. 315f. 
274 Prop. 1997/98:99 s. 186. 
275 Stattin, 2009, s. 222. 
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5.3.3 Normskyddsläran i associationsrätten 

Frågan om styrelsens direkta skadeståndsansvar gentemot aktieägarna har knappt behandlats i 

praxis, men principiellt kan ledning hämtas från det uppmärksammade fallet NJA 2014 s. 272, 

”BDO-domen”, som handlade om en revisors skadeståndsansvar gentemot aktieägarna. Eftersom 

rättsfallet berörde prospekt är fallet inte direkt tillämplig i fråga om målbolagsstyrelsens ansvar 

vid en takeover, men rättsfallet innehåller principiellt intressanta resonemang. Bestämmelsen om 

revisorns skadeståndsansvar är utformad på samma sätt som styrelsens och revisorn kan bli 

skadeståndsansvarig gentemot aktieägarna om revisorn skadar aktieägarna genom en överträdelse 

av ABL, tillämplig lag om årsredovisning och bolagsordningen enligt 29 kap. 2 § ABL. 

Normskyddsläran diskuterades i rättsfallet vilket kan vara vägledande för en diskussion om brott 

mot lojalitetsplikten kan anses utgöra en rättslig grund för skadestånd. 

 Det prejudicerande med ”BDO-domen” var HD:s användning av normskyddsläran för att 

grunda skadeståndsansvar. HD sade ABL:s skadeståndsbestämmelser inte ger någon ledning i vad 

som krävs att ansvar ska föreligga, utan vägledning får istället hämtas i normernas skyddsändamål. 

HD sade vidare att normskyddet för en regel kan inte bestämmas på ett generellt och abstrakt plan, 

utan måste undersökas i det enskilda fallet. Normen och dess skyddsändamål kommer att avgöra 

vilka som tillhör den skyddade kretsen. Den överträdda normen kommer att avgöra om den kan 

ligga till grund för skadestånd.276 BDO-domen redovisar hur en sådan normskyddsbedömning går 

till genom att undersöka ändamålen prospekt respektive årsredovisning. Båda dokument har det 

övergripande syftet att säkerställa korrekt och icke vilseledande information till aktieägare och 

aktiemarknaden.277 Men dokumenten skiljer sig i vilka de konkret riktar sig till, en årsredovisning 

ska fungera som internt beslutsunderlag för bolaget, medan ett prospekt fungerar som 

beslutsunderlag för externa intressen som investerare.278 Vilket skyddsändamål en norm har 

kommer att vara avgörande om den ska omfattas av en skadeståndsbestämmelse, varför det är 

intressant att jämföra ABL:s skyddsnormer med den aktiemarknadsrättliga lojalitetsplikten. 

 Det har dock har det riktats kritik mot normskyddsläran, för att den kan öppna upp för en 

mängd potentiella skadelidande av ett oaktsamt beteende.279 Inom aktiemarknaden kan det få 

otroliga konsekvenser om 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL hade omfattat fler skyddsintressen än de 

                                                 
276 NJA 2014 s. 272, 18-19 p. 
277 NJA 2014 s. 272, 20 p. 
278 NJA 2014 s. 272, 22 p. 
279 af Sandeberg, s. 145; Kleineman, s. 307. 
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tydligt uppräknade eftersom handeln av aktier på börserna är öppen för många investerare som 

skulle kunna hävda sig som skadelidande. Kleineman har i sin normskyddsteori behandlat denna 

fråga och har gett förslag på hur antalet berättigade till skadestånd kan minskas genom en 

floodgate-princip. Det är en princip för att begränsa antalet giltiga anspråk på skadestånd. 

Principen, eller begränsningsmekanismen utgörs av två rekvisit, ett närhetsrekvisit och ett 

tillitsrekvisit. Närhetsrekvisitet innebär att det ska föreligga en viss närhet mellan skadevållaren 

och skadelidande för att skadeståndsansvar ska kunna utgå för att antalet skadelidande inte ska bli 

oproportionerligt många.280 Endast skadelidande som har en tillräckligt nära förbindelse med 

skadevållaren och på så vis haft fog för att lita på skadevållaren ska vara berättigad till 

skadestånd.281 Tillitsrekvisitet innebär att skadelidande ska kunna styrka att den har befogad 

anledning för att lita på skadevållarens vilseledande information för att skadestånd ska kunna 

utgå.282 I BDO-domen använder HD sig av begreppet befogad tillit i sin normskyddsbedömning 

av vad som ska kunna grunda skadeståndsansvar. För att tilliten till information ska räknas som 

befogad krävs att den har viss styrka och relevans och typiskt sett utgör en väsentlig del av 

beslutsunderlaget.283 HD tycks baka ihop Kleinemans metod i ett begrepp, även om 

begreppsanvändningen skiljer sig torde båda metoder uppnå liknande resultat. 

