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Kapitel 1 
 

1.1 Inledning 
 

Takeover-erbjudanden är ett internationellt fenomen som diskuteras av såväl 

ekonomer som jurister runt om i världen. Tanken är att takeover-erbjudanden 

ska bidra till att marknaden tillåts agera mer rationellt och för att effektivisera 

allokering av resurser i olika bolag. I all sin enkelhet innebär ett takeover-

erbjudande att någon erbjuder aktieägarna i ett bolag att köpa deras aktier. Ett 

erbjudande om att överta bolaget mot en viss ersättning. Frågeställningarna 

som dyker upp i samband med ett takeover-erbjudande är givetvis många, men 

en ofta omdiskuterad fråga är vilken roll och vilket ansvar ett målbolags 

styrelse har vid ett takeover-erbjudande. 

 

Att det är samhällsekonomiskt positivt med effektivisering av marknadens 

resurser genom takeover-erbjudanden finns tydliga tecken på. Frågan är hur 

regleringen av takeover-erbjudanden måste se ut för att aktörerna involverade i 

takeover-processen skall finna en god balans sinsemellan. Tillgång till olika 

information och olika mycket tid är två av nyckelfaktorerna som regleringen 

kring takeovers handlar om, såväl i Sverige som i Storbritannien och USA. 

 

Beroende av vilket synsätt man har vad gäller informations- och tidsaspekterna 

hos de olika aktörerna så kommer målbolagsstyrelsens roll och ansvar vid ett 

fientligt takeover-erbjudande att bestämmas därefter. Antingen ges styrelsen 

vida rättigheter att agera och involvera sig i takeover-processen, eller så är 

styrelsen mer snävt hållen och aktieägarna i målbolaget är de som bestämmer i 

större utsträckning. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att övergripande beskriva målbolagsstyrelsens roll 

och ansvar vid fientliga takeover-erbjudanden avseende marknadsnoterade 

aktiebolag i svensk rätt. Vid beskrivningen av detta ansvar vill jag även koppla 

resonemangen till det utländska rättsläget i främst USA och Storbritannien. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Följande frågeställningar är de frågeställningar som huvudsakligen kommer att 

försöka besvaras. Följdfrågor, fördjupningsfrågor och övriga sidospår redogörs 

för löpande i texten. Nedanstående frågeställningar bör ses som övergripande 

problemställningar och tolkas extensivt. 

 

Vilken betydelse får tidpunkten för en försvarsåtgärds genomförande för dess 

legitimitet? 

 

Vilket ansvar aktualiseras då målbolagsstyrelsen agerar felaktigt vid ett 

fientligt takeover-erbjudande? 

 

Är intressekonflikten hos målbolagets ledningsorgan ett reellt problem vid 

fientliga takeover-erbjudanden? 

 

Hur påverkas rättsområdet kring takeovers av att det till största delen råder 

självreglering? 

 

1.4 Metod & material 
 

I denna uppsats har traditionell rättsdogmatisk metod samt de traditionsenliga 

rättskällorna använts.   

 

Svensk lagstiftning har använts i relativt stor utsträckning samt även viss 

europeisk lagstiftning, främst i form av det europeiska takeover-direktivet samt 
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den brittiska takeover code. Även de svenska takeover-reglerna som är del av 

den självreglering som råder på området, har använts. Anledningen till att 

självreglering i form av Stockholmsbörsens takeover-regler ges utrymme i 

detta arbete är på grund av att aktörerna på marknaden har gett reglerna stor 

legitimitet.  

 

Förarbeten i form av propositioner och statens offentliga utredningar har 

använts. Främst förarbetena kring LUA har i detta arbete beaktats. 

 

Även praxis har använts. Dels har några amerikanska rättsfall belysts, främst i 

jämförande syfte, men även uttalanden från Aktiemarknadsnämnden, AMN, 

har uppmärksammats. Varför hänsyn tagits till uttalanden från AMN är på 

grund av dess normerande och guidande verkan hos marknadsaktörerna kring 

takeover-erbjudanden. Uttalanden från AMN kan dock inte tillkännages ett 

prejudicerande värde i samma utsträckning som en dom från Högsta 

Domstolen. 

 

Vad som dock varit den främsta rättskällan, med avseende på 

informationsmängd och teori- samt diskussionsresonemang, i denna uppsats är, 

doktrinen. Doktrin i form av såväl litteratur som svenska och engelska artiklar 

samt lagkommentarer har använts. Framför allt har refererats till verk av 

professor Daniel Stattin samt professor Rolf Dotevall på grund av deras 

framstående kunskaper och mångåriga erfarenhet av forskning på området. 

