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Sammanfattning
Budpliktsregleringen innebär att en aktieägare som uppnår ett trettioprocentigt röstinnehav i 

ett publikt aktiebolag är skyldig att lämna ett offentligt uppköpserbjudande riktat till övriga 

aktieägare avseende samtliga bolagets aktier. Syftet är att minoritetsägare skall skyddas när ett 

kontrollägarskifte sker, och dessa ges därför möjligheten att lämna bolaget till följd av detta, 

genom att den nye kontrollägaren kan tvingas förvärva deras aktier.

 Utifrån  den  ekonomiska  forskning  och  teoribildning  som  finns  på  området  kan 

ifrågasättas  om en  sådan  lagstiftning  är  lämplig  för  den  svenska  marknaden.  Budplikten 

fördyrar och försvårar kontrollägarskiften och regleringen gör därmed ingrepp i marknaden 

för företagskontroll. Denna marknad har viktiga samhällsekonomiska funktioner att fylla då 

den möjliggör optimal resursallokering och lindrar agentproblem eftersom ett misskött bolag 

är ett attraktivt mål för kontrollförvärv. Det är såväl enklare som billigare att förvärva kontroll 

i  ett  lågt  värderat  bolag  för  att  effektivisera  verksamheten.  Förvärv  som  hade  medfört 

verksamhetseffektivisering uteblir sannolikt till följd av regleringen. Då effektivt skötta bolag 

är en drivande kraft för ekonomisk tillväxt framstår regleringen som skadlig för den svenska 

samhällsekonomin. 

En  reglering  med  sådan  effekt  skulle  kunna  rättfärdigas  med  att  den  skyddar 

minoritetsägare  och  därmed  säkrar  aktiemarknadens  förtroende  och  bolagens  tillgång  till 

investerare.  De  empiriska  undersökningar  som  studerat  den  svenska  marknaden  för 

företagskontroll  tyder  dock  på  att  övriga  aktieägare  gynnas  vid  ett  kontrollägarskifte. 

Därutöver  verkar  det  som om minoritetsägarna  i  ett  publikt  aktiebolag  bereds  tillräckligt 

skydd  genom  den  aktiebolagsrättsliga  lagstiftningen,  som  tillhandahåller  särskilda 

minoritetsskyddsmekanismer,  och  i  många fall  kräver  kvalificerad  röstmajoritet  för  att  en 

ägare skall kunna fatta viktiga bolagsbeslut. 

Sammanfattningsvis ter sig, om inte budplikten, så åtminstone den innehavsgräns som 

utlöser budplikt direkt olämplig för den svenska marknaden. 
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1. Inledning

"The answer is not to be found in any legal principles. Essentially, it is a question of balancing 

the effect that a mandatory bid rule would have on companies ownership against the risk that 

changes in control could adversely affect other shareholders".1

Orden är Rolf  Skogs,  från slutkommentaren i  den kritiska analys  där han svarar  på 

frågan "Does Sweden Need A Mandatory Bid Rule?", och det är  i detta citat  förevarande 

framställning tar sitt avstamp. Rolf Skogs artikel från 1994 författades fem år innan Sveriges 

första budpliktsregler infördes genom självreglering 1999, men citatet framstår som än mer 

aktuellt idag, då budplikten numera finns reglerad i 3 kap 1 § Lag (2006:451) om offentliga 

uppköpserbjudanden  på  aktiemarknaden  (LUA).  Lagen  föranleddes  av  EU-direktiv 

2004/25/EG. Dessförinnan hade den svenska lagstiftaren till följd av tre betänkanden, SOU 

1989:72, 1990:1, och 1997:22 avfärdat införandet av en budpliktslagstiftning för svensk del.

Budpliktens innebörd är att en juridisk eller fysisk person som förvärvar tre tiondelar 

eller  mer  av  rösterna  i  ett  noterat  aktiebolag  är  skyldig  att  lämna  ett  offentligt 

uppköpserbjudande till övriga aktieägare avseende samtliga aktier. Då denna gräns passeras 

skall  förvärvaren omedelbart  offentliggöra storleken av sitt  innehav,  och sedan inom fyra 

veckor fullgöra sin budplikt. Anledningen till att budplikten inträder vid förvärv av just tre 

tiondelar av rösterna är att ett sådant innehav regelmässigt ansetts vara av en sådan storlek att 

innehavaren har ett  bestämmande inflytande och kan utöva effektiv kontroll  över bolaget, 

denne anses vara bolagets kontrollägare.2 Den nye kontrollägaren har dock i 7 kap 5 § givits 

möjlighet att ansöka om dispens för att befrias från sin budplikt. 

Rolf Skogs citat belyser vikten av att frågan om budpliktens existensberättigande inte 

besvaras  enbart  genom användandet  av  juridiska  principer.  Istället  bör  svaret  sökas  i  de 

positiva och negativa effekter budplikten innebär för de parter som berörs av denna. Dessa 

parter är inte enbart aktieägarkollektivet i det publika bolag som blir föremål för budplikt. När 

ett individuellt budpliktsförfarande väl inletts berör villkoren för denna visserligen främst den 

budpliktige  och  dem  övriga  aktieägare  som  har  att  ta  ställning  till  erbjudandet,  men 

regleringen som sådan kan tänkas ha mer långtgående effekter. Exempelvis torde budplikten 

1 Skog (1994), s. 20
2 jfr prop 2005/06:140 s. 56, jfr även Skog (1994) s. 5
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ha  en  begränsande  verkan  på  antalet  kontrollägarskiften  som  genomförs,  då  regleringen 

påverkar marknaden för företagskontroll.3 Denna marknad berör nuvarande och potentiella 

framtida  kontrollägare,  minoritetsaktieägare,  såväl  som  bolagets  värdeskapande,  och  har 

därmed betydelse för samhället i ett bredare perspektiv, med tanke på aktiebolagets centrala 

roll i vår moderna samhällsekonomi.4 

I propositionen har lagstiftaren i samband med dispensförfarandet konstaterat att detta 

skall utgå från syftet med budpliktsreglerna, "att möjliggöra för övriga aktieägare att lämna 

bolaget  vid  kontrollskifte".5 Syftet  med  budpliktsreglerna  kan  därmed  konstateras  vara 

förstärkt  minoritetsskydd,  vilket  är  en  fråga  som  typiskt  sett  brukar  väcka  lagstiftarens 

intresse. Då en dispensfråga avgörs skall dock en helhetsbedömning göras med beaktande av 

"aktieägarkollektivets  intresse".  Aktieägarkollektivets  intresse  brukar  rent  krasst  ses  som 

ekonomiskt.6 Det  intresse  som väger  tyngst  skall  ligga  till  grund  för  dispensbeslutet,  en 

avvägning skall med andra ord göras mellan juridiska motiv och ekonomiska intressen inom 

ramen  för  dispensförfarandet.  Föreliggande  framställning  skall  dock  undersöka  huruvida 

dylika avvägningar bör tillmätas större betydelse avseende frågan om budpliktens utformning 

och om den överhuvudtaget lämpar sig för lagstiftning. 

1.1 Problemformulering
Denna  framställning  skall  undersöka  vilka  skäl  som  kan  tänkas  tala  för  respektive  mot 

budpliktsregleringen,  utifrån  såväl  relevant  ekonomisk  teoribildning  som  ett  juridiskt 

perspektiv. Med relevant ekonomisk teoribildning menas, inom ramen för detta arbete, sådan 

forskning  som  rör  kontrollägande,  offentliga  uppköpserbjudanden,  rättsekonomi  och 

bolagsstyrning.  Det  juridiska  perspektivet  behandlar  såväl  generella  krav  som  brukar 

diskuteras av lagstiftaren i samband med finansiell reglering, de specifika motiv som föranlett 

budpliktsregleringen, och vilka argument som framförts i den juridiska debatten.

Frågeställningen blir som följer; Är den i Sverige lagstadgade budplikten lämplig utifrån ett  

ekonomiskt och juridiskt perspektiv? 

3 Sevenius (2008), s. 317
4 jfr Damodaran
5 Prop. 2005/06:140 s. 57
6 jfr ABL 3:3, bör även finnas något börsrättsligt om detta mht "aktieägarnas bästa"

7



I  frågeställningen ryms dels  huruvida en budplikt  över  huvudtaget  ter  sig motiverad med 

hänsyn till såväl ekonomiska som juridiska ställningstaganden. Därutöver inbegrips huruvida 

den  specifika  utformningen  är  lämplig  eller  om  den  kan  anpassas  bättre  till  svenska 

förhållanden. 

Vidare skall beskrivas huruvida det tas hänsyn till skäl mot budplikten inom ramen för 

nuvarande ordning, vilket skulle innebära att de negativa effekter som regleringen kan tänkas 

medföra lindras. Detta görs genom att undersöka i vilken utsträckning dispens meddelas på 

grund av ekonomiska hänsyn som kan tänkas tala mot budplikt.

Därutöver  studeras  om de  juridiska  motiven  som  föranlett  regleringen  tillgodoses 

genom annan lagstiftning. Detta har relevans för att utröna hur stort behovet av budplikt är för 

att tillgodose de motiv som framförts.  Härvid kommer minoritetsskyddet i aktiebolagslagen 

att redogöras för, då det är just minoritetsaktieägare i publika aktiebolag som budplikten är 

avsedd att skydda. 

1.1.2 Delfrågeställningar
I anledning av det ovanstående kan följande delfrågeställningar utrönas;

Vilka  ekonomiska  argument  och  teorier  kan  framföras  för  respektive  mot  en  svensk  

budpliktsreglering?

Om det finns ekonomiska skäl som talar mot en budplikt, tas det isåfall hänsyn till dessa inom  

ramen för dispensförfarandet?

Vilka juridiska ändamål ska lagstiftningen tillgodose?

Tillgodoses dessa ändamål genom annan lagstiftning?

Framstår lagstiftningen som motiverad vid en avvägning av de skäl som talar för respektive  

mot budplikt?

Om budplikten bör behållas, finns det då skäl att förändra dess utformning?

1.2 Syfte
Framställningens syfte  är  att  belysa  den svenska lagstiftningen kring budplikten  och dess 

lämplighet  utifrån såväl ekonomisk teoribildning som ett  juridiskt  perspektiv.  Målet  är  att 
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bredda perspektivet, då juridiska framställningar rörande budplikt främst verkar ha diskuterat 

konstruktionens  ekonomiska  effekt  antingen  i  förbigående  eller  inom  ramen  för 

dispensförfarandet. Genom att studera de ekonomiska effekter budplikten kan tänkas ha ur ett 

bredare ekonomiskt perspektiv inom ramen för en juridisk framställning är målet att bidra till 

en mer integrerad syn på budpliktsregleringen och dess lämplighet. 

1.3 Avgränsning
Frånsett de skäl som kan lyftas fram för argumentationen kring regleringen kommer bortses 

från EU-rättsliga aspekter. 

Budpliktens  närmare  konstruktion  och  dess  historiska  bakgrund  kommer  endast 

redogöras för i den mån aspekter som har relevans för argumentationen kring lagstiftningen 

kan lyftas fram. Detta i linje med framställningens ambition att utgöra en granskning av den 

juridiska konstruktionens effekter snarare än en detaljframställning av förfarandet som sådant. 

Framställningar av det senare slaget är redan vanligt förekommande i börsrättslig litteratur, 

vilka hänvisas till vid intresse för dessa delar av budplikten. 

Aktiemarknadsnämndens dispenspraxis har avgränsats till att studeras under en period 

av sju år, från tiden för LUAs tillämpning och det första därpå följande dispensbeslutet i juni  

2006 fram till beslut fattade under juni månad 2013. Enbart beslut fattade med stöd av LUA 

har granskats. Detta då framställningen tar sin utgångspunkt i budpliktsregleringen såsom den 

konstruerats i nämnda lag, och det förefaller därmed konsekvent att studera den dispenspraxis 

som sammanhänger med denna.

1.4 Metod
En juridisk metod har tillämpats där lagtext med tillhörande förarbeten, doktrin och praxis 

studerast.  Den  centrala  lagtexten  för  framställningen  är  Lag  (2006:451)  om  offentliga 

uppköpserbjudanden  på  aktiemarknaden  (LUA).  Doktrin,  praxis  och  förarbeten  som 

behandlar denna lagtext i vad avser främst budpliktsförfarandet utgör kärnan för det juridiska 

perspektivet. Den praxis som undersökts är Aktiemarknadnämndens dispensavgöranden.  EU-

direktiv  2004/25/EG  har  också  studerats  för  att  utröna  de  skäl  som  där  framförts  för 

budpliktens införande. 

Även  Aktiebolagslag  (2005:551)  (ABL)  och  därtill  hörande  framställningar  har 
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tillmätts särskilt intresse då det är publika bolag och kontrollägandet i dessa som är föremål 

för budpliktsregleringen. Ett uttalat syfte med regleringen är att skydda minoritetsaktieägarna 

i dessa bolag. ABL blir därmed av intresse för att undersöka dels det publika aktiebolagets 

struktur, dels det minoritetsskydd som beretts ägarna genom lagen. 

I begränsad usträckning har förarbeten för annan finansiell  lagstiftning,  såsom  Lag 

(2007:528)  om  värdepappersmarknaden, redogjorts  för  då  de  skäl  för  att  reglera  den 

finansiella  marknaden  som  lyfts  fram  i  dessa  i  viss  mån  även  har  relevans  för  den 

aktiemarknadsrättsliga reglering som budplikt utgör. 

Därutöver  har  den  ekonomiska  doktrin  som berör  de  frågor  som är  relevanta  för 

budpliktsproblematiken studerats, då denna litteratur har betydande värde för frågeställningen. 

En central aspekt av framställningen är begrepp som kontrollägare, kontrollägarskiften och 

offentliga  uppköp,  samt  dess  effekter.  Forskning  kring  detta  återfinns  huvudsakligen  i 

ekonomisk doktrin.

Urvalet av ekonomisk doktrin har åsyftat att inkludera verk som erkänts legitimitet 

genom att de tidigare använts flitigt som refererenser i andra framställningar eller på annat 

sätt framstår som tillförlitliga. Vad gäller de klassiska ekonomiska frågeställningar som avser 

bolagets  mål,  agentkostnader  och  nationalekonomi  har  utgångspunkten  varit  att  inkludera 

moderna verk författade av erkänt kunniga professorer. 

Vad gäller den ekonomiska forskning som mer specifikt avser kontrollägarskiften och 

budplikt  är  denna av mer skiftande karaktär.  Här har användandet  av flitigt  citerade verk 

eftersträvats.  För det individuella kontrollförvärvet har Lucian Bebchuck givits en central roll 

i redogörelsen då han tidigare erkänts i börsrättslig litteratur, såsom Stattins framställning om 

offentliga uppköpserbjudanden.7 

För  specifikt  svenska  förhållanden har  de  empiriska  undersökningar  som bedrivits 

rörande kontrollägarskiften på den svenska marknaden av Stefan Sandström och Bergström & 

Rydqvist studerats.  Även artiklar rörande förekomsten av minoritetsutnyttjande i Sverige och 

svenska  ägarstrukturer  har  studerats  för  att  undersöka  budpliktens  betydelse  för  dessa 

aspekter.

1.5 Disposition
Framställningen  består  av  åtta  kapitel,  där  kapitel  ett  utgör  inledning  och  kapitel  åtta 

7 Stattin (2009), s. 417
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källförteckning. Kapitel två beskriver budpliktens konstruktion i de delar som är relevanta för 

frågeställningen.  Det  tredje  kapitlet  redogör  för  olika  ekonomiska  teoribildningar  samt 

ekonomisk  forskning som har  relevans  för  budplikten  i  Sverige.  Kapitel  fyra  undersöker 

huruvida  dessa  ekonomiska  hänsyn  får  utrymme inom dispenspraxis.  I  det  femte  kapitlet 

anläggs ett juridiskt perspektiv på budplikten där motiv för finansiell lagstiftning generellt 

samt  för  budplikt  specifikt  granskas.  Härvid  granskas  också  de  argument  för  och  emot 

budplikt som varit förhärskande i den juridiska debatten. Det sjätte kapitlet undersöker om de 

juridiska  ändamålen  tillgodoses  i  annan  befintlig  lagstiftning.  Kapitel  sju  utgörs  av  en 

sammanfattande analys och de slutsatser som kan dras av det föregående. Detta kapitel söker 

besvara frågeställningen samt huruvida syftet med uppsatsen uppnåtts. 

Vid behov kommer enskilda avsnitt följas av egna reflektioner, i syfte att sammanfatta 

eller resonera kring det föregående.

1.6 Definitioner
Följande begrepp har central betydelse för framställningen då de kommer återkomma 

genomgående i texten, varför en definition av dessa ter sig önskvärd. Begreppen och dess 

närmare karaktär kommer redogöras för mer ingående löpande i framställningen, men en 

grundläggande förståelse kan antas underlätta läsningen.

1.6.1 Kontrollägare
En kontrollägare utmärker sig gentemot övriga aktieägare då han genom sitt röstinnehav har 

sådant bestämmande inflytande att han kan fatta beslut i bolagsfrågor, och därigenom påverka 

bolagets riktning. För att anses vara en kontrollägare krävs typiskt sett att denne äger det 

största antalet röster i aktieägarkollektivet.8 Härigenom kan denne i praktiken själv utse 

bolagets styrelse.9 

Budplikten så som den reglerats i LUA knyter kontrollägandet till ett trettioprocentigt 

innehav av bolagets röster.10

1.6.2 Kontrollägarskifte

8 Jfr AMNs avgörande 2006:44 där dispens från budplikt meddelades eftersom ett reellt kontrollägarskifte inte 
skett då en aktieägare med större röstinnehav fanns i bolaget

9 Jfr 7:41 ABL, Sandström (2010), s. 246
10 LUA 3:1

11



Ett kontrollägarskifte innebär att det bestämmande inflytandet i bolaget tillkommer en 

ny ägare. Detta innefattar såväl fall där tidigare kontrollägare saknats i bolaget som då 

kontrollen övergått från en sådan till en ny ägare. Angående det senare fallet så kan ett 

kontrollägarskifte ske antingen genom successiva förvärv av aktier så ett bestämmande 

inflytande uppstår eller genom att den tidigare kontrollägaren överlåter sitt kontrollblock till 

en ny ägare. Det senare fallet är det som traditionellt studerats i ekonomisk teoribildning och 

är därför det som regelmässigt avses när kontrollägarskiften diskuteras i kapitel 3. 

Oavsett vilken av de förvärvsformer som använts blir ett genomfört kontrollägarskifte 

som huvudregel föremål för budplikt enligt LUA.11

1.6.3 Offentligt uppköpserbjudande
Ett offentligt uppköpserbjudande är en budgivares erbjudande att förvärva en del eller 

samtliga av ett publikt bolags aktier riktat till samtliga aktieägare i detta bolag.12 Erbjudandet 

skall ske på generella villkor.

Om ett offentligt uppköpserbjudande skall lämnas till följd av att budplikt uppstått 

skall samtliga bolagets aktier omfattas av detta.13

1.6.4 Privat nytta
Privat nytta är sådana värden en kontrollägare kan tillgodogöra sig för egen vinning genom 

sitt bestämmande inflytande. Det kan vara fråga om såväl den status eller de skattefördelar 

positionen innebär som mer tveksamma åtgärder i form av värdeöverföringar från bolaget till 

ägaren som skadar såväl bolaget som övriga aktieägare. Med andra ord, privat nytta kan, men 

behöver inte nödvändigtvis, innefatta minoritetsutnyttjande. Privat nytta är ett accepterat 

begrepp i den ekonomiska teoribildningen, och används för att analysera såväl 

kontrollägarskiften som beslutsfattande i en bredare bemärkelse.14

Möjligheten för en kontrollägare att tillgodogöra sig privat nytta till minoritetägares 

förfång begränsas genom såväl budplikten som åtskilliga bolagsrättsliga regler. 