 I flera danska rättsfall har Højesteret behandlat frågan om ansvaret för styrelsen i ett 

aktiemarknadsbolag när styrelsen uttalar sig på börsen. Højesteret har framhållit att styrelsen kan 

principiellt hållas skadeståndsansvarig för vilseledande uttalanden på börsen förutsatt att 

skadelidande (aktieägaren) har fäst tillit till uttalandet och att det förelåg ett orsakssamband mellan 

uttalande och skadan. Det ska gå att bevisa att aktieägaren har agerat i och med styrelsens 

uttalande.284 Principiellt kan det innebära att en målbolagsstyrelse kan bli skadeståndsansvarig för 

innehållet i sin rekommendation om ett takeover-erbjudande om det kan visas att aktieägare i 

målbolaget har agerat med grund i målbolagsstyrelsens vilseledande, felaktiga eller illojala 

rekommendation.285 

 

                                                 
280 Kleineman, s. 316. 
281 af Sandeberg, s. 134; Kleineman, s. 134. 
282 Kleineman, s. 466. 
283 NJA 2014 s. 272, 26-28 p. 
284 Danska rättsfallen: U.2000.595H; U2000.2176H; U2002.2067. 
285 Kramarz, s. 55.  
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5.3.4 Normskyddsläran vid en takeover 

Utgångspunkten i normskyddsläran är att undersöka om den aktiemarknadsrättsliga 

lojalitetsplikten och 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL har samma skyddsändamål för att ett 

skadeståndsansvar ska kunna grundas. Ovan har det redovisats vilka intresseperspektiv 

målbolagsstyrelsen ska agera utifrån under en takeover.286 Lojalitetspliktens syfte är för att skydda 

aktieägarna i målbolagets intressen. Trots att de utgör en av parterna i en takeover har de i regel 

ingen förhandlingskraft eller inte tillräckligt med information för att kunna representera sig själva. 

Målbolagsstyrelsen har fått uppgiften att representera sina aktieägare. Det framgår ur förarbetena 

till takeoverdirektivet att syftet var att skydda minoritetsaktieägare vid ett takeover-erbjudande.287 

Även i takeoverdirektivets inledande skäl 2 och 9 samt i art. 3.1 c takeoverdirektivet framgår det 

att det är viktigt att skydda värdepappersinnehavarnas intressen. Takeover-reglerna skiljer sig inte 

här heller, utgångspunkten är att skydda aktieägarna och att agera i deras intressen.288 Det är dock 

problematiskt att applicera normskyddsläran på lojalitetsplikten eftersom den utgör inte en konkret 

regel, utan en principiell plikt som är en sammanvägning av flera regler, varför skyddsnormen av 

flera regler måste beaktas för att kontrollera skyddsnormen av lojalitetsplikten. Lojalitetspliktens 

kärna får anses vara att skydda i aktieägarnas intresse samt ett förbud mot att agera i några andra 

intressen än aktieägarnas vid en takeover, det framgår ur avsnitt 4.3.4. Därav torde detta syfte 

anses vara skyddsnormen för lojalitetsplikten som ska ligga till grund för om skadestånd kan utgå 

enligt normskyddsläran. 

 Den huvudsakliga bestämmelsen i ABL om intressekonflikter torde vara jävsbestämmelsen 

för styrelsen enligt 8 kap. 23 § ABL. I förarbetena till bestämmelsen sägs det att en styrelseledamot 

inte får handlägga i en fråga där styrelseledamoten har ett väsentligt intresse som strider mot 

bolagets intresse.289 HD har slagit fast att jävsbestämmelserna syftar till att skydda bolagets 

intresse, det vill säga ytterst aktieägarnas intresse.290 Bestämmelsen får således innebära ett förbud 

för styrelsen att agera i något annat syfte än bolagets intresse. I svensk rätt används främst en 

shareholder-modell när det bestäms vilket perspektiv styrelsen ska beakta. Förarbetena pekar mot 

att bolagets intresse torde innebära aktieägarnas intresse.291 En slutsats i denna uppsats har varit 

                                                 
286 Avsnitt 4.3. 
287 KOM(2001) 77 slutlig, s. 3, 2 p. 
288 Princip c och punkt II.17 i takeover-reglerna. 
289 Prop. 1975:103 s. 379. 
290 NJA 1981 s. 1117; Prop. 1997/98:99 s. 217f. 
291 Prop. 1997/98:99 s. 217f. 



63 

 

att under en takeover sammanfaller det aktiebolagsrättsliga begreppet bolagets intresse med det 

aktiemarknadsrättsliga begreppet aktieägarnas intresse, varför skyddsändamålet torde vara att 

skydda bolagets intresse, det vill säga aktieägarnas intresse. 

 Reglernas skyddsändamål tycks vara likadana, men skillnaden ligger i att 

aktiemarknadsrättsliga lojalitetsplikten aktualiseras endast under en takeover. Bestämmelsen 8 

kap. 23 § ABL gäller alltid för en styrelseledamot och styrelseledamoten får även beakta andra 

intressen inom bolaget, till exempel borgenärernas intressen, även om aktieägarnas intressen väger 

tyngst. Vid en takeover är målbolagsstyrelsens beaktande av aktieägarna intressen ännu tydligare 

eftersom det faktiskt framgår ur takeover-reglerna292, därför torde jävsbestämmelsens skyddssyfte 

göra sig ännu starkare under en takeover. Därav torde skyddsändamålen med lojalitetsplikten och 

jävsbestämmelsen enligt normskyddsläran vara detsamma och torde kunna grunda ett 

skadeståndsansvar. Dock måste närhetsrekvisitet och tillitsrekvisitet uppfyllas för att se om 

målbolagets aktieägare under en takeover tillhör de med giltiga skadeståndsanspråk på grund av 

målbolagsstyrelsens agerande. 

