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Ordlista: 

 

Budgivare  Det bolag som lägger ett uppköpserbjudande 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EU  Europeiska unionen 

Målbolag  Det bolag vars aktier är föremål för ett uppköpserbjudande 

Målbolagets ledning Uttrycket målbolagets ledning används för målbolagets styrelse 

och VD i samband med att försvarsåtgärder ska vidtas eftersom 

styrelseneutralitetsregeln i LUA innefattar agerande från både VD 

och styrelse 

Stockholmsbörsen Nasdaq Stockholm 

Takeover  Kontrollskifte till följd av ett uppköpserbjudande 

Uppköpserbjudande Ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut 

av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller 

en del av dessa aktier 
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Abstract 

The Swedish stock market has seen a large number of takeovers during the last 20 years. 

Some of the takeover bids have been regarded as hostile, meaning that the board of directors 

recommends the shareholders of the target company to reject the offer. If the board considers 

the premium of the bid to be too low, it can take further steps to frustrate the bid by using 

defense measures. Unlike in the United states, such measures are with few exceptions 

prohibited within the European union through the takeover directive. Sweden has long history 

of trying to avert such actions and has a stricter view on their use than most of their European 

neighbors. 

This paper will provide the reader with an overview of the Swedish takeover regulation on 

defense measures through examining the legislation, cases of the Swedish takeover panel and 

self-regulation governing the actions of the boards of the target companies. After examining 

the takeover defense regulation, the paper will apply the regulation on different common 

defense measure strategies, such as poison pill, staggered board, shareholders rights plans and 

seeking out alternative offerors. Finally, the regulation will be critically examined and 

suggestions on alterations will be given. 

This paper concludes that the Swedish regulation of takeover defense measures is strict and 

offers little room for the board of the target company to avert hostile takeover bids, apart from 

utilizing different types of information campaigns. The actions of the boards are mostly 

restricted by company law and stock market legislation. Exceptions are given for finding an 

alternative offeror and persuading the shareholders to reject the bid by providing information. 

Ultimately, the paper concludes that the Swedish takeover defense regulation is satisfactory, 

although some minor adjustments and clarifications are needed to keep the legislation up to 

date. 
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1. Inledning 

Den svenska aktiemarknaden har under många år sett stora och medialt uppmärksammade 

företagsförvärv där befintliga kontrollaktieägare utmanats av en ny aktör. Svenska 

företagsklenoder som Scania, Perstorp, Skandia och Höganäs har lämnat Stockholmsbörsen 

efter att ha fått nya ägare som tvångsinlöst kvarvarande aktieägare och avnoterat aktierna. 

Synen på kontrollskiften i Sverige, såväl som i Europa, är att dessa är av godo eftersom 

kontrollskiften leder till strukturomvandlingar och effektiviseringar inom näringslivet. Ett 

effektivare näringsliv leder till en starkare ekonomi eftersom ett effektivt bolag inte bara 

genererar större vinst, utan också står bättre rustat för framtiden om investeringar i 

verksamheten behövs.  

Vid uppköpserbjudanden finns det en inneboende motsättning mellan aktieägarnas 

och målbolagets styrelses intressen. Om en hög budpremie lämnas i erbjudandet kan detta få 

aktieägarna att vilja avyttra sina aktier till budgivaren. Samtidigt blir målbolagets styrelse, 

som företräder aktieägarna vid uppköpserbjudanden, med största sannolikhet av med sina 

lukrativa styrelseplatser i bolaget om uppköpet genomförs. Detta kan leda till att styrelsen 

använder sitt mandat att företräda aktieägarna för att inleda försvarsåtgärder som inte står i 

överensstämmelse med aktieägarnas intresse. Av denna anledning har det i Sverige sedan 

början på 70-talet funnits självreglering om vilka åtgärder målbolagets ledning får vidta om 

ett uppköpserbjudande lämnas för bolag vars aktier är börsnoterade. Utöver den rent 

aktiemarknadsrättsliga regleringen finns det också självreglering i svensk kod för 

bolagsstyrning och associationsrättslig reglering, främst i ABL, som inskränker målbolagets 

lednings agerande. 

Efter en lång tids diskussioner inom EU om en harmonisering av 

uppköpsregelverken, för att underlätta dessa stora strukturaffärers genomförande, 

presenterades takeover-direktivet. Den viktigaste artikeln om målbolagets lednings agerande 

kallas styrelseneutralitetsregel och har implementerats i svensk rätt genom 5 kap. 1 § LUA. 

Bestämmelsen förbjuder målbolagets ledning att vidta åtgärder som kan äventyra ett buds 

avgivande eller genomförande. 

Vid införandet av styrelseneutralitetsregel i LUA valde Sverige en utformning som är 

mer långtgående än vad direktivet fordrar. Till skillnad från Storbritanniens 

styrelseneutralitetsregel i Takeover Code är den svenska versionen mycket kortfattad. De svar 

som lämnas i förarbetena om vilka åtgärder som är förbjudna att genomföra för målbolagets 

ledning är få och motsägelsefulla. Doktrinen på området är begränsad men fyller ut vissa 
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luckor. Aktiemarknadsnämnden har samtidigt givits befogenhet att genom uttalanden 

fastställa vilka åtgärder som är förbjudna och tillåtna. Detta har gjorts vid ett antal tillfällen, 

men viss otydlighet kvarstår. Inte bara för vilka åtgärder som bör anses försvåra ett buds 

avlämnande eller genomförande, utan även generellt om tolkningen av 

styrelseneutralitetsregel i LUA:s rekvisit.  

1.1. Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att ge svar på vilka försvarsåtgärder som ett 

målbolags ledning får vidta innan och efter ledningen får kännedom om ett nära förestående 

uppköpserbjudande. För att skapa en förståelse för den rent juridiska argumentationen och 

regelverket är det även av betydelse för redogörelsen att beskriva målbolagets lednings roll 

vid uppköpserbjudanden och viss information om marknaden för uppköpserbjudanden. Mot 

bakgrund av syftet har ett antal mer detaljerade frågeställningar uppställts och besvarats i 

detta arbete:  

• Vad är målbolagets lednings roll i uppköpserbjudanden och hur vanligt är det 

med uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden? 

• Varför läggs uppköpserbjudanden och varför kan målbolagets ledning i vissa 

situationer anse att försvarsåtgärder är berättigade? 

• Hur ser regleringen av försvarsåtgärder vid offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden ut och varför har regleringen fått den utformningen? 

• Vilka försvarsåtgärder kan målbolagets ledning vidta utan aktieägarnas stöd 

genom bolagsstämmobeslut med utgångspunkt i LUA, Aktiemarknadsnämndens uttalanden, 

självreglering och associationsrättslig reglering? 

Styrelseneutralitetsregel i LUA är oförändrad sedan införandet 2004 och inga större 

uppdateringar har gjorts sedan 70-talets självreglering av försvarsåtgärder. Vissa oklarheter 

kvarstår i lagtexten och lagens förarbeten. Därför kommer mina slutsatser att användas för att 

lämna synpunkter och föreslå ändringar av den nuvarande regleringen av försvarsåtgärder för 

att skapa tydlighet och ökad funktionalitet genom följande frågeställningar: 

• Behöver ändringar göras av regleringen av försvarsåtgärder? 

• Behövs det förtydliganden av rättsläget genom uttalanden av 

Aktiemarknadsnämnden? 
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1.2. Metod och material 

Inledningsvis kommer detta examensarbete att avhandla vissa frågor som inte är av juridisk 

natur för att skapa en förståelse för varför målbolagsledningar i vissa situationer väljer att 

vidta försvarsåtgärder. Detta görs för att ge läsaren en bakgrund till det juridiska sammanhang 

som rättsreglerna verkar i. Examensarbetet kommer sedan att vidta ett rättsdogmatiskt 

perspektiv, vilket innebär att fastställa gällande rätt genom studier av allmänt accepterade 

rättskällor som lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.1 Även om 

Aktiemarknadsnämndens uttalanden inte utgör rättspraxis i traditionell meningen så är de 

bindande för målbolagets ledning. Detta eftersom Aktiemarknadsnämnden givits befogenhet 

av Finansinspektionen att uttala sig om ett målbolags lednings agerande står i strid med 

styrelseneutralitetsregel i LUA. Uttalandena kommer därför att ingå i den rättsdogmatiska 

analysen.  

Eftersom det inte endast är styrelseneutralitetsregel i LUA som utgör ramen för 

målbolagets lednings agerande, utan också associationsrättslig reglering och självreglering, 

kommer detta examensarbete även undersöka hur dessa områden påverkar försvarsåtgärders 

förenlighet med gällande rätt. Takeover Code kommer bitvis att användas som ett 

tolkningsverktyg för det svenska rättsläget. Eftersom styrelseneutralitetsregel i LUA och 

takeover-direktivet ursprungligen är baserade på Takeover Code är det en relevant källa, trots 

att den inte utgör svensk rätt. Takeover Code används också av Aktiemarknadsnämnden som 

tolkningsverktyg.  

Rättskällorna ska sedan systematiserats och konkretiseras för att ge svar på 

rättsfrågorna som uppställts i detta examensarbetes syfte. Avslutningsvis kommer ett kritiskt 

rättsdogmatiskt perspektiv intas på gällande rätt för att göra en bedömning om rättsläget är 

tillfredställande och vilka ändringar och förtydliganden som hade varit välkomna.2 

Examensarbetet är skrivet för praktiker, akademiker och andra som av olika anledningar 

intresserar sig för regelverket runt försvarsåtgärder. Eftersom regleringen av försvarsåtgärder 

rör flera regelverk och rättsregler och alla dessa inte kommer behandlas djupgående krävs det 

grundläggande kunskaper inom associationsrätt för att fullt ut kunna ta till sig innehållet.  

                                                            
1 Korling & Zamboni, s. 21. 
2 Korling & Zamboni, s. 39. 
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1.3. Materialrisker 

Den huvudsakliga risken med vald metod är att utbudet av doktrin är begränsat. En stor del av 

doktrinen på området är gammal och behandlar varken styrelseneutralitetsregel i LUA eller 

förändringar på det associationsrättsliga området. Den doktrin som är som uppdaterad och 

behandlar aktuell reglering består i huvudsak av ett verk. Detta examensarbete kommer därför 

kritiskt granska doktrinen för att förhindra att de delar av doktrinen som blivit obsolet inte 

används. Doktrin som innehåller analys som inte diskuterats i flera källor kommer också 

särskilt granskas för att försöka överbygga risken att källor som inte reflekterar gällande rätt 

citeras okommenterat. Aktiemarknadsnämnden har gjort en rad uttalanden om 

försvarsåtgärder. Uttalandena är ofta kortfattade och allmängiltiga. Detta ger visserligen en 

möjlighet att tillämpa uttalandena på många typer av försvarsåtgärder, men också att svaret på 

mer specifika rättsfrågor är osäkrare. Uttalandena kommer därför att används som ett verktyg 

vid tolkningen av försvarsåtgärdernas förenlighet med gällande rätt.  

1.4. Avgränsning 

Detta arbete ämnar behandla försvarsåtgärder i bolag vars aktier är börsnoterade. 

Uppköpserbjudanden och försvarsåtgärder i bolag vars aktier handlas på alternativa 

marknadsplatser kommer därför endast att avhandlas när det är relevant som ett 

tolkningsverktyg för regleringen av bolag vars aktier är börsnoterade. Avgränsningen av 

gällande rätt har gjorts med utgångspunkt i de huvudsakliga regelverk som begränsar 

möjligheten för målbolagets ledning att vidta försvarsåtgärder. Avgränsningen av valda 

försvarsåtgärderna har gjorts eftersom åtgärderna använts som exempel i doktrin, förarbeten 

eller i Takeover Code. Genom avgränsningen försäkras det om att försvarsåtgärderna 

åtminstone har viss praktisk relevans och inte endast utgör en kreativ produkt av detta arbete.  

1.5. Disposition 

Efter det inledande kapitlet kommer en kort överblick av uppköpserbjudanden som fenomen 

och uppköpsmarknaden i Sverige att ges. Därefter kommer en summering av regelverken som 

påverkar försvarsåtgärder vid offentliga uppköpserbjudande att sammanställas. Kapitlet 

kommer särskilt att behandla LUA och dess styrelseneutralitetsregel, eftersom den är av stor 

vikt för vilka försvarsåtgärder som får vidtas. Det associationsrättsliga regelverket, som också 

påverkar möjligheten att vidta försvarsåtgärder i stor utsträckning, kommer endast att 

behandlas kort. Eftersom det hade krävts ett mer omfattande verk för att avhandla alla 
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mekanismer som på olika sätt samverkar vid ett offentligt uppköpserbjudande, som budplikt 

och beslut om emissioner, kommer dessa tas upp i samband med att olika försvarsåtgärders 

tillåtlighet diskuteras. I det fjärde kapitlet kommer olika typer av försvarsåtgärders tillåtlighet 

enligt svensk rätt att avhandlas. Stor vikt kommer att läggas vid Aktiemarknadsnämndens 

uttalanden om försvarsåtgärder i kapitlet. Detta för att visa på hur regelverken på området ska 

tolkas och för att ge en bild över situationer när försvarsåtgärder använts i praktiken. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattande analys om försvarsåtgärders tillåtlighet enligt 

svensk rätt att göras och ett kritiskt perspektiv vidtas för att lämna förslag på förbättringar av 

gällande rätt. Förbättringsförslagen kommer att lämnas med utgångspunkt i möjligheten att 

skapa ett tydligare och mer funktionellt regelverk för försvarsåtgärder. 

  



11 
 

2. Offentliga uppköpserbjudanden 

Ett offentligt uppköpserbjudande riktas till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt 

eller utländskt aktiebolag om att förvärva samtliga eller en del av dessa aktier.3 

Uppköpserbjudanden genomförs i syfte att få kontroll över målbolaget genom aktieförvärv. 

Eftersom att bolag vars aktier är börs- och marknadsnoterade har en spridd ägarkrets måste 

erbjudandet vara offentligt och riktas till samtliga aktieägare. Vid ett uppköpserbjudande 

företräder målbolagets styrelse bolagets aktieägare, trots att det är till aktieägarna 

uppköpserbjudandet riktas. Detta eftersom aktieägarkretsen oftast är splittrad och skulle ha 

svårt att på annat sätt organisera en samordnad representation. Kontrollskiftet kan ske på olika 

sätt. Ett framgångsrikt uppköpserbjudande innebär oftast att budgivaren lyckas förvärva över 

90 procent av aktierna i målbolaget genom sitt uppköpserbjudande, vilket ibland även sker 

med inledande köp av aktier på börsen innan ett bud avges. Efter att en aktieandel på 90 

procent uppnåtts kan budgivaren tvångsinlösa resterande aktier och på så sätt få full kontroll 

över målbolaget.4 Efter det sker vanligtvis en avnotering av bolagets aktier. I vissa fall nöjer 

sig budgivaren utan att få full kontroll över målbolaget eftersom reell kontroll ändå kan 

utövas genom en stor röstandel. På så sätt kan budgivaren kontrollera inriktning och strategi i 

målbolaget genom tillsättande av styrelse på bolagsstämma och därigenom även VD.  

För att förmå målbolagets aktieägare att sälja sina aktier erbjuds en premie, det vill säga 

att aktieägarna erbjuds ett högre pris för sina aktier än vad som skulle betingats om aktierna 

sålts direkt över en marknadsplats. Uppköpserbjudanden används dels vid partiella bud, dels 

vid fullständiga bud. Ett partiellt bud gäller ett begränsat antal aktier, utan att budgivaren 

uppger sina avsikter med ej köpta aktier. Vid uppköpserbjudanden ges möjlighet att villkora 

erbjudandet. Exempelvis genom att uppköpserbjudandet endast genomförs om budgivaren 

uppnår sitt uppsatta mål, vanligen att minst ett 90-procentigt aktie- och röstrattsinnehav 

uppnås.5 

2.1. Uppköpserbjudanden i Sverige 

Offentliga uppköpserbjudanden är sedan länge vanliga i svenskt näringsliv. Enligt den 

statistik som redovisas i prop. 2005/06:140 lämnades det under femtonårsperioden 1990–2004 

totalt 358 sådana erbjudanden avseende svenska bolag med aktier noterade på börserna 

                                                            
3 1 kap. 2 § p. 1 LUA. 
4 22 kap. 1 § LUA. 
5 Jonsson, s. 894. 
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Stockholmhomsbörsen och NGM (Nordic Growth Market) eller AktieTorget (som är en 

handelsplattform och inte en börs och därför regleras annorlunda i många avseenden). I stort 

sett samtliga erbjudanden (341) avsåg bolag med aktier noterade på Stockholmsbörsen. 

Sammanlagt 293 av de 358 erbjudandena ledde till förvärv av målbolaget. Det innebär att i 

genomsnitt närmare 20 aktiemarknadsbolag varje år förvärvades genom ett 

uppköpserbjudande. Mätt på ett annat sätt förvärvades varje år under perioden i genomsnitt 

omkring sju procent av aktiemarknadsbolagen genom sådana erbjudanden. Sammanlagt 65 

uppköpserbjudanden under perioden 1990–2004 misslyckades på så sätt att 

uppköpserbjudandet inte fullbordades. Den vanligaste orsaken till detta var att ett mer 

förmånligt erbjudande presenterades av en konkurrerande budgivare. Andra orsaker var att 

starka minoritetsägare i målbolaget inte accepterade det erbjudna priset, att kursen på 

budgivarens aktier utvecklades på ett oförmånligt sätt under erbjudandeperioden, att del av 

vederlaget bestod av aktier i budgivaren, att problem med finansieringen uppstod för 

budgivaren eller att konkurrensmyndigheters beslut ändrade förutsättningarna för affären. 

Erbjudandena omfattade regelmässigt samtliga aktier i målbolaget. Endast ett tiotal 

partiella erbjudanden lämnades under den aktuella perioden. Flertalet uppköpserbjudanden 

genomfördes av svenska budgivare, ofta ett annat svenskt aktiemarknadsbolag. I 192 av de 

268 på Stockholmsbörsen genomförda uppköpserbjudandena avseende svenska målbolag 

under perioden 1990–2004 var budgivaren ett svenskt rättssubjekt. I 109 av dessa erbjudanden 

var budgivaren ett annat svenskt börsbolag. I 35 fall var budgivaren bolag från ett annat EU-

land och i 20 fall var budgivarna amerikanska bolag. 

2.2. Varför sker uppköpserbjudanden? 

Det finns en rad olika anledningar till att uppköpserbjudanden lämnas. Denna korta 

framställning summerar några av dessa för att ge en bild av varför en budgivare kan tänka sig 

att betala en premie för att komma över aktier i ett noterat eller listat bolag.6 

1. Synergieffekter: Förmodligen den vanligaste anledningen bakom ett uppköp är 

synergieffekter, vilka avser tanken att en kombination av affärsverksamheter kan innebära att 

vinsten ökar och kostnaderna minskar. En budgivare försöker alltså köpa upp eller slå sig 

samman med andra bolag som har kompletterande styrkor och svagheter. 

2. Diversifiering eller fokusering av verksamheten: Ett företag som försöker 

diversifiera verksamheten köper upp eller slår sig samman med ett bolag för att sprida 

                                                            
6 Sammanställningen har hämtats ifrån Renaud, The Basics Of Mergers And Acquisitions. 
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verksamhetsrisken genom att minska vikten av ett verksamhetsområdes inverkan på vinsten. 

Motsatsvis innebär fokusering av verksamheten att ett målbolag eftersöks som fördjupar fokus 

inom ett befintligt nyckelområde. 

3. Ökad prissättningskraft i distributionsledet: Genom att köpa upp ett bolag i 

distributionsledet kan budgivaren ta bort ett kostnadsled mot slutkund och på så sätt få högre 

marginaler och erbjuda lägre priser till slutkund. 

4. Motverka konkurrens: Många affärer möjliggör för förvärvaren att motverka 

framtida konkurrens eller få en högre marknadsandel.  

2.3. Varför används försvarsåtgärder? 

Kontakt sker ofta mellan budgivaren och målbolagets större aktieägare och styrelse innan 

budet lämnas. Eftersom större ägare kan blockera bud som inte på förväg förhandlats är de 

flesta uppköpserbjudandet på förhand förankrade.7 I länder med mer spritt ägande än i Sverige 

är det vanligare med fientliga bud, även om andelen bud i Sverige som övergått till att bli 

fientliga inte är försumbar.8 Uppköpserbjudanden kan antingen vara inbjudna eller oinbjudna. 