11 LUA 3:1
12 LUA 1:2 p. 1
13 LUA 3:1 p. 2
14 Bebchuck (1994), s. 8, Bebchuck (1999), s. 13,  Jensen & Meckling (1976), s. 11, Bergström, Högfeldt & 

Molin (1997), s. 4,  Agnblad (2001), s. 3, Holmén & Knopf (2004), s. 1 ff., Nenova (2003), s. 1, Sandström 
(1991), s. 2
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2. Budpliktens konstruktion

2.1 Central lagstiftning
LUA utformades för att  genomföra det så kallade takeover direktivet,  2004/05/EG, 

vars syfte var att harmonisera såväl reglerna om offentliga uppköpserbjudanden som budplikt 

för gemenskapen. För att förstå budplikten krävs kännedom om  vad som karaktäriserar ett 

offentligt uppköpserbjudande, varför det senares innebörd redogörs för först.

Ett  offentligt  uppköpserbjudande,  eller  med  en  mer  internationell  term, 

takeovererbjudande, är ett offentligt erbjudande från en budgivare att förvärva samtliga eller 

en del av ett bolags aktier riktat till dettas aktieägare 1 kap 2 § 1 p. LUA. Regleringen är 

tillämplig enbart då erbjudande lämnas att förvärva ett målbolags aktier som är upptagna på 

en reglerad marknad. Budgivaren kan vara såväl en privat investerare som ett bolag, men skall 

vara bunden av de regler som gäller för marknadsplatsen 2 kap 1 §. Genom detta stadgande 

fastslås att aktörerna är skyldiga att följa börsernas regelverk. Det är med andra ord publika 

bolag  på  reglerade  finansiella  marknadsplatser  som  kan  bli  föremål  för  offentliga 

uppköpserbjudanden  från  budgivare  som  också  har  att  följa  dessa  regler.  Publika  bolag 

kännetecknas av att deras aktier får upptas för handel på börsen, vilket underlättar handel med 

och spridning av dessa jämfört med det privata bolagets aktier.15 

En  viktig  princip  för  förfarandet  vid  ett  offentligt  uppköpserbjudande  är 

likabehandlingsprincipen, vars syfte är att aktieägare i målbolaget skall behandlas rättvist.16 

Detta  uppnås  genom  att  aktieägare  med  samma  typ  av  aktier  skall  erhålla  ett  identiskt 

vederlag för dessa.17 Har för- sido- och efteraffärer genomförts med individuella aktieägare, 

skall det offentliga erbjudandet till övriga aktieägare ske på samma villkor.18 För- sido- och 

efteraffärer är sådana som skett efter individuella förhandlingar med vissa aktieägare, som 

riskerar  att  strida  mot  likabehandlingsprincipen  om  villkoren  i  det  offentliga 

uppköpserbjudandet inte tar dessa i beaktande. 

15 SOU 1997:22, s. 206, Jfr ABL 1 kap 7-8§
16 Detta är en generell norm för aktiemarknaden, se SOU 1997:22, s. 297. Principen kan återfinnas exempelvis i 
börsens självreglering, i Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden II.10
17 Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden II.10
18 Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden II.13 - II.15
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Den övervägande majoriteten av alla offentliga uppköpserbjudanden som genomförts i 

Sverige har  skett  frivilligt.19 Dessa föregås  ofta  av ingående analyser  och innefattar  höga 

transaktionskostnader,  då  ett  framgångsrikt  uppköpserbjudande  som  skapar  värde  i  regel 

förutsätter att vissa synergieffekter är möjliga att uppnå.20 

Budplikten,  som regleras  i  3  kap  1  §  LUA,  innebär  att  en  investerare  under  vissa 

förutsättningar kan tvingas att lämna ett offentligt uppköpserbjudande. För att budplikt skall 

uppstå krävs att en investerare, vare sig han tidigare ägde aktier i målbolaget eller ej, uppnår 

ett röstinnehav som omfattar trettio procent av bolagets samtliga röster. Detta innehav behöver 

ej  uppstå  genom  faktiskt  förvärv  av  aktier,  utan  kan  också  ske  genom  att  ett 

närståendeförhållande  som  uppfyller  någon  av  definitionerna  i  3  kap.  5  §  inletts,  under 

förutsättning  att  de  närståendes  kombinerade  innehav  passerar  gränsen  för  budplikt. 

Alternativt kan gränsen passeras genom åtgärder från annat håll som påverkar röstbalansen i 

bolaget, enligt 3 kap 2 § p. 1. Därefter kan ytterligare aktieförvärv av en kontrollägare som 

redan innehar över trettio procent av rösterna utlösa budplikt.

Då  budplikt  uppstår  skall  investeraren  omedelbart  offentliggöra  storleken  av  sitt 

aktieinnehav  enligt  3  kap  1  §  p.  1,  och  sedan,  inom  fyra  veckor,  lämna  ett  offentligt 

uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget i enlighet med p.2. Detta erbjudande 

skall,  liksom vid  frivilligt  lämnade  erbjudanden,  ske  på  villkor  som överenstämmer  med 

likabehandlingsprincipen. Däremot kan den budpliktige inte välja att lämna endast ett partiellt 

erbjudande, samtliga bolagets utestående aktier måste omfattas.

Budplikten kan efter att den uppstått, bortfalla under vissa förutsättningar i 3 kap 6 §. 

Den budpliktige, eller en närstående, kan välja att avyttra aktier så att röstinnehavet sjunker 

under trettio procent igen. Målbolaget, den budpliktige, eller någon annan kan också vidta 

andra åtgärder som gör att detta innehav faller under gränsen. 

En tredje grund för budpliktens bortfallande finns i paragrafens 2 st., som innebär att 

den budpliktige inleder en inlösen av minoritetsaktier med stöd av 22 kap ABL, då detta syftar 

till samma effekt som budplikten, ett totalt övertagande av bolaget. För detta krävs att den 

budpliktige, ensam eller tillsammans med en närstående, innehar nittio procent eller mer av 

målbolagets aktier. Den praktiska skillnaden för den budpliktige torde därmed bli liten. För att 

förhindra  kringgåenden  stadgar  2  st.  2  men.  att  budplikten  består  om  en  sådan  inlösen 

återkallas, ogillas eller avvisas.   

19 Prop 2005/06:140 s. 57
20 Sirower (1997), s. 20, Koller, Goedhart, Wessels (2010), s. 30
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Anledningen till att en innehavsgräns knuten till trettio procent av rösterna valts är att 

ett sådant innehav traditionellt ansetts innebära att effektiv kontroll över bolaget uppnåtts och 

flera andra länder tillämpar gränsen, varför den svenske lagstiftaren beslutat att denna gräns är 

lämplig  även  för  svenska  förhållanden.21 Innehavaren  kan  anses  ha  blivit  kontrollägare  i 

bolaget, en presumtion som medför att budplikt för denne uppstår.

2.2 Dispensförfarandet
För den nye kontrollägaren kan budplikt framstå som mycket betungande. Ett innehav som 

omfattar trettio procent av rösterna skall nu omvandlas till ett förvärv av samtliga aktier i  

bolaget  genom  ett  offentligt  uppköpserbjudande.  Detta  medför  stora  kostnader,  utöver 

marknadspriset  på  målbolagets  aktier.22 Höga  transaktionskostnader  till  följd  av 

undersökningar, kontakt med olika myndigheter och informationsgivning kan förväntas, såväl 

inför som efter ett offentligt uppköpserbjudande.23 Den budpliktige har dessutom regelmässigt 

erlagt en kontrollpremium om ett kontrollblock förvärvats, en kontrollpremium som övriga 

aktieägare nu har rätt att kräva, då likabehandlingsprincipen skall följas även vid offentliga 

uppköpserbjudanden som föranleds av budplikt.24

Budpliktens  betungande effekter  har  motiverat  den  lagstadgade möjligheten för  den 

budpliktige att söka dispens i 7 kap 5 § LUA. En förutsättning för att dispensansökan skall 

beviljas är att särskilda skäl för detta föreligger. 

Dispens sökes hos Aktiemarknadsnämnden, som med stöd av 7 kap 10 § bemyndigats 

av Finansinspektionen att handlägga dessa ärenden genom FFFS 2007:17 14 kap 1§. AMN 

har som övergripande uppgift  att  verka för god sed på aktiemarknaden.25 Nämnden är ett 

representativt  organ  med  företrädare  från  näringslivet.26 Sammansättningen  syftar  till  att 

organet skall ha särskild kunskap om marknaden och de förhållanden som råder på denna.  

Nämnden  kan,  utöver  att  besluta  om  dispens  på  budpliktigs  ansökan,  lämna 

förhandsbesked kring huruvida ett påtänkt förvärv eller annan åtgärd kommer medföra att 

budplikt uppstår enligt 7 kap 4 §.

21 jfr prop. 2005/06:140 s. 58, jfr även Skog (1994) s. 5
22 SOU 1997:22, s. 301
23 Sirower (1997), s. 20
24 Skog (1994), s. 17
25 Prop 2005/06:140 s. 73, FAR Börsvolymen, s. 833
26 FAR Börsvolymen, s. 833
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Om AMN har fattat ett beslut som innebär att dispensansökan helt eller delvis bifalles 

skall detta kunggöras 7 kap 9 § LUA. Dessa beslut offentliggörs på nämndens hemsida.27 

Avslagsbeslut hålls däremot i regel hemliga, och publiceras ej.28  

Nämndens verksamhet finansieras genom att sökanden är skyldig att erlägga en avgift 

vid initierandet av ett ärende.29

27 FAR Börsvolymen, s. 834. Se http://www.aktiemarknadsnamnden.se
28 SOU 2005:58 s. 89
29 FAR Börsvolymen, s. 835
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3. Ett ekonomiskt perspektiv på budplikten
I  det  ekonomiska  perspektivet  är  det  viktigt  att  först  analysera  olika  modeller  för 

beslutsfattande  och  vilken  konsekvens  dessa  får  för  aktiebolaget,  och  därigenom  för 

aktieägare  såväl  som  samhällsekonomin  i  stort.  Olika  modeller  har  främst  diskuterats  i 

finansiell teoribildning. Dessa teorier kan appliceras på ett aktiebolags hela verksamhet, de 

har relevans för samtliga beslut ett bolag fattar.30 Finansiell teoris främsta användningsområde 

är  att  fungera  som ett  verktyg  för  att  fatta  investeringsbeslut,  både  för  bolaget  och  den 

enskilde investeraren,  i  form av såväl  små aktieägare som potentiella kontrollägare.31 Om 

dessa beslut korrekt skall kunna underbyggas och dess effekter mätas krävs att man ställer 

upp  en  målsättning  för  dessa.32 I  linje  med  detta  krävs,  för  att  konsekvenserna  av   ett 

kontrollägarskifte skall kunna analyseras och utvärderas, att de ekonomiska effekter som bör 

uppnås genom händelsen fastställs. Vad bolagets mål är blir därför viktigt att definiera för att  

kunna diskutera kontrollägarskiften,  och budplikten,  ur ett  bredare ekonomiskt  perspektiv. 

Olika  beslutsmodeller  och  vilken  som  kan  anses  lämpligast  att  använda  sig  av  i  denna 

framställning kommer därför att redogöras för i det följande. 

3.1 Teorier om aktiebolagets mål
I  den  finansiella  doktrinen  finns  strömningar  som gör  gällande  att  maximering  av 

aktieägarnas förmögenhet är det enda målet ett bolag bör ha, en av förespråkarna för detta är 

professor  Aswath  Damodaran.33 Med  detta  synsätt  är  bolagshändelser  som  leder  till  att 

aktieägarkollektivet berikas eftersträvansvärda, emedan sådana som har negativa effekter för 

deras  förmögenhet  bör  undvikas.  Eftersom  aktieägarkollektivets  samlade  del  i 

bolagsförmögenheten speglas av aktiekursen blir en följd av detta att bolagets mål kan göras 

än klarare genom att definieras som maximering av aktiekursen.34 

Damodaran argumenterar för att aktiekursen är en lämplig måttstock av flera orsaker, 

dels  aggregerar  den  marknadens  samlade  förväntningar  på  bolagets  långsiktiga  framgång, 
30 Damodaran (2001), s. vii, Berk, Demarzo, Harford (2009), s. 4
31 Damodaran (2001), s. 3
32 Damodaran (2001), s. 12
33 Damodaran (2001), s. 11 ff., se även Berk, Demarzo, Harford (2009), s. 12, Bainbridge (1993), s. 25
34 Damodaran (2001), s. 12
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därutöver  är  den  objektivt  iaktagbar  för  var  och  en,  och  dessutom speglar  den  bolagets 

positiva  inflytande  på  samhällsekonomin.35 Detta  antagande  håller  om  aktiemarknaden 

effektivt reflekterar all relevant information om bolaget, vilket det finns empiriskt stöd för, då 

ny information i regel avspeglas i bolagets aktiekurs.36 Därutöver presumeras att alla externa 

kostnader som verksamheten orsakar, sådana som drabbar samhället i vidare bemärkelse, kan 

spåras  till  bolaget  och  åläggas  detta.37 Sistnämnda  presumtion  är  viktig  eftersom  den 

möjliggör för marknaden att reagera på åtgärder vidtagna av aktiebolaget som har skadliga 

effekter  för  samhället.  I  och  med  att  kostnaden för  sådana  åtgärder  presumeras  bäras  av 

bolaget självt kommer åtgärder som gynnar bolaget vara sådana åtgärder som även gynnar 

samhället.38 Detta  då  samhällskadliga  effekter  kalkyleras  för  vid  bolagets  beslut  och 

åtgärderna enbart genomförs om nyttan överstiger eventuell skada.

Även om nämnda presumtioner inte håller under alla omständigheter, så argumenterar 

Damodaran för att aktiekursmaximering som bolagets enda mål ändå är det optimala jämfört 

med alternativa modeller för bolagets mål som diskuterats i doktrinen. 

Den  dominerande  alternativa  modell  som  diskuterats  i  ekonomisk  teori  är 

intressentmodellen. Denna teori menar att bolaget verkar i en miljö där fler intressegrupper än 

enbart aktieägarna bör tas hänsyn till.39 Såväl leverantörer, anställda och samhället i vidare 

bemärkelse har ett intresse av att bolagets angelägenheter sköts på ett sätt som medför nytta, 

eller i varje fall inte skada, för dessa. Deras intressen bör därför tillmätas större betydelse från 

bolagets sida än vad som är fallet när aktiekursmaximering görs till dess enda mål. 40 Genom 

att applicera ett sådant synsätt på den egna verksamheten kommer bolaget styras så att ingen 

av grupperna blir lidande.41 För detta krävs att bolagets ledning balanserar de intressen som de 

olika grupperna har mot varandra för att utröna vilket handlande som leder till bäst harmoni 

mellan bolaget och de olika grupperna.42 På detta vis hamnar bolaget i bättre balans med sin 

omgivning, och gör större samhällsnytta, än när enbart aktieägarnas intressen tas till vara.

Intressentmodellen  har  i  sin  tur  fått  kritik  för  att  den  inte  framstår  som  praktiskt 

tillämpbar. En beslutsmodell där målet är att balansera vitt skilda preferenser och intressen 

35 Damodaran (2001), s. 14-15
36 Fama (1991), s. 33
37 Damodaran (2001) s. 15
38 ibid.
39 Freeman (1998), s. 2
40 ibid.
41 Freeman (1998), s. 1
42 Freeman (1998), s. 7
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sätter  ingen  objektivt  iakttagbar  standard  för  bolagets  handlande.43 Därutöver  har 

argumenterats för att det främst är aktieägare som behöver skyddas genom en måttstock för 

acceptabelt bolagshandlande. Andra intressenter i bolaget, exempelvis långivare, kan typiskt 

sett  skydda  sig  kontraktuellt  från  negativa  effekter  som  bolagets  handlande  medför.44 

Intressenter såsom arbetstagarorganisationer och miljögrupper har ofta den makt som krävs 

för att inte bara påkalla eventuella missförhållanden i bolag, utan dessutom intressegruppens 

situation genom förhandlingar och lobbyism.45 Därmed kan en intressentmodell som grund för 

bolagshandlande framstå som överflödig, då de grupper som modellen är avsedd att skydda 

regelmässigt är kapabla att skydda sig själva.46 

Aktieägare, framför allt i publika bolag, anses inte ha samma möjlighet, då en effektiv 

aktiemarknad förutsätter att inga individuella förhandlingar sker vid en investering, varför en 

plikt för bolagsledningen att handla i deras intresse är nödvändig.47 I och med denna plikt har 

aktieägarna möjlighet att, teoretiskt sett, värja sig mot bolagsbeslut som strider mot detta 

intresse genom att använda sin rösträtt på bolagsstämma eller väcka talan. Aktieägarnas 

intressen kan givetvis vara av olika slag, men i de dominerande fallen kan aktieägarnas 

gemensamma nämnare anses vara att de önskar avkastning på sin investering.48 Detta uppnås 

lämpligast genom att bolaget strävar mot aktiekursmaximering. Strävar bolaget mot andra mål 

än att bereda avkastning för aktieägarna så uppstår risken för att investerare väljer alternativa 

investeringsformer.49 Med tanke på aktiebolagets viktiga roll för ekonomisk tillväxt vore detta 

en utveckling som inte torde vara önskvärd ur ett samhälleligt perspektiv.50 En hög aktiekurs 

kan också ses som ett tecken på att bolagets verksamhet bedrivs effektivt och att samhällets 

resurser därmed tas till vara på ett optimalt sätt.51 Effektiva bolag bidrar till ekonomisk tillväxt 

genom ökad sysselsättning samt forsknings och utvecklingsprojekt.52 

43 Bainbridge (1993), s. 14 ff.
44 Bainbridge (1993), s. 22
45 Bainbridge (1993), s. 23
46 ibid.
47 ibid.
48 Berk, Demarzo, Harford (2009), s. 12, Bainbdrige (1993), s. 12. Resonemanget utvecklas i not. 35 på nämnda 

sida.
49 Bainbridge (1993), s. 12
50 ibid.
51 Macey (2008)
52 ibid.
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3.1.1 Reflektioner
I det föregående har redogjorts för de två modeller för bolagsstyrning som är dominerande i 

den ekonomiska diskussionen, aktiekursmaximering respektive intressentmodellen. Emedan 

båda har teoretisk relevans så är det viktigt att nyttja sig av en praktiskt tillämpbar modell för 

att  kunna  mäta  de  effekter  ett  kontrollägarskifte  kan  antas  ha  på  samhällsekonomin. 

Intressentmodellen har bemött kritik för att den är svår att tillämpa för bolaget och dessutom 

svår  att  använda  för  att  utvärdera  bolags  och  investeringsbeslut.  Att  mäta  hur  olika 

intressegruppers  intressebalans  påverkas  av  ett  kontrollägarskifte  låter  sig  svårligen  göras 

inom ramen för  denna framställning.  Däremot  kan man givetvis  analysera  hur  grupperna 

påverkas generellt, men en intressebalans i sig är svår att påvisa. Aktiekursmaximering som 

analysmodell  framstår  i  förhållande  till  intressentmodellen  som mer  objektivt  mätbar  och 

konkret. Därutöver menar förespråkare för denna modell att aktiekursmaximering generellt 

medför  positiva  effekter  även  för  samhällsekonomin  i  övrigt  då  det  är  ett  tecken  på  att 

verksamheten bedrivs effektivt.

I den följande framställningen kommer därför antas att bilden av aktiekursmaximering 

som det lämpligaste målet för aktiebolagets verksamhet är korrekt. Detta synsätt leder till att 

de kontrollägarskiften som medför stigande aktiekurs och därmed ökat värde för aktieägarna 

kan antas vara samhällsekonomiskt effektiva. Detta är det antagande som är utgångspunkten 

för framställningen. Om det därutöver kan visas att övriga bolagsintressenter inte skadas av 

ett skifte talar än mer för att detta antagande är korrekt.