 Angående närheten måste det finnas någon form relation mellan skadevållaren och 

skadelidande för att skadestånd ska kunna utgå. En relation får anses finnas eftersom aktieägarna 

äger aktier i målbolaget och aktieägarna har faktiskt utsett styrelseledamöterna i målbolaget. 

Vidare kan det anföras att under en takeover har målbolagsstyrelse att agera i aktieägarnas intresse 

i en sysslomannaliknande ställning293, enligt det resonemanget har aktieägarnas en ställning som 

påminner om en huvudmans. Angående tilliten ska målbolagsstyrelsen agera i aktieägarnas 

intresse eftersom aktieägarna i en takeover står länge vid sidan av, det målbolagsstyrelsen säger 

eller gör kommer att påverka aktieägarnas beslut. Aktieägarna ska kunna lita på att 

målbolagsstyrelsen handlar efter aktieägarnas intresse eftersom det stipuleras i punkt II.17 i 

takeover-reglerna. Enligt punkt II.18 i takeover-reglerna får inte styrelseledamöter delta i frågor 

relaterade till takeover-erbjudanden om deras intressen strider mot aktieägarnas, varför aktieägarna 

bör kunna lita på målbolagsstyrelsen. Därav torde båda rekvisiten vara uppfyllda. 

 Även om rekvisiten är uppfyllda och skadestånd torde kunna utgå vid en överträdelse av 

aktiemarknadsrättsliga lojalitetsplikten genom 29 kap. 1 §1 st. 2 m. ABL tolkad mot bakgrund 

normskyddsläran anser jag detta någorlunda långsökt. För det första strider en sådan tillämpning 

                                                 
292 Punkt II.17 i takeover-reglerna. 
293 Avnitt 4.4 
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mot ordalydelsen av ABL. Ordalydelsen i en bestämmelse ska vara vägledande för dess 

tillämpning. Varken takeoverdirektivet, LUA eller takeover-reglerna framgår ur 29 kap. 1 §1 st. 2 

m. ABL eller är hänvisad till. Syftet med ABL är reglera och sanktionera bolagsrättsliga frågor. 

Ett takeover-erbjudande är inte en bolagsrättslig fråga eftersom det inte angår bolaget i sig utan 

dess ägare. Visserligen vore det ändamålsenligt att ha en skadeståndsbestämmelse inom samma 

rättsområde eftersom då kan de typiska associationsrättsliga argumenten föras mer naturligt i 

skadeståndsmål och en enhetlig praxis skulle kunna utvecklas. Normskyddsläran har genom NJA 

2012 s. 272 vunnit mark inom i associationsrätten. 

 Det finns dock inga garantier att HD skulle anse att målbolagsstyrelens lojalitetsplikt skulle 

falla under samma skyddsändamål 29 kap. 1 §1 st. 2 m. ABL. Även om bestämmelserna har samma 

eller liknande skyddsändamål är det någorlunda subjektivt att fastställa ett utvidgat ansvar här 

eftersom tillämparen ska avgöra vad som anses uppfylla närhets- och tillitsrekvisiten. Att förlita 

sig på subjektiva bedömningar skulle inte vara särskilt förutsebart eller rättssäkert, även om en 

sådan bedömning skulle vara flexibel och öppna upp för en mer ändamålsenlig reglering. Återigen 

skulle en sådan tillämpning strida mot skadeståndsregelns ordalydelse och begränsningen av de 

skadeståndsberättigade. Det räcker inte endast med ett culpöst handlande av styrelsen, det krävs 

även en överträdelse av de stipulerade lagarna. Det är en begränsning lagstiftaren har stadgat för 

att minska antalet skadeståndsberättigade, en utvidgning skulle gå emot detta syfte och möjligen 

öppna upp för fler skadeståndsberättigade än vad lagstiftaren hade räknat med. För att aktieägarna 

ska kunna kräva ansvar från målbolagsstyrelsen under en takeover får det stadgas en regel för det 

syftet, för i dagsläget verkar deras skydd associationsrättsligt vara svag eller icke existerande. 

 

5.4 Ren förmögenhetsskada 

5.4.1 Utomkontraktuell skada 

Definitionen för ren förmögenhetsskada framgår ur 1 kap. 2 § SkL och innebär en skada som 

uppstår utan någon en koppling till en person- eller sakskada, det rör sig om ekonomiska skador. 