Inbjudande av budgivaren kan exempelvis ske genom att målbolagets ledning går ut i media 

och konstaterar att bolaget är till salu eller genom uppsökande av potentiella budgivare genom 

direktkontakt. Ett oinbjudet bud innebär att målbolagets styrelse inte uppmanat budgivaren att 

inkomma med en propå. Frågan uppstår då hur målbolagsstyrelsen ska ställa sig till detta 

erbjudande.  

Det vanligaste scenariot är att målbolagsstyrelsen rekommenderar aktieägarna att 

acceptera uppköpserbjudandet och erbjudandet kategoriseras då som ett rekommenderat bud.9 

Ifall rekommendationen istället blir att inte acceptera budet kallas det att budet blivit fientligt. 

Budgivare som bjudits in i en uppköpsprocess blir sällan fientliga då dessa i samförstånd med 

målbolagsstyrelsen lagt fram erbjudandet. Det finns flera anledningar bakom styrelsens vilja 

till att vidta försvarsåtgärder om ett uppköpserbjudande skulle bli fientligt. De vanligaste 

orsakerna är att målbolagets styrelse försöker höja budpremien eller försvara sina 

styrelseuppdrag, som vid ett framgångsrikt uppköpserbjudande med största sannolikhet skulle 

upphöra i samband med att målbolaget skulle bli en del av budgivaren.  

Eftersom företagsledningen i kraft av den information den besitter ofta bättre kan 

värdera målbolaget än aktieägare kan målbolagets ledning vidta försvarsåtgärder av 

                                                            
7 Bergström & Samuelsson, s. 120. 
8 Bergström & Samuelsson, s. 120. 
9 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 153. 
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förhandlingstaktiska skäl. Genom att försvåra uppköpserbjudandet genom olika juridiska 

manövrar kan budgivaren förmås att höja budet, då köpet skulle kunna bli avsevärt dyrare 

utan ledningens samarbete. Målbolagsledningen kan också delge aktieägarna information om 

målbolagets framtidsutsikter för att förmå aktieägarna att inte acceptera uppköpserbjudandet 

om inte budet höjs. Det finns en rad olika typer av försvarsåtgärder, varav många kommer att 

redovisas i detta examensarbete.  

Den mindre smickrande utgångspunkten är att målbolagsledningar söker att befästa 

sina egna positioner genom att vidta försvarsåtgärder för att försvåra uppköpserbjudandets 

genomförande.10 Utöver att behålla sina positioner har bolagsledningar ofta en uppfattning om 

att de är bäst lämpade att leda företaget.11 Lojalitet med bolagets anställda är också en 

bidragande faktor bakom försvarsåtgärder.12 Slutligen kan noteras att övertagandet av 

målbolaget skulle kunna ses som ett nederlag för dess ledning. Budpremien indikerar att 

budgivaren tror sig vara bättre lämpad än målbolagsledningen att leda bolaget framöver.13 

Sammanfattningsvis kan konstateras att viljan att höja budpremien genom försvarsåtgärder 

ofta kan gynna aktieägarna. Försvarsåtgärder av målbolagets ledning som ett verktyg för att 

behålla sina positioner kan däremot endast gynna aktieägarna om det skulle vara rätt väg att 

gå för att förmå budgivaren att höja uppköpserbjudandet.14 

  

                                                            
10 Bergström & Samuelsson, s. 120. 
11 Ruback, s. 52. 
12 Ruback, s. 52. 
13 Ruback, s. 53. 
14 Ruback, s. 52. 
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3. Regelverken för uppköpserbjudanden och försvarsåtgärder 

3.1. Vägen fram till dagens reglering 

Redan år 1971 utfärdade NBK, med förebild i den brittiska uppköpsregleringen, en 

rekommendation rörande offentliga uppköpserbjudanden. Rekommendationen har vid ett par 

tillfällen, senast år 2003, reviderats.15 Ett problem som tidigare påverkade offentliga 

uppköpserbjudanden var att förhållningsreglerna inte var bindande för alla aktörer. Även om 

reglerna liknade dagens i många avseenden var de endast tvingande för svenska börsbolag. 

Detta eftersom NBK:s tidigare gällande regelverk på området var en del av noteringsavtalet 

mellan målbolaget och svenska marknadsplatser som Stockholmsbörsen. Börsbolagen var 

alltså bundna av självreglering på civilrättslig grund, vilket inte påverkade privata 

riskkapitalbolag, investmentbolag med onoterade aktier och utländska börsbolag. Detta 

illustreras väl av riskkapitalbolaget Industri Kapitals bud på Perstorp. I strid mot god sed på 

aktiemarknaden drogs budet tillbaka utan att budet hade gjorts beroende av något förbehåll 

som innefattade den uppkomna situationen.16 

3.2. Associationsrättslig reglering 

Den associationsrättsliga regleringen, främst i ABL, är alltid grunden för målbolagets 

agerande. Den byggs sedan på av specifika regler som styr agerandet för vissa situationer som 

vid uppköpserbjudanden. Styrelseneutralitetsregeln i LUA utgör en sådan. Det finns ett antal 

bestämmelser i ABL som omöjliggör vissa typer av försvarsåtgärder. Antingen genom att 

explicit förbjuda agerandet eller genom att bolagsstämmobeslut krävs, vilket omöjliggör 

åtgärden eftersom det är tveksamt om tillräckligt stöd skulle finnas bland aktieägarna. 

Huvudsakligen är det fjärde kapitlet om aktierna, bolagsstämma i sjunde kapitlet, nyemission 

av aktier i 13 kapitlet, värdeöverföringar i 17 kapitlet, förvärv av egna aktier i 19 kapitlet och 

inlösen av minoritetsaktier i 22 kapitlet i ABL som påverkar vidtagandet av försvarsåtgärder. 

En mer ingående behandling av den associationsrättsliga regleringens påverkan kommer att 

göras i samband med att olika försvarsåtgärder analyseras i det fjärde kapitlet av detta arbete. 

                                                            
15 Prop. 2005/06:140, s. 37. 
16 AMN 2000:20. 
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3.3. Takeover-direktivet 

Samtidigt som Sverige var tidigt ute med självreglering rörande offentliga uppköpserbjudande 

rasade strider i Europa om hur det kommande takeover-direktivet skulle utformas. Målet med 

direktivet var att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna för att förhindra en 

snedvridning av företagsomstruktureringarna i gemenskapen på grund av godtyckliga 

skillnader i fråga om myndighets- och företagsledningskulturer.17 De största motsättningarna 

rörde om ett aktieägarvärdesinriktat18 perspektiv i enlighet med anglosaxiska traditioner 

skulle anläggas eller om den intressentinriktade19 kontinentala traditionen skulle bli 

vägledande för utformningen.20 Sverige har traditionellt legat närmast det anglosaxiska 

aktieägarvärdesperspektivet genom sin självreglering, i vilken aktieägarnas intressen stått 

högst på agendan. Takeover-direktivet blev liksom många andra direktiv en 

kompromisslösning, även om aktieägarvärdesperspektivet till synes fått störst genomslag.21  

I direktivet återfinns den så kallade. styrelseneutralitetsregeln som stadgar att 

målbolagets ledning i förväg måste erhålla godkännande från bolagsstämman innan den vidtar 

en åtgärd som kan försvåra genomförandet av ett uppköpserbjudande, med undantag för att 

söka efter alternativa erbjudanden.22 I Winter-rapporten som undersökte hur takeover-

direktivet skulle utformas konstaterades det att: 

“In the event of a takeover bid, the ultimate decision must be with the 

shareholders. They should always be able to decide whether to tender their shares to a 

bidder and at what price. This is an essential feature of companies listed on a stock 

exchange where shares can be acquired through purchases in the market and through 

public offers. The securities markets, and thus the capacity of European industry to 

finance itself, will only develop fully where this principle is generally adhered to. It is 

not for the board of a company to decide whether a takeover bid for the shares in the 

company should be successful or not. The board should not be able to frustrate or block 

                                                            
17 Takeover-direktivet, skäl 3. 
18 I litteraturen benämns detta perspektiv oftast som ”shareholder-value approach”. 
19 I litteraturen benämns detta perspektiv oftast som ”stakeholder-value approach”. 
20 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt. s. 97. 
21 Styrelseneutralitetsregeln som kommer att behandlas i det följande kan anses höra till aktieägarvärdesperspektivet, då den 

förbjuder målbolagsstyrelsen att förhindra att målbolagsaktieägarna får ta ställning till ett uppköpserbjudande. 

Målbolagsstyrelsen kan på så sätt inte ta in några andra intressenters perspektiv som exempelvis bolagets anställda och vidta 

försvarsåtgärder. Styrelseneutralitetsregeln skyddar även målbolagsaktieägarna från målbolagsstyrelsens vilja att skydda sina 

positioner genom att vidta försvarsåtgärder då dessa oftast blir utbytta efter uppköpet fullbordats. Även visst 

intressentperspektiv har dock legat till grund för takeover-direktivet. Till exempel kan det faktum att styrelsen i sitt 

ställningstagande till uppköpserbjudandet skall kommentera det eventuella övertagandes potentiella inverkan på 

sysselsättning i bolaget, takeover-direktivet artikel 3 (i) sägas utgöra en intressentavvägning. 
22 Takeover-direktivet, artikel 9.2. 
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a takeover bid and thereby deprive shareholders of the opportunity to tender in such a 

bid. Nor should it be free to take steps to facilitate a bid, or a preferred bid, if there is 

more than one, in a way which preempts the decision of the shareholders.”23  

Försvårande åtgärder skulle enligt takeover-direktivet åtminstone vara förbjudna från 

och med det att uppköpserbjudandet offentliggjordes av budgivaren.24 Medlemsstaterna fick i 

uppgift att se till att styrelseneutralitetsregeln följs.25 Eftersom något ”hur” inte definierades 

öppnade det upp för den svenska implementeringsmodellen av direktivet genom 

självreglering och lagstiftning som kommer att beskrivas i det följande.26 Endast 

självreglering hade inte längre varit tillräckligt då takeover-direktivet kräver att överlämning 

av regleringskompetens till ett privaträttsligt organ har stöd i lag eller förordning och att 

uppköpserbjudanden ska förenas med effektiva sanktioner om regelverket inte efterlevs.27  

Takeover-direktivet är ett s.k. de minimis-direktiv, vilket innebär att medlemsstaterna 

kan införa mer långtgående regler så länge som direktivet får sin avsedda effekt. 

Styrelseneutralitetsregeln gjordes fakultativ för medlemsstaterna, det vill säga att det är upp 

till medlemsstaterna om dessa vill införa regeln.28 Medlemsstaterna förpliktigades att sätta i 

kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa takeover-direktivet 

senast den 20 maj 2006.29 En tidsplan som Sverige höll någorlunda. 

3.4. Lag om offentliga uppköpserbjudanden 

3.4.1. Styrelseneutralitetsregeln i LUA 

LUA är den huvudsakliga lag som behandlar offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden. Den utgör också stora delar av implementationen av takeover-direktivet.30 

Lagen innehåller regler om hur en budgivare ska gå till väga vid ett offentligt 

uppköpserbjudande samt förhållningsregler för målbolagets ledning. Budgivaren blir inte bara 

bunden av reglerna i LUA, utan måste även underkasta sig börsens regler och sanktioner 

genom att underteckna ett avtal innan uppköpserbjudandet lämnas.31 Många 

                                                            
23 Winter-rapporten s. 20. 
24 Takeover-direktivet, artikel 9.2, st. 2 och artikel 6.1. 
25 Takeover-direktivet, artikel 9.1. 
26 Kapitel 3.3 och 3.4. 
27 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 101 och takeover-direktivet, 

artikel 4 och 17. 
28 Takeover-direktivet, artikel 12.1-2. 
29 Takeover-direktivet, artikel 21. 
30 Prop. 2005/06:140, s. 1. 
31 2 kap. 1 §, LUA. 
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uppköpserbjudanden lämnas efter att budgivaren ålagts en budplikt på resterande aktier i 

målbolaget efter att budgivaren uppnått ett sammanlagt innehav motsvarande 30 procent av 

röstetalet i målbolaget.32 Huvudregeln om vilka försvarsåtgärder som får vidtas eller inte 

återfinns i LUA 5 kap. 1 §. För att skapa en tydlig bild över regelns rekvisit kommer dessa att 

delas upp och avhandlas var för sig. Regeln stadgar att: 

Om styrelsen eller verkställande direktören i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 

§ andra stycket, på grund av information som härrör från den som avser att lämna 

ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget, har grundad anledning 

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

erbjudande har lämnats, får bolaget endast efter beslut av bolagsstämman vidta 

åtgärder, som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande 

eller genomförande.  

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

I 3 kap. 1 § andra stycket, som 5 kap. 1 § refererar till, definieras vilka bolag som 

omfattas av styrelseneutralitetsregeln.  

Första stycket gäller vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är 

upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Detta innebär att endast svenska bolag innefattas av bestämmelsen. Styrelseneutralitetsregeln i 

LUA träffar alltså inte exempelvis bolag från Förenta staterna som handlas på en reglerad 

marknad i Sverige. Däremot innefattar regeln svenska bolag som är upptagna till handel i 

Förenta staterna eller i ett annat land inom EES. Regeln innebär med andra ord ett generellt 

förbud för målbolagets ledning att iscensätta åtgärder som kan försvåra ett 

uppköpserbjudandes genomförande utan beslut av bolagsstämman, med det uttryckliga 

undantaget att söka efter alternativa budgivare. Implementationen av styrelseneutralitetsregeln 

påminner i stort om vad som tidigare var gällande vid uppköpserbjudanden genom NBK-

reglerna.  

I ett avseende skiljer sig dock regleringen i LUA jämfört med tidigare gällande 

reglering i NBK-reglerna, nämligen att bestämmelsen i 5 kap. 1 § LUA avser en ”åtgärd som 

är ägnad att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande” 

                                                            
32 3 kap. 1–4 §, LUA. 
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medan NBK-reglerna avsåg en ”åtgärd, som typiskt sett är ägnad att försämra 

förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande”. Aktiemarknadsnämnden 

har konstaterat att samma synsätt som på NBK-reglerna kan tillämpas vid en bedömning av 

försvarsåtgärder på grundval av bestämmelserna i LUA, trots att lydelsen justerats något.33 

Detta eftersom en belysning av lagmotiven och reglernas ger innebörden att LUA i det 

väsentliga förutsättas ha samma syfte som NBK-reglerna.34 

3.4.1.1. Grundad anledning att anta att ett bud är nära förestående för målbolagets 

ledning 

I propositionen till LUA framgår det att kravet på att informationen om uppköpserbjudandet, 

för att begränsa bolagets handlingsmöjligheter, ska skapa ”grundad anledning att anta att ett 

bud är nära förestående” för målbolagets styrelse eller den verkställande direktören. Lämnas 

erbjudandet utan någon förhandsinformation från budgivarens sida eller utan att erbjudandet 

på något annat sätt har blivit känt för styrelsen, blir den avgörande tidpunkten den tidpunkt då 

erbjudandet offentliggörs.35 Den grundade anledningen att anta kan dock uppkomma tidigare. 

Exempelvis om budgivare kontaktar målbolagets ledning för att på förhand förankra budet. 

När det gäller styrelsen är det tillräckligt att en av målbolagets styrelseledamöter har fått 

kännedom om ett uppköpserbjudande är nära förestående.36 Rekvisitet ”grundad anledning att 

anta” ska förstås som svagare än vetskap, men grundad anledning skall anses uppkomma på 

samma sätt som vetskap uppkommer.37 Lösa rykten i media eller på marknaden borde inte i 

sig vara tillräckligt för att skapa en grundad anledning för målbolagets ledning att anta att ett 

bud är nära förestående. Styrelseneutralitetsregeln i LUA kräver med andra ord att det ligger 

en grund bakom antagandet för att bli tillämpbar, inte endast att bolaget är ett bra 

uppköpsobjekt eftersom att det är lågt värderat på marknaden. 

Informationen måste också vara någorlunda konkret och den eventuella eller faktiska 

budgivaren ska kunna antas ha finansiella resurser att genomföra erbjudandet.38 Enbart det 

förhållandet att styrelsen bedömer att erbjudandet inte kommer att vara tillräckligt attraktivt 

för aktieägarna är inte en omständighet som ger styrelsen rätt att på egen hand vidta åtgärder 

                                                            
33 AMN 2006:55. 
34 AMN 2006:55. 
35 Prop. 2005/06:140, Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 109. 
36 Prop. 2005/06:140, Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 109. 
37 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 352. 
38 Prop. 2005/06:140, Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 109. 
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som motarbetar erbjudandet.39 Det räcker alltså inte med att styrelsen bedömer att ett bud 

kommer att läggas, utan budet ska också ha realistiska framgångsmöjligheter.40  

3.4.1.2. Tidpunkten från när försvårande åtgärder kräver bolagsstämmobeslut 

För att styrelseneutralitetsregeln i LUA ska bli tillämplig krävs det att uppköpserbjudandet är 

nära förestående. Enligt takeover-direktivet stadgas att bolagsstämmogodkännande ska vara 

obligatoriskt åtminstone från och med att uppköpserbjudandet offentliggörs och till dess att 

acceptfristen för uppköpserbjudandet har löpt ut eller att uppköpserbjudandet har upphört att 

gälla.41 Takeover-direktivet ger också medlemsstaterna en möjlighet att föreskriva att 

bolagsstämmogodkännandet måste erhållas tidigare, till exempel från och med den tidpunkt 

då målbolagets styrelse får kännedom om att ett erbjudande är nära förestående, vilket är den 

tidpunkt som valts i LUA.42 Vad som avses med nära förestående avhandlas inte i LUA:s 

förarbeten. Rent språkligt kan slutsatsen dras att styrelseneutralietsregeln i LUA förbjuder 

försvarsåtgärder som syftar till att avvärja uppköpserbjudanden som kommer att avges i nära 

anslutning till det att informationen om det kommande uppköpserbjudandet når målbolagets 

ledning. 

Styrelseneutralitetsregeln i LUA innebär att en åtgärd som är ägnad att försämra 

förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande inte heller kan vidtas med 

stöd av ett tidigare lämnat bemyndigande.43 Exempelvis kan inte ett bemyndigande av 

bolagsstämman att genomföra en nyemission möjliggöra för målbolagsstyrelsen att vidta en 

sådan åtgärd om styrelseneutralitetsregeln i LUA är tillämplig. Det innebär också att en åtgärd 

som beslutas av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand 

inte får genomföras förrän frågan godkänts av bolagsstämman.44  

Förarbetena behandlar dock inte fall där styrelsen delvis genomfört åtgärder. Det har 

framförts att delvis genomförda åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för 

erbjudandets lämnande eller genomförande även skulle innefattas i styrelseneutralitetsregeln i 

LUA:s förbud. Även delvis genomförda åtgärder, som exempelvis påbörjade nyemissioner 

eller större företagsförvärv, skulle därför kräva godkännande av bolagsstämman för att få 

genomföras.45 En anledning skulle vara att en delvis genomförd åtgärd påminner om en 

                                                            
39 Prop. 2005/06:140, Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 109. 
40 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 353. 
41 Takeover-direktivet, artikel 9.2. 
42 Takeover-direktivet, artikel 9.2, st. 2. 
43 Prop. 2005/06:140, s. 110. 
44 Prop. 2005/06:140, Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, s. 110. 
45 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 362.  
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bemyndigad åtgärd, eftersom den har påbörjats men inte avslutats.46 Frågan skulle lösas 

genom ett ändamålsresonemang. Styrelseneutralitetsregeln finns för att skydda aktieägare och 

därför är det bäst förenligt med regeln om även delvis genomförda åtgärder underställs 

stämman.47 Ett undantag för detta skulle kunna föreligga om det skulle vara förenat med stora 

kostnader, till exempel på grund av skadestånd, om inte de delvis genomföra åtgärderna fick 

slutföras.48 I sådana fall faller emellertid genomförandet av den delvis genomförda åtgärder 

utanför styrelseneutralitetsregeln i LUA:s tillämpningsområde. Detta eftersom att fortsätta 

genomförandet av åtgärden i sådana fall inte försvårar uppköpserbjudandets genomförande då 

målbolaget skulle skadas och därför även budgivarens vilja att slutföra uppköpserbjudandet.49 

Det kan ifrågasättas hur långtgående skyldigheten går för målbolagets styrelse att 

underkasta bolagstämman att ta ställning till om delvis genomförda åtgärder ska få slutföras. 