Nästa  avsnitt  kommer  behandla  agentteorin,  som  är  central  för  förståelsen  av  de 

problem som kan tänkas uppstå i relationen kontrollägare och minoritet,  respektive mellan 

bolaget och aktieägarna.

3.2 Agentteori 
En av de främsta förklaringarna till  aktiebolagsformens popularitet och framgång  ligger i 

möjligheten till separation av ägande och styrning.53 I och med denna separation kan ett stort 

antal investerare bidra med kapital till verksamhet de själva inte har möjlighet att engagera sig 

53 Sandström (2008), s. 172, Macey (2008), Berk, Demarzo, Harford (2009), s. 8
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i.54 Denna  möjlighet  till  ackumulering  av  kapital  från  olika  investerare  öppnar  upp 

möjligheten  för  aktiebolaget  att  investera  i  projekt  med förhållandevis  hög risk men stor 

potentiell vinning.55 Detta då investerare genom att sprida sina investeringar och därmed sina 

risker kan acceptera en högre risk än vad en ensam investerare i ett projekt normalt skulle 

kunnat göra.56 Denna möjlighet till optimal riskallokering öppnar upp för forskningsprojekt 

och liknande som driver den samhälleliga utvecklingen framåt.57 Publika aktiebolag har en 

särdeles viktig roll för denna samhällsnyttiga funktion då dess aktier är föremål för handel på 

den globala finansiella instrumentmarknaden. Denna marknad möjliggör för utomstående att 

investera  i  bolaget  och  därmed  aktiebolagets  samhällsviktiga  roll,  utan  den  skulle 

aktiebolagets riskallokeringsfunktion och förmåga till kapitalackumulering försvåras avsevärt.

Det som är aktiebolagsformens största förtjänst, separation av ägande och styrning, är 

samtidigt  den  aspekt  som  kan  sägas  vara  den  största  bakomliggande  orsaken  till  den 

omfattande aktiebolagsrättsliga regleringen. Separationen medför nämligen agentproblem.58 

Agentteorin  gör  gällande  att  separationen  bidrar  till  att  skapa  potentiella  källor  till 

intressekonflikter mellan bolagets intressenter, främst mellan bolagets ägare och ledningen.59 

Emedan  det  typiskt  sett  ligger  i  ägarnas  intresse  att  aktierna  ger  så  hög  avkastning  som 

möjligt,  så  kan  ledningen  ha  incitament  att  arbeta  mot  andra  mål,  som  främjar  deras 

egennytta.60 Detta  problem  ligger  bakom  den  numera  utbredda  användningen  av 

incitamentprogram, såväl som åtskillig aktiebolagsrättslig reglering som syftar till att stärka 

ägarnas  kontroll  över  ledningen.  Den  viktigaste  att  en  kontrollägare  givits  rätt  att  välja 

styrelse via relativ majoritet, och en ledning som strävar mot att främja egennyttan i strid mot  

kontrollägarens  intressen  kan  därmed  bytas  ut.  Bolagets  styrelsledamöter  utses  nämligen 

genom val via relativ majoritet, vilket regelmässigt innebär att den med flest röster i bolaget, 

kontrollaktieägaren, kan utse samtliga ledamöter.61  

Vidare kan agentproblem uppstå  i  relationen mellan majoritet  och minoritet,  mellan 

ägare som utövar effektiv kontroll  över bolagets angelägenheter och de ägare som saknar 

54 Macey (2008), Berk, Demarzo, Harford (2009), s. 8

55 Macey (2008)
56 Macey (2008)
57 Macey (2008)
58 Damodaran (2001) s. 16, Macey (2008),

59 Damodaran (2001) s. 16, Jensen & Meckling (1976), s. 6
60 Damodaran (2001) s. 17, Macey (2008), Jensen & Meckling (1976), s. 6
61 Sandström (2010), s. 246
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denna kontroll.62 Kontrollägare utmärker sig genom att ha ett sådant inflytande som krävs för 

att fatta sådana beslut som kan berika denne på bolagets bekostnad, han kan sträva mot att 

maximera  sin  personliga  nytta  istället  för  att  maximera  aktiekursen.63 I  och  med  att 

aktiekursmaximering anses vara det lämpliga målet för beslutsfattandet styrs bolaget under 

dessa  förhållanden  mot  kontrollägarens  egna  mål,  och  inte  det  som överenstämmer  med 

aktieägarkollektivets eller samhällets intresse.64 Att kontrollägaren på detta sätt har möjlighet 

att skada bolaget och övriga aktieägare kan sägas vara det som föranlett lagstiftningen om 

budplikt.65 Vilka  grundläggande  krav  som  skall  vara  uppfyllda  för  att  införandet  av 

lagstiftning skall anses ekonomiskt önskvärt kommer redogöras för i kommande avsnitt.

.     

3.3 Ett nationalekonomiskt perspektiv på lagstiftning
I  nationalekonomisk teoribildning ställs  vissa kriterier  upp för att  lagstiftning skall  kunna 

anses vara ekonomiskt rationell. Nationalekonomins grundläggande marknadsmodell är den 

perfekta marknaden.66 Detta är en marknad som präglas av perfekt konkurrens, där utbud och 

efterfrågan  är  så  stor  att  ingen  enskild  kan  styra  priset  eller  agera  på  ett  sådant  sätt  att 

marknaden märker av effekterna.67 På en sådan marknad krävs ingen lagstiftning för att styra 

aktörerna,  i  teorin  skall  marknadskrafterna  lösa  de  eventuella  problem  som  uppstår.68 

Nationalekonomiska teorier  om marknaden har  relevans för  frågan om budplikt  då denna 

juridiska konstruktion gör ingrepp i marknaden för företagskontroll, den marknad där kontroll 

överlåts genom aktieförvärv åsyftande att uppnå bestämmande inflytande över bolaget. På en 

perfekt marknad skulle en sådan lagstiftning troligen ha negativa  effekter.69 Marknaden för 

företagskontroll kan dock inte sägas präglas av perfekt konkurrens, detta då såväl utbud som 

efterfrågan för kontrollposter är begränsad. Den enskildes handlande kan därmed ha effekt på 

marknaden. På sådana imperfekta marknader kan lagstiftning under vissa förutsättningar vara 

motiverad för att mildra dessa effekter, om de framstår som oönskade. 

Den första förutsättningen är att ett marknadsmisslyckande kan identifieras. Detta skall 

62 Jensen & Meckling (1976), s. 6
63 Bebchuck (1994), s. 3
64 Se avsnitt 3.1 i förevarande framställning
65 Jfr att övriga aktieägare skall "skyddas" vid ett kontrollägarskifte, SOU 2005:58, s. 136
66 Krugman & Wells (2009), s. 62
67 ibid.
68 Krugman & Wells (2009), s. 3
69 SOU 2006:50, s. 141
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därutöver  vara  av  en  sådan karaktär  att  marknadskrafterna  inte  själv  kan lösa problemet, 

samtidigt  som lagstiftning  kan göra så  utan  att  nya,  värre  effekter  uppstår.70 Ett  klassiskt 

marknadsmisslyckande som kan motivera lagstiftning är att  en enskilds handlande medför 

externaliteter.71 Externaliteter uppstår när den enskildes handlande medför negativa effekter 

för samhället som denne själv inte har incitament att ta i beaktande, då någon annan får bära 

kostnaderna som uppstår.72 Externa kostnader  definieras  i  nationalekonomisk teoribildning 

som en kostnad som beror på en enskilds handlande men får bäras av andra.73 Budpliktens 

syfte är att lösa problemet med riskerna för att minoriteten skall drabbas av negativa effekter 

vid ett kontrollägarskifte.74 

Ett  kontrollägarskifte  kommer,  i  teorin,  enbart  ske  om  såväl  överlåtaren  som 

förvärvaren kan tjäna på detta.75 Den nye kontrollägaren kan tänkas tjäna på ett förvärv, inte 

för att han kommer kunna effektivisera verksamheten, utan för att han har större möjligheter 

att dra privat nytta av kontrollägandet än den tidigare ägaren.76 Denna privata nytta kan bestå 

av allt från rent minoritetsutnyttjande till att uppnå skattefördelar. Genomförs kontrollskiftet 

på dessa grunder riskerar övriga aktieägare att drabbas negativt då skiftet genomförs trots att 

bolagets värdeskapande blir sämre, vilket har en negativ påverkan på aktiekursen. Den nye 

kontrollägaren har vid avsaknad av reglering dock inga incitament att beakta detta då denna 

kostnad drabbar  andra,  en externalitet  har  uppstått.77 Detta  gäller  särskilt  vid  den vanliga 

situationen att kontrollägarens innehav baseras på röststarka aktier med liten del i bolagets 

kapital, och dennes nytta därför inte är starkt kopplad till aktiekursen.78 

3.3.1 Reflektioner
Marknaden för företagskontroll kan som synes vara föremål för ett marknadsmisslyckande i 

form av externa kostnader som minoriteten får bära, då en ny kontrollägare inträder i bolaget 

för att maximera sin privata nytta. I förlängningen påverkar bolagets sjunkande effektivitet 

70 Finansinspektionens rapport 2001:8, s. 12
71 Krugman & Wells (2009), s. 433
72 Krugman & Wells (2009), s. 436
73 Krugman & Wells (2009), s. 437
74 SOU 2005:58 s. 89
75 Bebchuck (1994), s. 4
76 Bebchuck (1994), s. 3
77 ibid.
78 Jensen & Meckling (1976), s. 12

23



även samhället i stort.79  Med  ett  sådant  perspektiv  uppfyller  budpliktsregleringen  det 

första  nationalekonomiska  kravet  på  lagstiftning,  att  ett  marknadsmisslyckande  kan 

identifieras på den relevanta marknaden. Under förutsättning att marknaden inte kan lösa detta 

problem på egen hand och att lagstiftningen inte medför att nya, värre effekter uppstår, kan 

budplikten ur nationalekonomisk synvinkel anses motiverad.80 För budplikten innebär dessa 

förutsättningar  att  konstruktionen  har  löst  problemet  med  externaliteter  vid 

kontrollägarskiften, att marknadskrafterna inte kan korrigera detta på egen hand, samt att inte 

nya, större kostnader uppstår.  Huruvida budpliktsregleringen uppfyller även dessa kriterier 

kommer redogöras för utifrån ekonomisk teoribildning i följande kapitel. 

3.4 Marknaden för företagskontroll
Vi har nu fastställt aktiebolagets mål, att maximera aktiekursen, och samhällsnyttiga funktion, 

att genom optimal riskallokering och   kapitalackumulering möjliggöra för projekt som, på 

grund  av  riskprofil  och  kapitalkrav,   annars  inte  genomdrivits.  För  marknaden  för 

företagskontroll blir ytterligare en teori relevant, "the expectations threadmill". 

"The  expectations  threadmill"  bygger  på  att  det  endast  finns  två  vägar  att  öka 

avkastningen för aktieägarna genom stigande aktiekurser, antingen genom tillväxt, i form av 

ökade intäkter, eller genom att öka effektiviten, den genomsnittliga avkastningen på företagets 

investeringar.81  Detta  synsätt  har  sin  grund  i DCF-modellen  för  företagsvärdering,  som 

baserar företagets värdeskapande på tillväxt samt genomsnittlig avkastning.82 Detta är en av 

de  mest  använda  modellerna  för  att  värdera  ett  företag  och  underbygga  planerade 

investeringar.83 Det är förändringar i de två värdeskapande variablerna från en tidpunkt till en 

annan som avgör en investerings totala avkastning för perioden.84  Med dessa variabler som 

förklarande för en aktieägares totala avkastning fastställer "the expectations threadmill" att det 

är enklare för en ny ledning att tillfredställa aktieägarna i ett lågpresterande bolag än i ett som 

redan är högpresterande, detta då potentialen för ökad tillväxt och effektivitet är högre i det 

förra  bolaget  än det  senare.85 Samma logik  gäller  för  aktieägarens  nyinvesteringar,  det  är 

79 Macey (2008)
80 Niemeyer (2001), s. 12
81 Koller, Goedhart, Wessels (2010), s. 46 ff.
82 Koller, Goedhart, Wessels (2010), s. 17
83 Wall street prep model DCF modeling (2008), s. 3
84 Koller, Goedhart, Wessels (2010), s. 45 ff.
85 ibid.
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enklare  att  göra  potentiellt  hög  avkastning  på  nystartade  eller  ineffektiva  bolag,  där 

aktiekursen är lägre, än de som redan är högpresterande.86 

Med dessa teorier som grund kan vi nu undersöka marknaden för företagskontroll och 

dess funktion. Likt alla marknader bygger den på att det finns en efterfrågan och ett utbud för 

vad  som  överlåts.  Det  som  överlåts  på  marknaden  för  företagskontroll  är  kontroll, 

manifesterad  i  aktierna  som rösträtt,  och de  som efterfrågar  denna kontroll  är  potentiella 

kontrollägare.  

Om vi ser till den potentielle kontrollägarens incitament för att genomföra en affär så är 

detta att denne förväntar sig avkastning på sin investering.87 Förvärvet av kontroll kommer 

med andra ord berika den nye kontrollägaren, i form av avkastning på investeringen. I linje 

med "the expectations threadmill" kommer denna möjlighet vara som störst om bolaget han 

förvärvar kontroll i är lågpresterande. Ett lågpresterande bolag kännetecknas, typiskt sett, av 

att  ledningen ej  förmår skapa värde genom tillväxt  eller  hög genomsnittlig  avkastning på 

investeringar.88 Det är ju ledningen, främst i form av styrelsen, som har ansvaret för bolagets 

ekonomiska  styrning.89 Ledningen representerar  bolaget  utåt  och det  är  denna som sköter 

bolagets angelägenheter rent praktiskt.90 Sköter styrelsen inte sin uppgift att förvalta bolagets 

ekonomiska  angelägenheter  på  ett  optimalt  sätt  kommer  detta  reflekteras  negativt  i 

aktiekursen.91 Genom  att  förvärva  kontrollägande  i  bolaget  har  den  nye  kontrollägaren 

möjlighet att entlediga den ineffektiva styrelsen.92 Sedermera kan kontrollägaren tillsätta en 

ny  styrelse  att  ansvara  för  bolagets  förvaltning,  i  syfte  att  effektivisera  verksamheten.93 

Härigenom  spelar  marknaden  för  företagskontroll  en  viktig  preventiv  roll  i  det  att  den 

reducerar agentkostnader då den sätter press på styrelsen att sträva mot aktiekursmaximering 

för att minska risken att förlora uppdraget.94 

Marknaden för företagskontroll har med andra ord en viktig funktion att fylla i det att 

den,  åtminstone  teoretiskt,  allokerar  kontroll  till  den  ägare  som  effektivast  kan  bedriva 

verksamheten.  Den möjliggör för potentiella  kontrollägare att  identifiera och överta bolag 

som bedrivs ineffektivt, och fungerar därmed även som ett incitament för bolagsstyrelser att 

86 Koller, Goedhart, Wessels (2010), s. 48, Macey (2008)
87 Macey (2008), Bebchuck (1994), s. 10
88 Macey (2008), Koller, Goedheart, Wessels (2010), s. 4
89 Se 8:4 ABL
90 Sandström (2010), s. 207
91 Macey (2008)
92 Macey (2008)
93 Macey (2008)
94 Macey (2008)
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sköta sina uppdrag väl, då de annars, vid sjunkande aktiekurser, riskerar att bli utbytta. En 

effektiv marknad för företagskontroll fungerar därmed verksamhetsoptimerande såväl genom 

faktiska  kontrollägarskiften  som  genom  sin  preventiva  funktion.  Det  har  sagts  att  det, 

empiriskt sett, inte upptäckts några systematiska förluster som svarar mot de vinster som görs 

på marknaden för  företagskontroll.95 Härigenom har konstaterats  att  dessa vinster  haft  sin 

grund i verklig ekonomisk nytta.96 Att begränsa aktiviteten på denna marknad torde därmed 

medföra samhälleliga kostnader, vilka dock befinns svåra att uppskatta.97

I det följande kapitlet flyttas perspektivet från marknaden i stort och dess funktioner, till 

det individuella kontrollägarskiftet och de mekanismer som styr detta, samt vilka potentiella 

effekter ett skifte innebär för olika parter. 

3.5 Kontrollägarskiften
Kontrollägarskiften och incitament för dessa har studerats av professor Lucian Bebchuck i 

artikeln "Efficient and inefficient sales of corporate control". Artikeln bygger på uppdelningen 

av  kontrollägarskiften  som  genomförs  då  budpliktsregler  saknas  såväl  som  då  reglering 

existerar. Det första scenariot betecknas the market rule, eller MR, och innebär att marknaden 

för företagskontroll inte reglerats av budpliktsregler.98 En marknad där reglering genomdrivits 

sägs istället verka under the equal opportunity rule, EOR.99 På dessa respektive marknader 

varierar möjligheterna att genomföra ett  kontrollägarskifte,  samt vilka incitament som kan 

finnas  för  kontrollägarna att  genomföra denna.  Gemensamt  är  att  teorierna bygger  på två 

parter, den tidigare kontrollägare som överlåter sitt kontrollblock och den nye kontrollägare 

som förvärvar  blocket.100 Vidare  bygger  incitamenten  för  en  transaktion  på  distinktionen 

mellan företagets värdeskapande och värde i form av den privata nytta som en kontrollägare 

kan  ha  av  ägandet.101 Företagets  värdeskapande  har  redogjorts  för  ovan  i  samband  med 

marknaden  för  företagskontroll  och  uppstår  huvudsakligen  till  följd  av 

verksamhetseffektivisering.  Den  privata  nyttan  kan  bestå  i  den  status  som  medföljer  ett 

kontrollägande,  alternativt  uppstå  till  följd  av  mer  tvivelaktigt  handlande  såsom 

95 Jarell, Brickley, Netter (1988), s. 11
96 Jarell, Brickley, Netter (1988), s. 11
97 Jarell, Brickley, Netter (1988), s. 11
98 Bebchuck (1994), s. 4
99 ibid.
100 Bebchuck (1994), s. 1
101 Bebchuck (1994), s. 3
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värdeöverföringar från bolaget till kontrollägaren, utnyttjande av bolagets så kallade corporate 

opportunities  och  andra  åtgärder  vilka  kan  betecknas  som rena  minoritetsutnyttjanden.102 

Summan av dessa två källor för värdeskapande utgör det totala värdeskapande som följer av 

transaktionen,  och  som är  avgörande  för  en  potentiell  kontrollägares  beslut  att  förvärva 

kontroll i bolaget. 

Även Stefan Sandström grundar sin studie av kontrollägarskiften på att kontrollägaren 

förväntas använda sin position antingen till att effektivisera verksamheten eller expropriera 

minoriteten.103 Det senare fallet kan betecknas som kontrollägarens privata nytta i enlighet 

med den definition som presenterats ovan.   Denna distinktion använder han sedan för att 

undersöka förekomsten av minoritetsutnyttjanden vid kontrollägarskiften.

Bergström,  Högfeldt  &  Molin  bygger  sina  teorier  kring  budpliktens  betydelse  för 

marknaden för företagskontroll på en analys av det individuella kontrollägarskiftet och vilka 

incitament  som driver  detta.  Likt  Bebchuck och Sandström finner  de att  en kontrollägare 

baserar sitt  förvärvsbeslut på den möjlighet denne har att  tillgodogöra sig värde,  antingen 

genom värdeskapande i  bolaget som tillkommer samtliga aktieägare eller  i form av privat 

nytta.104 Budpliktens  betydelse  för  aktieägarkollektivet  menar  de  bero  på  vilken  roll  den 

privata nyttan spelar för ett kontrollägarskifte.105

Vilken värdekälla som utgör incitamentet för att genomföra transaktionen har därmed 

betydelse för vilken effekt denna har på andra än de direkt involverade parterna. I det följande 

kommer redogöras för skillnader mellan MR och EOR, samt vilka effekter de två reglerna får 

beroende på incitamenten för ett kontrollägarskifte. Härvid kommer Bebchucks terminiologi 

fungera som utgångspunkt  då denna är klar och enkel  att  tillämpa.  Dinstinktionen mellan 

privat nytta och effektivitetsförbättringar och det resonemang som följer är dock, som tidigare 

visats,  i  stora  drag  gemensamt  för  flertalet  framställningar  som analyserar  incitament  för 

individuella kontrollägarskiften. 