Huvudregeln för att skadestånd ska utgå vid rena förmögenhetsskador är att skadan har uppstått 

genom brott enligt 2 kap. 2 § SkL. Det är alltså tillåtet att tillfoga annan ekonomisk skada så länge 

det inte uppstår genom ett brott, till exempel konkurrerande verksamhet, annars utgör brott 

måttstocken för om skadestånd ska kunna utgå. Vissa menar att den här begränsningen tjänar ett 

syfte genom att låta en förlust stanna där den primärt uppstod, istället för att flytta på ansvaret. 
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Anledningen menar de är att det motiverar aktivitet hos den som kan drabbas av skada genom att 

aktivt vidta åtgärder för att förekomma skadan.294 Kleineman menar att kopplingen till straffrätten 

är hämmande för rättsutvecklingen.295 Varför skadeståndsrätten är kopplad till straffrätten är något 

osäkert, men gissningsvis ska det härröra ur 6 kap. i 1884 års strafflag som var det viktigaste 

skadeståndsrättsliga regelverket när skadeståndsrätten utvecklades. Utomlands är denna koppling 

till straffrätten ovanlig.296 Begränsningen som 2 kap. 2 § SkL ställer upp, kallas för spärregeln.297 

 Spärregeln har ifrågasatts av Kleineman och menar att spärregeln inte innebär vad den vid 

första anblick tycks innebära. I förarbetena uttalade Departement-chefen att bestämmelsen om ren 

förmögenhetsskada: ”får således lika litet som övriga bestämmelser i förslaget läggas till grund 

för motsatsslut”.298 Genom en historisk analys av lagstiftningsarbetet anser Kleineman att 

lagstiftaren inte hade undersökt problemet med rena förmögenhetsskador särskilt ingående.299 Vid 

tiden lagstiftningen till SkL arbetades fram var det relativt vanligt i rättspraxis att skadelidande 

kunde erhålla skadestånd för en ren förmögenhetsförlust utan att det förelåg brott. SkL skulle inte 

ändra på den inställningen, rättstillämparen skulle avgöra huruvida ersättning för ren 

förmögenhetsskada kan eller bör utgå. Vidare anförde Departement-chefen att SkL inte skulle göra 

någon ändring till gällande rätt eller utgöra hinder för en rättsutveckling som utvidgar ansvaret för 

ren förmögenhetsskada.300 Uttalandet som avråder motsatsslut torde därför uppfattas en principiell 

ståndpunkt från lagstiftaren försedd med undantag.301 Det sagda innebär att det kan finnas 

utrymme att grunda ett skadeståndsansvar på målbolagsstyrelsens illojala beteende vid ett 

takeover-erbjudande gentemot aktieägarna på ren förmögenhetsskada. 

 

5.4.2 Konefalls-principen 

Praxis har behandlat frågan om skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada utan vållande till 

brott. Det viktigaste rättsfallet rent principiellt anses vara NJA 1987 s. 692 ”Kone-fallet”. 

Rättsfallet rörde skada tillfogad på tredje man för fel i ett intyg om värdering av en fastighet. 

                                                 
294 Hellner & Radetzki, s. 63 med hänvisning till Caemmerer, fotnot 25. 
295 Kleineman, s. 108ff. 
296 Hellner & Radetzki, s. 62. 
297 Kleineman, s. 136. 
298 Prop. 1972:5 s. 568. 
299 Kleineman, s. 137, fotnot 21. 
300 Prop. 1975:5 s. 568. 
301 Kleineman, s. 139. 
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Frågan var om en tredje man som hade litat på innehållet i ett intyg kunde göra skadeståndsansvar 

gälladen mot skadevållaren för fel i intyget. HD slog fast att tredje man hade lidit en ren 

förmögenhetsskada enligt 2 kap. 2 § SkL och att lagtextens ordalydelse kräver att skadan hade 

vållats genom brott för att vara ersättningsgill. HD konstaterade med stöd i förarbetena att lagens 

avsikt inte var att lägga hinder i vägen för utvidgande av ansvaret genom rättspraxis. Dessutom 

noterade HD att innan lagens tillkomst utgick ersättning utan koppling till brott, rättspraxis hade 

sedan lång tid tillbaka godtagit ansvar för felaktiga vederhäftighets- och vittnesintyg samt 

soliditetsupplysningar. Frågan i målet hade dock inte tagits upp tidigare, om en värderingsmans 

ansvar för oaktsamt intygande. HD fastslog att det måste stå klart för värderingsmannen att 

värderingsintyget kan komma att användas som beslutsunderlag till skilda ändamål och olika 

personer, att annan än uppdragsgivaren fäste avseende vid intyget var ofrånkomligt menade HD. 

Övervägande skäl talade för att den som med fog hade satt sin tillit till ett intyg inte ska bära 

följderna av en skada som beror på den oaktsamma intygsgivaren. Ansvaret borde inte begränsas 

till endast uppdragsgivaren ansåg HD, utan skulle även innefatta ett skydd för tredje man, varför 

skadestånd kan utgå utan att skadan förorsakades av brott. HD slog dock fast att dess överväganden 

i rättsfallet endast rörde värderingsintyg och kunde inte användas som generella argument.302 HD:s 

motivering tycks tala för ett omfattande oaktsamhetsansvar. Motiveringen verkar också tyda på att 

HD utgått från att ansvaret var utomkontraktuell och inte en utvidgning av det kontraktuella 

ansvaret.303 

 HD tillämpade samma princip och utvecklade den i ett annat likande fall, NJA 2001 s. 878, 

där utgick inte utomkontraktuell skadeståndsansvar eftersom värderingsmannen hade begränsat 

sitt ansvar genom att stipulera intygets särskilda ändamål. Genom att stadga intygets ändamål 

kunde det inte anses befogat att utan vidare förlita sig på intyget. Avgörande för tredje mans 

befogade tillit var om det uttryckligen fanns ändamålsbegränsningar i intyget eller inte. Om intyget 

har ett bestämt ändamål kan den inte användas som beslutsunderlag för andra ändamål.304 

 

                                                 
302 NJA 1987 s. 692. 
303 Hellner & Radetzki, s. 71. 
304 NJA 2001 s. 878. 
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5.4.3 Tillämpning av Konefalls-principen på en takeover 

Även om HD i Konefallet slog fast att rättsfallets argument inte kunde ligga till grund för generella 

övervägande är det principiellt intressant att föra diskussionen vidare om principens tillämplighet 

på takeover-erbjudanden. 