En något bredare bedömning av delvis genomförda åtgärder kan vidtas. Bolagsstämman kan 

överlämna viss behörighet att fatta beslut som annars endast hade kunnat tas av 

bolagsstämman. Bemyndiganden innebär att målbolagsstyrelsen fått bolagsstämmans 

förhandsgodkännande att genomföra en åtgärd, som till exempel en nyemission av aktier.50 

Det är dock upp till styrelsen att besluta om och när åtgärden ska vidtas. Det innebär alltså 

inte att åtgärden är påbörjad eller delvis genomförd om godkännande ges för styrelsen att 

någon gång i framtiden få genomföra exempelvis en nyemission utan att återigen 

sammankalla bolagsstämman, utan endast att styrelsen fått behörighet att fatta ett sådant 

beslut. Likheten med bemyndiganden är därför inte helt tydlig eftersom bemyndiganden de 

facto inte handlar om hur långt åtgärden har hunnit fortskrida. 

Aktiemarknadsbolag har en skyldighet att offentliggöra information. Den strikta 

tolkningen av delvis genomförda åtgärder skulle kunna få konsekvenser på grund av det. 

Exempelvis skulle bolag som har ett akut behov av att ta in kapital kunna hindras, eller 

åtminstone försenas i en sådan anskaffning genom att ett uppköpserbjudande läggs. Ett bolag 

som är i slutfasen av en nyemission hade kunnat hindras i över tre veckor om nyemissionen 

återigen skulle behöva bli föremål för stämmans godkännande.51 Det hade också kunnat 

innebära att ett bolag kan avbryta ett pågående uppköp som läggs av en konkurrent på ett 

annat bolag. Om uppköpet blev offentligt hade ett uppköpserbjudande kunnat läggas för att 

                                                            
46 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 362. 
47 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 362. 
48 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 362. 
49 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 362. 
50 13 kap. 5 § ABL. 
51 7 kap. 55 a § st. 1 ABL. 
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förhindra att uppköpet slutfördes, eller åtminstone för att fördröja affären. På så sätt skulle 

bolag kunna skada sina konkurrenter genom att använda styrelseneutralitetsregeln i LUA som 

en angreppstaktik. Det kan tyckas att det vore en otillfredsställande ordning att offentliggjorda 

åtgärder rakt av skulle omfattas av försvarsåtgärdsförbudet. Budgivaren kan diskontera 

åtgärden i sin budpremie eller vid sitt beslut om att överhuvudtaget lämna ett bud. Att 

fortsätta åtgärden kanske hade gjort att budgivaren erbjuder en mindre budpremie, men likväl 

har budgivaren gått vidare med budet trots kännedom om åtgärden, oavsett om åtgärden 

slutförs eller ej.  

Själva avbrytandet av vissa delvis genomförda åtgärder skulle också kunna användas 

som en försvarsåtgärd som skulle kräva bolagsstämmobeslut i enlighet med 

styrelseneutralitetsregeln i LUA. Om exempelvis ett bolag som genomför ett omfattade 

återköpsprogram avbryter återköpen då budgivaren sätter sig i kontakt med målbolagets 

ledning och ledningen därmed får kännedom om ett nära förestående uppköpserbjudande, 

skulle den tidigare tolkningen innebära att återköpen eventuellt skulle bli tvungna att avbrytas. 

Signalvärdet av att målbolaget skulle avbryta återköpen skulle då kunna leda till en rusning i 

börskursen, vilket innebär att uppköpet skulle fördyras avsevärt och därmed äventyras.  

Vid en ändamålstolkning av styrelseneutralitetsregeln känns det rimligast att 

konstatera att det i vissa situationer krävs ett bolagsstämmobeslut och i vissa situationer krävs 

det inte det. I det tidigare redovisade exemplet hade det faktiskt skadat aktieägarna i 

målbolaget att avbryta den delvis genomförda åtgärden, varför ändamålet att skydda 

aktieägarna tydligt inte uppnås. I andra situationer hade avbrytandet av en delvis genomförd 

åtgärd kunnat användas för att förhindra att ett uppköpserbjudande läggs. Säg att ovan 

bemyndigade nyemission hade påbörjats av styrelsen utan att slutföras eftersom 

kapitalbehovet hade löst sig på annan väg. Om målbolagets ledning hade kunnat fortsätta med 

genomförandet av nyemissionen när ett uppköpserbjudande läggs hade det kunnat skada 

aktieägarna. I en sådan situation hade det varit underligt om styrelseneutralitetsregeln i LUA 

inte blivit tillämplig och bolagsstämmobeslut inte hade behövts. 

Tolkningshjälp kan hämtas från Takeover Code, Rule 21.1 som innehåller 

bestämmelser om hur delvis genomförda åtgärder ska handläggas. 

Where it is felt that: 

(B) a decision to take the proposed action had been taken before the beginning 

of the period referred to above which: 
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(i) has been partly or fully implemented before the beginning of  

that period;  

the Panel must be consulted and its consent to proceed without a 

shareholders’ meeting obtained. 

Proposed action syftar tillbaka till en frustrating action i Rule 21.1 (a), alltså en 

åtgärd som kan orsaka att uppköpserbjudandet förfaller eller att aktieägarna nekas möjligheten 

att ta del av det. Om Takeover Panel lämnar sitt godkännande får åtgärden alltså slutföras utan 

bolagsstämmans godkännande. Dock endast om beslutet fattades och åtgärden delvis eller helt 

genomförts innan målbolagets ledning fick anledning att anta att ett bud var nära förestående. 

I Takeover Code verkar alltså synen gälla att åtgärder som beslutats om, och delvis 

genomförts innan styrelsen fått kännedom om dem, är tillåtna så länge som det inte finns en 

anledning att besluta om annat. I sådana fall har beslutet och påbörjandet av åtgärden 

kommunicerats ut till marknaden, varför budgivaren kan prisa in det i uppköpserbjudandet. 

Takeover Code ger alltså fog för påståendet att delvis genomförda åtgärder som princip inte 

behöver beslutas om på bolagsstämman igen. 

Rättsläget är med andra ord oklart i vilken omfattning delvis genomförda åtgärder 

skall anses innefattas av förbudet mot försvårande åtgärder i styrelseneutralitetsregeln i LUA. 

Slutsatsen att styrelseneutralitetsregeln i LUA kan bli tillämplig på delvis genomförda 

åtgärder kan dras. Om styrelseneutralitetsregeln i LUA blir aktuell beror på om åtgärden står i 

strid med aktieägarnas intresse. Detta har även visst stöd i doktrinen, även om det kan anses 

att den avgränsning som gjorts på vilka delvis genomförda åtgärder som skulle kräva 

ytterligare bolagsstämmobeslut är alltför snäv.52  

3.4.1.3. Informationskällan 

Det krävs att informationen ”härrör från den som avser att lämna ett offentligt 

uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget”. Härrör borde i detta sammanhang betyda att 

budgivaren är den ursprungliga informationskällan, alltså att informationen kommer från 

budgivaren eller att budgivaren på något sätt verifierat informationen. Vem hos budgivaren 

som lämnar informationen borde vara av mindre betydelse. En rådgivare till budgivaren borde 

exempelvis också uppfylla kravet på budgivaren som informationskälla.53 Detta innebär dock 

                                                            
52 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 362. 
53 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 353. 
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inte att informationen måste ha lämnats av budgivaren med syftet att informationen skulle bli 

känd.54  

I propositionen till LUA framgår det att paragrafen är tillämplig även när informationen 

inte har lämnats direkt till styrelsen eller den verkställande direktören, utan först har passerat 

ett eller flera led, exempelvis aktieägare.55 Det kan förmodas att propositionen tar sikte på 

situationer när budgivaren förankrat sitt bud hos större aktieägare i målbolaget. Om 

informationen om det förestående uppköpserbjudandet då skulle nå målbolagets ledning innan 

budgivaren kontaktat dem är det naturligt att styrelseneutralitetsregeln i LUA blir tillämplig.  

3.4.1.4. Åtgärden är ägnad att försämra det offentliga uppköpserbjudandets 

förutsättningar 

Den försämrande åtgärden som målbolagets ledning vidtar kan exempelvis vara en överlåtelse 

eller ett förvärv av tillgångar eller ett erbjudande till aktieägarna i budgivarbolaget eller något 

annat bolag om förvärv av deras aktier. Det kan också handla om att förmå ett dotterbolag att 

vidta sådana åtgärder. Huruvida dessa eller andra åtgärder träffas av bestämmelsen är 

emellertid avhängigt om åtgärden är ägnad att försämra förutsättningarna för erbjudandets 

lämnande eller genomförande. Hur ägnad att ska tolkas framgår inte av förarbeten, doktrinen 

eller Aktiemarknadsnämndens uttalanden. Ägnat att har ofta betydelsen typiskt sett. I fallet 

med styrelseneutralietsregeln i LUA är det inte lika säkert att en sådan tolkning ska vidtas. 

Det stadgas att en försvårande åtgärd ska vara ägnad att försämra förutsättningarna för 

erbjudandets lämnande. Ägnat att, som fastslår att det ska göras en objektiv bedömning om 

åtgärden är försvårande, kopplas ihop med att förutsättningarna för erbjudandet ska försämras 

i det specifika fallet, alltså en subjektiv bedömning. Jag sluter mig till att en försämring av 

erbjudandets förutsättningar är en effekt av åtgärden som ska bedömas objektivt, liksom fallet 

är inom straffrätten. Vid en ändamålstolkning av styrelseneutralitetsregeln i LUA är det 

möjligt att en sådan transaktion hade varit otillåten, trots regelns ordalydelse. Rättsläget är 

därför oklart. 

3.5. Takeover-reglerna 

I VpmL 13 kap. 8 § ställs krav på att en börs skall ha regler om offentliga 

uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad 

                                                            
54 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 353. 
55 Prop. 2005/06:140, s. 109. 
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som drivs av börsen. Reglerna ska uppfylla de krav som ställs i takeover-direktivet och i 

övrigt vara ändamålsenliga. Implementeringen har skett genom takeover-reglerna som är 

konstruerade med brittiska Takeover Code som förebild.56 Takeover-reglerna utgör 

avtalsreglerad självreglering eftersom att bolag vars aktier är noterade vid en börs måste åta 

sig att följa regelverket genom det noteringsavtal som måste skrivas under inför noteringen. I 

takeover-reglerna finns en rad bestämmelser som blir av betydelse för vilka försvarsåtgärder 

målbolaget kan vidta. Exempelvis reglerna om due diligence-undersökningar, målbolagets 

styrelses plikt att verka för aktieägarnas bästa och målbolagets styrelses skyldighet att uttala 

sig om uppköpserbjudanden. Exempel på takeover-reglernas samspel med den lagstadgade 

regleringen kommer att ges i redogörelsen över olika försvarsåtgärders tillåtlighet. 

3.6. Aktiemarknadsnämndens roll 

En av aktiemarknadens viktigaste aktörer är utan tvekan Aktiemarknadsnämnden. Nämnden 

startade sin verksamhet år 1986 på initiativ av Sveriges Industriförbund och Stockholms 

Handelskammare.57 Aktiemarknadsnämnden är sammansatt av representativa företrädare för 

näringslivet och består av en ordförande, en vice ordförande och upp till 30 övriga ledamöter. 

Nämnden har ett kansli som leds av dess direktör. Vid behandling av ett ärende deltar minst 

fyra och högst åtta ledamöter. Ett ärende av särskild betydelse kan på initiativ av nämndens 

ordförande behandlas i plenum.  

Aktiemarknadsnämndens huvuduppgift är att göra uttalanden om 

aktiemarknadsbolag följer god sed på aktiemarknaden och har även delegerats vissa andra 

uppgifter. Aktiemarknadsbolagen är bundna att följa god sed på aktiemarknaden genom 

börsernas regler.58 För försvarsåtgärder är uppgifterna att uttala sig om åtgärders förenlighet 

med styrelseneutralitetsregeln i LUA av särskild betydelse. Enligt 7 kap. 4 § LUA skall 

Finansinspektionen efter ansökan ge besked om huruvida en viss åtgärd står i strid med 

bestämmelserna om försvarsåtgärder. Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA 

samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden 

överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge sådant besked (FFFS 2006:4). En ansökan om 

besked rörande försvarsåtgärder kan enligt 7 kap. 4 § LUA göras av den som har ett berättigat 

intresse i saken. Av författningskommentaren framgår att ansökan vad gäller frågor om 

                                                            
56 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 388, s. 103. 
57 Föreningens huvudmän är Aktiemarknadsbolagens förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening 

för regleringsfrågor på aktiemarknaden, Nasdaq Stockholm, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, 

Svenskt Näringsliv och Svensk Försäkring. 
58 Exempelvis genom 5 kap., Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, 3 juli 2016. 
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försvarsåtgärder bl.a. kan göras av det bolag där åtgärden i fråga har planerats. Förutom 

besked om försvarsåtgärder har de två svenska börserna, Nasdaq Stockholm och NGM, 

delegerat till Aktiemarknadsnämnden att besluta om och tolka deras takeoverregler. 

Aktiemarknadsnämnden har också möjlighet att bevilja dispens från 

bolagsstämmobeslutskravet i styrelseneutralitetsregeln i LUA. Enligt 7 kap. 5 § LUA får 

Finansinspektionen medge undantag från styrelseneutralitetsregeln om det finns särskilda skäl 

för det. Finansinspektionen har delegerat dispenskompetensen till Aktiemarknadsnämnden.59 

När dispens ska lämnas har kommenterats i LUA:s förarbeten. ”Dispens torde främst bli 

aktuellt i sådana fall när styrelsen skyndsamt måste vidta en åtgärd, som i och för sig objektivt 

sett ”är ägnad” att försvåra ett övertagande av bolaget men som är föranledd av helt andra 

överväganden. Det kan exempelvis handla om att styrelsen för att tillgodose ett akut behov av 

kapitaltillskott önskar utnyttja ett tidigare lämnat bemyndigande från stämman att besluta om 

en riktad emission. Det kan också vara fråga om att styrelsen skall verkställa en utförsäljning 

av en del av bolagets verksamhet i enlighet med ett åtagande som bolaget tidigare har gjort.”  

 

  

                                                            
59 Finansinspektionen har till Aktiemarknadsnämnden delegerat sådana arbetsuppgifter som avses i 7 kap. 10 § lagen 

(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (FFFS 2007:17). 
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4. Försvarsåtgärder 

Vad som menas med försvarsåtgärder har definierats på olika sätt. Anders Fällman har i SOU 

1990:1 fastslagit att med en försvarsåtgärd förstås sådana åtgärder som ett företag vidtar för 

att motverka att kontrollen över företaget övergår till någon utomstående utan den sittande 

företagsledningens samtycke.60 En motåtgärd är i de flesta fall en preventiv åtgärd för att 

motverka ett framtida försök till fientligt övertagande, men en motåtgärd kan även vidtas som 

försvar efter ett försök till fientligt övertagande.61  

Daniel Stattin har i sitt verk Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden enligt svensk rätt gjort en distinktion mellan försvarsåtgärder och 

försvarsliknande åtgärder som omfattande informationskampanjer.62 Eftersom vissa typer av 

informationskampanjer betraktats som försvarsåtgärder av Aktiemarknadsnämnden (Om än 

tillåtna enligt LUA 5 kap. 1 §) har jag funnit det åtskillnaden svår att upprätthålla.63 I det 

följande har jag därför valt en bred definition, innefattandes alla åtgärder som syftar till att 

motverka att kontrollen över målbolaget övergår genom ett uppköpserbjudande. 

4.1. Strukturella och bolagsordningsrelaterade försvarsåtgärder 

4.1.1. Bolagsordningsrelaterade försvarsåtgärder 

För det fall att målbolagets aktieägare fruktar att en röststark aktieägare, exempelvis en 

budgivare som förvärvat aktier, ska dominera bolagsstämman kan det i bolagsordningen 

införas olika begränsningar och förändrade majoritetskrav.64 Ändring av bolagsordningen kan 

också föreslås av målbolagets styrelse och frågan är därför av relevans för detta arbete. På så 

sätt kan potentiella budgivare avskräckas redan innan ett uppköpserbjudande avges. En 

ändring av bolagsordningen kräver dock större stöd av aktieägarna än andra typer av 

försvarsåtgärder. Vanliga bolagsstämmobeslut för att vidta försvarsåtgärder kräver stöd av 

mer än hälften av de avgivna rösterna.65 Beslutet om ändring av bolagsordningen är giltigt 

endast om den har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 

rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.66  Försvarsåtgärder i 

                                                            
60 SOU 1990:1, Appendix B, Bilaga 2, s. 53. 
61 SOU 1990:1, Appendix B, Bilaga 2, s. 53. 
62 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 349. 
63 Se t.ex. AMN 2005:47 där Aktiemarknadsnämnden konstaterade att ”försvarsåtgärder genom informationsgivning såsom 

publicering av försvarsdokument och utskick till budgivarbolagets ägare är i princip tillåtet”. 
64 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 377. 
65 7 kap, 40 § ABL. 
66 7 kap. 42 § ABL. 
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bolagsordningen har avhandlats i Aktiemarknadsnämndens uttalande 1992:6 om Sandviks 

införande av vissa bestämmelser i bolagsordningens förenlighet med god sed på 

aktiemarknaden. Bestämmelserna som Sandvik ville införa löd som följande: 

§ 7 Aktieägare, som förvärvar aktier i bolaget i sådan utsträckning att det 

sammanlagda röstetalet för samtliga aktieägarens aktier i bolaget uppnår eller 

överskrider något av gränsvärdena 33 1/3 procent eller 50 procent av det totala 

röstetalet för bolagets samtliga aktier, är skyldig att efter begäran av annan aktieägare 

och i den utsträckning denne begär, förvärva (inlösa) dennes aktier i bolaget enligt ett 

visst förfarande. Förvärvspriset för aktierna skall motsvara det högsta av (1) den 

genomsnittliga börskursen på Stockholms fondbörs för det aktieslag som omfattas av 

begäran om inlösen de senaste fem börsdagarna före den dag då bolaget fått kännedom 

om att lösenskyldighet inträtt för en aktieägare och (2) det vägda (efter antal) 

genomsnittspris som den lösningsskyldige aktieägaren betalt för aktier i bolaget oavsett 

aktieslag under en period av sex månader före ovan angivna dag. 

§ 8 Styrelsen skall bestå av sex ledamöter med högst fem suppleanter. 

Mandatperioden för styrelseledamot skall vara tre år. Styrelsens ledamöter indelas i tre 

grupper, varvid val av en grupp skall ske vid varje ordinarie bolagsstämma. Detta 

kräver i ett övergångsskede att den första mandatperioden för en grupp blir ett år och 

för en grupp två år.  

Om en lösningsskyldig aktieägare inte fullgjort sin skyldighet enligt § 7 har 

länsstyrelsen för Gävleborgs län rätt att utse de ledamöter avseende den grupp vars 

mandatperiod utgår i samband med närmast följande ordinarie bolagsstämma.  

Beslut om entledigande av styrelseledamot under gällande mandatperiod skall, om det 

inte grundar sig på att bolagets revisorer avstyrkt ansvarsfrihet för ledamoten, biträdas 

av aktieägare med minst tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna. 

§ 10 I frågor, som avser (1) åtgärd som minskar bolagets ägarandel i vissa 

dotterbolag med följd att bolagets aktieinnehav i dotterbolaget skulle komma att 

understiga 51 procent av dotterbolagets aktiekapital eller totala röstetal eller (2) 

avyttring under något kalenderår av andra anläggningstillgångar än aktier i 

dotterbolag överstigande ett visst belopp, erfordras beslut på bolagsstämma, varvid 

beslutet skall ha biträtts av aktieägare med 70 procent av såväl de avgivna rösterna 

som de på stämman företrädda aktierna. 
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Kortfattat kan konstateras att § 7 är en budpliktsbestämmelse som utlöses efter 

framställan av aktieägare, § 8 är en omlottstyrelsebestämmelse och § 10 är en bestämmelse 

som ställer krav på att beslut av bolagsstämman behövs för vissa avyttringar. Sammantaget 

skulle ändringarna i bolagsordningen avsevärt försvåra ett fientligt buds framgångsutsikter. 