3.5.1 The Market Rule
Under  MR  har  eventuella  minoriteter  i  bolaget  ingen  möjlighet  att  lägga  sig  i 

transaktionen  eller  dess  utformning,  avsaknaden  av  budpliktsreglering  ger  parterna  fritt 

102 Bebchuck (1994), s. 8, Sandström (1991), s. 2,  Bergström, Högfeldt & Molin (1997), s. 4 
103 Sandström (1991), s. 2
104 Bergström, Högfeldt & Molin (1997), s. 5
105 Bergström, Högfeldt & Molin (1997), s. 4
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spelrum att  genomföra en transaktion på villkor som de själva utformar. Därmed kommer 

transaktionen genomföras enbart  om såväl överlåtaren som förvärvaren tjänar på denna.106 

Med  distinktionen  mellan  företagets  värdeskapande  och  en  kontrollägares  privata  nytta  i 

minnet  kan tre  möjliga  situationer  utrönas  som har  betydelse  för  huruvida en transaktion 

kommer  genomföras  vid  MR.107 Föreligger  de  två  första  typsituationerna  kommer  en 

transaktion genomföras, emedan den under den tredje kommer avstås.

Den  första  situationen  innebär  att  transaktionen  kommer  genomföras  eftersom 

företagets värdeskapande kommer öka genom förbättrad styrning av verksamheten. Den nye 

kontrollägaren ser att det finns möjligheter att effektivisera verksamheten och att denne har de 

verktyg som krävs för att göra detta. Härigenom kommer aktiekursen stiga, vilket är positivt 

för såväl minoriteten som samhället i vidare bemärkelse. Transaktionen kommer medföra ett 

överskott  till  följd  av  företagets  ökade  värdeskapande.  Detta  överskott  tjänar  tidigare 

kontrollägare på då denne erhåller  en kontrollpremium för sitt kontrollblock, och den nye 

genom den ökade avkastningen på aktierna som följer.  

Den andra situationen under MR kännetecknas av att den nye kontrollägaren har större 

möjligheter att tillgodogöra sig privat nytta än den tidigare. Det överskott av privat nytta som 

transaktionen kommer medföra delas mellan tidigare och ny kontrollägare så båda tjänar på 

transaktionen. Under detta scenario kan företagets värdeskapande te sig oförändrat då skiftet 

även medför  viss effektivisering som kompenserar  för eventuella  nackdelar  av den ökade 

privata nyttan, alternativt försämras detta då den nye kontrollägarens privata nytta tillgodoses 

genom minoritetsutnyttjande utan motsvarande effektiviseringar, varpå aktiekursen faller. Vid 

det senare utfallet har kontrollägarskiftet negativa effekter på samhällsekonomin.      

Den tredje situationen innebär att ett kontrollägarskifte ej genomförs trots att företagets 

värdeskapande skulle förbättras. Denna uppstår då den potentielle kontrollägaren visserligen 

har verktyg för att effektivisera verksamheten, men den nuvarande kontrollägaren har privat 

nytta av kontrollägandet som överstiger detta värdeskapande. Minoriteten såväl som samhället 

i  vidare  bemärkelse  skulle  tjäna  på  ett  kontrollägarskifte,  men  eftersom transaktionen  ur 

kontrollägarnas  perspektiv medför  ett  underskott  på grund av minskad privat  nytta  avstås 

denna.

106 Bebchuck (1994), s. 10
107 Bebchuck (1994), s. 12 ff.

28



3.5.2 Equal Opportunity Rule
Under Equal Opportunity Rule, EOR, då budplikt beaktas, förändras förutsättningarna 

för  kontrollägarskiftets  genomförande.  Anledningen  är  den  likabehandlingsprincip  som 

medföljer  budplikten  och  medför  att  den  nye  kontrollägaren  måste  erlägga  samma 

kontrollpremium till samtliga aktieägare i målbolaget.108 Budplikten innebär därmed ökade 

kostnader  för  den  potentielle  kontrollägaren.  Detta  modifierar  utfallen  av situationerna  på 

följande vis.109

Vid den första situationen, att kontrollägarskiftet skulle ha genomförts på den grund att 

företagets värdeskapande skulle ökat, begränsas antalet transaktioner av EOR. Anledningen är 

att den nye kontrollägarens kostnader ökat, från att endast erlägga en kontrollpremium för 

kontrollblocket, till  att riskera att behöva erlägga kontrollpremium för samtliga aktier. Om 

dessa kostnader ej uppvägs av den ökade avkastningen kommer den potentielle kontrollägaren 

avstå många transaktioner som hade medfört effektivisering och samhällsnytta.

På samma sätt begränsas transaktioner som hade genomförts i situation två, det vill säga 

när den potentielle kontrollägaren hade haft större möjligheter än den tidigare att dra privat 

nytta av sitt förvärv. Om den ökade kostnaden i form av större kontrollpremium medför att 

färre  kontrollägarskiften  genomförs  som  leder  till  ökad  privat  nytta  på  grund  av 

minoritetsutnyttjande  men  lägre  värdeskapande  i  företaget  är  detta  positivt  ur  en 

samhällsekonomisk synvinkel.

Vi ser härmed att EOR, och budplikten, begränsar såväl kontrollägarskiften som hade 

haft en positiv samhällsekonomisk effekt under MR, som sådana som har privat nytta som 

incitament.110 

3.5.3 Vilken regel är att föredra?
Bebchuck menar att man inte generellt kan uttala sig kring huruvida MR eller EOR medför ett 

gynnsammare resultat, utan detta beror på marknadens närmare struktur. Marknadens närmare 

struktur  torde  nämligen  påverka  incitamenten  för  genomförandet  av  sådana 

108 Se avsnitt 2.1 i förevarande framställning för diskussion kring detta
109 Bebchuck (1994), s. 15 ff.
110 Bebchuck (1994), s. 20
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kontrollägarskiften som gynnar parterna i  transaktionen, i  form av ökad privat nytta,  men 

missgynnar  aktieägarkollektivet  och  därmed kan betecknas  som samhällsskadliga  i  vidare 

bemärkelse. Bebchuck kommer fram till slutsatsen att MR, avsaknad av reglering, sannolikt är 

att  föredra  framför  EOR  om  skillnaden  i  privat  nytta  mellan  kontrollägare  är  liten.111 

Anledningen till detta torde vara att kontrollägarskiften då främst kommer genomföras på den 

grunden att företagets värdeskapande kan ökas, emedan kontrollägarskiften med privat nytta 

som incitament vore färre, eftersom såväl överlåtaren som förvärvaren värderar den privata 

nyttan lika högt. För att båda ska tjäna på transaktionen, när den privata nyttan är likvärdig, 

måste  förvärvaren  ha  större  möjligheter  för  bolagseffektivisering  som ökar  avkastningen. 

EOR skulle då begränsa samhällsnyttiga transaktioner i högre utsträckning än de skadliga.  

Samma slutsats,  att  skillnaden  i  privat  nytta  mellan  kontrollägare  är  avgörande  för 

frågan om budpliktens lämplighet, kommer Bergström, Högfeldt & Molin till. Om skillnaden 

i privat nytta mellan olika kontrollägare är stor kan minoritetsaktieägare i målbolaget tjäna på 

en budplikt.112 Om skillnaderna är små förlorar däremot aktieägarna på en budpliktsregel.113 

De argumenterar för att skillnaderna i privat nytta mellan olika kontrollägare torde vara små 

då de är föremål för samma lagreglering som syftar till att begränsa minoritetsutnyttjanden.114 

Istället torde möjligheten att dra privat nytta av förvärvet bero mer på målbolagets struktur, 

och  därmed  vara  i  princip  likvärdig  för  olika  kontrollägare,  vilket  skulle  innebära  att 

kontrollägarskiften  har  mindre  betydelse  för  förekomsten  av  privat  nytta  och 

minoritetsutnyttjanden.115

Med  tanke  på  ovanstående  behöver  förekomsten  av  privat  nytta  vid  ett 

kontrollägarskifte utredas närmre för att budpliktens lämplighet skall kunna analyseras. För 

diskussionen  kring  förekomsten  av  privat  nytta  vid  kontrollägarskiften  i  Sverige  är  såväl 

bolagens ägarstruktur som den legala strukturen av betydelse. I följande avsnitt skall vi först 

studera den svenska ägarstrukturen närmare och undersöka vilken potential för privat nytta 

denna innebär. Därefter undersöks de teorier och den empiri som kan användas som stöd för 

en diskussion kring förekomsten av privat nytta vid kontrollägarskiften.

111 Bebchuck (1994), s. 25
112 Bergström, Högfeldt & Molin (1997), s. 4
113 ibid.
114 Bergström, Högfeldt & Molin (1997), s. 16
115 ibid.
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3.6 Förekomsten av privat nytta i Sverige
På den svenska börsen är ägarkoncentrationen hög, vilket innebär att kontrollägande är en 

vanlig styrningsform för svenska publika bolag.116 Denna ägarkoncentration möjliggörs i stor 

utsträckning av den svenska modellen med såväl röstdifferentiering som pyramidägande.117 

Vanligt förekommande är att en ägare med en majoritet av rösterna har tillskjutit mindre än 

hälften av kapitalet.118 Detta stärker separationen mellan ägande och kontroll då den som har 

det bestämmande inflytandet i bolaget i form av röstandel inte har motsvarande ägarandel i  

kapitalet  och  därmed  ej  en  utdelningsrätt  som  står  i  proportion  till  denna  kontroll.119 

Kontrollägaren  behöver  därmed  inte  nödvändigtvis  bära  en  särskilt  stor  ekonomisk  risk 

knuten till bolagets prestation och dess aktiekurs.120 

Den  starka  separation  mellan  ägande  och  kontroll  som råder  i  Sverige  medför  att 

kontrollägarens incitament för att negligera bolagets prestation och istället dra privat nytta av 

sin röststyrka borde vara förhållandevis starka.121 Starkt röstinnehav men liten utdelningsrätt 

medför  att  risken  för  att  kontrollägarens  mål  inte  ligger  i  linje  med  bolagets  mål, 

aktiemaximering, är hög.122 Det har ansetts att en kontrollägare med liten andel i bolagets 

kapital  medför att  risken för bolagsåtgärder som står i strid med aktiemaximering ökar.123 

Sådana ägare  överinvesterar  i  projekt  med  potential  för  hög privat  nytta,  håller  kvar  vid 

förlustbringande projekt för länge, och förkastar frekvent offentliga uppköpserbjudanden som 

skulle bringa värde för bolaget.124 

Budplikten har betydelse för den svenska separationen mellan ägande och kontroll då 

den  stärker  befintliga  ägarstrukturer  i  de  publika  bolagen.125 Agnblad  menar  att 

kontrollägarskiften  i  Sverige  ej  kan  genomföras  utan  befintlig  kontrollägares  samtycke.126 

Även Bebchuck menar att  övertagandet av kontroll  i  bolag med höga ägarkoncentrationer 

116 Henrekson & Jacobson (2011), s. 6, SOU 1997:22, s. 300, Agnblad (2001), s. 10
117 Agnblad (2001), s. 2
118 Agnblad (2001), s.2
119 Henrekson & Jacobson (2011), s. 7
120 Agnblad (2001), s. 24, Jensen & Meckling (1976), s. 12 
121 Agnblad (2001), s . 24
122 Bebchuck (1999), s. 12, Jensen & Meckling (1976), s. 12
123 ibid.
124 Bebchuck (1999), s. 13 ff.
125 Agnblad (2001), s. 18
126 Agnblad (2001), s. 25
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kräver  tidigare  kontrollägares  medgivande.127  Fientliga  och  konkurrerande 

uppköpserbjudanden på den svenska marknaden är ovanliga.128 Befintliga kontrollägare drar 

sig för att sälja sina kontrollposter då de på grund av budplikten svårligen kan investera i 

kontrollposter ånyo, samtidigt som potentiella förvärvare torde vara få då budplikten medför 

att  hela  bolaget  eventuellt  måste  förvärvas.129 Budplikten  låser  därmed  de  svenska 

ägarstrukturerna  och  detta  statiska  ägande  kan  innebära  stora  samhälleliga  kostnader  då 

eventuella positiva ägarförändringar uteblir, konkurrensen på marknaden för företagskontroll 

blir  låg.130 I  och  med  att  budplikten  stärker  existerande  ägarstrukturer  och  den  starka 

separation mellan ägande och kontroll som föreligger,  kan ifrågasättas om inte regeln, för 

Sveriges del, ökar potentialen för privat nytta och därmed motverkar sitt påstådda syfte. Detta 

kan tänkas följa av att marknaden för företagskontrolls preventiva funktion som skall hantera 

agentproblemet begränsas.

Vad gäller  förekomsten av privat  nytta  i  Sverige har  denna,  i  en komparativ  studie 

genomförd av professor Tatiana Nenova, visats låg trots de förutsättningar och de incitament 

som borde föreligga i och med den starka separationen mellan ägande och kontroll som följer 

av  svenska  ägarstrukturer.131 I  undersökningen  definieras  privat  nytta  som den  makt  och 

personliga  vinning  som  följer  med  möjligheten  att  utse  bolagsledning,  bygga 

företagsimperium, att vidta värdeöverföringar från bolaget till kontrollägaren, och på annat 

sätt extrahera nytta för egen del på bolagets bekostnad.132 Hon undersöker förekomsten av 

privat  nytta  i  olika  länder  genom  att  jämföra  värdet  av  kontrollblock  i  förhållande  till  

röstsvaga aktier eller sådana som inte medför kontroll i bolaget. Detta angreppssätt ligger i 

linje med de incitament för ett kontrollblocksförvärv som redogjorts för i 3.5 ovan, att värdet 

för en potentiell kontrollförvärvare ligger i dels de ekonomiska rättigheter som föreligger för 

samtliga  aktieägare,  dels  de  möjligheter  till  privat  nytta  som  kontroll  medför.   Om 

kontrollblock  värderas  högt  i  förhållande  till  bolagets  värde  trots  att  de  bär  samma 

ekonomiska rättigheter som övriga aktier tyder detta på att kontroll är värdefullt utöver dessa 

rättigheter,  vilket  kan  bero  på  möjligheten  att  expropriera  bolagsvärde  för  egen  vinning. 

Nenova menar att skillnaden i detta värde mellan de länder som jämförs främst kan förklaras 

127 Bebchuck (1994), s. 1
128 Agnblad (2001), s. 26, Prop 2005/06:140 s. 57
129 SOU 1997:22 s. 300
130 Agnblad (2001), s. 18, se avsnitt 3.4 för diskussion kring den verksamhetseffektiviserande funktion en 

fungerande marknad för företagskontroll anses ha
131 Nenova (2003), s. 7
132 Nenova (2003), s. 2
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av de variationer i lagstiftning som föreligger.133

Förklarande variabler för förekomsten av privat nytta kan för Nenovas studie delas upp 

i främst tre grupper; generellt minoritets och investerarskydd,  rättsväsendets verkställighet, 

och takeoverreglering inklusive budplikt.134 Det generella skyddet består av sådana, främst 

bolagsrättsliga, regler som syftar till att ge minoriteten i ett bolag möjligheten att komma till 

rätta med en förtryckande majoritetsägare.135 Svagt minoritetskydd leder dels till att det blir 

både enklare och mindre kostsamt att expropriera bolagsvärden för egen vinning, vilket ökar 

möjligheten att  dra  privat  nytta  av ett  förvärv.136 Minoritetsskyddsreglerna är  av skiftande 

karaktär, och kommer närmare redogöras för under kapitel 6 i denna framställning. För att det 

generella  skyddet  skall  upprätthållas  krävs  att  rättsväsendet  fungerar  effektivt  så  att 

verkställighet  av de minoritetsbeslut  som fattas  garanteras,  vilket  gör  att  en kontrollägare 

riskerar förluster i form av skadestånd eller status vid försök att kringå minoritetsskyddet.137 

Såväl  det  generella  minoritetsskyddet  som  möjligheten  för  verkställighet  anses  begränsa 

förekomsten av privat nytta.138 

Vad gäller takeoverregleringen består även denna av regler av skiftande karaktär. Ett 

exempel som Nenova tar upp är kravet på att övriga aktieägare skall erhålla samma vederlag 

för  sina  aktier  som  överlåtaren  av  ett  kontrollblock,  vilket  är  en  viktig  beståndsdel  i 

budpliktsregleringen.139 Nenova  understryker  att  denna  regel  i  vissa  fall  kan  ha  negativa 

effekter  för  minoriteten  om  kontrollägarskiften  som  hade  ökat  bolagets  värdeskapande 

försvåras eller fördyras.140 

Enligt Nenova förklarar dessa variabler i hög utsträckning variationer i förekomsten av 

privat nytta länder emellan.141 Av de länder som studerats är Sverige ett av de där förekomsten 

av privat nytta befinns lägst. Nenova drar slutsatsen att detta beror på legala strukturer och 

effektiv  verkställighet,  samt  vissa  informella  mekanismer  som  exempelvis  Agnblad 

uppmärksammat, vilka garanterar aktieägare ett fungerande minoritetsskydd.142

Minoritetsutnyttjanden i Sverige tycks med andra ord vara ovanligt ur ett internationellt 

133 Nenova (2003), s. 3
134 Nenova (2003), s. 20
135 Nenova (2003), s. 18
136 Nenova (2003), s. 3
137 ibid.
138 ibid.
139 Nenova (2003), s. 19
140 ibid.
141 Nenova (2003), s. 1
142 Nenova (2003), s. 25
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perspektiv,  vilket  Agnblad  menar  bero på att  kontrollägarna  i  Sverige  styrs  av  informella 

mekanismer.143 Viktigast av dessa mekanismer är det sociala trycket från omgivningen. Den 

svenska modellen för bolagsstyrning innebär att ägarna förväntas ta socialt ansvar, vilket de 

också  verkar  göra.144 Minoritetsutnyttjanden  skulle  stå  i  stark  kontrast  till  detta  sociala 

ansvarstagande.  Även  Holmén  och  Knopf  finner  att  det  sociala  trycket  begränsar 

minoritetsutnyttjanden och extraherandet av privat nytta från ägandet.145 Detta sociala tryck 

uppväger den incitamentsskapande effekt som separationen mellan ägande och kontroll har i 

Sverige.146

Vad gäller studier av den privata nytta som föreligger just vid kontrollägarskiften i 

Sverige har olika metoder använts. En av teorierna är att en kontrollförvärvare som önskar 

använda  sitt  förvärv  för  olika  former  av  värdeexpropriering  från  bolaget  enbart  skulle 

tillförskansa sig de antal röster som krävs för ett bestämmande inflytande, då  denne inte har  

något behov av att ta ytterligare del i bolagets aktiebas och de ekonomiska rättigheter som 

följer  av denna.  Värdet på bolagets aktier  kommer ju teoretiskt sett  sjunka i takt med att 

kontrollägaren expropierar bolagstillgångar. Empiri från tiden innan budplikten infördes har 

dock visat att en kontrollförvärvare i regel förvärvar en större del av bolagets aktier än vad 

som krävs  för  kontroll.147 Detta  torde  innebära  att  kontrollägarens  incitament  typiskt  sett 

ligger i linje med bolagets mål, att maximera värdet på bolagets aktier, och inte att expropriera 

minoriteten.