 När ett takeover-erbjudande inkommer till målbolagsstyrelsen är den ålagd att primärt 

agera i aktieägarnas intressen och är därigenom skyldiga att uttala sig om takeover-erbjudandet 

med detta intresse i beaktande. Aktieägarna har i stort sett ingen insikt i målbolagets ekonomi, 

förvaltning eller verksamhet varför det är viktigt för målbolagets aktieägare att få höra om 

målbolagsstyrelsens inställning. Många gånger kommer aktieägarna att ta ett beslut med 

utgångspunkt i uttalandets innehåll. Målbolagsstyrelsen kan utifrån Konefallet jämföras med en 

värderingsman som utfärdar ett intyg. 

 Aktieägarna ska ha haft fog för sin tillit till målbolagsstyrelsens uttalande för att ha ett 

giltigt skadeståndsanspråk. Detta rekvisit får anses vara uppfyllt genom de skyldigheter 

målbolagsstyrelsen åläggs att följa i och med takeover-reglerna, ändamålet med 

målbolagsstyrelsens uttalande är att hjälpa aktieägarna fatta ett beslut om takeover-erbjudandet. 

Därför borde aktieägarna med fog kunna lita på målbolagsstyrelsens uttalande. Eftersom uttalandet 

endast riktar sig mot målbolagets aktieägare torde inte några andra kunna göra gällande ett giltigt 

skadeståndsanspråk. 

 Ovanstående resonemang ger uttryck för att Konefalls-principen torde kunna användas för 

att aktieägarna ska kunna grunda ett giltigt skadeståndsanspråk mot målbolagsstyrelsen under ett 

takeover-erbjudande, om målbolagsstyrelsen agerar illojalt och uttalar sig felaktigt med beaktande 

av aktieägarnas intressen. 

 Vid första anblick kan det tyckas vara långsökt att grunda ett skadestånd på 

utomkontraktuell grund enligt 2 kap. 2 § SkL genom illojalt beteende av målbolagsstyrelsen vid 

ett takeover-erbjudande eftersom lagens ordalydelse stadgar att ett brott måste ha begåtts. Men vid 

närmare undersökning framgår det att utomkontraktuell ren förmögenhetsskada inte alls ställer 

upp en sådan spärr, utan att det snarare skulle utgöra en principiell utgångspunkt men som genom 

hastigt lagstiftningsarbete blev en regel. Rättspraxis får anses ha återställt det ursprungliga syftet 

med regeln genom att ha utgett skadestånd trots frånvaron av brott. Det är en fördel med regeln 

om man vill grunda ett skadeståndsansvar för målbolagsstyrelen. Regeln behöver inte ändras och 

den behöver inte tillämpas genom en teori som går direkt mot lagens ordalydelse. 
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 Förarbetena lämnade det öppet för att utveckla gränsen för skadeståndsbehöriga, vilket får 

anses lämna dörren öppen för att rättstillämparen kan komma att avgöra en skadeståndstvist mellan 

målbolagsstyrelsen och dess aktieägare. Fastän det är öppet för rättstillämparen att avgöra frågan 

kan det inte förutsägas var HD skulle sätta gränsen för de skadeberättigade. Frågan är om 

aktiemarknadsrättsliga argument skulle tillmätas betydelse i ett mål om allmänt skadestånd. Även 

om aktiemarknadsrätten faller inom civilrätten har aktiemarknadsrätten egna särskilda ändamål 

som skiljer sig från civilrätten och skadeståndsrätten. Varför resultatet av en framtida tillämpning 

kan inte förutses med säkerhet. 

 

5.5 Avtalsliknande förhållanden 

Lindskog har diskuterat huruvida målbolagsstyrelsen kan åläggas ett oaktsamhetsansvar som om 

ett avtalsförhållande hade förelegat.305 Men i samband med denna teori måste det knytas an om 

vad som sades i en tidigare lokution av samma uttalande. Lindskog är av uppfattningen att 

målbolagsstyrelsen agerar i form av en kollektiv gestor, en uppfattning jag inte delar med beaktade 

av institutets bakgrund och jämförelsen av ett takeover-erbjudande som en nödliknande 

situation.306 Uttalandet avser att skadestånd ska kunna grundas på avtalsrättsliga grunder därför att 

målbolaget agerar som kollektiv gestor. Eftersom jag inte delar uppfattningen att 

målbolagsstyrelsen agerar som kollektiv gestor finner jag inga skäl att undersöka huruvida ett 

skadestånd kan grundas på avtalsrättslig grund, i alla fall inte i samband med institutet kollektiv 

gestor. Av samma skäl tas inte sysslomannaansvaret upp heller eftersom min slutsats var att 

målbolagsstyrelsen inte var att betrakta som en regelrätt syssloman enligt 18 kap. HB eftersom ett 

sysslomannaavtal inte ansågs komma till stånd.307 

 