Aktiemarknadsnämnden konstaterade följande: 

Aktiemarknadsnämnden anser alltså att de föreslagna bestämmelserna 

kan få negativa konsekvenser för bolaget och vissa av dess aktieägare. Var och en 

av de olika typerna av bestämmelser kan ses som ett led i att försvåra ett 

övertagande av kontrollen i bolaget eller av dess tillgångar, vilket också 

understryks av att beslut om ändring av bestämmelserna kräver en viss 

kvalificerad majoritet som är större än vad som fordras för beslut om 

bestämmelsernas införande i bolagsordningen. Enligt nämndens mening kan 

emellertid ifrågavarande typer av bestämmelser, var och en sedd för sig, inte 

anses strida mot god sed på aktiemarknaden.  

När bestämmelser av det aktuella slaget kombineras, förstärks riskerna 

för negativa konsekvenser. Från de synpunkter nämnden särskilt har att beakta 

bör framhållas att likviditeten i aktierna påverkas negativt med åtföljande effekter 

för prisbildningen och därmed för aktieägarna, nuvarande såväl som 

tillkommande. Om bestämmelser av det aktuella slaget blir allmänt 

förekommande, kan för övrigt hela aktiemarknaden komma att påverkas. 

Verkningarna är emellertid mycket svåra att bedöma. 

Bolagsordningsbestämmelser som på olika sätt skulle försvåra ett uppköpserbjudande är alltså 

förenliga med god sed på aktiemarknaden, även om införandet av bestämmelserna i detta fall 

ådrog sig kritik från Aktiemarknadsnämnden. Det ska noteras att omlottstyrelsebestämmelsen 

hade varit otillåten idag på grund av associationsrättsliga regler och budpliktsbestämmelsen 

skulle sakna någon större betydelse eftersom budpliktsregler införts i LUA. Ett antal olika 

bolagsordningskonstruktioner kommer avhandlas i det följande. Vissa av konstruktionerna 

omöjliggörs idag av associationsrättslig reglering i ABL och vissa skulle vara svåra att 

genomföra i praktiken eftersom aktieägarna skulle motsätta sig ändringarna som hade behövt 

göras. 
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4.1.2. Inskränkningar i den fria överlåtbarheten 

Genom att inskränka den fria överlåtbarheten av målbolagets aktier hade aktieägare som är 

fientligt inställda till en budgivare kunnat förhindra att uppköpserbjudandet når framgång. 

Målbolagets styrelse kan skapa sådana möjligheter genom att föreslå att förbehållen förs in i 

bolagsordningen. Det finns olika typer av förbehåll som skulle kunna tjäna som 

försvarsåtgärder, så som hembudsförbehåll, förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll. Ett 

hembudsförbehåll innebär att aktieägarna har rätt att köpa tillbaka aktier som övergått till 

annan. Ett förköpsförbehåll ger aktieägarna en förköpsrätt till aktier som ska överlåtas och 

samtyckesförbehåll innebär att styrelsen eller bolagsstämman måste godkänna att överlåtelse 

sker.67 Möjligheten till införandet av förbehåll av i aktiemarknadsbolags bolagsordningar är 

dock begränsad. 15 kap. 2 § 1 st. VpmL anger att värdepapper endast får tas upp till handel på 

en reglerad marknad om de är fritt överlåtbara. Aktiebolag som är avstämningsbolag får inte 

införa förköpsförbehåll eller samtyckesförbehåll i sin bolagsordning enligt ABL.68 Samtliga 

bolag vars aktier är börsnoterade är avstämningsbolag för att underlätta handeln. Även i 

Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter ställs krav på att aktier som är noterade på börsen 

ska vara fritt överlåtbara.69 

Att bolagets aktier är fritt överlåtbara är en grundläggande förutsättning för att 

bolaget ska kunna vara noterat och att handel ska kunna ske med dess aktier. Om 

en bolagsordning innehåller begränsningar avseende aktiernas överlåtbarhet 

anses en sådan begränsning typiskt sett strida mot syftet med denna punkt. Andra 

åtgärder med liknande effekt kan leda till motsvarande tolkningar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att olika typer av förbehåll som inskränker den fria 

överlåtbarheten är otillåtna i bolagsordningen. Det är dock möjligt att andra typer av 

försvarsåtgärdskonstruktioner skulle kunna införas i bolagsordningen som inte skulle gå så 

långt att de skulle anses strida mot den fria överlåtbarheten, men likväl skulle försvåra ett 

uppköpserbjudandes genomförande. Även om det skulle vara möjligt ur en rättslig synvinkel 

hade det förmodligen varit svårare att övertyga aktieägare att göra ändringarna eftersom det 

skulle innebära att makt skulle förskjutas till andra aktieägare. Likviditeten i aktien skulle 

också påverkas negativt om handeln blev mer omständlig. Med den majoritet som behövs för 

att genomföra ändringar i bolagsordningen hade det varit tveksamt om sådana förslag skulle 

                                                            
67 4 kap. 27 § ABL för hembudsförbehåll, 4 kap. 18 § ABL för förköpsförbehåll och 4 kap. 8 § ABL för samtyckesförbehåll. 
68 4 kap. 18 § ABL för förköpsförbehåll och 4 kap. 8 § ABL för samtyckesförbehåll. 
69 Regelverk för emittenter - Nasdaq Stockholm 1 januari 2016, 2. Noteringskrav, p. 2.3.3. 
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vinna någon framgång. Kontrollaktieägare som skulle ha den majoritet som behövs vid 

stämman hade ändå kunnat freda bolaget mot alla försök till oinbjudna kontrollövertaganden. 

4.1.3. Differentierat röstvärde 

Ett synnerligen effektivt sätt att försvåra ett uppköp är att i bolagsordningen införa 

differentierade röstvärden för olika aktieslag, till exempel A- och B-aktier. Målbolagets 

styrelse kan därför föreslå att röstdifferentiering ska införas för att motverka fientliga 

uppköpserbjudanden. Den bortre gränsen för differentieringen är att ingen aktie får ha ett 

röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon annan aktie.70 Genom att en eller 

flera befintliga kontrollaktieägare innehar röststarka aktier kan de förhindra att en oinbjuden 

budgivare få kontroll över bolagsstämman och därför också bolaget. En differentiering av 

röstvärdet hade varit svårt att få på plats när ett uppköpserbjudande är nära förestående 

eftersom det skulle kräva en ändring av bolagsordningen.71 Många svenska bolag med 

noterade aktier har dock redan en röstvärdesdifferentiering på plats. Det ska noteras att 

röstvärdesdifferentiering inte motverkar en tvångsinlösen, då tvångsinlösensförfarande endast 

kräver nio tiondelar av aktierna, inte av rösterna.72 Att framgångsrikt slutföra ett 

uppköpserbjudande hade dock ändå behövt stöd av kontrollaktieägarna, då de oftast även 

innehar 10 procent av det totala antalet aktier. Röstvärdesdifferentiering gör därför ingen 

avgörande skillnad i fall där budgivaren söker att göra ett fullständigt förvärv av målbolaget. 

4.1.4. Ändra förutsättningarna för tillsättande av målbolagsstyrelsen 

Det finns ett antal olika försvarsåtgärder som går ut på att ändra förutsättningar för tillsättande 

av målbolagets styrelse för att kontrollen över målbolaget går över till budgivaren, trots att 

budgivaren förvärvar över 50 procent av aktierna. Ett sätt är att i bolagsordningen ange att ett 

visst antal styrelseledamöter ska tillsättas av andra än bolagsstämman, exempelvis av en 

utomstående fysisk eller juridisk person. Om målbolagets styrelse framgångsrikt lyckats få 

igenom en sådan ändring av bolagsordningen hade de kunnat skydda sina egna positioner från 

fientliga budgivare och därmed även mot att erbjudanden läggs. Denna tänkbara 

försvarsåtgärd är dock inte praktiskt genomförbar på grund av två anledningar. Dels skulle det 

vara svårt att få aktieägarna att gå med på ändringen av bolagsordningen för att möjliggöra 

konstruktionen, då makten i målbolaget skulle flyttas från dem till en utomstående part och 

                                                            
70 4 kap. 5 § ABL. 
71 Se kap. 4.1.1. för resonemang om varför ändring av bolagsordningen hade varit svårt i en budsituation. 
72 22 kap. 1 § ABL. 
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dels för att i publika aktiebolag ska mer än hälften av styrelseledamöterna utses av 

bolagsstämman.73 

En annan försvarsmetod för att avvärja att budgivaren tar kontroll över styrelsen är 

att en så kallad "omlottstyrelse", staggered board, införs vilket innebär att målbolagets 

styrelse väljs successivt.74 Tanken är att budgivaren således inte ska kunna tillsatta en helt ny 

styrelse vid en och samma bolagsstämma, utan blir tvungen att vänta på att mandatperioderna 

för styrelseledamöterna successivt löper ut. Mandatperioden kan vara upp till fyra 

räkenskapsår i ett aktiebolag.75 På så sätt kan exempelvis två styrelsemandat gå ut varje år, 

vilket innebär att det skulle ta minst två år att få kontroll över målbolagsstyrelsen. En situation 

som såklart inte är önskvärd för någon budgivare. Denna konstruktion omöjliggörs dock av 

flera anledningar eftersom den inte hade varit förenlig med dagens associationsrättsliga regler 

samt svensk kod för bolagsstyrning. 

Svensk kod för bolagsstyrning anger att styrelseledamöter inte ska utses för längre 

tid än till slutet av nästa årsstämma.76 Svensk kod för bolagsstyrning gäller visserligen för 

samtliga aktiebolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad 

i Sverige. Det finns dock inga sanktioner kopplade till koden, utan en följ-eller-förklaramodell 

tillämpas. Ett målbolag som förväntas bli föremål för ett uppköpserbjudande kan därför göra 

avsteg från koden. Det förefaller dock osannolikt att ett respekterat bolag skulle göra det på 

grund av ett stundande uppköpserbjudande. 

Det associationsrättsliga regelverket ställer också upp hinder för 

omlottstyrelsekonstruktionen. För att den ska fungera krävs det ett utökat skydd för sittande 

styrelse. Om styrelsen enkelt kan ersättas på en extrainsatt bolagsstämma faller hela tanken 

med försvarsåtgärden. Ifall en fientlig budgivare lyckas erhålla majoriteten av rösterna i ett 

bolag kan budgivaren påkalla en extra bolagsstämma och vid denna med enkel majoritet i 

förtid ersätta ledamöterna i den sittande styrelsen.77 För att förhindra det hotet måste ett bolag 

skydda styrelsens platser under mandattiden. Det kan göras genom att målbolagets 

bolagsordning exempelvis anger krav på mer än 90 procent av rösterna för att avsätta 

styrelseledamöter.78 Om någon äger tio procent eller mer vid krav på 90-procentig röstandel 

och denne motsätter sig uppköpserbjudandet, skulle budgivaren i sådant fall inte kunna få 

                                                            
73 8 kap. 47 § ABL. 
74 Jonsson, s. 895. 
75 8 kap. 13 § 2 st. ABL. 
76 4.7, Svensk kod för bolagsstyrning. 
77 Jonsson, s. 895. 
78 Jonsson, s. 895. 
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erforderligt stöd för att ersätta målbolagsstyrelsen. Skyddsmekanismen har dock 

omöjliggjorts. För publika aktiebolag, vilket samtliga bolag vars aktier är börsnoterade och 

listade måste vara, får inte föreskrivas längre gående villkor än enkel majoritet vid 

entledigande av styrelseledamöter.79 På så sätt kan inte skyddsmekanismen för entledigande 

av målbolagsstyrelsen införas och omlottstyrelsefunktionen blir på så sätt verkningslös. 

4.1.5. Korsvist ägande 

En försvarsåtgärd som traditionellt använts i Sverige under lång tid är så kallat korsvist 

ägande. Ett känt exempel som höll ihop länge var den omtalade hajburen, vilken innefattade 

bland annat Skanska och Volvo. På utsidan cirkulerade illvilliga spekulanter och det som stod 

mellan bolagen och att de blev slukade av spekulanterna var hajburen. Korsägande innebär att 

två eller fler bolag äger aktier i varandra. Exempelvis så kan bolag A äga aktier i bolag B som 

i sin tur även äger aktier i bolag A. På så sätt kan bolag A utöva inflytande över bolag B i det 

bolagets agerande som aktieägare i bolag A och på samma sätt kan bolag B utöva inflytande 

över bolag A. Om ett uppköpserbjudande lämnas på bolag A kan styrelsen i bolag B motsätta 

sig budet och inte vilja sälja då detta skulle upplösa det korsvisa ägandet och även deras egen 

ställning skulle kunna hotas. Numera har det korsvisa ägandet så gott som upphört i Sverige 

eftersom att institutionella aktieägare sökt att nedmontera konstruktionerna för att flytta makt 

från bolagens ledningar till aktieägarna.80 

4.1.6. Rösträttsinskränkning 

Genom att inskränka rösträtten, exempelvis så att ingen aktieägare får företräda mer än 30 

procent av de på bolagsstämman företrädda aktierna kan budgivaren förhindras från att ta 

kontroll över målbolagets stämma. I dag stadgar ABL att en aktieägare får rösta för samtliga 

aktier som han eller hon äger eller företräder, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen.81 

Tidigare ordning var att ingen kunde rösta för mer an 20 procent av de på bolagsstämman 

företrädda rösterna, om inte annat stadgades i bolagsordningen.82 En inskränkning av aktiers 

rösträtt på bolagsstämman är endast giltig om den biträtts av aktieägare med minst två 

tredjedelar av de avgivna rösterna och nio tiondelar av de aktier som är företrädda vid 

bolagsstämman.83 Bolagens innehavare av A-aktier hade, precis som potentiella fientliga 

                                                            
79 7 kap. 40 § ABL och 7 kap. 59 § ABL. 
80 Nachemson-Ekwall, s. 88.  
81 7 kap. 8 § ABL. 
82 Jonsson, s. 896. 
83 7 kap. 44 § 1 p. ABL. 
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budgivare, tappat stort inflytande över bolaget. Det är därför svårt att se att ett sådant förslag 

skulle fått erforderligt stöd bland aktieägarna för att införa ändringen i bolagsordningen.  

4.2. Informationsrelaterade försvarsåtgärder 

4.2.1. Rekommendera aktieägarna att tacka nej till uppköpserbjudandet 

Den vanligaste åtgärden för att motarbeta ett ovälkommet uppköpserbjudande är att 

målbolagsstyrelsen rekommenderar aktieägarna att inte acceptera erbjudandet. Det framgår 

inte i styrelseneutralitetsregeln i LUA att rekommendera aktieägarna att tacka nej till 

uppköpserbjudandet skulle vara undantaget från kravet om bolagsstämmobeslut. Däremot 

framkommer det i takeover-reglerna att målbolagets styrelse har ett ansvar att uttala sig om ett 

offentliggjort uppköpserbjudande.84 Uttalandet skall ske senast två veckor innan acceptfristen 

för uppköpserbjudandet löper ut och skall innehålla styrelsens uppfattning om erbjudandet 

och skälen till uppfattningen.85 Målbolagsstyrelsen ska inte bara uttala sig om det 

sammanlagda belopp som budgivaren erbjuder sig att betala för bolaget utan framför allt om 

det vederlag och övriga villkor som budgivaren erbjuder för varje aktie.86 

Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2005:47, rörande Old Mutuals bud på Scania, 

uttalat sig om målbolagets styrelses rätt att rekommendera aktieägarna att förkasta ett 

uppköpserbjudande. Aktiemarknadsnämnden konstaterade att en styrelse som avstyrker ett 

offentligt erbjudande måste ha en principiell rätt att argumentera för sin ståndpunkt. 

Aktiemarknadsnämnden hade också i en genomgång av brittiska Takeover Panels uttalanden 

om Takeover Code kommit fram till att det i det brittiska regelverket inte fanns några andra 

begränsningar i målbolagets styrelses rätt att uttala sig om budet, annat än att informationen 

skulle vara sakligt korrekt. Aktiemarknadsnämnden uttalade också att det var tillåtet för 

målbolagets styrelse att ge information om hur en aktieägare som accepterat 

uppköpserbjudandet kunde dra tillbaka sin accept. Även att bifoga förtryckta blanketter för 

återkallelse av accepten befanns tillåtet, även om lämpligheten kunde diskuteras. 

Aktiemarknadsnämnden har bekräftat och vidareutvecklad ställningstagandet i AMN 

2005:47 genom AMN 2005:66 som behandlade planerade åtgärder av målbolaget Scania, 

efter att ett uppköpserbjudande lagts av MAN. Scania ställde frågan om det utgjorde en 

otillåten försvarsåtgärd att sammanställa och göra utskick av en informationsbroschyr till 

                                                            
84 Takeover-reglerna, II.19, vilket är en implementation av artikel 9, p. 5 takeover-direktivet. 
85 Takeover-reglerna, II.19. 
86 Takeover-reglerna, kommentar till II.19. 
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Scanias aktieägare. I broschyren skulle målbolagets styrelses tidigare rekommendation 

vidareutvecklas och aktieägarna skulle återigen rekommenderas att tacka nej till 

uppköpserbjudandet. Utöver det ställdes frågan om annonsering i dagspress innehållande en 

kortfattad sammanfattning av styrelsens rekommendation till aktieägarna i Scania att säga nej 

till MAN:s erbjudande utgjorde en försvarsåtgärd som krävde bolagsstämmobeslut. 

Aktiemarknadsnämnden uttalade kortfattat att som Aktiemarknadsnämnden tidigare 

konstaterat i uttalandet AMN 2005:47 syftar reglerna om försvarsåtgärder inte till att 

förhindra ett målbolags styrelse att delge målbolagets aktieägare information rörande bolagets 

verksamhet.  

Tidigare har Aktiemarknadsnämnden uttalat sig om den dåvarande 

styrelseneutralitetsregeln i NBK-reglerna att det är tillåtet för en styrelseledamot att göra 

separata uttalanden efter målbolagets styrelse tillkännagivit sin uppfattning. Detta eftersom 

den dåvarande styrelseneutralitetsregeln inte syftade till att begränsa styrelseledamöternas 

yttrandefrihet.87 Aktiemarknadsnämnden framhöll att skälen för en reservation till styrelsens 

beslut självfallet ska anges i prospektet eller på annat sätt delges aktieägarna. När målbolagets 

styrelse har färdigställt sitt uttalande till ledning för aktieägarna måste det vidare vara tillåtet 

både för styrelsen och för den styrelseledamot som av något skäl har avstyrkt budet att 

uttrycka sin uppfattning även i andra sammanhang.88 Detta gäller oavsett om 

styrelseledamoten handlar i sin egenskap av ledamot i målbolagets styrelse eller i egenskap av 

aktieägare. Därvid konstaterades att det får förutsättas att styrelseledamoten i så fall agerar 

utifrån sin övertygelse om vad som är i aktieägarnas intresse när de ska ta ställning till 

budet.89 

Sammanfattningsvis kan konstateras att målbolagets styrelse har en skyldighet att 

uttala sig om uppköpserbjudandet enligt takeover-reglerna. Aktiemarknadsnämnden har 

genom sina uttalandet klargjort att det står målbolagets styrelse relativt fritt att välja formerna 

för hur detta ska gå till och hur argumenten ska formuleras, så långe informationen som 

lämnas är sakligt korrekt. Styrelsen och enskilda styrelseledamöter har även en möjlighet att, 

utöver det uttalande som ska lämnas av styrelsen, i andra sammanhang uttrycka sin 

uppfattning om uppköpserbjudandet, så länge som det sker i aktieägarnas intresse. 