Andra empiriska studier som bedrivits för att undersöka huruvida kontrollförvärv leder 

till minoritetsutnyttjanden har studerat aktieutvecklingen kring förvärvet. Stefan Sandström 

använde sig av residualmetoden, ett statistiskt verktyg för att undersöka huruvida onormal 

avkastning uppstår kring en händelse, för att analysera kontrollblocksförvärvens påverkan på 

målbolagets aktiekurs.148 Studiens syfte var att testa huruvida exproprieringhypotesen stämde 

eller  om kontrollägarskiften ledde till  effektivitetsförbättringar.149  Exproprieringshypotesen 

innefattade att ett kontrollägarskifte skulle leda till överföringar av bolagsvärden till den nye 

ägaren  och  medföra  sjunkande  aktiekurser.150 I  undersökningen  lyckades  Sandström dock 

143 Agnblad (2001), s. 32
144 Agnblad (2001), s. 3
145 Holmén & Knopf (2004), s. 24
146 Holmén & Knopf (2004), s. 3
147 Bergström & Rydqvist (1990)
148 Sandström (1991), s. 6
149 Sandström (1991), s. 2
150 Sandström (1991), s. 2
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statistiskt säkerställa att dessa i genomsnitt ledde till en positiv kursutveckling i målbolaget.151 

Han ansåg att detta kunde ha flera orsaker, att den nye kontrollägaren medförde en lämpligare 

verksamhetsplan,  att  positiva  synergieffekter  förelåg,  eller  att  bättre  ledningsfunktioner 

möjliggjordes.152 Denna positiva värdeutveckling kom samtliga aktieägare i bolaget till del, 

och Sandström drog därför  slutsatsen att  exproprieringshypotesen var  ogrundad,  även om 

enstaka  fall  givetvis  existerade.153 Hade  kontrollblocksskiften  lett  till  expropriering  av 

bolagsvärden borde dessa istället haft en negativ påverkan på aktiekursen. Att märka är att 

studien utfördes innan budpliktens införande. Sandström anmärkte att om en budplikt skulle 

införas så måste värdet av att skydda minoriteten i de enstaka fall som kunde finnas vägas mot 

den kostnad det innebar att effektivitetshöjande transaktioner uteblev.

Sandström  utvecklade  i  senare  studier  sin  undersökning  för  att  pröva  huruvida 

aktiekursutvecklingen  även  hos  förvärvande  bolag  var  positiv,  och  om  andra  bolagets 

intressenter blev lidande av kontrollförvärvet.154 Detta för att se om kontrollförvärv medförde 

kostnader för dessa grupper som skulle kunna leda till slutsatsen att förvärven ändock inte var 

samhällsekonomiskt effektiva, även om målbolagets aktieägare gynnades.155 Undersökningen 

visade  dock  inga  negativa  effekter  för  dessa  övriga  grupper.   Sandström  fann  att 

kontrollförvärv ledde till värdeskapande i målbolaget som ej svarade mot förluster för övriga 

grupper  med  intresse  i  de  två  bolagen,  och  kom  därför  till  slutsatsen  att  dessa  var 

samhällsekonomiskt effektiva.156 

 

3.6.1 Reflektioner
Möjligheten att extrahera privat nytta på grund av sitt inflytande är ett av de incitament som 

kan föranleda ett kontrollförvärv. Denna privata nytta för kontrollägaren motsvaras ofta av 

förluster för bolaget och minoritetsaktieägare. Att begränsa möjligheterna för en kontrollägare 

att extrahera privat nytta är därför av hög prioritet för att skydda minoriteten. Detta uppnås 

genom  bolagsrättslig  reglering,  vilken  skall  redogöras  för  under  kapitel  6,  och 

takeoverreglering, däribland budplikten. Den privata nyttan är därför av central betydelse för 

151 Sandström (1991), s. 24
152 Sandström (1991), s. 2
153 Sandström (1991), s. 24
154 Sandström (1994), s. 6
155 ibid.
156 Sandström (1994), s. 57
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att analysera behovet av budplikt, varför följande diskussion blir utförlig. 

Enligt Nenova är förekomsten av privat nytta i Sverige låg. Detta sägs bero på att den 

legala strukturen bereder aktieägarna ett effektivt minoritetsskydd. Svagheten med Nenovas 

studie är den metod som används för att förklara resultaten, lagstiftningsaspekter omvandlas 

till förklarande variabler som mäts kvantitativt, det vill säga statistiskt. Lagstiftningsaspekter 

kan anses  vara problematiskt  att  mäta och utvärdera kvantitativt.  I  detta  fall  har  studiens 

teoretiska utgångspunkt, att värdet av kontrollblock till stor del kan förklaras av möjligheten 

till  privat  nytta,   dock  stark  förankring  i  den  ekonomiska  teori  kring  individuella 

kontrollförvärv som beskrivit under avsnitt 3.5. Detta talar för att de slutsatser som dras, att 

starkare  minoritetsskydd  torde  innebära  lägre  förekomst  av  privat  nytta  ändå  förefaller 

välgrundade.  Det  är  fråga om en komparativ  analys  där  skillnader  i  kontrollblocksvärden 

jämförs mellan länder. Detta medger en jämförande analys om aktuell metod är konsekvent 

genomförd, även om kvantifiering av lagstiftning kan te sig främmande. 

Metoden för att mäta  förekomsten av privat nytta får dock anses vara det väsentliga, då 

utfallet kan diskuteras teoretiskt även utan förklarande kvantitativa variabler. 

Då aktiens ekonomiska funktioner torde vara jämförbar mellan länderna kan det antas 

vara den varierande legala strukturen som till stor del förklarar skillnaderna. Denna finner 

även stöd i att genomförda lagreformer som påverkar möjligheten till privat nytta har följts av 

förändringar  i  kontrollblocksvärden.157 Den  privata  nyttans  betydelse  för  kontrollblockets 

värde och att lagstiftning har betydelse för denna nytta är konsistent med annan ekonomisk 

teoribildning.  Slutsatsen som kan dras,  att  den låga förekomst  av privat  nytta  i  Sverige i 

betydande  utsträckning  beror  på  lagstiftning  avsedd  att  begränsa  denna,  samt  informella 

mekanismer, torde därmed kunna accepteras även om det bortses från själva kvantifieringen 

av förklarande variabler. 

Därutöver menar även andra studier att informella mekanismer spelar in, och att det 

sociala trycket, som påverkar kontrollägares handlande, är starkt i Sverige och därmed har en 

begränsande effekt på förekomsten av privat nytta och minoritetsutnyttjande. 

Budpliktens effekt på förekomsten av privat nytta i Sverige är svårbestämd. Den är 

otvivelaktigt en del av den legala struktur som Nenova menar bereder aktieägarna ett effektivt 

minoritetsskydd. Hon påpekar dock att  en regel  som syftar  till  att  övriga aktieägare skall 

erhålla  ett  identiskt  vederlag  som kontrollblocksöverlåtaren  kan  ha  negativa  effekter  för 

157 Nenova (2003), s. 16
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minoriteten, något som inte tycks gälla för bolagsrättsliga minoritetsskyddsregler.

De  informella  mekanismer  som  funnits  viktiga  för  begränsandet  av  privat  nytta 

existerar troligen oaktat budplikten. Det är främst fråga om det sociala tryck omgivningen 

utövar på kontrollaktieägaren, och den inställning till minoritetsutnyttjande som anses råda i 

Sverige påverkas antagligen inte av förekomsten av budpliktsreglering. 

De empiriska studier som iakttagit aktiekursen efter ett kontrollägarskifte har funnit att 

denna  ökat  efter  händelsen.  I  linje  med  antagandet  om  aktiekursmaximering  som 

samhällsekonomiskt  effektivt  framstår  det  därmed  som  att  ett  begränsande  av  dessa 

transaktioner genom budplikt generellt skulle skada minoriteten. I en av Sandströms studier 

som omfattar  även effekten på övriga bolagsintressenter  visas att  dessa grupper inte lider 

någon  förlust  av  kontrollägarskiften.  Detta  tycks  ytterligare  stärka  antagandet  att  dessa 

transaktioner  framstår  som  positiva  inte  enbart  för  minoriteten  i  målbolaget  utan  även 

generellt för samhället. Att märka är att dessa resultat kommer från en tid innan budplikten 

infördes  i  Sverige.  Eftersom kontrollförvärv  som föranleds  av  privat  nytta  och  leder  till 

minoritetsutnyttjanden  troligen  inte  skulle  ha  dessa  effekter  på  aktiekursen  eller  bolagets 

intressenter  tyder  detta  på  att  förekomsten  av  privat  nytta  skulle  vara  låg  även  utan 

budpliktsregleringen. 

För aktieägarna i målbolaget har dock menats att det inte är graden av privat nytta i sig, 

utan  skillnaden  i  privat  nytta  mellan  kontrollägare  som är  avgörande  för  huruvida  dessa 

skadas  av  ett  kontrollägarskifte.158 Angående detta  kan  anföras  att  om den privata  nyttan 

generellt  är  låg,  såsom i  Sverige,  torde den logiska slutsatsen bli  att  även potentialen för 

skillnader  i  privat  nytta  mellan  kontrollägare  blir  låg.  Dessutom  har  Sandströms  studie 

relevans även för denna aspekt. Skulle nya kontrollägare i högre grad än de tidigare extrahera 

privat  nytta  ur  sitt  förvärv  skulle  detta  generellt  leda  till  sjunkande  aktiekurser  vid 

kontrollägarskiften. Stigande aktiekurser tyder tvärtom på att verksamhetsförbättringar följer 

på ett kontrollägarskifte. 

Angående  skillnaden  i  privat  nytta  får  även  marknadens  ägarstruktur  betydelse.  I 

svenska  bolag  är  ägandet  i  hög grad  koncentrerat.  Detta  innebär  att  kontrollägandet  som 

ägarform är utbrett. Dessa kontrollägare har därmed den position som krävs för att extrahera 

privat nytta från sitt ägande. Då Bergström, Högfeldt och Molin menar att skillnaden i privat 

nytta  mellan  kontrollägare  torde  vara  liten,  och  bero  mer  på  bolagets  struktur  än  den 

158 Se avsnitt 3.5.3 i förevarande framställning
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individuelle  ägaren,  så  innebär  detta  att  ett  kontrollägarskifte  när  en  kontrollägare  redan 

existerar i bolaget inte riskerar att leda till minoritetsutnyttjande i högre utsträckning än vad 

som tidigare varit fallet. Jämför detta med fallet då ingen tidigare kontrollägare finns i 

bolaget men någon förvärvar kontroll i bolaget. Innan detta kontrollförvärv finns ingen som 

kan dra privat nytta av sitt ägande, den privata nyttan kan sägas vara noll i målbolaget. När 

förvärvet sedan sker ökar möjligheten till privat nytta från noll till den nivå som målbolagets 

struktur tillåter. Skillnaden i privat nytta blir då sannolikt större än när tidigare kontrollägare 

redan existerar i bolaget. Budplikt kan då vara lämpligt för att skydda övriga aktieägare från 

minoritetsutnyttjande. 

Slutsatsen  med  avseende  på  den  svenska  ägarkoncentrationen  blir  därmed  att 

budplikten kan antas få mindre betydelse för att skydda övriga aktieägare än vad som är fallet 

på marknader där ägandet är splittrat, som exempelvis i Storbritannien varifrån reglerna har 

sitt ursprung.159 På dessa marknader saknas i större utsträckning befintliga kontrollägare och 

ett  kontrollförvärv  torde  därmed  i  högre  grad  leda  till  skillnader  i  privat  nytta  vid  en 

transaktion.

I nästföljande avsnitt skall vi studera effekterna av takeovers, då en takeover kan bli 

konsekvensen av ett genomfört kontrollägarskifte när förvärvaren åläggs budplikt. 

3.7 Effekten av takeovers
Emedan kontrollägarskiften i den mening som avses i förevarande framställning typiskt sett 

sker mellan två parter och begränsas till ett kontrollblock, så avser en takeover ett övertagande 

genom  avlämnandet  av  ett  offentligt  uppköpserbjudande  riktat  till  samtliga  aktieägare  i 

målbolaget. I svensk rätt är formerna för avlämnandet och villkoren för ett sådant erbjudande 

reglerat såväl i lag som börsens eget regelverk. För en potentiell kontrollägare som kan bli  

underkastad budplikt är likabehandlingsprincipen troligen den viktigaste principen som skall 

följas om han tvingas lämna ett offentligt uppköpserbjudande på grund av sitt kontrollförvärv. 

Regeln syftar till att uppnå en rättvis behandling av aktieägarna i målbolaget vilket uppnås 

genom att aktier av samma slag skall medföra ett identiskt vederlag. Har en kontrollpremium 

erlagts i en tidigare transaktion skall samtliga aktieägare i målbolaget ha rätt att ta del av 

denna genom att budgivaren erbjuder samma pris för övriga aktier av samma slag. Effekterna 

159 Stattin (2009), s. 421
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av att  ett  sådant  offentligt  uppköpserbjudande genomförs  har  studerats  i  den  ekonomiska 

doktrinen.

Empiriskt  stöd  finns  för  att  genomförda  takeovers  genomsnittligt  leder  till  en 

värdeökning  vad  gäller  det  förvärvande  bolaget  och  målbolagets  sammanlagda  värde.160 

Samtidigt tillfaller denna värdeökning huvudsakligen målbolagets aktieägare i form av hög 

kontrollpremium.161 Faktum är att förvärvande bolags aktiekurs i majoriteten av fallen visats 

sjunka, vilket indikerar att erlagd kontrollpremium blivit för hög.162  Att notera är att effekten 

på  aktiekursen  uppmäts  endast  under  en  tidsram av fyra  dagar  kring uppköpserbjudandet 

gjorts offentligt, men kortsiktiga marknadsreaktioner i tidsramen runt ett förvärv har visat sig 

vara  en  god  indikator  även  för  värdeutvecklingen  på  sikt.163Detta  torde  leda  till  att  få 

offentliga uppköpserbjudanden ter sig motiverade från förvärvarens sida.164 

Anledningen till att så få genomförda takeovers lyckas skapa värde i det förvärvande 

bolaget  torde  vara  att  särskilda  synergieffekter  bör  föreligga  för  att  den  värdeskapande 

effekten av transaktionen skall överstiga marknadens förväntningar och därmed reflekteras i 

stigande  aktiekurs.165 Synergieffekter  inom ramen för  en  takeover  innebär  att  förvärvaren 

lyckas skapa värde som går utöver vad som redan förväntades av marknaden.166 Ett sätt att 

uppnå  sådana  synergieffekter  är  att  förbättra  målbolagets  styrning,  och  därigenom uppnå 

förbättrad prestation genom effektivisering av verksamheten eller tillväxt.167 En vanlig strategi 

bland  förvärvare  som  varit  särskilt  skickliga  på  detta  har  visat  sig  vara  att  ersätta  den 

befintliga styrelsen strax efter genomförd takeover.168 

3.7.1 Reflektioner
Såväl ett kontrollägarskifte som en takeover syftar till förvärv av företagskontroll, därigenom 

är marknaden för företagskontroll och dess egenskaper såsom den beskrivits i 3.4 relevant för 

båda transaktionsslagen.  Marknaden verkar  incitamentsdämpande genom att  styrelsen,  om 

den väljer att negligera bolagets mål i form av aktiekursmaximering, för att istället sträva efter 

160 Rehm & Sivertsen (2010), s. 4
161 Rehm & Sivertsen (2010), s. 5, Sirower (1997) s. 11
162 Rehm & Sivertsen (2010), s. 5
163 Rehm & Sivertsen (2010), s. 5
164 Sirower (1997), s. 20
165 ibid.
166 ibid.
167 Acharya, Hahn & Kehoe (2009), s. 30
168 Acharya, Hahn & Kehoe (2009), s. 33
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egna mål, riskerar att föranleda ett kontrollförvärv där befintlig styrelse regelmässigt avsätts. 

Därutöver hamnar typiskt sett ägandet hos den som är bäst lämpad att driva verksamheten om 

möjligheten finns för effektivisering eller tillväxt.

Skillnaden mellan de två transaktionerna ligger i att en takeover föregås av ett offentligt 

uppköpserbjudande varigenom förvärvaren tvingas erbjuda en kontrollpremium inte enbart för 

kontrollblocket  utan  för  nästintill  samtliga  målbolagets  aktier.  Ett  sådant  förvärv  är 

kapitalkrävande och riskerar att överföra värdeskapandet för transaktionen till  målbolagets 

aktieägare genom kontrollpremiumen, faktorer som kan tänkas begränsa antalet potentiella 

kontrollförvävare. Detta då förvärvare som hade efterfrågat ett kontrollblock i form av trettio 

procent, eller mer, av rösterna i målbolaget riskerar att behöva genomföra en takeover. I fallet 

då ett kontrollblock överlåts blir kontrollpremiumen mindre betungande för förvärvaren varpå 

denne i fler fall torde tjäna på att genomföra ett kontrollförvärv, i enlighet med Bebchucks 

tes.169 Detta finner även stöd i att  Sandström funnit  att  kontrollblockstransaktioner haft en 

positiv effekt på aktiekursen i såväl målbolag som för övriga intressenter, emedan genomförda 

takeovers, som visats ovan, i regel haft en negativ effekt för aktieägarna i förvärvande bolag.

Som synes torde budplikten leda till en avhållande effekt vad gäller kontrollförvärv, och 

att omsättningen i det publika bolagets aktier därigenom minskar.170 I följande avsnitt skall 

därför  aktieomsättningens  mer  generella  funktion  undersökas  och  vilka  hänsyn  som 

lagstiftaren typiskt sett har ansett betydelsefulla vid regleringen av denna. Att avsnittet, trots 

sin  juridiska  vinkel,  redogörs  för  i  förevarande  ekonomiska  kapitel  beror  på  att  aktiens 

omsättning har stor betydelse för aktiemarknadens ekonomiska funktion och marknaden för 

företagskontroll. Dessutom har lagstiftaren använt sig av argument som är snarlika dem som 

anförts i den ekonomiska doktrinen.

3.8 Aktiens omsättning
En grundläggande princip som möjliggjort aktiebolagets attraktivitet som investeringsform är 

att  dess  aktier  skall  vara  fritt  överlåtbara.171 Detta  är  centralt  för  att  aktiemarknadens 

samhällsviktiga  funktioner,  att  underlätta  för  optimal  riskallokering  och  bolagets 

kapitackumulering, skall fungera.172 I propositionen till ABL sägs att "Den fria omsättningen 

169 Bebchuck (1994), s. 40
170 Att budplikten medför minskad aktieomsättning anses även i SOU 1997:22, s. 300
171 Prop. 2004/05:85 s. 249
172 Prop. 2004/05:85 s. 250
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av aktierna leder också till att aktierna kommer innehas av den som värderar aktierna högst 

och som därmed också typiskt sett kan väntas driva verksamheten mest effektivt. Aktiernas 

fria överlåtbarhet bidrar därmed till  en för näringslivet nödvändig förnyelse".173 Därutöver 

anses principen om aktiens fria överlåtbarhet vara ett viktigt minoritetsskydd, då missnöjda 

aktieägare kan lämna bolaget genom att överlåta sina aktier.174 Denna minoritetsskyddande 

effekt torde göra sig särskilt gällande för aktieägare i publika bolag som har möjlighet att 

avyttra sina aktier på börsen. Som huvudregel stadgar därför ABL 4:7 att aktier kan överlåtas 

och förvärvas fritt. I samma paragraf görs dock undantag för vissa överlåtelseförbehåll som 

kan tas in i bolagsordningen, och att även andra begränsningar kan stadgas i lag.  