5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvist kan det konstateras att det inte finns några bestämmelser i 

aktiemarknadsrättsliga regleringen om målbolagets skadeståndsansvar gentemot målbolagets 

aktieägare under en takeover, varför grunder för skadestånd har sökts på andra håll. Närmast till 

                                                 
305 Lindskog, Stefan, Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 68. 
306 Avsnitt 4.5. 
307 Avsnitt 4.4. 
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hands var skadeståndsbestämmelsen 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL om direkt skada på tredje man. Av 

bestämmelsens ordalydelse framgick det tydligt att den inte omfattade målbolagsstyrelsens 

illojalitet under en takeover eftersom skadestånd krävde överträdelse av ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning och bolagsordningen. Regleringen om takeover-erbjudande nämndes inte och torde 

därav inte omfattas. Emellertid med tillämpning av normskyddsläran kunde den möjligen öppna 

vägen för att kunna grunda ett skadeståndsansvar på 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL. Skyddsändamålen 

framgår sällan av bestämmelserna skulle istället hämtas ur förarbeten och generella principer. Vid 

en jämförelse tycktes att de vara någorlunda likadana. Dock räckte det inte med liknande 

skyddsändmål, normskyddläran krävde att skyddsintresset skulle uppfylla kraven för närhet och 

tillit, detta för att minska antalet skadeståndsberättigade genom en floodgate-princip. Kraven på 

närhet och tillit ansåg jag vara uppfyllt och därmed skulle 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL kunna ligga 

till grund för ett skadeståndsansvar under en takeover. Men redovisade lösningen stred onekligen 

mot ordalydelsen, även om systemkonformiteten talade för att en sådan tillämpning torde det vara 

osäkert om detta resonemang skulle hålla i domstol. 

 Den andra lösningen var att grunda ett ansvar gentemot tredje man genom allmänna 

skadeståndsrätten och dess bestämmelse om ren förmögenhetsskada. Även här talade ordalydelsen 

mot en sådan lösning eftersom bestämmelsen krävde vållande av skada genom brott. Emellertid 

fanns det argument i förarbetena och i rättspraxis att en sådan strikt spärr fanns inte, utan var 

betydligt liberalare än vad bestämmelsen gav uttryck för. Utifrån argumentationen i Konefallet 

skulle det stå klart för målbolagsstyrelsens att dess uttalande kunde användas som beslutsunderlag 

till många olika ändamål. Vidare skulle tredje man med fog kunna förlita sig på innehållet av 

uttalandet för att det skulle vara skadeståndsgrundande. Aktieägarna har sällan den insikten i 

målbolaget för att kunna ta ett beslut, varför målbolagsstyrelsens uttalande anses vara ett viktigt 

beslutsunderlag för aktieägarna. Det ansågs att aktieägarna skulle med fog kunna förlita sig på 

målbolagsstyrelsens uttalande varför illojala uttalande kunde anses grunda ett skadeståndsanspråk 

mot målbolagsstyrelsen. Denna lösning ansågs mer lämplig och tillgänglig eftersom rättspraxis 

redan hade behandlat liknande frågor. Tillämpningen skulle inte anses strida mot ordalydelsen 

jämfört med 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL, emellertid kunde inte resultatet av en framtida tillämpning 

med säkerhet förutses varför rättsläget fortfarande ansågs oklart. 
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6 Diskussion 

6.1 Lojalitetsplikten under en takeover 

Till skillnad från många utländska rättsordningar som har belysts i syfte att berika den rättsliga 

diskussionen tycks inte de svenska aktiemarknadsrätten och aktiebolagsrätten vara lika 

sammankopplade i jämförelse. Båda rättsområden faller in under den bredare associationsrätten 

och delar många övergripande ändamål men i rådande stund brister det i en tydlig 

systemkonformiteten tycker jag. Undersökningen av intresseperspektiven har varit central för 

uppsatsen eftersom målbolagsstyrelsens aktiemarknadsrättliga lojalitetsplikt under en takeover 

gentemot aktieägarna och dess innehåll hade inte berörts sedan tidigare i någon större utsträckning. 

Det som har varit klart är att målbolagsstyrelsen har ålagda skyldigheter gentemot aktieägarna 

under en takeover. Det som har varit oklart var innebörden av begreppet ”aktieägarnas intresse”. 

Emellertid pekade det mot en shareholder-modell. Huvudsakliga rättsfrågan var vad aktieägarnas 

intresse egentligen är under en takeover, eftersom det skulle förtydliga i vilket syfte 

målbolagsstyrelsen skulle agera under en takeover. Genom att ha redovisat aktiemarknadens 

bakgrund och övergripande ändamål kunde det konstateras att omsättningen och aktieägarnas 

beslutanderätt var grundpelare. Slutsatsen var att aktieägarna hade ett starkt skyddsintresse i 

aktiemarknadsrätten. Emellertid konkretiserade det inte innebörden av aktieägarnas intresse. 