                                                            
87 AMN 2004:32. 
88 AMN 2004:32. 
89 AMN 2004:32. 
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4.2.2. Eftersöka alternativa erbjudanden 

Ett undantag från styrelseneutralitetsregeln enligt 5 kap. 1 § 2 st. LUA är att 

målbolagsledningen tillåts att söka efter alternativa erbjudanden. Denna möjlighet har varit 

sparsamt kommenterad i förarbeten. I Winter-rapporten, som föregick takeover-direkten, 

konstaterades dock om eftersökandet av alternativa erbjudanden att:  

If the board considers a particular bid not to be sufficiently attractive, it should be 

free and may sometimes be obliged to seek alternative bids from others. But then 

too, it is equally the case that the ultimate decision on the competing bids should 

be made by the shareholders.90 

Någon plikt om att eftersöka alternativa uppköpserbjudanden infördes aldrig i 

takeover-direktivet, men uttalandet är tydligt med att möjligheten ska användas för att söka 

efter mer attraktiva bud. Att söka efter alternativa budgivare är en åtgärd som annars hade 

träffats av försvarsåtgärdsförbudet i styrelseneutralitetsregeln i LUA:s ordalydelse. Eftersom 

den alternativa budgivaren ofta erbjuder ett högre vederlag för aktierna än den ursprungliga 

budgivaren är det en åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för det ursprungliga 

uppköpserbjudandet. Ett bolagsstämmobeslut hade då behövts för att genomföra åtgärden.91  

Vid en ändamålstolkning av styrelseneutralitetsregeln står det klart att eftersökandet 

av alternativa erbjudanden inte hade träffats av bestämmelsen. Aktiemarknadsnämnden har 

konstaterat att ett målbolag som vidtar åtgärder för att undersöka och utvärdera erbjudandet 

eller alternativ till erbjudandet som kan vara bättre för aktieägarna, häri inbegripet att 

målbolaget fortsätter som självständigt bolag, och sprider information till aktieägarna om 

sådana alternativ inte kan anses vara sådana försvarsåtgärder som åsyftas i 

styrelseneutralitetsregeln.92  

Den alternativa budgivaren kallas ofta för en white knight, om den är vänligt sinnad 

och inbjuden i budgivningen av målbolagsstyrelsen.93 En benämning som också använts i 

litteraturen är white squire. En white squire är en aktör som köper en större aktiepost i 

målbolaget, vilket gör att den ursprungliga budgivaren inte uppnår den anslutningsgrad som 

                                                            
90 Winter-rapporten, s. 20. 
91 5 kap. 1 § st. 1 LUA. 
92 AMN 2007:10. 
93 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 384. 
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budgivaren önskar, vanligen 90 procent av aktierna för att genomföra en tvångsinlösen eller 

50 procent av aktierna för att få kontroll över målbolaget.94  

 Någon definition om vad som avses med en alternativ budgivare lämnas varken 

i takeover-direktivet eller förarbeten till LUA. Det har förekommit viss oenighet i doktrin om 

alternativa erbjudanden även ska anses innefatta partiella uppköpserbjudanden när det 

ursprungliga uppköpserbjudandet innefattar samtliga aktier. Om det skulle stå 

målbolagsstyrelsen fritt att söka efter en alternativ budgivare som avser att lägga ett partiellt 

bud hade detta inneburit en möjlighet för målbolagets styrelse att vidta en försvarsåtgärd. Om 

det partiella uppköpserbjudandet får en anslutningsgrad som överstiger 10 procent kan den 

alternativa budgivaren hindra att den första budgivaren får möjlighet att genomföra en 

tvångsinlösen och därmed förhindra ett fullständigt kontrollaktieägarskifte i målbolaget. Det 

ska noteras att denna försvarsåtgärd mer utgör en akademisk tankenöt än en försvarsåtgärd av 

praktisk betydelse. Partiella bud är relativt ovanligt i Sverige, då budgivare endast kan lägga 

ett partiellt bud som understiger en tredjedel av det totala röstetalet i bolaget, eftersom 

budplikt annars inträder och ett uppköpserbjudande måste avges på resterande aktier om 

gränsen passeras.95 Takeover-reglerna hindrar också en partiell budgivare från att lägga ett 

uppköpserbjudande på mer än tre tiondelar av aktierna i målbolaget.96 

Situationen att en målbolagsstyrelse använder möjligheten att leta upp en alternativ 

budgivare som tar en corner position för att motverka ett uppköpserbjudande har inte inträffat 

i Sverige av klara anledningar. Att förvärva aktier genom ett uppköpserbjudande är kostsamt. 

Även den som planerar ett partiellt uppköpserbjudande kommer dras med 

transaktionskostnader i form av advokater, investmentbanker och stor intern tidsåtgång. Som 

Stattin framhåller skulle det också krävas att det alternativa uppköpserbjudandets premie är så 

mycket högre än det första uppköpserbjudandet att aktieägare lockas till att ansluta sig till det. 

Det hade helt enkelt varit mer ekonomiskt effektivt att ta en corner position genom att köpa 

aktier över marknaden än genom ett offentligt uppköpserbjudande. Ofta kan institutionella 

aktieägare förmås att sälja block av aktier till den som försöker ta en corner position i bolaget 

om premien är högre än den som erbjudits i uppköpserbjudandet.  

Det finns inte heller någon rationalitet i att någon skulle vilja ta en corner position för 

att stoppa ett uppköpserbjudande. I de situationer som det faktiskt inträffat att en aktör försökt 

                                                            
94 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 384. 
95 3 kap. 1 § LUA. 
96 Takeover-reglerna, II.17 (a). 
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komma över en minoritetspost i ett börsnoterat bolag har den som försöker ta en corner 

position siktat på att komma över 10 procent av aktierna för att förhindra att tvångsinlösen 

sker. Dock inte för ett nobelt syfte, utan för att förmå budgivaren att höja budpremien, vilket 

fått benämningen bumpitrage. Tanken bakom ett bumpitrage skulle falla om en stor premie 

lämnats i ett partiellt uppköpserbjudande, då det är osannolikt att den ursprungliga budgivaren 

skulle vara intresserad av att höja sin budpremie på samtliga aktier så mycket att den 

överstiger vad en alternativ budgivare hade fått betala i ett partiellt erbjudande. Någon tanke 

om att försvara målbolaget har alltså inte förelegat vid blockerande köp över börsen, utan 

endast en vilja att sälja till budgivaren senare och till ett högre pris, varför det hade varit 

ineffektivt som en långsiktig försvarsåtgärd. Till slut skulle den ursprungliga budgivaren ändå 

lyckas förvärva erforderlig majoritet för att kunna begära tvångsinlösen.  

Stattin konstaterar att det enligt ordalydelsen kan tyckas som att det borde stå 

målbolagsstyrelsen fritt att söka efter alternativa budgivare med vilken typ av bud som helst, 

även partiella bud, det vill säga white squire-bud.97 Stattin menar dock att en 

ordalydelsetolkning är otillräckligt och att en ändamålstolkning och kontextuell läsning av 

reglerna krävs. Om uppköpserbjudandet riktas till samtliga aktieägare kan det anses uppfylla 

kravet på likabehandling och valrätt för aktieägarna. Problemet som kan uppkomma är dock 

att budpremien på ett partiellt bud kan sättas så högt att aktieägare som i och för sig hellre 

skulle vilja sälja hela sitt aktieinnehav frestas att acceptera det alternativa budet. Detta skulle 

innebära att det ursprungliga uppköpserbjudandet faller, eftersom en budgivare som avger ett 

uppköpserbjudande på samtliga aktier i målbolaget oftast villkorat budet med en 

anslutningsgrad på 90 procent. Om den önskade anslutningsgraden inte uppnås kan 

uppköpserbjudandet dras tillbaka.98 För att inte gå miste om i vart fall budpremien skulle då 

aktieägarna acceptera det partiella budet, eftersom utebliven accept kan innebära att 

tillräckligt många andra aktieägare accepterar det alternativa erbjudandet för att inte det mer 

omfattade uppköpserbjudandet skulle kunna genomföras. Stattin har tydliggjort detta med ett 

scenario: 

                                                            
97 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 387. Även på andra platser i 

doktrinen har möjligheten att lägga ett partiellt bud diskuteras, men då följt av ett budpliktsbud. Exempelvis har detta 

framförts av Federico M. Mucciarelli i “White Knights and Black Knights – Does the Search for Competitive Bids Always 

Benefit the Shareholders of “Target” Companies?”, s. 425, men då har så kallade tvåstegsbud avhandlats. Ett tvåstegsbud är 

ett uppköpserbjudande där först en inledande partiellt bud följs upp av ett budpliktsbud med en lägre budpremie än i det 

inledande partiella budet. Mucciarelli framför följande: “Although the wording of the Directive does not distinguish coercive 

competing bids from non-coercive ones, courts could follow a teleological application of Article 9 (1) and apply the “white 

knight exception” only to the latter. Indeed, the rationale of the “white knight exception” is to allow the incumbent board to 

enhance shareholders’ wealth, putting their shares up for auction; seeking a coercive bid does not fit the ratio of the “white 

knight exception”, and the exception has no reason to be applied.” 
98 Takeover-reglerna, II.5. 
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“Situationen kan tänkas att budgivaren A lagt ett fientligt bud på samtliga aktier 

med ett vederlag på 100 kronor per aktie och fullföljdsvillkoret att 90 procent av 

aktieägarna skall acceptera budet (”bud A”). I det läget uppträder den i 

styrelsens ögon mer vänligt sinnade budgivaren B, på föranstaltan av styrelsen, 

med ett bud på 29 procent av aktierna med ett vederlag om 150 kronor per aktie 

(”bud B”). Det kan då bli frestande för aktieägare att acceptera det senare budet 

för att dels få del av den högre budpremien, dels inte bli utan budpremie om 

andra aktieägare accepterar bud B och bud A därmed faller. Det rör sig alltså om 

en form av ”prisoners’ dilemma”.99 

Vid en ändamålstolkning verkar Stattins syn på definitionen av alternativa erbjudanden initialt 

överensstämma med styrelseneutralitetsregeln i LUA:s syfte. För att validera Stattins tes 

måste den aktiemarknadsrättsliga regleringen analyseras. Frestelsen handlar om en typ av 

spelteori. För att undvika att helt bli utan budpremie väljer aktieägarna att snabbt acceptera 

det partiella uppköpserbjudandet. I svensk rätt finns det ingen möjlighet till ett ”först till 

kvarn-bud”. Av takeover-reglerna framgår att om ett i erbjudandet såsom önskat angivet 

största antal aktier överskrids ska budgivaren göra en proportionell minskning (reduktion) av 

de aktieposter som omfattas av gjorda accepter.100  Detta innebär alltså att om ett partiellt 

uppköpserbjudande får större anslutning än vad som önskats av budgivaren får aktieägarna 

möjlighet att avyttra aktierna pro rata. En aktieägare som innehar 10 procent av målbolaget 

som väljer att ansluta sig till ett partiellt uppköpserbjudande som innefattar 20 procent av 

målbolagets aktier får alltså möjlighet att avyttra 2 procent, förutsatt att samtliga aktieägare 

accepterar uppköpserbjudandet. Det står alltså fritt för samtliga aktieägarna att när som helst 

under acceptfristen, som minst löper under tre veckor och högst tio veckor, acceptera det 

partiella uppköpserbjudandet.101 Någon form av prisoners dilemma uppstår därför aldrig 

eftersom det inte blir en tidspress för målbolagets aktieägare att acceptera det alternativa 

partiella uppköpserbjudandet.  

Det ska även noteras att ett vederlag bestående av aktier och kontanter är tillåtet i ett 

alternativt uppköpserbjudande. Om majoriteten av aktieägarna då valt att acceptera det 

alternativa erbjudandet hade det inneburit att det ursprungliga uppköpserbjudandet drogs 

tillbaka. Situationen kan liknas vid ett partiellt erbjudande. Effekten hade blivit att aktieägarna 

som hellre hade valt det ursprungliga kontanterbjudandet hade fått nöja sig med det blandade 

                                                            
99 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 387 f. 
100 Takeover-reglerna. II.16, st. 5. 
101 Takeover-reglerna, II.7, st. 1. 
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erbjudandet och i slutändan fått aktier och kontanter som vederlag. Om aktieägarna hade 

accepterat ett partiellt erbjudande hade de precis som vid det blandade erbjudandet i slutändan 

fått aktier och kontanter. 

Vid en ändamålstolkning kan också tyckas att det är också helt i sin ordning med 

styrelseneutralitetsregeln att målbolagsstyrelsen inte ska förhindra att aktieägare får ta 

ställning till uppköpserbjudanden. Detta oavsett deras utformning, eftersom 

uppköpserbjudandet i grunden är en fråga mellan budgivaren och aktieägarna. Det finns 

många anledningar till att aktieägarna hellre skulle vilja sälja till en budgivare som lägger ett 

partiellt erbjudande. Om aktieägarna har en stark tro på bolagets framtid och egentligen inte 

vill acceptera det ursprungliga uppköpserbjudandet så kan det tyckas vara en bra mellanväg 

att acceptera ett partiellt uppköpserbjudande. Dels får aktieägarna en god premie på aktierna 

som avyttras och dels får de behålla merparten av aktierna. Dessutom kan den nya budgivaren 

vara en önskvärd partner för framtiden.  

 Vidare anför Stattin att ett white squire-bud som riktas till endast en krets av 

aktieägarna kan innebära att målbolagets styrelse bryter mot likabehandlingsregeln vid 

uppköpserbjudan om den aktuella köparen uppträder till följd av aktivitet från styrelsens 

sida.102 Det kan tyckas rimligt att ett riktat erbjudande skulle bryta dels mot 

målbolagsstyrelsens likabehandlingsskyldighet, men även mot styrelseneutralitetsregeln i 

LUA om det riktade budet innebar att den ursprungliga budgivarens uppköpserbjudande 

hotades då anslutningsgraden blivit för låg. Riktade erbjudanden är dock inte tillåtna i 

Sverige, utan uppköpserbjudandet måste gälla samtliga aktieägare, vilket innebär att 

argumentationen saknar betydelse.103 

Stattin fortsätter med att det vore inkonsekvent om en riktad nyemission till en white 

squire är förbjuden, medan ett verkande av målbolagsstyrelsen för ett partiellt bud är 

tillåtet.104 Stattin menar därför att ett white squire-uppköpserbjudande skulle få samma effekt 

som en försvarsåtgärd i många takeover-situationer. Detta eftersom både kontexten och 

ändamålen med 5 kap 1 § 2 st. LUA talar för att styrelsen i målbolaget inte får verka för att 

white squire-uppköpserbjudanden lämnas i samband med ett annat uppköpserbjudande.105 

Visserligen finns det likheter i Stattins jämförelse, men bara för att effekten kan bli 

densamma, att det ursprungliga budet förfaller, innebär det inte att eftersökandet av ett 

                                                            
102 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 387. 
103 1 kap. 2 § 1 p. LUA. 
104 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 388. 
105 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 388. 
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partiellt uppköpserbjudande ska anses strida mot styrelseneutralitetsregeln. Effekten att det 

ursprungliga budet faller inträffar också om det alternativa erbjudandet har en högre premie 

och aktieägarna accepterar det istället för det ursprungliga uppköpserbjudandet. Aktieägarna 

får inte en möjlighet att avyttra sina aktier vid en riktad nyemission, vilket innebär att 

aktieägarna nekas att ta ställning till erbjudandet. Så är det inte i fallet med partiella 

uppköpserbjudanden, eftersom samtliga aktieägare har möjlighet att ansluta sig till budet pro 

rata. 

 Bengtzén har i en kommentar till ett av Stattins tidigare verk på området, 

Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden – Reglering, tolkning och tillämpning, 

kommenterat Stattins tolkning av möjligheten för målbolagsstyrelsen att söka alternativa 

budgivare.106 Bengtzén menar att 5 kap. 1 § 2 st. LUA stadgar att bolag får söka efter 

alternativa erbjudanden utan bolagsstämmobeslut. Till stöd för detta anför Bengtzén att det 

inte borde spela någon roll om ett sådant konkurrerande erbjudande avser samtliga eller 

endast en del av aktierna i bolaget (det vill säga om ett sådant erbjudande kommer från vad 

Stattin kallar en white knight eller en white squire), eftersom uttrycket ”alternativa 

erbjudanden” i 5 kap. 1 § 2 st. LUA måste anses hänvisa till begreppet ”offentligt 

uppköpserbjudande” i 1 kap. 2 § p. 1 LUA. Där definieras offentligt uppköpserbjudande som 

att det innefattar både fullständiga och partiella erbjudanden. Bengtzéns systematiska tolkning 

framstår som rimlig. Även om 5 kap. 1 § 2 st. LUA inte hänvisar till definitionen i 1 kap. 2 § 

p. 1 LUA så hade en annan ordning varit osammanhängande.  

För att fastställa innebörden av begreppet offentligt uppköpserbjudanden kan också 

en direktivkonform tolkning vidtas. Även den stödjer tesen om att alternativa erbjudanden ska 

förstås som alternativa offentliga uppköpserbjudanden. Det är uttrycket erbjudanden som 

används i artikeln som innehåller undantaget från bolagsstämmogodkännande vid 

eftersökande av alternativa erbjudanden.107 I takeover-direktivet definieras erbjudanden som 

ett offentligt erbjudande till innehavare av värdepapper i ett bolag om att förvärva alla eller en 

del av dessa värdepapper.108 Takeover-direktivet uttrycker med andra ord att 

målbolagsstyrelsen ska ha en möjlighet att söka efter alternativa offentliga 

uppköpserbjudanden, antingen på alla bolagets aktier eller ett partiellt bud.  

                                                            
106 Bengtzén, s. 723. Även om texten är reviderad i Stattins senare verk, från vilken Stattins ståndpunkter är hämtade, 

kvarhåller Stattin sin syn på målbolagsstyrelsens möjligheter att söka efter alternativa budgivare i Takeover, offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt. 
107 Art. 9 p. 2, takeover-direktivet. 
108 Art. 2 p. 1 (a), takeover-direktivet. 
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Partiella bud innefattas alltså enligt direktivets definition av uppköpserbjudanden. 

Dock ska uppköpserbjudanden också syfta till att förvärva kontrollen över målbolaget.109 

Förvärv av kontrollen över målbolaget sker inte vid partiella bud eftersom budgivare endast 

kan lägga ett partiellt bud som understiger en tredjedel av det totala röstetalet i bolaget.110 

Kravet på att offentliga uppköpserbjudanden ska ha till syfte att förvärva kontrollen över 

målbolaget har inte förts in definitionen av offentliga uppköpserbjudanden i 2 kap 1 § 1 p. 

LUA. Om den strikta definitionen från takeover-direktivet på vad som bör avses med ett 

uppköpserbjudande skulle partiella uppköpserbjudandet vara så gott som otillåtna, eftersom 

takeover-direktivet även införde budpliktsregeln. Detta har uppenbarligen inte varit takeover-

direktivets syfte eftersom partiella bud finns kvar i definitionen på vad som är ett 

uppköpserbjudande. 

Den direktivskonforma tolkningen talar inte emot Bengtzéns tolkning. Om alternativt 

erbjudande i 5 kap. 1 § 2 st. LUA ska tolkas som ett offentligt uppköpserbjudande enligt 1 

kap. 2 § LUA så innebär det att riktade erbjudanden inte innefattas i undantaget då 

uppköpserbjudanden måste riktas till samtliga aktieägare. Det finns inte heller någon klar 

parallell mellan att uppmana en spekulant att köpa över börsen för att blockera budet och att 

uppmana en alternativ budgivare att lägga ett offentligt uppköpserbjudande. I det första fallet 

bereds inte aktieägarna möjlighet att ta ställning till erbjudandet medan det de får det i det 

andra fallet, pro rata efter deras andel i bolaget om det alternativa erbjudandet får större 

anslutningen än vad den alternativa budgivaren har eftersökt i sitt partiella bud.111 Enligt min 

uppfattning föreligger det så att målbolagsstyrelsen enligt 5 kap. 1 § 2 st. LUA får eftersöka 

alternativa erbjudanden, på samtliga eller en del av aktierna, så länge som det alternativa 

erbjudandet uppfyller kravet på att vara ett offentligt uppköpserbjudande enligt definitionen i 

1 kap. 2 § LUA.  

4.2.3. Försätta budgivaren i insiderställning 

Ett sätt att försvåra ett uppköpserbjudandens avlämnade är att förse budgivaren med 

insiderinformation. Budgivaren förhindras på så sätt att inhandla fler aktier tills 

insiderinformationen offentliggjorts. Aktiemarknadsnämnden har tidigare tagit ställning till 

om det kan anses vara i enlighet med god sed på aktiemarknaden för en budgivare att förse en 

konkurrerande budgivare med insiderinformation. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening 

                                                            
109 Art. 2 p. 1 (a), takeover-direktivet. 
110 Takeover-reglerna, II.16 (a).  
111 Takeover-reglerna. II.16, st. 5. 
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kan det inte anses vara ett godtagbart stridsmedel vid konkurrerande offentliga 

uppköpserbjudanden att utan begäran lämna information till en konkurrent i syfte att försätta 

konkurrenten i en insiderposition.112 Uttalandet innefattade alltså inte ett agerande från 

målbolagsstyrelsen. Inte heller avhandlade uttalandet styrelseneutralitetsregeln i LUA, men 

Aktiemarknadsnämndens syn på frågan lär vara allmängiltig. Att fortsätta en fientlig 

budgivare i insiderposition genom att tillse att budgivaren får insiderinformation är, utan att 

vara speciellt överraskande, inte en åtgärd som lär vara tillåten enligt 

styrelseneutralitetsregeln i LUA. 