Undantagen från principen om aktiens fria överlåtbarhet har ansetts motiverade främst 

för att  det i  vissa fall  kan vara legitimt att  undvika oönskade förändringar i  aktiebolagets 

ägarkrets, huvudsakligen vad gäller små och medelstora fåmansföretag där ägarkretsen har 

betydelse  för  bolagsengagemanget.175 Härigenom kan omsättningen i  privata  bolags  aktier 

begränsas  genom förbehåll  i  bolagsordningen  som på  olika  sätt  ger  befintliga  aktieägare 

inflytande  över  huruvida  en  aktieöverlåtelse  kan genomföras.176 I  propositionen  anges  att 

huruvida sådana förbehåll skall kunna användas även i publika aktiebolag är en omdiskuterad 

fråga,  men att  det  förekommer publika bolag där  aktien har  begränsad spridning eller  att 

enbart  delar  av  bolagets  aktier  är  föremål  för  handel  på  aktiemarknaden  och  att 

ägarförhållanden därmed kan likna det privata bolagets.177 På grund av detta har möjligheten 

till överlåtelseförbehåll tillåtits men begränsats för det publika bolaget i förhållande till det 

privata.178 I publika bolag är enbart hembudsförbehåll tillåtet att ta in i bolagsordningen enligt 

4:27 ABL, vilket innebär att befintliga aktieägare eller någon annan kan ges rätt att lösa in 

aktier som har överlåtits till en ny aktieägare. Viktigt att notera är dock att för aktier i det 

publika bolaget som är föremål för handel på börsen gäller att dem måste vara fritt överlåtbara 

i enlighet med FFFS 2007:17 3:2. Anledningen till detta är att en ändamålsenlig börshandel 

försvåras om aktierna som skall omsättas via börs kan bli föremål för hembud. Därmed blir 

det endast de aktier i det publika bolaget som ej upptagits för börshandel som kan bli föremål 

för hembudsförbehåll.

173 Prop. 2004/05:85 s. 250
174 Prop. 2004/05:85 s. 250
175 Prop. 2004/05:85 s. 250
176 Se 4:8, 4:18, 4:27 ABL
177 Prop. 2004/05:85, s. 253
178 Prop. 2004/05:85 s. 253
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3.8.1 Reflektioner
Lagstiftaren  har  som  synes  betonat  vikten  av  aktiens  fria  överlåtbarhet  och 

omsättningsintresset vid regleringen av begränsningar av denna i ABL. Detta gäller särskilt 

det  publika bolaget  vars aktier  handlas  på börs,  vilka är  de bolag som är  av intresse för 

budpliktsfrågan. För dessa bolag har den fria omsättningen av bolagets aktier värnats för att 

den som är bäst lämpad att bedriva bolagets verksamhet också skall ges möjlighet att förvärva 

detta  inflytande  vilket  främjar  nödvändig  förnyelse  i  näringslivet.  Av  dessa  skäl  har  de 

förbehåll  som är  möjliga  i  privata  bolag  ej  gjorts  tillåtliga  för  aktier  som är  föremål  för  

börshandel.  Att  allokera ägandet till  den som är bäst  lämpad att  bedriva verksamheten är 

också den funktion som marknaden för företagskontroll är tänkt att fylla enligt ekonomisk 

teori.  De  skäl  som talar  för  aktiens  fria  omsättning  inom ramen  för  ABL torde  därmed 

tillmätas vikt av lagstiftaren och rättstillämparen även i budpliktsfrågan, även denna verkar 

försvåra en ändamålsenlig börshandel. I kommande kapitel skall vi därför undersöka om så är 

fallet. Först redogörs för huruvida Aktiemarknadnämnden tillmätt dessa ekonomiska hänsyn 

betydelse  i  sin  dispenspraxis,  därefter  undersöks  vilka  skäl  lagstiftaren  ansett  vara  av 

betydelse vid införandet av budplikten. 
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4. Aktiemarknadsnämndens dispenspraxis

4.1 Aktiemarknadsnämnden och dispensförfarandet
Budpliktens karaktär av betungande lagstiftning för den enskilde har motiverat införandet av 

en möjlighet att söka dispens i 7 kap 5§ LUA. Finansinspektionen anges i paragrafen som 

behörig  myndighet  för  dispensfrågor,  men  har  givits  möjlighet  i  7  kap  10§  att  delegera 

beslutanderätten  i  dessa  till  ett  organ  sammansatt  av  representativa  företrädare  för 

näringslivet.  Så  har  också  skett  då  handläggningen  av  dessa  frågor  delegerats  till 

Aktiemarknadsnämnden genom FFFS 2007:17 14 kap 1§. 

I 7 kap 5§ anges att särskilda skäl skall föreligga för beviljandet av dispens och det  

framgår även att dispens skall ses som ett undantag från budplikten. Huruvida så blivit fallet 

kan diskuteras, med tanke på att det mellan 2006 och 2013 fattades enbart tre avslagsbeslut i 

de  sextionio  publicerade  fall  nämnden  tog  ställning  till  med  stöd  av  LUA.179 De  få 

avslagsbesluten torde dock till stor del bero på att den budpliktige redan innan denne ansöker 

om  dispens  har  möjlighet  att  konsultera  nämnden  huruvida  en  ansökan  har  utsikter  att 

beviljas.180 Därutöver  kan,  som  tidigare  konstaterats,  risken  för  budplikt  innebära  att 

kontrollförvärv avstås, och dessa uteblivna transaktioner når aldrig den fas att ansökan om 

dispens blir aktuell.181 Att så kan vara fallet framgår av att den potentielle förvärvaren kan 

begära förhandsbesked om huruvida budplikt föreligger vid ett förvärv i enlighet med LUA 7 

kap. 4 §, och att prövningen vid avslag ofta sekretessbeläggs.182 I SOUn anges att ett negativt 

förhandsbesked regelmässigt innebär att ett förvärv inte längre är aktuellt.183

Det  har  diskuterats  huruvida  sekretessbeläggande  av  nämndens  beslut  och 

förhandsbesked framstår  som lämpligt.184 Anledningen  är  den  karaktär  av  offentligrättslig 

myndighetsutövning  som nämndens  verksamhet  utgör,  vilket  normalt  brukar  innebära  att 

fattade beslut skall offentliggöras.185 I regel skall också nämden omedelbart kungöra beslut 

179 Se AMNs uttalande 2008:41, 2011:31, 2012:18
180 Stattin (2009), s. 456
181 Bebchuck (1994), s. 4
182 SOU 2005:58 s. 89
183 SOU 2005:58 s. 89
184 Se exempelvis Johan Danelius efterföljande kommentar till Nyström & Sjöman (2011)
185 ibid.
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som helt eller delvis innebär att dispensansökan bifalles, men om särskilda skäl föreligger kan 

de skjuta kungörandet på framtiden, allt enligt 7 kap 9 § LUA. Anledningen till att sådant 

uppskjutande ändå ansetts nödvändigt i vissa fall är att de planer för bolaget som blir föremål 

för beslut typiskt sett  utgör känslig information som skulle kunna medföra skada om den 

offentliggjordes.186 Är det en planerad men ännu icke vidtagen åtgärd som blivit föremål för 

nämdens beslut får detta inte offentliggöras innan åtgärden vidtagits, eller på något annat sätt 

kommit  till  allmänhetens  kännedom.187 AMNs hantering  av sekretess  har  tidigare  medfört 

synpunkter  från Finansinspektionen,  men då nämnden sedermera blivit  mer  utförliga i  att 

motivera sin sekretessbeläggning anses ordningen numera acceptabel.188 

Dispensfrågan  skall  prövas  utifrån  budpliktregleringens  huvudsakliga  syfte,  att 

möjliggöra  för  aktieägare  att  lämna  bolaget  vid  ett  kontrollägarskifte.189 Härvid  skall  en 

helhetsbedömning  göras  som  tar  hänsyn  till  om  en  beviljad  ansökan  ligger  i 

aktieägarkollektivets intresse och huruvida detta väger tyngre än det intresse aktieägaren har 

att  att  lämna  bolaget.190 Vid  en  sådan  prövning  kan  exempelvis  att  bolagsstämmans 

godkännande  krävs  för  att  beslutet  skall  kunna  genomdrivas  beaktas,  aktieägarnas 

beslutanderätt  skall  då  respekteras.191 En  beviljad  ansökan  kan  förenas  med  villkor. 

Aktieägarkollektivets intresse brukar i aktiebolagsrättslig mening anses vara av ekonomisk 

art.192 Huruvida ekonomiska hänsynstaganden får betydelse i dispenspraxis kommer redogöras 

för i följande avsnitt i samband med att dispensgrunderna undersöks. 

4.2 Hänsynstaganden i dispenspraxis
Antalet publicerade dispensbeslut fattade med stöd av LUA från starten av dess tillämpning 

till juni 2013 uppgick till sextionio. Avslagsbeslut meddelades i enbart tre av dessa.193 Av de 

avslagsbeslut  som  fattades  överstegs  budpliktgränsen  i  två  av  fallen  på  grund  av  att 

förvärvaren vidtagit åtgärder för att stödja ett bolag i svårigheter.194 AMN fann dock att de 

budpliktiga åtgärderna endast hade begränsad betydelse för bolagens ställning varför ansökan 

186 FAR Börsvolymen 2012/13, s. 834
187 ibid.
188 FI Dnr 08-8404, s. 4
189 Prop. 2005/06:140, s. 117
190 Prop. 2005/06:140, s. 117
191 Prop. 2005/06:140 s. 117
192 jfr ex. ABL 3:3
193 Se AMNs uttalande 2008:41, 2011:31, 2012:18
194 Se AMNs uttalande 2008:41, 2011:31
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avslogs. I det tredje avslagsbeslutet, AMN 2012:18, uttalade nämnden att fallet inte kunde 

jämföras med något som tidigare hamnat under nämndens bedömning.195 Fråga var om en 

kontrollägare  vars  innehav  sjunkit  under  trettioprocentsgränsen  till  följd  av  att 

personaloptioner utnyttjats i bolaget. Information om den utspädningseffekt detta skulle ha på 

kontrollägarens innehav var offentliggjord och kunde beräknas av denne. Trots detta vidtogs 

inga åtgärder av kontrollägaren förrän månader senare då denne önskade förvärva aktier så 

innehavet åter översteg trettio procent, varpå dispens söktes. AMN ansåg dock, med tanke på 

den insikt  kontrollägaren  haft  om utspädningen  och den efterföljande  passiviteten,  att  ett 

beviljande riskerade underminera respekten för regelverket. 

Som synes är dem ärenden där avslagsbeslut som meddelats med stöd av LUA få, och 

omfattar inte sådana kontrollblocksövergångar som studerats i kapitel 3 ovan. Vad gäller fall 

där dispens beviljas är det nästintill uteslutande fråga om fyra huvudtyper av dispensgrunder. 

Under  den  första  kategorin  av  dispensgrund  faller  nyemissioner  där  en  befintlig 

aktieägare  utnyttjat  sin  företrädesrätt  vid  nyemission  för  att  teckna  aktier  emedan  övriga 

aktieägare  ej  fulltecknat  emissionen  varpå  den  sökandes  innehav  överstiger 

trettioprocentsgränsen.196 I  många  fall  har  den  sökande  förbundit  sig  genom  ett 

garantiåtagande att teckna sig för de aktier som inte tecknas av övriga vid nyemissionen.197 

Har ett garantiåtagande gjorts förenas dispensen regelmässigt med villkor,  den sökande är 

skyldig att  informera bolagsstämman om sin garanti  och hur stort  innehavet skulle  kunna 

tänkas  bli  på  grund  av  denna,  därutöver  krävs  att  emissionen  vinner  stöd  av  erforderlig 

majoritet på bolagsstämman.198

Den andra kategorin av typfall innebär att en apportemission av aktier för förvärv av 

bolaget eller egendom är förestående och intresset av att denna kommer till stånd väger tyngre 

än den möjlighet att  lämna bolaget som budplikt skulle innebära.199 Dispensen i detta fall 

villkoras  ofta  av  bolagsstämmans  godkännande  av  emissionen,  varvid  de  röster  som 

representeras av sökandes aktier skall bortses från. 

En tredje dispensgrund rör fall där en riktad nyemission behöver genomföras för att 

rekonstruera ett bolag i betydande ekonomiska svårigheter.200 Vid dessa riktade emissioner 

skall  övriga  aktieägare  informeras  om hur  stort  den  sökandes  aktie  och  röstinnehav  kan 

195 AMN 2012:18 s. 4
196 Se exempelvis 2008:36, 2008:38, 2009:23, 2011:07
197 Se exempelvis 2006:43, 2011:27, 2013:20
198 Se exempelvis 2009:19, 2009:20
199 Se exempelvis 2007:23, 2009:09, 2013:01
200 Se exempelvis 2010:03, 2013:29
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komma att bli till följd av genomförandet. Därutöver krävs att beslut fattas med hög majoritet. 

Slutligen beviljas dispens regelmässigt då inget reellt kontrollägarskifte uppstått till 

följd av vidtagna åtgärder.201 Det kan vara fråga om rent koncerninterna omstruktureringar 

eller att en aktieägare visserligen passerat budpliktsgränsen men det existerar aktieägare med 

större  röstinnehav i  bolaget.  Dessa fall  anses  falla  utanför  budpliktsregleringens syfte,  att 

skydda övriga aktieägare i bolaget vid ett kontrollskifte. 

4.3 Reflektioner
Att  dispensförfarandet  framstår  som huvudregel  snarare än undantag på  grund av att  den 

sökande först undersöker möjligheterna till dispens verkar troligt då det går att urskilja ett 

antal  typsituationer  då  dispens  sökts.  Därutöver  finns  möjligheten  för  den  potentiellt 

budpliktige att begära förhandsbesked kring huruvida budplikt föreligger vid ett förestående 

förvärv. Förekomsten av förhandsbesked och innehållet i dessa är vanskligt att uttala sig om 

då dessa enligt SOUn sekretessbeläggs. I SOUn har också konstaterats att ett förhandsbesked 

som  innebär  att  budplikt  föreligger  i  regel  innebär  att  den  sökande  avstår  ett  förvärv. 

Härigenom kan konstateras att utredningen uppmärksammat att kontrollägarskiften till större 

delen uteblir om ingen av de av AMN erkända dispensgrunderna föreligger.

Inget av dispensfallen, varken vid avslagsbeslut eller beviljande, verkar behandla ett 

reellt bestående kontrollägarskifte där kontroll förvärvats för effektivisering av verksamheten. 

De  ärenden  som  behandlas  rör  till  övervägande  del  olika  typer  av  emissioner  och  inte 

förhandlade kontrollblocksförvärv. Detta tyder på att dessa transaktioner avstås på grund av 

att risken för att dispens ej beviljas är stor, varpå ett offentligt uppköpserbjudande framstår 

som enda alternativet. 

De  ekonomiska  hänsyn  som  framträder  i  dispenspraxis  rör  främst  bolagens 

individuella situation,  det är  fråga om aktiebolag som befinner sig i  betydande finansiella 

svårigheter och är i behov av rekonstruktion. De ekonomiska skäl som talar emot budplikten 

har inte behandlats i publicerad praxis. I inget fall diskuterar AMN omsättningsintresset  eller 

marknaden för företagskontrolls  betydelse för  publika bolags  aktier  som skäl  för dispens. 

Dispensförfarandet syfte tycks därmed inte vara att lindra de effekter budplikten kan tänkas ha 

på marknaden för företagskontroll och dess funktioner. 

201 Se exempelvis 2006:44, 2007:01, 2008:44, 2010:04
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I  följande  kapitel  skall  vi  studera  de  juridiska  spörsmål  som  har  betydelse  för 

budplikten.  Härvid  utreds  de  motiv  som  lagstiftaren  haft  att  ta  hänsyn  till,  samt  vilka 

argument som framförts i den juridiska debatt som förts rörande budpliktsregleringen.
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5. Juridiska motiv

5.1 Juridiska motiv för finansiell lagstiftning generellt
Budplikten är  en  del  av regleringen på det  finansiella  området  och bör  därför  analyseras 

utifrån  de  generella  krav  som  lagstiftaren  brukar  diskutera  i  samband  med  finansiell 

lagstiftning. Dessa krav diskuteras dock ej i förarbetena till LUA, men kan däremot återfinnas 

i betänkandet till  Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Då denna utredning är från 

ungefär samma tid som införandet av LUA och behandlar generella frågor som är relevanta 

för den finansiella lagstiftningen i ett bredare perspektiv kan de argument som framförs där 

även anses ha bäring på budplikten. 

I SOUn menas att de samhällsekonomiska målen är att främja en effektiv allokering av 

resurser.202 I regel uppstår det mest effektiva resursutnyttjandet på marknader som fungerar 

väl och är föremål för ett minimum av statliga ingripanden.203 Misslyckas marknaden med 

denna uppgift kan lagstiftning vara nödvändig för att stävja problemet, i  annat fall saknas 

anledning att reglera marknaden.204 Ett klassiskt marknadsmisslyckande uppstår när externa 

effekter  är  för  handen,  vilket  innebär  att  en  aktörs  handlande  har  negativa  effekter  på 

omgivningen utan att denne behöver ta detta i beaktande.205 Dessa argument känns igen från 

nationalekonomisk  teoribildning  och  lagstiftaren  har  uppmärksammat  att  de  generella 

ekonomiska kriterierna bör vara uppfyllda även vid införandet av finansiell reglering.206

Utöver kravet på ett marknadsmisslyckande bör man ta hänsyn till de uppgifter som 

den finansiella marknaden har att sköta. Dessa är att främja bolagens kapitalförsörjning, att 

underlätta  investerares  riskhantering  samt  att  verka  för  en  korrekt  prisbildning  på  de 

instrument som handlas  på marknaden.  Härvid har effektiva och likvida marknader visats 

påverka  den  ekonomiska  tillväxten  i  positiv  bemärkelse.207 Reglering  av  den  finansiella 

202 SOU 2006:50 s. 140
203 SOU 2006:50 s. 140
204 SOU 2006:50 s. 141
205 SOU 2006:50 s. 141
206 Se avsnitt 3.3 i förevarande framställning om de nationalekonomiska kraven på lagstiftning
207 Prop. 2004/05:142 s. 40
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marknaden bör därför användas om det medför ökad effektivitet och likviditet på denna.208

5.2 Juridiska motiv för budplikten
Den svenska budpliktskonstruktioner har sin förebild i Storbritannien, där budplikt infördes i 

slutet  av  1960-talet  till  följd  av  en  rad  företagsförvärv  där  minoriteten  behandlats  illa.209 

Aktieägare i  målbolaget  trakasserades  av förvärvaren i  syfte  att  få  en aktieöverlåtelse  till 

stånd,  och  när  tillräckligt  inflytande  i  bolaget  uppnåtts  förvärvades  minoritetens  aktier  i 

individuella poster till skiftande priser genom att kontrollägaren på olika sätt pressade dessa 

att  snarast  lämna  bolaget.210 Införandet  av  budplikt  motiverades  av  att  säkerställa  att 

minoriteten i fortsättningen skulle behandlas rättvist och lika.211 

Även de svenska budpliktsreglerna syftar till att övriga aktieägare skall skyddas när 

någon tar  kontroll  över bolaget.212 Detta  skall  uppnås  genom att  budplikten möjliggör  för 

dessa att lämna bolaget när ett kontrollägarskifte sker.213 Att ett kontrollägarskifte skall ha 

skett innebär att budplikt ej uppstår för den som är kontrollägare vid en börsintroduktion.214 

De allmänna principer som LUA baseras på är att alla innehavare av värdepapper av 

samma slag i ett målbolag skall behandlas lika, och om en person förvärvar kontrollen över ett 

bolag skall  övriga värdepappersinnehavare skyddas.215 De svenska reglerna skall bygga på 

respekt för aktiemarknaden, och uppnå en likabehandling av aktieägarna i målbolaget med 

upprätthållande av dessas beslutanderätt.216 

Att  införandet  av budpliktsregleringen grundar sig på ett  EU-direktiv kan antas ha 

betydelse för den knapphändiga diskussion som lagstiftaren för angående budpliktsfrågan i 

förarbeten  till  lagen.  De  skäl  som  föranlett  budplikten  bör  därför  även  sökas  i  det 

bakomliggande direktivet 2004/05/EG. 