 För att konkretisera aktieägarnas intresse undersöktes utländsk rätt eftersom det fanns 

tydligare uttalanden om aktieägarnas intresse under en takeover. Där framgick det tydligt och 

enhälligt att aktieägarna intresse vid ett takeover-erbjudande som framstod som seriös eller 

oundviklig var att uppnå bästa möjliga bud; att målbolagsstyrelsen skulle agera som 

auktionsförrättare. Detta konkreta ändamål ansåg jag vara förenligt med aktiemarknadsrättens 

övergripande ändamål och därför högst lämpligt. Det är märkligt att inte detta inte är en 

självklarhet eller varför det inte finns uttalanden i svensk lagstiftning eller rättspraxis som 

konkretiserar aktieägarnas intresse under en takeover. I utländsk rätt anses det vara självklart. En 

bidragande orsak till otydligheten med begreppet i svensk rätt var att inom associationsrätten har 

det sedan tidigare använts ett annat intressebegrepp, nämligen bolagets intresse som ska vara 

vägledande för bolagsinterna beslut.  

 Ovan redovisades att begreppet bolagets intresse inte heller var tydlig och begreppets 

innebörd skiljde sig beroende på om bolaget var solvent eller insolvent, men intresset torde ligga 

nära vinstsyfte. Begreppet bolagets intresse gav utrymme för att flera intressen kunde beaktas 
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samtidigt, det gav intrycket av en stakeholder-modell. Emellertid var doktrinen ganska enig om att 

i ett solvent bolag torde aktieägarnas intresse av vinstutdelning vara styrande och i ett insolvent 

bolag var borgenärernas intresse central. Jag håller med om den uppfattningen eftersom ett 

aktiebolag befinner sig i olika ekonomiska lägen och det dirigerar hur en styrelse bör agera. 

 Rimligtvis är ett insolvent bolag sällan föremål för en takeover, varför aktieägarnas 

intressen bör vara det styrande i ett solvent bolag, som oftare är föremål för takeovers på börsen. 

Nästa fråga är hur vinstsyftet ska uppnås när ett bolag är föremål för en takeover. Här är utländsk 

rätt tydlig: aktieägarnas aktiebolagsrättsliga intresse vid en takeover är att få bästa möjliga bud för 

sina aktier. De långsiktiga affärsstrategierna överges. I utländsk rätt föreligger det således en tydlig 

systemkonformitet mellan associationsrättens subdiscipliner som saknas i svensk rätt. Det finns 

enstaka uttalande i svenska förarbetena som kan tolkas att även det är den svenska inställningen, 

men fortfarande är det inte lika tydligt. Svensk doktrin verkade dock tala för att den utländska 

modellen torde gälla även i Sverige, särskilt med beaktanden av finska förarbeten och dess 

takeover kod. Jag tycker att någon annan inställning vore olämplig och oförenlig med 

aktiemarknadsrättens övergripande ändamål. Dessutom talar systemkonformitetsskäl för en sådan 

ordning. Därigenom får målbolagsstyrelsen ett konkret ändamål att eftersträva under en takeover. 

Det torde utgöra kärnan för dess lojalitetsplikt under en takeover. Denna lojalitetsplikten är inte 

detsamma som den bolagsrättsliga utan härrör ur målbolagsstyrelsen skyldigheter utifrån de olika 

takeoverregleringarna, som aktiebolagsrätten tillåter under en takeover. 

 Vad lojalitetsplikten vidare innebär kan extraheras ur ett motsatsslut, alla åtgärder som inte 

är förenliga med aktieägarnas intresse borde därför vara illojala. Därför får lojalitetsplikten anses 

innefatta en skyldighet för målbolagsstyrelsen att undvika intressekonflikter. Deras åtgärder ska 

därav kunna motiveras utifrån aktieägarnas intresse under en takeover. En likabehandlingsprincip 

får anses vara en naturlig konsekvens av lojalitetsplikten eftersom målbolagsstyrelsen ska agera i 

aktieägarnas intresse. Målbolagsstyrelsen ska utgå från aktieägarkollektivet intresse, inte en 

enskild aktieägares intresse. Det här får anses utgöra målbolagsstyrelsens lojalitetsplikt gentemot 

aktieägarna. 
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6.2 Skadeståndsansvaret under en takeover 

Genom att ha etablerat en lojalitetsplikt vore det som Håstad uttryckte det rimligt att överväga en 

handlingsdirigerande sanktion.308 Som det dock konstaterades finns det ingen skadeståndssanktion 

inom takeoverregleringen, varför alternativa grunder söktes för att möjligen kunna sanktionera 

målbolagsstyrelsen. Som utgångspunkt undersöktes ifall det fanns en skadeståndsbestämmelse 

inom ett närliggande rättsområde, aktiebolagsrätten och om det möjligen kunde grundas ett 

skadeståndsansvar på 29 kap. 1 § 1 st. 2 m. ABL om extern och direkt skada på tredje man. Det 

konstaterades att enligt ordalydelsen var detta omöjligt eftersom bestämmelsen har begränsat 

kretsen skadelidande. 