4.2.4. Kontakta budgivarens aktieägare  

En typ av informationskampanj som använts är att kontakta budgivarens större aktieägare i 

syfte att försvåra uppköpserbjudandet. I AMN 2005:47 gjorde Aktiemarknadsnämnden ett 

uttalande om målbolaget Skandias styrelseordförandes agerande när denna översände ett brev 

till vissa av budgivaren Old Mutuals aktieägare. Brevet avsändes till aktieägarna inför en 

bolagsstämma i Old Mutual, vid vilken den nyemission i Old Mutual som var en förutsättning 

för budet på Skandia skulle beslutas om.  

I brevet upplystes aktieägarna om målbolagsordförandes bekymrade inställning till 

att Old Mutual ämnade gå vidare med uppköpserbjudandet, oavsett om en anslutningsgrad om 

90 procent av aktierna uppnåtts och att detta agerande stred mot etablerad marknadspraxis i 

Sverige. Styrelseordförande framhöll också i brevet att ett sådant agerande skulle få en 

negativ inverkan på Skandias möjlighet att behålla viktig personal efter budets genomförande. 

I Old Mutuals framställan till Aktiemarknadsnämnden gjordes gällande att uppmaningen till 

Old Mutuals aktieägare att stoppa budet inte kunde betraktas som någonting annat än en 

otillåten försvarsåtgärd enligt II.16 i NBK-reglerna om offentliga erbjudanden om 

aktieförvärv. 

Aktiemarknadsnämnden konstaterade att det inte kunde riktas någon anmärkning mot 

att Skandias styrelseordförande i brevet pekat på de affärsmässiga risker som det enligt hans 

mening skulle kunna innebära att fullfölja budet vid en lägre anslutningsgrad än 90 procent. 

Uppgiften i brevet om att det skulle strida mot etablerad marknadspraxis att gå vidare med 

uppköpserbjudandet trots en anslutningsgrad under 90 procent ådrog sig dock viss kritik då 

påståendet inte var korrekt. Sammanfattningsvis kan konstateras att det är det inte är en 

                                                            
112 AMN 2004:9. 
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otillåten försvarsåtgärd att peka ut risker med uppköpserbjudandet för budgivarens aktieägare, 

så länge som dessa är korrekta. 

4.3. Samarbetsvägran 

4.3.1. Myndighetskontakter i syfte att försvåra uppköpserbjudandets   

genomförande 

Genom att ta kontakt med myndigheter och andra aktörer som reglerar uppköpserbjudandet 

skulle målbolagets ledning kunna försvåra uppköpserbjudandets genomförande. Det kan 

exempelvis röra sig om olika kontakter med konkurrensmyndigheter, Aktiemarknadsnämnden 

eller Stockholmsbörsen, genom vilka uppköpserbjudandets tillåtlighet utmanas. Om detta har 

Aktiemarknadsnämnden uttalat sig i AMN 2006:55. Det faktum att målbolaget vänt sig till 

Aktiemarknadsnämnden vid flera tillfället kunde inte vara en åtgärd som strider mot takeover-

reglerna. Detsamma gäller i fråga om kontakter med Stockholmsbörsen samt svenska och 

utländska myndigheter. Detta förutsätter dock att sådana kontakter vidtagits i syfte att få 

rättsläget eller faktiska omständigheter klarlagda, eller att kontakterna annars varit sakligt 

motiverade och inte vidtagits endast för att störa budprocessen.  

 Med ett sådant ramverk för vad som är tillåtet kan frågan ställas hur effektiva 

sådana kontakter skulle vara. I Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2017:25 visades att 

det aktiemarknadsrättsliga regelverket är svårt att använda för att bestrida ett 

uppköpserbjudande genom myndighetskontakter. Uttalandet rörde Haldex hemställan till 

Aktiemarknadsnämnden att den skulle besluta att budgivaren Knorr-Bremse inte skulle få 

förlängd acceptfrist. Nämnden konstaterar i uttalandet att det enligt punkten II.7 i Nasdaq 

Stockholms takeover-regler bara är en budgivare och inte ett målbolag som kan ansöka om en 

förlängning av acceptfristen. Haldex ansökan avvisades därför och togs inte upp till prövning 

i sak. Av uttalandet kan konstateras att det inte finns många luckor i reglering som kan 

användas mot budgivaren, även om kontakten skulle vara sakligt motiverad. 

4.3.2. Bolagsundersökning 

Innan en budgivare offentliggör ett uppköpserbjudande är det vanligt att budgivaren ställer 

krav på att få göra en så kallad due diligence-undersökning av målbolaget. Detta för att bilda 

sig en uppfattning om förhållandena i bolaget så att en rättvisande prisbild kan fastställas. Ifall 

en sådan framställan görs av budgivaren ska målbolagets styrelse ta ställning till om bolaget 

kan och ska medverka till en sådan undersökning och i sådant fall på vilka villkor och i vilken 
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utsträckning detta ska ske.113 Regelverket runt målbolagets deltagande i en due diligence-

undersökning finns i takeover-reglerna som stadgar att målbolagsstyrelsen ska begränsa 

undersökningen till vad som är nödvändigt för att erbjudandet ska kunna lämnas och 

genomföras.114  

Målbolagets styrelse ska vidare avgöra målbolagets medverkan i en due diligence-

undersökning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och med beaktande först 

och främst av vilket utrymme som tillämplig lagstiftning, framför allt aktiebolagslagen, och 

börsens regler lämnar för sådant deltagande.115 Bland riskerna som finns att beakta för 

målbolagsstyrelsen är att budgivaren, vilket i många fall är en konkurrent, får tillgång till 

affärshemligheter.116 Om målbolagsstyrelsen misstänker att budgivaren har illvilliga avsikter 

eller att ett indikativt bud värderar bolaget för lågt kan en vägran att låta budgivaren 

genomföra en due diligence användas som en försvarsåtgärd. 

 Aktiemarknadsnämnden har vid ett tillfälle tagit ställning till om målbolaget har 

en skyldighet att medverka vid en due diligence och vid ett tillfälle generellt uttalat sig om 

målbolagets skyldighet att samarbeta med budgivaren. Dessutom har Aktiemarknadsnämnden 

uttalat sig om det är förenligt med takeover-reglerna att neka en budgivare möjlighet att 

genomföra en due diligence samtidigt som målbolaget ger en alternativ budgivare möjlighet 

att genomföra en sådan.  

I AMN 2005:47 uttalade sig Aktiemarknadsnämnden om Försäkringsaktiebolaget 

Skandias vägran att medverka vid framtagande av prospekt och tillståndsansökningar av olika 

slag efter ett fientligt uppköpserbjudande lagts av Old Mutual. Aktiemarknadsnämndens 

uttalande baserades på II.16 i NBK:s regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv som i 

stort överensstämmer med den nuvarande styrelseneutralitetsregeln i LUA. Nämnden 

konstaterade att NBK-reglerna inte kan tolkas så att målbolagets styrelse eller ledning har 

skyldighet att vidta några aktiva åtgärder till underlättande av budgivarens ansträngningar och 

att ett målbolags vägran att medverka i verksamheter av administrativt slag som är direkt 

anknutna till erbjudandets genomförande inte kan utgöra en otillåten motåtgärd.  

 I AMN 2006:55 hade Aktiemarknadsnämnden att ta ställning till en framställan 

av Scania angående deras vägran att samarbeta med budgivaren MAN. Frågorna som ställdes 

var om det var en otillåten åtgärd enligt 5 kap. 1 § LUA att vägra att bistå budgivaren i 

                                                            
113 Takeover-reglerna, II.20. 
114 Takeover-reglerna, II.20. 
115 Takeover-reglerna, kommentar till II.20. 
116 Stattin, Om due diligence-undersökningar vid takeover-erbjudanden, s. 737. 
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förberedelserna av erbjudandet, inkluderande bl.a. vägran att: (i) tillhandahålla icke 

offentliggjord information, (ii) tillåta due diligence och (iii) bistå med information till 

erbjudandehandlingen. Aktiemarknadsnämnden konstaterade, med hänvisning till nämndens 

uttalade i AMN 2005:47 om NBK:s dåvarande regler, att målbolaget inte har skyldighet att 

vidta några aktiva åtgärder till underlättande av budgivarens ansträngningar. 

Aktiemarknadsnämnden konstaterade också att målbolaget inte är skyldigt att medverka i 

upprättande av prospekt eller tillåta due diligence och att bestämmelserna i detta avseende var 

oförändrade i Takeover-reglerna. 

 Efter att ett uppköpserbjudande lämnats av Ivytan på medicinteknikbolaget Q-

Med fick Aktiemarknadsnämnden tre frågor att ta ställning i AMN 2008:49 angående Ivytans 

möjlighet att få genomföra en due diligence-undersökning.  Inledningsvis ställde Q-Med 

frågan om de hade en skyldighet att bereda Ivytan tillfälle att få del av samma information 

som Q-Med tillhandahållit en eller flera andra potentiella budgivare inom ramen för en due 

diligence-undersökning. Den andra frågan var om Q-Med hade en skyldighet att förse Ivytan 

med samma information som andra potentiella budgivare om Ivytan inkommit med ett 

skriftligt icke bindande förslag om att höja vederlaget i erbjudandet. Den sista frågan Q-Med 

ställde var om de var skyldiga att förse Ivytan med information alldeles oavsett förekomsten 

av andra potentiella budgivare om Ivytan inkom med ett skriftligt icke bindande förslag om 

att höja vederlaget i uppköpserbjudandet. 

Angående den första frågan konstaterade Aktiemarknadsnämnden att det inte förelåg 

någon skyldighet för Q-Meds styrelse att låta Ivytan ta del av sådan information som Q-Med 

eventuellt tillhandahåller en eller flera andra potentiella budgivare inom ramen för en due 

diligence-undersökning eftersom Ivytan redan lämnat ett uppköpserbjudande. På den andra 

och tredje frågan svarade Aktiemarknadsnämnden att om en budgivare senare framställer en 

begäran om att få genomföra en due diligence-undersökning för att höja vederlaget är det att 

jämföra med att en budgivare begär en due diligence-undersökning inför ett planerat 

erbjudande. 

Aktiemarknadsnämnden framhöll att målbolagsstyrelsen alltså har att i aktieägarnas 

intresse göra samma prövning av det reviderade erbjudandet som om det framförts utan att 

något erbjudande redan lämnats och även i övrigt tillämpa vad som sägs i punkten II.20 på 

begäran. Vidare uttalade nämnden att någon ovillkorlig skyldighet att tillmötesgå en sådan 

begäran inte förelåg. Om det fanns en eller flera andra potentiella budgivare på aktierna i 

bolaget hade i sammanhanget inte någon betydelse. 
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Aktiemarknadsnämnden klarlade tydligt att det inte fanns någon skyldighet gentemot 

budgivaren att medverka vid en due diligence-undersökning eller på andra sätt bistå med 

administrativa åtgärder vid uppköpserbjudandets förberedelse. Detta skall dock inte tolkas 

som att målbolaget aldrig har en skyldighet att medverka. Målbolagsstyrelsen kan fortfarande 

ha en skyldighet gentemot aktieägarna att i vissa fall tillåta en due diligence-undersökning.117 

I den lojalitetsplikt som kommer till uttryck i takeover-reglerna fastlås att styrelsen i 

målbolaget i frågor relaterade till erbjudandet ska agera i aktieägarnas intresse.118 Att under 

inga omständigheter tillåta due diligence-undersökningar, eller på annat sätt medverka vid 

uppköpserbjudandets förberedelse, skulle därför kunna strida mot målbolagsstyrelsens 

lojalitetsplikt. 

4.4. Emissions- och aktierelaterade försvarsåtgärder 

4.4.1. Aktieförvärv i budgivaren 

Vid ett uppköpserbjudande kan målbolaget lägga ett så kallat motbud på budgivaren. På så 

sätt kan målbolaget avvärja budet genom att uppnå sådan kontroll av budgivaren att 

målbolaget kan förmå budgivaren att dra tillbaka uppköpserbjudandet. Det ska också noteras 

att ett dotterbolag inte får förvärva aktier i moderbolag, vilket omöjliggör för budgivaren att 

fortsätta sina aktieköp då målbolaget uppnått en röstandel som överstiger hälften av rösterna i 

budgivaren.119 Alternativt kan målbolaget genom motbudet helt förvärva budgivaren. 

Försvarsåtgärden kallas i amerikansk rätt för Pac-Man defence, eftersom det finns vissa 

likheter med det klassiska spelet. De jagande spökena blir helt plötsligt jagade av det tilltänkta 

offret. Denna typ av försvarsåtgärd har behandlats i förarbeten, av Aktiemarknadsnämnden 

och i doktrin120. I propositionen till LUA är ett erbjudande till aktieägarna i budgivarbolaget 

ett exempel för försvarsåtgärder som inte får vidtas utan beslut av bolagsstämman i 

målbolaget.121  

Aktiemarknadsnämnden uttalade sig om det var tillåtet för Petrogrand att lägga ett 

motbud på Shelton Petroleum, på begäran av Petrogrand.122 Det ska noteras att Petrogrands 

aktier var noterade på handelsplattformen Nasdaq First North och inte på en reglerad 

marknad. Det innebär att styrelseneutralitetsregeln i LUA inte var tillämpligt på bolagets 

                                                            
117 Stattin, Om due diligence-undersökningar vid takeover-erbjudanden, s. 751. 
118 Takeover-reglerna, II.17. 
119 ABL, 19 kap. 7 § och ABL, 1 kap § 11. 
120 Wallinder & Marcelius, s. 381. 
121 Prop. 2005/06:140, s. 110. 
122 AMN 2014:11, s.1 f. 
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agerande eftersom regeln endast är tillämplig på bolag vars aktier är noterade på en reglerad 

marknad. Istället har Kollegiet för svensk bolagsstyrning utfärdat takeoverregler (”Kollegiets 

regler”) som i allt väsentligt motsvarar de regler som gäller för bolag vars aktier är upptagna 

till handel på en reglerad marknad i enlighet med LUA.123 Uttalandet är därför relevant för 

tolkningen av styrelseneutralitetsregeln i LUA. 

Den 22 januari 2014 offentliggjorde Shelton Petroleum ett offentligt erbjudande till 

aktieägarna i Petrogrand om att förvärva samtliga utestående aktier i Petrogrand. För varje 

aktie i Petrogrand erbjöds 0,44 aktie av serie B i Shelton Petroleum. Shelton höjde budet efter 

ordinarie acceptfrists utgång den 14 mars 2014, förklarade det ovillkorat samt fullföljde det 

vid en acceptansnivå på cirka 25 procent. Shelton Petroleum hade påbörjat utbetalning av 

vederlagsaktierna vid tidpunkten för Aktiemarknadsnämndens uttalande.  

På frågan om Petrogrands motbud på Shelton Petroleum var tillåtet svarade 

Aktiemarknadsnämnden att motbudet i och för sig skulle kunna vara en sådan åtgärd som 

kunde träffas av förbudet i Kollegiets regler124, men att en förutsättning var att åtgärden var 

ägnad att försämra förutsättningarna för det första erbjudandets lämnande eller genomförande. 

I det aktuella fallet hade Shelton Petroleum erbjudande fullföljts och budgivaren hade inte 

längre någon möjlighet att dra tillbaka budet på grund av åtgärder från Petrogrand. Under 

dessa omständigheter kunde det inte anses att styrelsen i Petrogrand var förhindrade att vidta 

åtgärder som enligt punkten II.21 i Kollegiets regler hade kunnat vara otillåtna om de 

vidtagits vid en tidigare tidpunkt.  

Frågan är också om målbolaget kan förvärva aktier i budgivaren för att på så sätt 

använda sina röster vid budgivarens bolagsstämma för att förhindra att uppköpserbjudandet 

genomförs. Om målbolaget i ett tidigare skede, innan kännedom erhållits om att ett bud var 

nära förestående, förvärvade aktier i budgivaren skulle själva förvärvet vara förenligt med 

styrelseneutralitetsregeln i LUA. Frågan är dock om själva användandet av rösterna vid 

bolagsstämman i budgivaren är en sådan försvårande åtgärd som innefattas av 

styrelseneutralitetsregeln i LUA:s förbud mot försvårande åtgärder som kräver 

bolagsstämmobeslut. I ett uttalande avhandlade Aktiemarknadsnämnden den frågans förenligt 

med dåvarande regelverk.125 Aktiemarknadsnämnden konstaterade att den svenska regeln tar 

sikte på åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller 

                                                            
123 Motbudets tillåtlighet prövas då enligt Kollegiets regler istället mot om agerandet förenligt med ”god sed på 

värdepappersmarknaden”. 
124 Kollegiets regler, II.21. 
125 AMN 2004:32. 
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genomförande. Aktiemarknadsnämnden kunde därför inte finna att målbolaget skulle vara 

förhindrat att i den uppkomna situationen rösta ja när frågan om uppköpserbjudandet 

behandlades. Däremot fann Aktiemarknadsnämnden att det måste anses strida mot regeln om 

målbolaget skulle rösta nej till uppköpserbjudandet utan att frågan behandlats på 

bolagsstämma i målbolaget eftersom detta skulle vara ägnat att försämra förutsättningarna för 

erbjudandets lämnande. Aktiemarknadsnämnden var också i kontakt med företrädare för den 

brittiska Takeover Panel. Man hade där den bestämda uppfattningen att ett bolag i 

målbolagets situation inte utan att ha inhämtat aktieägarnas mening vid bolagsstämma kunde 

utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämma hos en potentiell budgivare i en fråga som rörde själva 

budet. Detta med hänsyn till principen att det offentliga erbjudandet är en angelägenhet 

mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget. Med beaktande av att det svenska 

regelverket i stor utsträckning hade inspirerats av det brittiska och av det bestämda besked 

som Aktiemarknadsnämnden har erhållit från den brittiska panelen ansåg sig 

Aktiemarknadsnämnden inte kunna lämna någon dispens. 

Det kan konstateras att motbud är att anse som en otillåten försvarsåtgärd, om inte 

bolagsstämman beslutat om att motbudet får genomföras. Detta gäller även om målbolaget i 

ett tidigare skede förvärvar aktier i målbolaget och använder aktiernas rösträtt för att 

motarbeta att ett uppköpserbjudande läggs. Det ska också noteras att ett erbjudande till 

aktieägarna i budgivarbolaget eller något annat bolag om förvärv av deras aktier räknas upp 

som ett typexempel i LUA:s förarbeten som en åtgärd som kräver bolagsstämmobeslut för att 

inte strida mot styrelseneutralitetsprincipen i LUA.126 Motbud som lämnas efter att budet 

förklarats ovillkorat är dock att anse som tillåtna då dessa inte är ämnade att försvåra budets 

genomförande eller lämnande.  

4.4.2. Återköp av egna aktier 

En försvarsåtgärd som är populär i Förenta staterna är greenmailing. Försvarsåtgärden 

fungerar så att målbolaget förvärvar block av aktier från en eller flera aktieägare med riktade 

återköp. Återköpet görs med en premie mot rådande aktiekurs och kan användas som ett 

incitament för en budgivare att, istället för att fullgöra budet, sälja tillbaka förvärvade aktier 

till målbolaget och på så sätt göra en god förtjänst. Återköp av egna aktier ska beslutas av 

bolagsstämman.127 Det är dock möjligt för bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att 

återköpa egna aktier, varför dessa skulle kunna använda bemyndigandet som en 

                                                            
126 Prop. 2005/06:140, s. 110. 
127 19 kap. 17 § ABL. 
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försvarsåtgärd. Riktade återköp är dock inte tillåtna i Sverige, varför green mailing blir 

ogenomförbart i praktiken.128 Förbudet mot riktade återköp motiverades med att om publika 

aktiebolag ges möjlighet att träffa förvärvsavtal med enskilda aktieägare, kan detta få negativa 

konsekvenser. Det kan t.ex. medföra risker för utpressningsliknande situationer där ett bolag 

mer eller mindre tvingas att förvärva aktier av en ägare som hotar att ta kontroll över 

bolaget.129 

 Förvärv av egna aktier får endast ske på en reglerad marknad, alltså börser eller 

MTF:er, eller med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller 

samtliga ägare till aktier av ett visst slag.130 Det har framförts att greenmailing även kan 

utföras på det sättet, eftersom antalet aktier på marknaden minskar, vilket skulle innebära att 

det blir dyrare att ta kontroll över målbolaget, samt att P/E-talet för aktien skulle öka vilket 

skulle innebära att befintliga aktieägare skulle bli mindre benägna att anta ett 

uppköpserbjudande.131 Att det skulle bli svårare att förvärva kontrollen över målbolaget är 

tveksamt. För att begära tvångsinlösen krävs det att budgivaren innehar 90 procent av 

samtliga aktier i bolaget.132 Dock räknas inte aktier som målbolaget innehar med i dessa 90 

procent.133 Om målbolaget skulle nå gränsen för hur många aktier målbolaget får inneha, 10 

procent, skulle det innebära att budgivaren behöver förvärva 90 procent av 90 procent av det 

totala antalet aktier i målbolaget för att kunna begära tvångsinlösen.134 Målbolaget hjälper 

alltså budgivaren genom att förvärva aktier på marknaden och det görs dessutom med 

målbolagets kassa.  