Direktivet  slår  i  ingressen  p.  2  fast  att  det  är  nödvändigt  att  skydda  aktieägare  i 

noterade bolag då förändringar av kontroll i bolaget inträffar. Särskilt minoritetsägarna bör 

beredas skydd när kontrollförvärv sker p. 9. Detta skall, enligt samma punkt, uppnås genom 

208 Prop. 2004/05:142 s. 40
209 Stattin (2008) s. 421-422
210 ibid.
211 SOU 2005:58 s. 63
212 SOU 2005:58 s. 89
213 Prop. 2005/06:140 s. 117 
214 SOU 2005:58 s. 140
215 SOU 2005:58 s. 100
216 SOU 2005:58 s. 101
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att kontrollförvärvaren blir skyldig att lämna ett offentligt uppköpserbjudande för samtliga 

målbolagets aktier till ett skäligt pris, det vill säga åläggas budplikt. Budplikten uppstår enligt 

artikel 5 när en fysisk eller juridisk person, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår 

en bestämd röstandel i  ett  bolag som medför kontroll.  Den andel av röstantalet  som skall 

anses medföra kontroll  är  upp till  medlemsstaterna att  bestämma enligt  art.  5 p.  3,  vilket 

innebär att medlemsstaten kan anpassa innehavsgränsen till de förhållanden som råder på den 

nationella  marknaden.  Skäligt  pris  skall  dock enligt  p.  4  i  samma  artikel  anses  vara  det 

vederlag som erlagts vid den transaktion som medförde att budplikt uppstod, det vill säga om 

föraffärer  genomförts,  vilket  typiskt  sett  är  fallet  då  budplikt  uppstår  genom 

kontrollägarskiften, så skall övriga aktieägare erhålla ett identiskt vederlag för aktien. 

Direktivet  medger  att  medlemsstaten  anpassar  sin  budpliktsgräns  till  nationella 

förhållanden. Den svenske lagstiftaren har härvid valt att knyta denna till ett trettioprocentigt 

innehav av rösterna. Att märka är att det saknas empiriskt stöd för att ett sådant innehav skulle 

utgöra kontroll i svenska bolag.217 I SOU 1997:22 fann man att den genomsnittlige svenske 

kontrollägaren innehade fyrtionio procent av rösterna, och utvecklingen tydde på en framtida 

ökning  av  denna  siffra.218 För  enkel  majoritet  på  bolagsstämma  krävdes  i  regel 

trettionioprocent. Trettioprocentsgränsen har i propositionen till LUA närmast motiverats av 

att  den  motsvarar  den  gräns  som  Näringslivets  Börskommité  använder  sig  av  i  sin 

självreglering, och den anses därför ha brett stöd hos marknadens aktörer.219 Därutöver anser 

lagstiftaren att denna gräns överenstämmer med vad som gäller i andra länder.220 Vid tidigare 

utredningar har det dock konstaterats att gränsen har sin förebild i den brittiska lagstiftningen, 

där  marknaden  präglas  av  splittrat  ägande,  varför  den  kan anses  mindre  lämplig  för  den 

svenska.221

5.2.1 Reflektioner
Det  skulle  kunna  tänkas  att  en  reglering  med  budpliktens  betydelse  föregåtts  av  en 

övertygande diskussion från lagstiftarens sida, med redogörande av skäl för, såväl som mot, 

ett  införande.  Så är  tyvärr  inte  riktigt  fallet  i  förarbetena till  LUA. SOUn konstaterar  att 

217 Sevenius (2008), s. 316
218 SOU 1997:22, s. 300
219 Prop. 2005/06:140, s. 58
220 ibid.
221 SOU 1997:22, s. 299
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budpliktsreglernas  syfte  är  att  skydda  aktieägare,  genom att  bereda  dem en  möjlighet  att 

lämna  bolaget,  när  någon  tar  kontroll  över  bolaget.222 Det  kan  härvid  konstateras  att 

budplikten  verkar  vila  på  en presumtion att  ett  kontrollägarskifte  skulle  vara  skadligt  för 

övriga aktieägare. Vidare menas att två av LUAs grundprinciper är att en likabehandling av 

målbolagets  aktieägare  skall  uppnås,  samt  att  en  respekt  för  dessas  beslutanderätt 

upprätthålls.223 I  övrigt  diskuteras  inte  de  ekonomiska  effekter  budpliktskonstruktionen 

medför för marknaden för företagskontroll.

Det knapphändiga resonemanget skulle kunna bero på att LUA införts till följd av ett 

direktiv,  men  detta  utvecklar  inte  skälen  mer  än  att  en  harmonisering  av  reglerna  varit 

nödvändig för att den gemensamma kapitalmarknaden skall fungera väl. Intressant är dock att 

medlemsstaterna givits en möjlighet att anpassa den innehavsgräns som utlöser budplikt efter 

sina nationella förhållanden.

Ytterligare skäl som talar för budplikten bör därför sökas i den juridiska debatten. I den 

juridiska  debatten  kan  ett  antal  argument  såväl  för  som  emot  budplikt  urskiljas.  Dessa 

kommer  redogöras  för  i  det  följande,  varpå  de  kommer  diskuteras  individuellt  i  det 

efterkommande reflekterande avsnittet.

5.3 Argument för budplikt
Argumenten för budplikt  kan delas  in  i  främst  två grupper,  sådana som är  ett  utflöde av 

budpliktens minoritetsskyddande karaktär och de som handlar om budpliktens inflytande på 

aktiebolagets ägarstruktur. Då minoritetsskyddet är den aspekt som lagstiftaren tillmätt störst 

betydelse kommer dessa argument redogöras för först, eftersom dessa uttryckligen föranlett 

regleringen.

Ett  argument  är  att  alla  bolagets  ägare  i  samband  med  ett  kontrollägarskifte  skall 

beredas möjligheten att lämna bolaget på samma villkor.224 Detta är även enligt lagstiftaren 

budpliktens  ändamål.225 Vad  som  skall  uppnås  är  en  likabehandling  av  aktieägarna,  då 

kontrollförvärvaren  genom  budplikten  blir  skyldig  att  erlägga  ett  identiskt  vederlag  för 

återstående aktier som är av samma slag som de denne förvärvat i kontrollblocket.226 Detta är 

222 SOU 2005:58 s. 89
223 SOU 2005:58 s. 101
224 Sevenius (2008), s. 317, Stattin (2008), s. 427 och Skog (1994), s. 18
225 Prop. 2005/06:140 s. 117
226 Skog (1994), s. 17
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ett  uttryck  för  den  börsrättsliga  likabehandlingsprincipen  som  ej  lagreglerats  men  kan 

återfinnas i börsens egna regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. I 

inledningen  till  regelverket  sägs  en  av  grundprinciperna  vara  att  alla  innehavare  av 

värdepapper av samma slag i ett målbolag ska behandlas lika, och om en person förvärvar 

kontrollen över ett bolag ska övriga värdepappersinnehavare skyddas.227

Att  samtliga  aktieägare  har  rätt  att  ta  del  av  den  kontrollpremium som utgår  för 

kontrollförvärvet kan ses som en naturlig följd av rätten att lämna bolaget på samma villkor, 

men har framlagts som en separat fråga eftersom kontrollpremiumen är en aspekt i sig som 

tilldragit sig särskild uppmärksamhet.228 Härvid har menats att kontrollen över verksamheten 

tillhör  bolaget  och  inte  kontrollägaren,  varför  värdet  av  denna är  något  som bör  komma 

samtliga aktieägare till godo.229

Ytterligare  minoritetsskyddande  argument  är  att  en  kontrollägare  har  möjlighet  att 

expropriera värde från bolaget för sin egen vinning till förfång för övriga aktieägare.230 Detta 

är vad som inom ramen för denna framställning har benämts privat nytta,  och möjliggörs 

genom kontrollägarens bestämmande inflytande över bolagets angelägenheter.231 

Vad gäller aktiebolagets ägarstruktur anses budplikten fungera som motvikt till  den 

stora ägarkoncentration som råder på den svenska marknaden på grund av möjligheten till 

uppdelning av aktier i röststarka respektive röstsvaga.232

I samband med detta har menats att den stora ägarkoncentrationen som råder inom svenska 

bolag inte är önskvärd på börsen.233

5.3.1 Argument mot budplikt
Argumenten  mot  budplikt  är  i  stor  utsträckning  hänförliga  till  dess  hämmande  effekt  på 

marknaden  för  företagskontroll.234 Det  sägs  att  budplikten  gör  det  svårare  och  dyrare  att 

förvärva  kontrollposter  i  svenska  bolag  och att  kommersiellt  rationella  sammanslagningar 

mellan bolag uteblir.235 Sevenius  menar,  något  försiktigt,  att  kontrollägarskiften  inte  alltid 

227 Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, inledning 5 st. a)
228 Se Stattin (2008), s. 425-426 och Skog (1994) s. 17
229 Stattin (2008), s. 426
230 Sevenius (2008), s. 317
231 Bebchuck (1994), s. 4
232 Sevenius (2008), s. 317
233 Sevenius (2008), s. 317
234 ibid.
235 ibid.
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kommer innebära ett missgynnande av minoriteten utan kan leda till värdetillväxt.236 Skog går 

längre  och  menar  att  presumtionen  om  att  ett  kontrollägarskifte  skulle  leda  till  ett 

missgynnande av övriga aktieägare saknar stöd, och att empiriska studier snarare tyder på 

motsatsen,  att  kontrollägarskiften  genomsnittligt  leder  till  ökad  värdetillväxt  för  bolaget 

genom  stigande  aktiekurser.237 Stattin  kommer  i  sin  tur  till  slutsatsen  att  den 

samhällsekonomiska effekten av budpliktens existens är tveksam, men att det sannolikt skulle 

vara mer effektivt  om fler  värdeskapande transaktioner  tilläts  genomföras  och ifrågasätter 

lämpligheten i reglerna.238

Budpliktens effektivitetsdämpande effekt på marknaden för företagskontroll har också 

befarats leda till att företagsledningarna får för stark ställning i förhållande till ägarna.239 

Argumentet att kontroll är en bolagstillgång som bör komma samtliga aktieägare till 

godo  i  form av  kontrollpremium har  kritiserats  av  såväl  Stattin  som Skog,  samt  i  SOU 

1997:22.240 Detta  argument  härrör  från  en  amerikansk  rättsteori  som  där  har  tillmätts 

begränsad betydelse i rättstillämpning och debatt.241 Eftersom kontrollägaren bär kostnaderna 

för att utöva kontroll över bolaget bör det även vara denne som har rätt till kontrollpremiumen 

vid en överlåtelse.242

Därutöver har ifrågasatts om inte budpliktskonstruktionen är för genomgripande och 

långtgående i förhållande till sitt minoritetsskyddande syfte.243  Härvid kan konstateras att de 

svenska hushållens direktägande i aktier på stockholmsbörsen under 2011 uppgick till endast 

elva procent av det totala börsvärdet.244 Dessa torde vara de svaga parter som har särskilt 

behov av minoritetsskydd, och det har i den juridiska debatten ifrågasatts om deras ringa antal 

motiverar en så genomgripande reglering som budplikten utgör.245

Även  lagstiftaren  har  vid  tre  tidigare  tillfällen  avfärdat  införandet  av  en 

budpliktslagstiftning  till  följd  av  utredningarna  SOU  1989:72,  SOU  1990:1  och  SOU 

1997:22. 

I SOU 1997:22 diskuterades effekterna av en budpliktsreglering ingående, vari flera av 

236 ibid.
237 Skog (1994), s. 18
238 Stattin (2008), s. 417
239 Sevenius (2008), s. 317
240 Stattin (2008), s. 426, Skog (1994), s. 17, SOU 1997:22, s. 297
241 Skog (1994), s. 17
242 Stattin (2008), s. 427
243 ibid.
244 Statistiska Centralbyrån, Statistiskt meddelande FM 20 SM 1102
245 Sevenius (2008), s. 317
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de  argument  som  lagts  fram  för  en  budplikt  underkändes.246 Däribland  avfärdades  den 

aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen som en grund för att införa budplikt.247 Stöd 

för ett införande befanns saknas, då majoriteten av de myndigheter och organisationer inom 

näringslivet som tog del av förslaget motsatte sig detta.248 Utredningen konstaterade att den 

empiri som fanns på området visade att minoriteten i regel gynnas av kontrollägarskiften, och 

hänvisade  därvid  uttryckligen  till  Sandströms  studie  om  kontrollblocksförvärv.249 

Trettioprocentnivån ansågs vidare olämplig då den var anpassad till den splittrade brittiska 

ägarstrukturen.250 En svensk kontrollägares röstinnehav visades ligga på en genomsnittlig nivå 

av fyrtionio procent, och utvecklingen över tiden visade på en ökning av denna.251 För att fatta 

beslut  med enkel  majoritet  krävdes  genomsnittligen  trettionioprocent.252 Det  konstaterades 

också att budpliktsfrågan inte kunde avgöras med hjälp av rättsliga principer. Lämpligheten 

skulle istället utrönas genom en avvägning mellan de effekter en budplikt skulle innebära för 

ägarstrukturen i bolaget mot den risk för minoritetsutnyttjande ett kontrollägarskifte kunde 

medföra.253 Utredningen kom till slutsatsen att en budplikt skulle fördyra kontrollförvärv, och 

i  viss  utsträckning  göra  kontrollägarskiften  omöjliga  att  genomföra,  vilket  skulle  skada 

aktiemarknadens resursallokerande och verksamhetsoptimerande funktion.254 Med hänsyn till 

detta  avfärdades  införandet  av  en  budplikt  då  den  risk  för  minoritetsutnyttjande  ett 

kontrollägarskifte kunde medföra konstaterades vara låg.255 Minoritetsskyddet skulle istället 

stärkas  genom  ABL,  förslagsvis  genom  högre  majoritetskrav  för  beslutsfattande  på 

bolagsstämma.256

5.4 Reflektioner
Argumenten  mot  budplikt  baserar  sig  främst  på  de  negativa  effekter  regleringen  har  på 

marknaden  för  företagskontroll  då  kontrollägarskiften  som  annars  skulle  ha  genomförts 

begränsas.  Lagstiftningen  verkar  bygga  på  en  presumtion  om  att  kontrollägarskiften  är 

246 SOU 1997:22, s. 296 ff.
247 ibid.
248 SOU 1997:22, s. 294
249 SOU 1997:22, s. 299
250 ibid.
251 SOU 1997:22, s. 300
252 ibid.
253 ibid.
254 SOU 1997:22, s. 301
255 SOU 1997:22, s. 302
256 ibid.
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skadligt  för  övriga  aktieägare.  Denna  presumtion  verkar  vara  ogrundad  då  de  empiriska 

undersökningar som gjorts rörande skiftets påverkan på aktiekursen snarare tyder på positiv 

värdetillväxt i bolagen. Det är även denna effekt lagstiftaren tidigare i anledning av statliga 

utredningar förväntat sig vid kontrollägarskiften, varför budpliktslagstiftning vid tre tillfällen 

avfärdats.

Argumenten för budplikt tar fasta på dess minoritetsskyddande karaktär. Denna har 

dock ifrågasatts  i  debatten  då  det  kan ifrågasättas  om försvårandet  av  kontrollägarskiften 

skulle vara positivt för minoritetsägarna, och i vart fall om behovet av skydd på den svenska 

börsen motiverar en så omfattande reglering. I samband med detta är det värt att notera att de 

publika bolagen och ägarna i dessa inte existerar i ett börsrättsligt vakuum. Regler för deras 

handlande existerar i övrig lagstiftning, huvudsakligen i ABL. I följande kapitel skall vi därför 

undersöka  huruvida  bolagsrättslig  lagstiftning  existerar  som  tillgodoser  de  ändamål 

budplikten  är  avsedd  att  uppnå.  Är  så  fallet  kan  budplikten  framstå  som överreglering  i 

förhållande till minoritetsskyddet. De statliga utredningar som avfärdade budplikten ansåg att 

det  skulle  vara  lämpligare  att  skydda  minoriteten  genom  ABL,  varför  detta  skydd  bör 

redogöras för särskilt.
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6. Tillgodoses de juridiska motiven i annan lagstiftning?
Definierar  vi  budplikten  som möjligheten  för  övriga  aktieägare  att  lämna  bolaget  vid  ett 

kontrollägarskifte framstår denna möjlighet som öppen även utan budplikt då aktier i publika 

bolag  fritt  kan  överlåtas  på  börsen.  Denna  möjlighet  har  dock  brister  eftersom  en 

massförsäljning av aktier på marknaden skulle driva ner priset då utbudet skulle överstiga 

efterfrågan  på  bolagets  aktier.257 De  aktieägare  som först  väljer  att  lämna  bolaget  skulle 

visserligen få vederlag i form av den aktiekurs som rådde vid kontrollägarskiftet, men senare 

aktieägare skulle  riskera att  behöva sälja  sina aktier  till  en lägre kurs.  På grund av detta 

garanteras  aktieägarna  möjligheten  att  överlåta  sina  aktier  till  den  budpliktige  på  samma 

villkor som tidigare kontrollägare. Denna möjlighet har ingen omedelbar motsvarighet i den 

bolagsrättsliga lagstiftningen. Ser vi dock på budpliktens bakomliggande ändamål, att fungera 

som minoritetsskydd för övriga aktieägare,  kan vi undersöka om detta tillgodoses i  annan 

lagstiftning  än  den  börsrättsliga.  Det  har  tidigare  menats,  i  exempelvis  SOU 1990:1,  att 

minoritetsskyddet bör stärkas och regleras genom ABL snarare än budplikten. Reglerna i ABL 

kan därmed konstateras  vara av särskilt  intresse för budpliktsfrågan då det ansetts  att  det 

behov en budplikt skall fylla kan tillgodoses genom dessa.

6.1 Likhetsprincipen och generalklausulen
Likhetsprincipen är  en  allmän associationsrättslig  grundsats  som anses  gälla  utan  exciplit 

lagstöd.258 För ABL har denna princip lagreglerats i 4 kap 1§, som föreskriver att alla aktier 

skall ha lika rätt i bolaget. Möjlighet finns dock att i bolagsordningen föreskriva att bolaget 

skall ha olika aktieslag, med differentierad röststyrka eller rätt till utdelning i enlighet med 4 

kap 2§ och 3§. Det har därför talats om att likhetsprincipens definition måste modifieras till 

att aktier av samma slag skall ha lika rätt i bolaget. Syftet är att skydda aktieägarna från att  

särbehandling sker från bolagets sida gentemot vissa ägare.259 Likhetsprincipen gäller mellan 

bolaget och aktieägarna, vilket innebär att det är åtgärder vidtagna av bolaget genom, typiskt 

257 Skog (1994), s. 18
258 Sandström (2010), s. 199
259 ibid.
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sett,  dess  ledning  som  omfattas  av  kravet  på  likabehandling. I  relationen  aktieägare  till 

aktieägare  ställer  likhetsprincipen  inget  sådant  krav  på  likabehandling.  En aktieägare  kan 

därmed gynna vissa andra aktieägare genom exempelvis aktieöverlåtelse till förmånligt pris 

utan att träffas av förbudet mot särbehandling. Det anses också möjligt för bolaget att kringå 

likhetsprincipen genom att en formell likabehandling av aktierna leder till en särbehandling av 

ägarna.260 Detta kan uppnås genom att ett till synes kommersielt avtal träffas mellan bolaget 

och  aktieägare  som  gynnar  den  senare  till  bolagets  förfång.  Den  sjunkande  aktiekursen 

kommer då drabba samtliga aktier lika.261

De så kallade generalklausulerna i ABL 7 kap 47§ och 8 kap 41§ syftar till att stärka 

minoritetsskyddet ytterligare. Båda paragraferna får sägas ha samma innebörd bortsett från att 

den förstnämnda tar  sikte  på en aktieägares  handlande och den senare på styrelsens  eller 

eventuell firmatecknares. Generalklausulerna förbjuder handlande som är ägnat att bereda en 

aktieägare  eller  någon  annan  en  otillbörlig  fördel  till  nackdel  för  bolaget  eller  annan 

aktieägare.  Förbudet  omfattar  såväl  beslut  fattade  på  bolagsstämma  som 

verkställighetsåtgärder. Innebörden av rekvisitet "ägnat" är att handlande som syftar till att 

otillbörlig  fördel,  oavsett  om denna  faktiskt  förverkligas  eller  ej,  skall  beredas  någon  är 

förbjudet.262 Kravet på otillbörlighet innebär att företagsekonomiskt rationellt handlande, det 

vill säga åtgärder som syftar till ökad företagsnytta, typiskt sett inte träffas av förbud.263 Det 

kan dock tänkas att  den nackdel som uppstår,  normalt  sett  för minoritetsaktieägare,  väger 

tyngre.264

Fattas  beslut  på  bolagsstämman  som  strider  mot  likhetsprincipen  eller 

generalklausulerna har en enskild aktieägare rätt att föra klandertalan i allmän domstol enligt 

7 kap 50§ ABL. Om domstolen finner att beslutet strider mot ABL skall detta upphävas, eller 

om det med säkerhet kan utrönas vad beslutet blivit om det fattats lagenligt, ändras.