 Genom normskyddsläran kunde det möjligen grunda ett skadeståndsansvar för 

målbolagsstyrelsen. Emellertid ansåg jag det vara långsökt eftersom det fanns plats för subjektiva 

bedömningar för de uppställda rekvisiten, en sådan tillämpning skulle strida mot lagens 

ordalydelse. En sådan metod är inte att förespråka, särskilt när det inte finns stöd i förarbetena för 

ett sådant resonemang. BDO-domen har bidragit med intressanta argument men jag kan inte med 

säkerhet säga att den vore tillämplig på målbolagsstyrelsens ansvar mot aktieägarna under en 

takeover. En lösning inom ABL vore önskvärd eftersom det skulle vara mer naturligt att använda 

associationsrättsliga argument vid ansvarsfrågan än om ansvaret skulle grundas på allmänna 

skadeståndsrätten. Men så som ABL är uppbyggd nu ser jag inget utrymme för att en sådan 

tillämpning skulle tillåtas. Det skulle krävas omfattande ändringar av lagstiftningen för att det 

skulle bli möjligt. 

 Alternativt undersöktes om skadestånd kunde grundas på utomkontraktuella grunder enligt 

2 kap. 2 § SkL. Även här mötes det vid första anblick tillämpningssvårigheter eftersom lagen 

krävde vållande genom brott. Vid närmare utredning tycktes denna spärregel inte vara så strikt 

som den hade kommit till uttryck. Genom Konefallet fastslogs det att skadestånd för ren 

förmögenhetsskada kunde utgå utan vållande genom brott. Att grunda skadeståndsansvar på 

utomkontraktuell grund ansågs vara möjligt om Konefalls-principen kunde tillämpas på 

illojaliteten som kan uppstå vid en takeover. Jag anser att den här lösningen att föredra framför en 

lösning baserad på aktiebolagsrättslig grund, i alla fall i rådande stund. Skadeståndsrätten är öppen 

för rättsutveckling och Konefalls-principen är onekligen intressant i fråga om målbolagsstyrelsens 

                                                 
308 Håstad, s. 6. 
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ansvar. Problemet är att HD begränsade Konefallets tillämplighet, varför den inte kan läggas till 

grund för ett skadeståndsansvar. Det är vidare osäkert hur mycket aktiemarknadsrättsliga argument 

kan beaktas i en tvist om skadestånd på utomkontraktuell grund.  

 Jag finner det otillfredsställande att en transaktion med så omfattande konsekvenser, såväl 

ekonomiska som rent strukturella och organisatoriska inte har en klar och tydlig 

ansvarsbestämmelse. Den ställningen och de skyldigheterna målbolagsstyrelsen har under en 

takeover ställer höga krav på dess förtroende. Avsaknaden av en sanktionsregel kan leda till att 

målbolagsstyrelsen inte till fullo beaktar sina ålagda skyldigheter. Enhetliga skäl talar för att det 

borde finnas ett sätt att sanktionera målbolagsstyrelsens illojalitet. Det är märkligt att styrelsen kan 

sanktioneras aktiebolagsrättsligt men att det inte finns en liknande sanktion aktiemarknadsrättsligt. 

I slutändan är aktieägarnas intressen enligt associationsrätten ett mycket skyddsvärt intresse, 

bolagets intresse sammanfattas nästintill alltid med aktieägarnas gemensamma intresse. Jag kan 

inte med säkerhet säga att det finns en grund för skadeståndsansvar när målbolagsstyrelsen brister 

i sin lojalitetsplikt i rådande stund. Enligt min mening vore det lämpligast att i framtiden att ha en 

gemensam ansvarsbestämmelse för aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten för att få en 

koherent tillämpning på området. Internationellt sett övergår skyddsintresset vid en takeover till 

aktieägarna, en sådan lösning skulle vara ändamålsenlig och stärka aktieägarnas ställning och 

rättsskydd. 

 

7 Slutkommentar 

I uppsatsen hoppas jag att lojalitetsplikten mot aktieägarna har tydliggjorts och konkretiserats. Jag 

vågar inte gå så långt att våga påstå att lojalitetsplikten är av naturrättsligt slag, men 

lojalitetsplikten är en överliggande princip som kan extraheras genom de skyldigheter som har 

ålagts målbolagsstyrelsen. En önskan för framtida regleringar vore att såsom i utländsk rätt koppla 

samman lojalitetsplikten i bolagsrätten med lojalitetsplikten som uppstår under en takeover för att 

göra regleringen mer ändamålsenlig och tydlig. Det skulle göra takeover-området mer rättssäkert 

och med tydliga skyldigheter göra rättsområdet mer förutsebart. 

 Det vore önskvärt att ha en tydlig sanktion när målbolagsstyrelsen brister i sina 

skyldigheter. Så som rättsläget ser ut just nu går det inte med säkerhet att uttala sig om skadestånd 

skulle kunna utgå på aktiebolagsrättslig eller skadeståndsrättslig grund. Det är olyckligt eftersom 
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en takeover är bland de största transaktionerna som kan ske, om något borde vara sanktionerat för 

fel eller illojalt beteende borde det vara en takeover. 

 Avslutningsvis vill jag säga att jag inte håller med om uttalandet i inledningen av 

uppsatsen, att vår takeover-reglering är kommunistisk. Den är snarare impressionistisk, eftersom 

takeoverregleringen har vuxit fram på ett sådant internationellt och dualistiskt sätt. 

Takeoverregleringen har präglats av nyanserna från andra rättsordningar och kommer 

fortsättningsvist att göra så. 
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