Att P/E-talet skulle stiga stämmer inte heller. P/E-talet räknas ut genom att aktiens 

pris delas med bolagets vinst per aktie och är en vanlig värderingsmetod. Om aktier återköps 

utan att dras in är antalet aktier detsamma som innan återköpet. Ingen förändring av P/E-talet 

sker därför. Även om aktier skulle dras in skulle P/E-talet också vara detsamma eftersom 

målbolagets aktier skulle öka i värde i samma utsträckning som antalet aktier som dras in. 

Detta eftersom bolagets värde, i alla fall rent teoretiskt är konstant vid återköp, men antalet 

aktier blir färre. Möjligtvis skulle snarare bolagets P/E-tal sjunka eftersom målbolagets kassa 

                                                            
128 19 kap 14 § ABL. 
129 Prop. 1999/2000:34, s. 60 f. 
130 19 kap 14 § ABL. 
131 Stattin, TAKEOVER Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt. 381 f. 
132 22 kap. 1 § ABL. 
133 4 kap. 45 § ABL. 
134 19 kap. 15 § ABL. 
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minskar vid återköpen och aktiekursen borde följa efter nedåt, på samma sätt som vid en 

utdelning.  

Det ska noteras att förvärv av egna aktier räknas upp som ett typfall på åtgärd som 

bryter mot styrelseneutralitetsregeln i LUA om inte beslut lämnas av bolagsstämman.135 I fall 

återköp på något sätt skulle försämra förutsättningarna för ett uppköpserbjudande skulle det 

alltså vara förbjudet, även om det är inte är helt klart hur detta skulle ske utan möjlighet till 

riktade återköp. Möjligtvis är återköp infört i förarbetena till LUA eftersom förvärv av egna 

aktier även finns med i Takeover Code, Rule 21.1 B som en otillåten försvarsåtgärd. Även 

extrautdelningar förbjuds enligt Takeover Code.136  

Återköp, liksom utdelningar, utgör värdeöverföringar från bolaget till aktieägarna.137 

Det skulle därför kunna föreligga så att om en värdeöverföring sker från målbolaget till 

aktieägarna under erbjudandetiden så minskar målbolagets värde eftersom bolagets tillgångar 

minskar. Budgivaren kan dock justera vederlagets värde med hänsyn till värdeöverföring som 

målbolaget genomfört under erbjudandetiden.138 Om inget sådant förbehåll skett kan det dock 

innebära att budgivaren måste stå fast vid det erbjudna vederlaget. Att stå fast vid ett 

uppköpserbjudande av målbolaget vid ett pris som sattes innan en överraskande 

extrautdelning eller återköp av aktier inträffade hade såklart varit besvärande för budgivaren 

och skulle potentiellt kunna leda till att erbjudandet dras tillbaka. Om inget förbehåll har skett 

skulle återköp definitivt kunna utgöra en försvarsåtgärd som kräver bolagsstämmobeslut. Det 

ska dock noteras att sådana förbehåll är standard och att uppköpserbjudanden som regel 

innehåller en möjlighet att justera vederlaget. 

Att återköp tas upp i förarbetena antyder att dessa i största allmänhet skulle innefattas 

av styrelseneutralitetsregeln i LUA och att det därför skulle krävas ett bolagsstämmobeslut för 

att få genomföra återköp. För att målbolaget ska bli värt mindre krävs det enligt resonemang 

tidigare i detta kapitel att aktierna även dras in. Om målbolaget inte drar in återköpta aktier 

behöver som sagt inte budgivaren förvärva lika många aktier, varför uppköpserbjudandet inte 

försvåras nämnvärt. Det kan visserligen uppkomma situationer där budgivaren inte vill att 

målbolagets kapitalstruktur förändras och att åtgärden därför skulle försvåra uppköpet. Detta 

borde dock utgöra undantagsfall eftersom att budgivaren då behöver förvärva färre aktier. 

Dessutom begränsas återköpens storlek av borgenärsskyddsregler, som exempelvis 

                                                            
135 Prop. 2005/06:140, s. 110. 
136 Takeover Code, Notes on Rule 21.1. p. 3 Interim Dividends. 
137 Enligt 17 kap. 1 § p. 2 ABL ses förvärv av egna aktier, som en värdeöverföring.  
138 Takeover-reglerna, II.9, st. 2. 
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försiktighetsregeln, då åtgärden utgör en värdeöverföring till aktieägarna.139 Enligt ovan 

resonemang kan det anses att återköp är en åtgärd som i många fall inte innefattas av 

styrelseneutralitetsregeln i LUA, eftersom att återköp oftast inte är ägnade att försämra 

förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Det kan dock inte uteslutas 

att det kan uppkomma vissa specifika fall då återköp skulle kunna utgöra en försvarsåtgärd 

som kräver bolagsstämmobeslut.  

4.4.3. Försäljning av egna aktier 

Genom att avyttra egna aktier kan målbolaget försvåra ett uppköp. En avyttring av egna aktier 

ska beslutas av bolagsstämman.140 Det är dock möjligt för bolagsstämman att bemyndiga 

styrelsen att avyttra egna aktier, varför styrelsen skulle kunna använda bemyndigandet som en 

försvarsåtgärd. Aktierna innehavs ofta för att möjliggöra leverans av aktier till 

incitamentsprogram för anställda eller som ett led i ett återköpsprogram och bemyndigande 

lämnas ofta för dessa ändamål. Som noterats tidigare innefattas dock åtgärder som vidtas med 

stöd av bemyndiganden av styrelseneutralitetsregeln i LUA och kan därför kräva 

bolagsstämmobeslut om åtgärderna är ägnade att försämra förutsättningarna för ett 

erbjudandes lämnande eller genomförande. 

Förvärvskostnaden för budgivaren ökar om antalet aktier som budgivaren behöver 

förvärva ökar. Ett bolag får inneha upp till en tiondel av samtliga aktier i det egna bolaget.141 

Eftersom egna aktier som målbolaget innehar inte räknas in i gränsen på de 90 procent som 

behövs för att begära tvångsinlösen innebär ett avyttrande att budgivaren då behöver förvärva 

fler aktier från de aktieägare som målbolaget avyttrar aktierna till.142 Målbolagets kassa skulle 

visserligen fyllas på i samma mån som avyttring sker, varför det inte skulle innebära något 

större hinder, vilket skulle innebära att budgivaren vid ett framgångsrikt uppköp skulle 

förvärva ett bolag med mer likvida tillgångar. Värdet skulle alltså inte gå förlorat. 

Överlåtande av aktier kan antingen ske på en reglerad marknad inom EES eller på 

motsvarande marknad utanför EES.143 Överlåtelse kan också ske genom en riktad försäljning, 

men då tillämpas reglerna om företrädesrätt som vid en nyemission.144 Aktieägarna får då 

köpa aktier före att dem erbjuds till allmänheten, eller en specifik aktieägare. Detta innebär att 

                                                            
139 17 kap. 3 § ABL. 
140 19 kap. 33 § ABL. 
141 19 kap. 15 § ABL. 
142 4 kap. 45 § ABL. 
143 19 kap. 32 § ABL. 
144 19 kap. 35 § ABL. 
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det skulle bli svårt för målbolaget att göra en riktad avyttring av aktier till en aktieägare som 

är negativt inställda till uppköpserbjudandet eller avyttra aktier under marknadspriset. Vissa 

av aktierna skulle dock onekligen kunna hamna hos de negativt inställda aktieägarna om de 

valde att utnyttja sin företrädesrätt. 

Precis som vid återköp är det svårt att säga att försäljning av egna aktier generellt 

skulle kunna anses vara en försvarsåtgärd som kräver bolagsstämmobeslut i enlighet med 

styrelseneutralitetsregeln i LUA. I vissa specifika fall skulle så kunna vara fallet. Att efter 

kännedom om ett nära förestående uppköpserbjudande erhålles fortsätta överlåta egna aktier i 

enlighet med ett beslutat incitamentsprogram borde inte ställa till med några problem. Dels 

eftersom det i praktiken aldrig har tolkats som ett sådant och dels eftersom mängden aktier 

som överlåtes borde vara för litet för att kvalificera det som en försvårande åtgärd.  

4.4.4. Utspädning genom emissioner 

Att göra en riktad aktieemission till en aktieägare eller annan som motsätter sig ett 

uppköpserbjudande, eller på annat sätt utöka antalet aktier i målbolaget, hade varit ett 

effektivt sätt att förhindra att kontrollen över målbolaget övergår till budgivaren. Genom att 

antalet aktier ökar och de nyemitterade aktierna hamnar i händerna på en till målbolagets 

ledning vänligt sinnad aktieägare späds budgivarens aktier ut. Det blir därmed svårare för 

budgivaren att nå upp till 50 procent av aktierna för att uppnå kontroll över bolagsstämman 

och 90 procent för att begära tvångsinlösen. Att genomföra en riktad emission av aktier är 

otillåtet enligt styrelseneutralitetsregeln i LUA. Riktade emissioner är ett av få exempel som 

räknas upp i LUA:s förarbeten på åtgärder som typiskt sett är att anse som förbjudna.145 

Dessutom framgår det av takeover-direktivet att målbolagsstyrelsen särskilt behöver 

bolagsstämmans godkännande innan den genomför sådan aktieemission som kan leda till att 

budgivaren varaktigt hindras från att få kontroll över målbolaget.146 

Det kan tyckas klart att en riktad emission av aktier borde innefattas i 

styrelseneutralitetsregeln. Andra typer av konstruktioner kan dock användas för utspädning av 

en fientlig budgivares aktieinnehav. Dessa betecknas i Förenta staterna som poison pills, eller 

giftpiller och kan skräddarsys efter behov. Poison pills är inte alltid avsedda att fullständigt 

utestänga budgivare. Försvarsåtgärden kan utformas på ett sätt som ger företagsledningen i 

målbolaget en förhandlingsmöjlighet.147 Om målbolagsledningen kan nå en tillfredställande 

                                                            
145 Prop. 2005/06:140, s. 109. 
146 Takeover-direktivet, artikel 9.2. 
147 Bergström & Samuelsson, s. 121. 
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överenskommelse med budgivaren kan målbolagsledningen återkalla de instrument som utgör 

giftpillret eller förändra villkoren i en för budgivaren fördelaktig riktning.148 En generell 

beskrivning har gjorts av Delaware Supreme Court: 

A poison pill is a defensive mechanism adopted by corporations that wish to 

prevent unwanted takeovers. Upon the occurrence of certain `triggering' events, 

such as a would-be acquiror's purchase of a certain percentage of the target 

corporation's shares, or the announcement of a tender offer, all existing 

shareholders, except for the would-be acquiror, get the right to purchase debt or 

stock of the target at a discount. This action dilutes the would-be acquiror's stake 

in the company and increases the costs of acquisition.149 

I det följande kommer några exempel på poison pill ges. Varianter på dessa är s.k. flip-ins och 

flip-overs. Flip-ins är exempelvis skuldebrev förenade med en teckningsoption som ger rätt 

till nyteckning av aktier i målbolaget. Följande exempel har givits för att tydliggöra 

funktionen av en flip-in. I målföretaget finns aktier av serie A som inte är noterade på börsen 

och aktier av serie B som är noterade. Varje A-aktieägare ges möjlighet att teckna ett 

skuldebrev som är förenat med en teckningsrättsoption som ger rätt till teckning av fem B-

aktier till en kurs per aktie som motsvarar B-aktiens nominella belopp.150 Rätt att utnyttja 

optionen inträder om målföretagets aktier blir föremål för ett offentligt erbjudande.151 

För att ge ett annat exempel så avhandlades flip-ins av Delaware Supreme Court i 

Carmody v. Toll Brothers Inc. En utdelning av en teckningsoption med rätt att teckna en 

tusendels preferensaktie av serie A skulle ske till aktieägarna i målbolaget. Varje innehavd 

stamaktie skulle berättiga aktieägaren till att få en teckningsoption. Teckningskursen sattes till 

100 $ och fick utnyttjas vid det tidigaste tillfället av (a) tio arbetsdagar efter att en budgivare 

offentliggjort att denne förvärvat, eller fått möjligheten att förvärva, äganderätten till 15 

procent eller mer av målbolagets stamaktier, eller (b) tio arbetsdagar efter ett offentligt 

uppköpserbjudande som skulle resultera i att någon skulle förvärva äganderätten till 15 

procent eller mer av målbolagets aktier. Rätten att teckna nya aktier gällde upp till tio år efter 

rättighetens inträdande.  

Teckningsoptionernas utspädningsmekanism aktiverades vid särskilda händelser. En 

av dessa var om en person, ett företag eller en grupp av personer eller företag förvärvade 15 

                                                            
148 Bergström & Samuelsson, s. 121. 
149 Unitrin, Inc v. American General Corp. 
150 SOU 1990:1, s. 73 f. 
151 SOU 1990:1, s. 73 f. 
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procent eller mer av målbolagets aktier. Vid en sådan händelse berättigades varje innehavare 

av en teckningsoption att köpa två stamaktier till halva marknadspriset. På så sätt skulle en 

massiv utspädning kunna utföras av oinbjudna budgivares innehav, vilket hade inneburit att 

priset för att förvärva målbolaget hade ökat kraftigt. Den ursprungliga rättigheten att teckna 

en tusendels preferensaktie kan med andra ord sägas vara en rättighet som endast givits för att 

möjliggöra distributionen av teckningsoptioner, utan någon praktisk betydelse på grund av det 

höga teckningspriset. Aktieägarna skulle på så sätt behålla teckningsoptionerna tills ett 

förvärvsförsök inträffade. 

Flip-overs kan bestå av skuldebrev utgivna av målföretaget förenade med en 

teckningsoption som ger rätt till nyteckning av aktier i ett övertagande företag till förmånlig 

kurs vid viss händelse.152 Följande framställning exemplifierar funktionen av en flip-over. I 

målföretaget finns aktier av serie A som inte är noterade på börsen och aktier av serie B som 

är noterade. A-aktieägarna har givits rätt att teckna skuldebrev som är förenade med 

teckningsrättsoptioner som ger rätt till teckning av aktier till förmånlig kurs i det bolag som 

försöker genomföra en fusion med målföretaget efter ett fientligt företagsförvärv. Rätten till 

nyteckning i det övertagande bolaget förutsätter att målbolagets bolagsordning villkorar ett 

eventuellt fusionsavtal mellan det övertagandeföretaget och målföretaget av att flip-over-

bestämmelsen iakttas av det övertagande företaget.153 

Som nämnts i inledningen till detta kapitel är riktade emissioner ett av få exempel 

som räknas upp i LUA:s förarbeten på åtgärder som typiskt sett är förbjudna.154 Dessutom 

framgår det som sagt av takeover-direktivet att målbolagsstyrelsen särskilt behöver 

bolagsstämmans godkännande innan den genomför sådan aktieemission som kan leda till att 

budgivaren varaktigt hindras från att få kontroll över målbolaget.155 Att späda ut budgivaren 

genom emissioner när målbolaget får kännedom om ett nära förestående bud är med andra ord 

som regel förbjudet enligt styrelseneutralitetsregeln, då det allvarligt skulle försvåra 

budgivarens framgångsutsikter. Detsamma borde gälla emission av teckningsoptioner 

eftersom även detta skulle göra förvärvet dyrare, även om emission av teckningsoptioner inte 

nämns explicit i förarbetena som en åtgärd som kräver bolagsstämmobeslut. Även här får 

dock omfattningen av teckningsoptionerna betydelse. En mindre sådan för att möjliggöra 

                                                            
152 SOU 1990:1, s. 73 f. 
153 SOU 1990:1, s. 73 f. 
154 Prop. 2005/06:140, s. 109. 
155 Takeover-direktivet, artikel 9.2. 
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leverans av teckningsoptioner till ett incitamentsprogram borde inte utgöra något problem 

enligt styrelseneutralitetsregeln om utspädningseffekten är liten. 

Även om det hade varit omöjligt för ett svenskt aktiebolag som handlas på en 

reglerad marknad att införa ett poison pill vid ett uppköpserbjudande träffar inte regeln 

utländska bolag med aktier noterade på exempelvis Stockholmsbörsen. Detta eftersom 

styrelseneutralitetsregeln i LUA endast omfattar svenska aktiebolag vars aktier är upptagna 

till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Ett senare 

exempel är Lundin Mining Corporations försvar mot den fientliga budgivaren Equinox. 

Ledningen i Lundin Mining Corporation motiverade försvarsåtgärden med att ledningen 

skulle ges tid att identifiera, utveckla och förhandla alternativ för att maximera 

aktieägarvärdet. Målet med optionsplanen var också att säkra likabehandling aktieägarna 

emellan och ge aktieägarna tid att utvärdera eventuella alternativa uppköpserbjudanden utan 

tidspress. Målbolagsledningen gav ut en option till aktieägarna för varje stamaktie dessa 

innehade. Inlösen kunde begäras av optionsinnehavaren om en spekulant till bolaget 

uppnådde en ägarandel om 20 procent eller mer. Inlösenpriset sattes till en stor rabatt mot den 

rådande aktiekursen. Försvarsåtgärden satte effektivt stopp för uppköpserbjudandet.  

4.5. Tillgångsrelaterade försvarsåtgärder 

4.5.1. Avyttring och förvärv av tillgångar 

Vid ett uppköpserbjudande skulle målbolaget kunna sälja viktiga tillgångar som budgivaren är 

intresserad av till ett utomstående bolag. Detta kallas ofta i anglosaxisk doktrin för ett crown 

jewel defence. Om en stor del av budgivarens incitament bakom uppköpserbjudandet ligger i 

att komma över målbolagets tillgångar, som exempelvis nyckelpatent och fastigheter, lär 

budgivarens intresse då snabbt svalna. Avyttring av tillgångar nämns i förarbetena till 

styrelseneutralitetsregeln i den exemplifierande lista på försvarsåtgärder som typiskt sett är 

förbjudna utan bolagsstämmobeslut.156 Alla avyttringar av tillgångar är självklart inte 

förbjudna. Eftersom det krävs att avyttringen är ägnad att försämra förutsättningarna för 

erbjudandets lämnande eller genomförande enligt styrelseneutralitetsregeln borde det inte 

krävas bolagsstämmobeslut innan mindre avyttringar av t.ex. dotterbolag som förvärvaren inte 

är intresserad genomförs. 

                                                            
156 Prop. 2005/06:140, s. 110. 
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Några vägledande utgångspunkter för bedömningen kan hämtas ur Takeover Code. 

Takeover Code tillämpar ett synsätt som dels är inriktat på tillgångens generella betydelse för 

målbolaget och dels åtgärder som kan försvåra eller förhindra budet i största allmänhet.157. I 

den aktuella regel finns ett förbud mot försäljning, undanskaffande av eller förvärvande, eller 

överenskommelse att avyttra, undanskaffa eller förvärva tillgångar av väsentliga storlek.158  I 

Takeover Code ska väsentlig storlek generellt bedömas utifrån: (a) det sammanlagda värdet 

på tillgångarna under beaktande i förhållande till det sammanlagda marknadsvärdet på 

målbolagets samtliga aktier, (b) det sammanlagda värdet på tillgångarna i förhållande till det 

sammanlagda marknadsvärdet på samtliga av målbolagets tillgångar och (c) rörelseresultatet 

(vinst före skatt och ränta) som är hänförligt till den tillgång som ska avyttras eller förvärvas i 

förhållande till målbolagets rörelseresultat. En transaktion som innefattar 10 procent av ett 

målbolags tillgångar har framlagts som ett riktvärde för vad som är av väsentlig storlek enligt 

Takeover Code. Även andra tillgångar kan dock anses vara av väsentlig storlek om tillgången 

är av särskild betydelse.159 Listan är endast exemplifierande och såklart inte direkt tillämplig i 

Sverige, annat än som ett tolkningsverktyg, men ger en god bild av vad som ska beaktas. Det 

ska dock noteras att avyttringen av ett dotterbolag utan rörelseresultat kan vara av sådan 

betydelse för budgivaren att denne väljer att inte genomföra uppköpserbjudandet.  