6.2 Kravet på särskild röstmajoritet för vissa beslut
Som utgångspunkt gäller att bolagsstämmobeslut fattas med enkel majoritet enligt 7 kap 40§ 

ABL, vilket innebär att det alternativ som lyckas samla mer än hälften av de avgivna rösterna 

260 Sandström (2010, s. 199)
261 ibid.
262 ibid.
263 ibid.
264 ibid.
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gäller som beslut. För beslut som anses vara särskilt viktiga har dock högre majoritetskrav 

uppställts,  och  vanligt  är  att  det  krävs  kvalificerad  majoritet  på  såväl  två  tredjedelar  av 

avgivna röster som antal aktier för att ett beslut i frågan skall anses fattat. Denna röstmajoritet 

uppställs  bland  annat  för  att  bolagsordningen  skall  kunna  ändras  enligt  7  kap  42§  ABL, 

exempelvis då en ändring av bolagets verksamhetsbeskrivning önskas. Ett annat  fall är då 

förslag har framlagts angående byte av bolagskategori från privat till publikt. 

För särskilt ingripande beslut som berör aktieägares eller aktiers rättigheter  i bolaget 

ställs  än  högre  majoritetskrav  upp  i  7  kap  43§,  innebärande  att  samtliga  vid  stämman 

närvarande aktieägare med ett innehav av minst nio tiondelar av bolagets aktier måste biträda 

förslaget.  Dessa  beslut  innebär  att  aktieägarnas  rätt  till  vinst  eller  övriga  bolagstillgångar 

minskas,  eller  att  rätten att  omsätta  bolagets  aktier  inskränks,  det  senare är  förövrigt  inte 

möjligt rörande börsnoterade aktier.265   

Denna röstmajoritet uppställs även för att rättsförhållandet mellan aktier skall kunna 

rubbas, genom röst eller vinstdifferentiering av dessa. För att bolaget skall kunna omvandlas 

från publikt till privat, något som är särskilt ingripande då detta innebär att dess aktier inte 

längre kan handlas offentligt via börsen, krävs samma majoritet enligt 26 kap 6§.

Som synes krävs i särskilt viktiga frågor att en kontrollägare skall inneha en hög andel 

av såväl  röster  som aktier  för att  kunna fatta beslut  utan stöd av andra aktieägare.  Dessa 

majoritetskrav  gäller  för  beslut  som ansetts  särskilt  viktiga  för  bolagets  verksamhet  och 

minoritetsskyddet därför väger tungt. Därutöver kan en minoritet vid behov fatta beslut som 

är av särskild vikt. Dessa besluts karaktär skall redogöras för i följande avsnitt.

6.3 Minoritetsbeslut
Huvudregeln  för  att  beslut  skall  fattas  på  bolagsstämman,  att  enkel  röstmajoritet  krävs, 

medför  en  risk  att  en  kontrollägare  med  sådant  innehav  missbrukar  sin  ställning.266 En 

minoritet som innehar en tiondel av bolagets aktier har därför givits möjlighet att fatta vissa 

beslut  på  stämman.  Minoriteten kan i  enlighet  med 7 kap 13§ ABL besluta  om att  extra 

stämma skall  hållas  utöver  den ordinarie  årsstämman för  att  behandla  ett  angivet  ärende. 

Denna möjlighet till extra bolagsstämma kan utnyttjas för att behandla ett sådant ärende som 

minoriteten har rätt att besluta i. 

265 Se avsnitt 3.8 i förevarande framställning
266 Sandström (2010), s. 202
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Minoriteten har rätt att  på egen hand genomdriva vinstutdelning enligt 18 kap 11§ 

ABL, vilket syftar till att förhindra att kontrollaktieägaren försöker svälta ut övriga aktieägare 

genom att konsekvent fatta beslut om utebliven vinstutdelning.267

Minoriteten  har  dessutom  i  ABL 9  kap  9§,  vid  missnöje  med  bolagets  ordinarie 

revisor, givits möjlighet att besluta att inleda ett förfarande för att utse en minoritetsrevisor att 

delta  i  revisionen  av  bolagets  förehavanden.  Ordinarie  revisor  har  i  regel  utsetts  av 

kontrollägaren och därmed kan bristande förtroende föreligga från minoritens sida. 

Möjligheten att vägra styrelsen ansvarsfrihet i 29 kap 7§ medför att minoriteten kan 

öppna för en skadeståndstalan mot en styrelseledamot eller verkställande direktör som skadat 

bolaget.  Minoriteten  kan  härmed  för  egen  räkning  inleda  en  talan  om  dennes 

skadeståndsskyldighet gentemot bolaget i enlighet med 29 kap 9§.

I ärenden som behandlas på bolagsstämman kan minoriteten även genom 7 kap 14§ 2 

st. välja att bordlägga ett beslut som den bedömer inte bör fattas på stämman. Detta medför att 

beslutet skjuts upp till fortsatt bolagsstämma som hålls vid senare tidpunkt, mellan fyra och 

åtta veckor efter det att aktuell stämma ägt rum.

Vid fortgående och allvarligt minoritetsutnyttjande kan minoriteten genom 25 kap 21§ 

påkalla tvångslikvidation av bolaget, en åtgärd som kan leda till  bolagets upplösning. För 

detta krävs dock att utnyttjandet varit av särskilt allvarlig eller långvarig karaktär samt att 

kontrollägaren  uppsåtligen  medverkat  till  en  överträdelse  av  ABL.  Som ett  alternativ  till 

likvidation kan då bolaget välja att istället lösa in minoritetens aktier i enlighet med 25 kap 

22§. Minoriteten kan också, om kontrollägaren på något sätt ådragit sig skadeståndsskyldighet 

enligt  29  kap  ABL,  påkalla  beslut  om  att  denne  skall  vara  skyldig  att  lösa  in 

minoritetsaktierna jämlikt 29 kap 4§. För att så skall ske krävs dock att fortsatt maktmissbruk 

kan befaras eller att i övrigt särskilda omständigheter föreligger som motiverar att minoriteten 

skall ha rätt att bli utlösta ur bolaget.

Till sist har en enskild aktieägare givits rätt i 7 kap 50§ att föra klandertalan mot ett  

beslut som fattats i strid med ABL, tillämplig lag om årsredovisning, eller bolagsordningen.

6.4 Reflektioner
Minoritetsägare i ett aktiebolag skyddas, som ovan beskrivits, på ett flertal sätt från beslut och 

267 Sandström (2010), s. 202
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åtgärder som kan leda till ett missgynnande av dessa. Därutöver har de själva givits rätt att 

fatta beslut för att komma till rätta med en kontrollägare eller personer i ledningen som i 

minoritetens mening agerat felaktigt.

Intressant att notera är de majoritetskrav som uppställs i ABL. Huvudregeln om att 

hälften av de avgivna rösterna räcker för beslut kan tänkas vara otillräckligt för att skydda en 

minoritet  vid  bolagsstämmor där  närvaron sällan är  hundraprocentig.268  Men för  flertalet 

viktiga  beslut  har  särskilda  majoritetskrav  uppställts.  För  dessa  beslut  har  minoritetens 

intresse ansetts väga särskilt tungt, och i många fall krävs två tredjedelar av såväl avgivna 

röster som innehav av totalt antal aktier för att beslut skall kunna fattas. Sådana beslut, och de  

som uppställer än högre majoritetskrav, kan en kontrollägare med trettio procent av rösterna 

inte fatta. Då kontrollägandet ofta baseras på röststarka aktier kan tänkas att denne inte är i 

närheten  av  det  aktieinnehav  som  krävs  för  dylika  beslut.  Möjligheten  för  en  sådan 

kontrollägare att bedriva minoritetsutnyttjande tycks i stor utsträckning avskuren till följd av 

ABLs majoritetskrav och annan minoritetsskyddande reglering. Trots detta har risken för att 

kontrollägaren,  redan  vid  ett  trettioprocentigt  röstinnehav,  skall  kunna  ägna  sig  åt 

minoritetsmissbruk befunnits så stark att budpliktsgränsen knutits till ett sådant röstinnehav. 

Beslut som en kontrollägare med ett trettioprocentigt röstinnehav däremot kan fatta, så 

länge inte annan aktieägare med större röstinnehav finns i bolaget, är val av styrelse. Detta 

kräver enligt 7 kap 41§ endast relativ majoritet. Möjligheten att överta kontrollen i ett bolag 

för  att  byta  ut  befintlig  styrelse  är  av  väsentlig  betydelse  för  att  marknaden  för 

företagskontroll skall kunna uppfylla sin samhällsekonomiska funktion. Om denna funktion 

kan säkerställas samtidigt som minoriteten skyddas genom bolagsrättsliga regler torde detta 

vara en optimal lösning.

Angående de bolagsrättsliga reglernas effektivitet kan hänvisas till Nenova som menar 

att den låga förekomsten av privat nytta i Sverige till stor del kan förklaras av att den legala 

strukturen  bereder  minoritetsägare  ett  effektivt  skydd.  I  denna  legala  struktur  kan  de 

bolagsrättsliga  reglerna  anses  ha  en  viktig  ställning.  Sandströms  studier,  utförda  innan 

budpliktens  införande,  har  visat  att  kontrollägarskiften  till  övervägande del  leder  till  ökat 

värdeskapande  för  såväl  minoritetsägare  som andra  bolagsintressenter.  Detta  tyder  på  att 

minoritetsaktieägare  varit  väl  skyddade  vid  ett  kontrollägarskifte  även  då  budpliktsregler 

saknats, vad detta beror på kan dock diskuterats. Vad som är viktigt att konstatera är dock att  

268 Se SOU 1997:22 s. 300 trettionioprocent av rösterna var det genomsnittliga röstinnehavet som konstituerade 
enkel majoritet
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den  legala  struktur  som  existerade  innan  budpliktens  införande  tycks  ha  berett 

minoritetsaktieägare tillräckligt skydd, då kontrollägarskiften lett till värdeskapande som varit 

till fördel för samtliga aktieägare i målbolaget. Att införa en reglering som begränsar detta 

värdeskapande torde generellt sett inte ligga i minoritetsägarnas intresse.
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7 Analys och slutsatser
Nationalekonomer och lagstiftare av finansiell reglering verkar normalt sett vara överens om 

vilka krav som kan ställas för att en reglering skall anses nödvändig. Det första kravet är att  

ett relevant marknadsmisslyckande skall kunna utrönas. För budpliktens del tycks detta vara 

hänförligt till risken för att ett kontrollägarskifte kommer innebära ett minoritetsutnyttjande. 

Det är också på grund av detta som budpliktskonstruktionen först infördes i Storbritannien på 

1960-talet.  Förevarande  framställning  har  dock  begränsats  till  att  utreda  budpliktens 

lämplighet för den svenska marknaden. Den svenska lagstiftningen tycks presumera, även om 

motiven för budplikt i  LUA är knapphändiga,  att  ett  kontrollägarskifte skulle medföra ett 

minoritetsutnyttjande  eller  på  annat  sätt  vara  skadligt  för  övriga  aktieägare.  Utifrån  ett 

ekonomiskt, och även ett juridiskt, perspektiv kan detta ifrågasättas. 

Marknaden för företagskontroll har som sin primära funktion att effektivisera bolag 

som inte bedrivs optimalt. Detta sker genom att investerare som önskar förvärva kontrollen i 

ett  bolag har betydligt större möjlighet att  få avkastning på sin investering om bolaget är 

lågpresterande  och  aktiekursen  därmed  låg.  Genom att  förvärva  kontroll  och  ersätta  det 

ineffektiva  ägandet  och  styrelsen  finns  utrymme  för  verksamhetseffektivisering.  Just 

verksamhetseffektivisering och ökad tillväxt är de två variabler som i finansiella modeller 

anses driva värdeskapande i ett bolag. Motsvarande möjligheter är mer begränsade i bolag 

som redan är högpresterande.

Risken finns dock för att ett förvärv sker inte för att effektivisera verksamheten, utan 

för  att  kontrollägaren  ser  en  möjlighet  att  extrahera  privat  nytta  av  sitt  förvärv  genom 

expropriering  av  bolagsvärden.  Är  detta  vanligt  förekommande  på  marknaden,  och 

skillnaderna i privat nytta mellan kontrollägare stor, menar Bebchuck att budplikt kan vara att 

föredra om behovet att förhindra dessa värdeförstörande förvärv överväger den nytta som de 

värdeskapande  verksamhetseffektiviserande  förvärven  medför.  För  Sveriges  del  verkar 

förekomsten av extraherandet av privat nytta vara ovanligt. Detta har bekräftats i empiriska 

studier av Nenova som mäter förekomsten av privat nytta på olika nationella marknader och 

finner att förekomsten för Sveriges del var låg. Dessutom menar Agnblad samt Holmén & 

Knopf att minoritetsutnyttjande i Sverige är ovanligt på grund av informella mekanismer som 

styr kontrollägarnas beteende. Viktigast är kanske att Sandströms studier av aktieutvecklingen 

i  bolag  där  kontrollskifte  skett  genomsnittligen  varit  positiv,  något  som  tyder  på  att 
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möjligheten  till  verksamhetseffektivisering  varit  det  främsta  skälet  till  kontrollförvärv.  En 

sådan  positiv  aktieutveckling  kommer  samtliga  aktieägare  tillgodo.  Dessutom  har  detta 

värdeskapande visats ha positiva effekter på samhällsekonomin i vidare bemärkelse. Empirin 

har inte kunnat finna systematiska förluster som svarar mot de vinster som görs på marknaden 

för  företagskontroll,  och  det  har  därigenom  konstaterats  att  marknaden  står  för  reellt 

värdeskapande.  Utöver  de  fall  där  faktiskt  kontrollförvärv  sker  har  marknaden  för 

företagskontroll en preventiv roll att fylla, då den minskar agentproblem i bolaget eftersom en 

styrelse som ägnar sig åt att tillgodose sin egen nytta till förfång för bolaget riskerar att bli  

ersatta vid ett uppköp.

Dessa funktioner går dock till stor del förlorade då marknadens effektivitet begränsas 

genom budplikt. Detta förlorade värdeskapande kan sägas vara kostnaden för att upprätthålla 

regleringen.  Att  begränsa  aktiviteten  på  marknaden  för  företagskontroll  har  tidigare 

konstaterats  medföra  kostnader,  vilka  dock  är  svåra  att  mäta  på  ett  korrekt  sätt. 

Budpliktskonstruktionen medför därutöver ytterligare kostnader i form av att vidmakthålla 

dispensförfarandet. 

Om vi återgår till  kraven på lagstiftning så brukar sägas att  det utöver att relevant 

marknadsmisslyckande kan identifieras krävs att regleringen löser problemet utan att skapa 

nya,  större  problem. Härvid bör  de kostnader  som skulle  uppstå  utan budplikt  vägas mot 

kostnaderna för regleringen. Dessa kostnader består av de värdeförstörande kontrollskiften 

och det minoritetsutnyttjande som skulle uppstå om marknaden för företagskontroll kvarstod 

oreglerad. Som tidigare diskuterats verkar dock risken för att sådana kontrollskiften skulle 

förekomma i någon större utsträckning vara låg, även om det givetvis skulle förekomma fall. 

Aktiebolagsrättsligt minoritetsskydd torde kunna begränsa eventuella minoritetsutnyttjanden 

utan att medföra negativa effekter för marknaden för företagskontroll.   

En  ytterligare  kostnad  som skulle  kunna  uppstå  utan  budplikt  är  att  kontrollägare 

kringår  likabehandlingsprincipen  genom  att  istället  för  att  lämna  ett  offentligt 

uppköpserbjudande väljer att genomföra successiva förvärv i mindre poster. Risken för detta 

är  svårbedömd  men  skulle  kunna  vara  reell  i  och  med  den  höga  kontrollpremium  som 

regelmässigt erläggs vid offentliga uppköpserbjudanden. Kostnaden består i att detta riskerar 

att  undergräva  förtroendet  för  aktiemarknaden  och  dess  regelsystem  för  offentliga 

uppköpserbjudanden. 

Kostnaderna med och utan budplikt skall dock vägas mot varandra, lagstiftning kan 

63



inte motiveras med att den eliminerar vissa  kostnader om den därigenom skapar andra, större 

samhällskostnader.

Det skall även noteras att en lagreglering av budplikten, innan denna infördes till följd 

av direktivet, har avfärdats i tre separata utredningar, då en lagstiftning ansågs  vara olämplig 

för  den  svenska  marknaden.  Att  budplikt  sedermera  infördes  genom  lag  berodde  på  att 

direktivet  måste  implementeras.  De  förhållanden  som  motiverade  ett  avfärdande  av 

budpliktslagstiftningen har antagligen inte förändrats, varför de skäl som ansågs tala emot ett 

införande  gör  sig  lika  starkt  gällande  fortfarande.  Risken  med  en  harmonisering  av  den 

europeiska marknaden utan beaktande av nationella särdrag tycks för budpliktsfrågan vara 

reell.

Anser lagstiftaren numera att kostnaderna utan budplikt ändock överstiger kostnaderna 

med budplikt borde ändå budpliktgränsen bättre kunna anpassas till  svenska förhållanden. 

Lämpligen skulle denna kunna knytas till  en innehavsnivå som ligger under den nivå som 

lagstiftaren knutit de minoritetsskyddande majoritetskraven till i ABL. På detta sätt skulle det 

börsrättsliga minoritetsskyddet verka på en nivå där risk för minoritetsutnyttjande faktiskt kan 

uppstå i ett bolag. Höjningen av budpliktsgränsen skulle därigenom kunna lindra de negativa 

effekter som uppstår på marknaden för företagskontroll.  En potentiell kontrollägare ges då 

möjligheten  att  förvärva  kontroll  i  bolaget  och  utse  ny  styrelse  för  att  effektivisera 

verksamheten, samtidigt som budpliktens minoritetsskyddande funktion bibehålls.

I  min  mening  framstår  budplikten  i  sin  nuvarande  utformning  som  olämplig  då 

innehavsgränsen åtminstone bör höjas för att marknaden för företagskontroll skall kunna fylla 

sin viktiga samhällsekonomiska funktion. Därutöver framstår det som att kostnaderna för att 

upprätthålla budplikten överstiger de kostnader en frånvaro av budplikten skulle medföra. En 

gardering  får  dock  göras  då  risken  finns  för  att  förvärvare  kringgår  den  börsrättsliga 

likabehandlingsprincipen  genom  successiva  förvärv  av  mindre  aktieposter. 

Likabehandlingsprincipen  har  dock  tidigare  avfärdats  som  stöd  för  budplikt  i  statliga 

utredningar, och det torde finna lämpligare alternativ för att garantera denna, som medför 

färre  negativa  effekter  för  marknaden  än  budplikten.  Därutöver  torde  nämnda  risk  vara 

förhållandevis liten på en marknad där ägarkoncentrationen är hög och ett kontrollförvärv i 

princip  förutsätter  att  ett  tidigare  kontrollblock  överlåts,  samtidigt  som den  direktägande 

minoriteten utgör endast en liten del av den svenska aktiemarknaden.
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