Styrelseneutralitetsregeln i LUA utgår genom sin ordalydelse enbart från tillgångens 

betydelse för budgivare generellt. Att transaktionen ska vara ägnad att försämra 

förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande innebär som konstaterats 

tidigare att åtgärden typiskt sett ska orsaka en försämring för uppköpserbjudandets 

förutsättningar. En helhetsbedömning måste därför vidtas för att fastställa om avyttringen 

eller förvärvet typiskt sett skulle få en budgivare att avstå från att lämna budet eller om budets 

lämnande skulle försvåras. Hur Aktiemarknadsnämnden skulle ställa sig till en avyttring av en 

tillgång som en specifik budgivare är ute efter, men som typiskt sett inte skulle få andra 

budgivare att avstå att lämna ett uppköpserbjudande är oklart. Vid en ändamålstolkning av 

styrelseneutralitetsregeln i LUA är det möjligt att en sådan transaktion hade varit otillåten, 

trots regelns ordalydelse. 

                                                            
157 21.1 (a) förbjuder åtgärder som generellt försvårar uppköpserbjudandets framgångsutsikter och 21.1 (b) (iv) förbjuder 

avyttrande eller förvärv av tillgångar av väsentlig storlek. 
158 Det ska noteras att Takeover Code använder begreppet ”material amount” och inte väsentlig storlek. Ofta har dock denna 

översättning gjorts mellan engelskspråkiga och svenskspråkiga versioner av direktiv och förordningar. 
159 Takeover Code, notes on Rule 21.1 (b). 
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4.5.2. Avgångsvederlag till målbolagsledningen 

En åtgärd som kan försvåra ett uppköpserbjudandes utsikter till framgång är om 

målbolagsstyrelsen ger den verkställande direktören eller andra i ledningsgruppen en så kallad 

golden parachute. En golden parachute innebär att målbolagets styrelse, när de får kännedom 

om ett fientligt uppköpshot, ger den verkställande direktören eller andra i ledande ställning 

möjlighet till stora avgångsvederlag. Avgångsvederlagen kan exempelvis aktualiseras om 

ledningen blir uppsagd, eftersom att förvärvaren vill göra förändringar i verksamheten. Det 

kan också göras genom införandet av en kontrollskiftesklausul i ledningens anställningsavtal 

som innebär att om ett kontrollskifte sker så får ledningen säga upp sig och få ett vederlag. 

Ofta är det av stor vikt för en budgivare att kunna hålla kvar ledningen i målbolaget. Det är 

ledningen som vet hur målbolaget driver sina affärer och sitter på ingående kunskap om 

verksamheten. Om ledningen har möjlighet att säga upp sig och få med sig ett stort 

avgångsvederlag hade detta motverkat uppköpserbjudandet. Dels på grund av kostnaderna 

som avgångsvederlagen hade medfört och dels för att målbolaget långsiktigt skulle få det 

svårare att framgångsrikt bedriva sin verksamhet utan sin ledning. 

Att genomföra en uttömmande analys om avgångsvederlag för företagsledningar blir 

svårt då det hade utgjort ett lämpligt ämne för ett examensarbete i sig. Dock kan några 

synpunkter ur ett försvarsåtgärdsperspektiv framställas. Att vid kännedom om ett nära 

förestående bud skriva in kontrollskiftesklausuler i målbolagsledningens anställningsavtal 

borde träffas av styrelseneutralitetsregeln i LUA och således inte vara genomförbart utan 

stämmobeslut. Det är styrelsen som fastställer ersättning för den verkställande direktören och 

det är den verkställande direktören som fastställer lönerna för den övriga ledningen. 

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare måste dock tas upp som förslag på 

varje bolagsstämma i aktiebolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad i 

Sverige.160 I riktlinjerna får det föreskrivas att styrelsen får frångå riktlinjerna om det finns 

skäl för det i enskilda fall.161 

 Riktlinjerna inskränker styrelsens möjlighet att införa stora avgångsvederlag utan 

aktieägarnas stöd. Att aktieägarna skulle vara positivt inställda till avgångsvederlag i sådan 

storleksordning att ett uppköpserbjudande kan hotas ställer jag mig tveksam till. Ur ett 

aktiemarknadsrättsligt perspektiv har Aktiemarknadsnämnden tagit ställning till om 

                                                            
160 8 kap. 51–52 §§ ABL samt 7 kap. 61 § ABL. Denna så kallade say on pay-struktur kommer bli än mer stram och 

detaljerad i och med införandet av direktiv 2017/828. 
161 8 kap. 53 §§ ABL. 
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kontrollskiftesklausuler är förenliga med god sed på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden 

konstaterade att denna typ av klausuler inte är ovanliga i avtal med verkställande direktörer 

och att det inte fanns anledning att från synpunkten god sed på aktiemarknaden ifrågasätta 

avtalet.162  

Svensk kod för bolagsstyrning stadgar att fast lön under uppsägningstid och 

avgångsvederlag sammantaget inte ska överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 

två år.163 Visserligen är inte svensk kod för bolagsstyrning förenad med direkta sanktioner, 

utan tillämpar istället följ eller förklara-modellen.164 Företag undviker dock att avvika från 

koden. Sammanfattningsvis kan konstateras att kontrollskiftesklausuler kan införas i den 

verkställande direktörens och den övriga ledningens anställningsavtal. 

Styrelseneutralitetsregeln i LUA hindrar målbolagets styrelse och verkställande direktör från 

att införa klausulerna när ett bud är nära förestående och de fått kännedom om budet. 

Åtminstone om klausulerna är av sådan karaktär att uppköpserbjudandet skulle hotas. 

Storleken på avgångsvederlagen begränsas dock av regler i ABL och Svensk kod från 

bolagsstyrning som, oavsett om styrelseneutralitetsregeln i LUA blir tillämplig, försvårar 

sådana konstruktioner. 

  

                                                            
162 AMN 2002:13. 
163 9.8, Svensk kod för bolagsstyrning. 
164 10.1, Svensk kod för bolagsstyrning. 
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5. Sammanfattande analys om försvarsåtgärders tillåtlighet  

Sverige har valt att implementera takeover-direktivet fullt ut, utan att använda möjligheten att 

undanta bestämmelserna om försvarsåtgärder. Detta har lett till en starkt inskränkt möjlighet 

för styrelsen att genomföra försvarsåtgärder vid fientliga uppköpserbjudanden. Strukturella 

och bolagsordningsrelaterade försvarsåtgärder påverkas inte nämnvärt av 

styrelseneutralitetsregeln eftersom åtgärderna ofta kräver mycket tid eller ändringar i 

bolagsordningen, varför beslut av bolagsstämman ändå krävs. Viljan att på förhand införa 

sådana ändringar borde vara små bland aktieägarna, då det skulle flytta över makt från 

aktieägarna till bolagets ledning.  

Associationsrättsliga regler hindrar också vissa försvarsåtgärder från att kunna vidtas 

innan målbolagets ledning får kännedom om ett förestående uppköpserbjudande, vilket 

förevisats i diskussionen om ändrade förutsättningar för tillsättande av styrelse och 

rösträttsinskränkningar. Dessutom hindrar börsens regler inskränkningar i aktiers 

överlåtbarhet. En kraftfull försvarsåtgärd är differentierat röstvärde mellan olika aktieslag. 

Visserligen är det ingen renodlad försvarsåtgärd, men likväl förstärks kontrollaktieägarens 

makt över målbolaget, varför ett övertagande utan kontrollaktieägarens medverkan försvåras. 

Det ska dock noteras att en motvilja mot uppköpserbjudandet från kontrollaktieägare ändå 

hade stoppat uppköpserbjudandet eftersom tvångsinlösensgränsen inte kan nås utan att de 

säljer. 

 Informationsrelaterade åtgärder synes vara den vanligaste åtgärden som vidtas 

av målbolagens ledningar. Det är inte bara en möjlighet att göra ett uttalande om 

uppköpserbjudandet, utan också en plikt enligt takeover-reglerna. I uttalandena kan 

ledningarna utveckla sin syn på budet och rekommendera aktieägarna att acceptera eller 

förkasta uppköpserbjudanden. De synes också vara helt lagenliga, så länge uttalandena är 

sanningsenliga. Informationskampanjerna får även utsträcka sig till att kontakta budgivares 

aktieägare, för att på så sätt undergräva budets framgångsutsikter. Att försätta en budgivare i 

insiderposition för att försvåra uppköpserbjudandets avlämnande eller genomförande, genom 

att kontinuerligt tillse att budgivaren får insiderinformation, skulle definitivt anses stå i strid 

med styrelseneutralitetsregeln.  

Att eftersöka alternativa budgivare är tillåtet enligt styrelseneutralitetsregeln i LUA. 

Tanken är att det skulle ligga i aktieägarnas intresse att en auktionsliknande situation uppstår 

då det skulle leda till en högre budpremie. Om möjligheten för målbolagets ledning att 
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eftersöka en alternativ budgivare även utsträcker sig till att eftersöka en budgivare som är 

villig att lägga ett partiellt bud är mer oklart. I argumentationen om frågan sluter jag mig till 

att det är mest logiskt att så är fallet, även om oenighet råder. Någon internationell praxis eller 

doktrin har inte avhandlat frågan eftersom den inte har någon större praktisk betydelse då det 

på förhand är svårt att veta om en alternativ budgivare kommer att lägga ett partiellt eller 

fullständigt uppköpserbjudande. 

 Målbolagets ledning har ingen skyldighet att samarbeta med budgivaren enligt 

styrelseneutralitetsregeln i LUA, vilket framgått tydligt i AMN 2006:55 och AMN 2017:25. 

Det ska noteras att kontakter med myndigheter och Aktiemarknadsnämnden som endast 

vidtagits för att störa budprocessen och inte är sakligt motiverade skulle kunna utgöra en 

otillåten försvarsåtgärd. Det ska också framhållas att en skyldighet att tillåta en due diligence 

kan följa av andra rättsregler och principer än styrelseneutralitetsregeln i LUA. Målbolagets 

ledning måste verka för aktieägarnas bästa. Att under alla omständigheter förhindra en due 

diligence kan därför strida mot den plikten. 

 Aktieförvärv i budgivaren är en otillåten åtgärd enligt styrelseneutralitetsregeln, 

för det fall att förvärven skulle kunna försvåra budet. Detta har illustrerats i AMN 2014:11, 

där förvärven inte hämmade budets framgångsutsikter eftersom uppköpserbjudandet 

förklarats ovillkorat och fullföljts. Att lägga ett motbud, alltså ett uppköpserbjudande, på 

budgivaren är säkerligen en försvarsåtgärd som förhindras av styrelseneutralitetsregeln i 

LUA. Återköp av egna aktier räknas upp i förarbetena som en åtgärd som kräver 

bolagsstämmobeslut för att få genomföras enligt styrelseneutralitetsregeln i LUA. Att det 

skulle vara en åtgärd som är så principiellt försvårande att den alltid ska anses förbjuden utan 

ytterligare bolagsstämmobeslut finner jag tveksamt. Det kan dock vara så att i vissa 

situationer, där omfattande återköp genomförs, kan kapitalstrukturen i målbolaget förändras i 

sådan omfattning att dubier uppstår för budgivaren. 

 Försäljning av egna aktier utgör andra sidan av samma mynt som återköp av egna 

aktier. Eftersom återköp räknas upp som en åtgärd som kräver bolagsstämmobeslut enligt 

styrelseneutralitetsregeln borde slutsatsen enkelt kunna dra att försäljning av egna aktier 

därför borde vara förbjudna enligt styrelseneutralitetsregeln i LUA, om inte 

bolagsstämmobeslut inhämtas i frågan. Så enkelt är det dock inte. I vissa fall skulle aktierna 

som avyttras kunna hamna i ägo hos aktieägare som är fientligt inställda till 

uppköpserbjudandet. Det är dock tveksamt att fastslå att försäljningar av egna aktier generellt 

är en sådan åtgärd som skulle kräva ett bolagsstämmobeslut. Olika typer av utspädningar 
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genom emissioner är också en sådan åtgärd som räknas upp i förarbetena till LUA, samt även 

i takeover-direktivet. Det är tydligt att emissioner skulle kunna stoppa och försvåra 

uppköpserbjudande genom deras utspädande effekt och därmed är otillåtet enligt 

styrelseneutralitetsregeln i LUA. Denna typ av åtgärder har dock använts som en 

försvarsåtgärd av ett utländskt bolag på Stockholmsbörsen. 

Förvärv och avyttring av tillgångar kan användas som en försvarsåtgärd. Genom att 

förändra uppköpsobjektet i grunden kan budgivarens motivation till att fullgöra 

uppköpserbjudandet minska drastiskt. Var gränsen går för beslut om avyttringar och förvärv 

av tillgångar utan bolagsstämmobeslut är svårt att säga. Frågan har inte behandlats av 

Aktiemarknadsnämnden så några generella riktvärden finns inte för tillfället. Stöd för 

tolkningen kan dock hämtas från Takeover Code som anger att avyttringar och förvärv som är 

av väsentlig storlek kräver bolagsstämmobeslut. Förhöjda avgångsvederlag till målbolagets 

ledning och införandet av kontrollskiftesklausuler kan innebära otillåtna försvarsåtgärder om 

förändringarna av anställningsvillkoren sker när information om ett förestående 

uppköpserbjudande når målbolaget. Styrelseneutralitetsregeln kan med andra ord kräva att 

bolagsstämmobeslut erfordras för sådana ändringar, men även andra associationsrättsliga 

regler och självreglering inskränker möjligheterna.  
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6. Synpunkter på nuvarande reglering av försvarsåtgärder 

Överlag är det svenska regelverket som reglerar försvarsåtgärder välfungerande. Det finns 

dock vissa synpunkter som skulle kunna framföras. Det är i enlighet med den svenska 

lagstiftningsmodellen inom aktiemarknadsrätt att ge utrymme för självreglering och möjlighet 

för Aktiemarknadsnämnden att anpassa tillämpningen av lagstiftningen till aktiemarknadens 

realitet. Samtidigt innebär inte det att reglerna får bli otydliga. Osäkerhet skapar kostnader för 

aktiemarknadsbolagen och Aktiemarknadsnämnden har inte i någon större utsträckning uttalat 

sig om vissa av frågorna som avhandlats i detta examensarbete. Vissa av frågorna är av stor 

betydelse och som framgått av detta arbete är åsikterna splittrade.  

Visserligen kan det faktum att Aktiemarknadsnämnden inte gjort uttalanden om 

delvis genomförda åtgärder tas som intäkt för att frågan inte skapar oreda i praktiken. 

Avsaknaden av uttalanden kan dock också innebära att frågorna tröskas igenom på 

advokatbyråer runt om i landet i samband med varje uppköpserbjudande. Större tydlighet 

leder till lägre transaktionskostnader och därmed också en mer välfungerande 

förvärvsmarknad. Jag finner därför att följande frågor skulle behöva klargöras genom 

uttalanden av Aktiemarknadsnämnden och i vissa fall rättas till i lagstiftningen: 

1. Rekvisitet att en åtgärd ska vara ägnat att försämra förutsättningarna för 

erbjudandets lämnande eller genomförande i styrelseneutralitetsregeln i LUA är en trubbig 

formulering. Lokutionen ägnad att anger att det är åtgärder som typiskt sett försämrar 

förutsättningarna för erbjudandet som är förbjudna utan bolagsstämmobeslut. Varje budgivare 

har unika incitament för att lägga ett uppköpserbjudande och varje målbolag är ett unikt 

uppköpsobjekt. När bestämmelsen infördes var många av våra storbolag verksamma inom 

verkstads- och tillverkningsindustrin. I takt med digitaliseringen har en ny typ av bolag växt 

fram. De nya bolagen har ofta en stor mängd immateriella rättigheter som en budgivare skulle 

kunna försöka komma åt genom ett uppköpserbjudande. Om en budgivare skulle avge ett 

uppköpserbjudande för att komma åt en av dessa rättigheter skulle det vara svårt att hävda att 

en avyttring av just den specifika rättigheten till en tredje part typiskt sett skulle försvåra ett 

uppköpserbjudande. Lokutionens prognosticerande verkan fungerar även åt andra hållet 

genom att förbjuda åtgärder som inte alls i just det specifika fallet skulle försämra 

uppköpserbjudandets framgångsutsikter. Att ta bort ägnat att ur styrelseneutralietsregeln i 

LUA hade gjort att åtgärder som försämrar budets förutsättningar förbjuds, men då utifrån en 

sammantagen bedömning för den specifika åtgärden. 
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2. Ett uttalande av Aktiemarknadsnämnden om delvis genomförda åtgärder 

innefattas i styrelseneutralitetsregeln i LUA:s krav på bolagsstämmobeslut för att få slutföras 

hade varit på sin plats. Syftet med styrelseneutralitetsregeln i LUA är inte att lamslå bolag 

som är föremål för uppköpserbjudanden. Det skulle skada både budgivaren och målbolaget. 

Samtidigt är inte tanken att målbolagets ledning ska ha en möjlighet att kringgå 

styrelseneutralitetsregeln genom att hävda att åtgärden var påbörjan innan de fick kännedom 

om uppköpserbjudandet. Klargörandet kan antingen ske genom att Aktiemarknadsnämnden 

uttalar sig om vilka typer av åtgärder som får slutföras och under vilka omständigheter eller 

hänvisa till dispensinstitutet. I Takeover Code har frågan om delvis genomförda åtgärder lösts 

genom att Takeover Panel ska uttala sig om åtgärden får slutföras om åtgärden skulle vara av 

sådan karaktär att bolagsstämmobeslut annars skulle behövts. Möjligen är det också en väg 

framåt för den svenska regleringen. 

3. Ett uttalande eller lagändring i styrelseneutralitetsregeln i LUA hade behövts för 

att klargöra innebörden av att målbolagets ledning får söka efter partiella alternativa 

erbjudande. Även om frågan inte är av brådskande karaktär, då endast ett tiotal 

uppköpserbjudanden av totalt 358 under perioden 1990–2004 var partiella, hade ett 

förtydligande varit på sin plats. 

4. Inget uttalande har gjorts av Aktiemarknadsnämnden rörande avyttring och 

förvärv av tillgångar när styrelseneutralitetsregeln är tillämplig. Eftersom 

styrelseneutralitetsregeln har implementerats i LUA och inte i självreglering som i 

Storbritannien gavs ingen möjlighet att i anslutning till styrelseneutralitetsregeln ange 

riktvärden som i Takeover Code. Avsaknaden av förtydligande från Aktiemarknadsnämnden 

kan dock i detta fall tolkas som att det inte uppstått problem på grund av denna fråga. Det 

borde dock vara angeläget att tydliggöra för målbolag att mindre transaktioner som inte hotar 

uppköpserbjudandeten får genomföras och inom vilken ram denna möjlighet ges.  

5. Styrelseneutralitetsregeln i LUA gäller idag endast för svenska aktiebolag vars 

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För Takeover Code i Storbritannien finns inga 

sådana begränsningar att det endast är inhemska bolag med noterade aktier som innefattas av 

regelverket. I takeover-direktivet finns inte heller en begränsning för att 

styrelseneutralitetsregeln endast ska gälla inhemska bolag. Det är problematiskt att reglera 

andra länders bolags handlingsmöjligheter. En motvilja mot att reglera utländska bolag finns 

såklart också eftersom det kan leda till att de företrädesvis kanadensiska och amerikanska 

bolag med noterade aktier på Stockholmsbörsen möjligen hade försökt att avnotera sig om så 
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vore fallet. Likväl framstår det som rimligt att om de ska noteras vid en svensk börs borde 

möjligheten ses över att även de utländska bolagen ska innefattas av styrelseneutralitetsregeln. 

Att skapa ett level playing field som var ett av takeover-direktivets mål är svårt att uppnå om 

vissa bolag får vidta försvarsåtgärder medan det är förbjudet för andra. 

6. Vid nästa revidering av LUA borde de exemplifierande åtgärderna i lagens 

förarbeten ses över. Som förevisats i detta arbete är det inte klart hur dessa åtgärder skulle 

försämra ett uppköpserbjudandes framgångsutsikter. Att de finns uppräknade i förarbetena 

kan därför skapa onödig förvirring om vilka åtgärder som faktiskt får vidtas enligt 

styrelseneutralitetsregeln i LUA.  
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