Starkt fokus på källkritik har även genomsyrat metodiken. 

 

1.5 Terminologi 
 

I detta avsnitt följer ett antal förklaringar samt tydliggöranden vad avser 

terminologin i denna uppsats. 

 

Termen takeover-erbjudande används istället för termen uppköps-erbjudande 

då termen uppköp lätt kan associeras med regleringen kring upphandlingar.  
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Termen ledningsorgan omfattar såväl styrelseledamöter som verkställande 

direktör och ses som ett och samma. Det vill säga; om VD eller en 

styrelseledamot tagit del av viss information så anses hela ledningsorganet vara 

delgiven informationen om inte annat anges. Termen ledningsorgan används 

om både styrelseledamöter samt VD omfattas. I annat fall benämns de antingen 

som styrelsen eller som VD om enbart endera av dem omfattas. 

 

Termerna bolag eller företag i denna uppsats syftar på publika aktiebolag 

noterade på Stockholmsbörsen om inte annat anges. 

 

Termerna målbolag eller target används för ett bolag som en budgivare vill 

förvärva. 

 

Termen budgivare används för ett bolag som vill förvärva samtliga aktier i ett 

målbolag genom en takeover. 

 

Takeover-direktivet är benämningen på den europeiska ”Directive 2004/25/EC 

of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 on Takeover 

Bids”. 

 

Det förekommer i viss utsträckning termer som är sprungna ur det engelska 

språket och så långt det är möjligt har jag valt att löpande i texten förklara de 

termer som närmare behöver förklaras. 

 

1.6 Rättstillämpare 
 

Aktiemarknadsnämnden 
Aktiemarknadsnämnden (AMN) bildades av Stockholms Handelskammare och 

Sveriges Industriförbund år 1986. Nämnden skulle ha till syfte att stärka 

självregleringen på aktiemarknaden för att undvika krånglig lagstiftning kring 

den känsliga börsmarknaden. Den förebild som AMN hade var den brittiska 
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motsvarigheten The Takeover Panel.1 ”Aktiemarknadsnämnden ska genom 

uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska 

aktiemarknaden.” 2 heter det på AMN:s hemsida. AMN har till uppgift att 

verka för att god sed på aktiemarknaden efterlevs och ska uttala sig, antingen 

på eget initiativ eller på uppmaning, kring frågor som rör 

aktiemarknadsbolagen. Det kan vara vitt skilda frågor om exempelvis budplikt, 

upprättande av prospekt, anställdas incitamentsprogram, aktieägares 

information till bolagsstämma eller förvärvs- och överlåtelsefrågor som AMN 

uttalar sig om. Alla uttalanden som nämnden gör skall vara offentliga om inte 

det enskilda fallet, på grund av exempelvis känslig information, bedöms ha 

särskilda skäl för att inte offentliggöras.3 

 

Finansinspektionen 
Finansinspektionen är en myndighet som kontrollerar att företag följer de 

regler som ställs upp. Finansinspektionens roll är även att bedöma riskerna på 

finansmarknaden och se till att ekonomisk stabilitet råder i Sverige. 

Myndigheten är delaktig i rättstillämpningen av börsbolagens agerande, 

däribland även omfattande takeover-erbjudanden. ”Finansinspektionen 

ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning för finansiella 

marknader och finansiella företag.”4 

 

1.7 Avgränsningar 
 

När termen bolag används avses, som redogjorts för ovan, publikt noterade 

aktiebolag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm (Stockholmsbörsen) om inte 

annat anges. Begränsningen till noterade publika aktiebolag på 

Stockholmsbörsen har gjorts då takeover-regleringen och de aktuella 

frågeställningarna i denna uppsats aktualiseras i samband med just dessa bolag. 

Vid onoterade bolag eller mindre bolag är det oftare färre och större 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 SOU 2003:22, s. 64. 
2 Aktiemarknadsnämndens hemsida; http://www.aktiemarknadsnamnden.se/om-
aktiemarknadsnamnden__25, 15 september 2013. 
3 SOU 2003:22 s. 64-65. 
4 Finansinspektionens hemsida: http://www.finansinspektionen.se/Om-FI/Verksamhet/, 28 
september 2013. 
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ägargrupper som kontrollerar bolaget och därmed blir takeover-processen och 

frågorna kring denna inte lika aktuella. 

 

Uppsatsen behandlar inte frågor kring styrelsens roll och ansvar vad gäller due-

diligence undersökningar vid fientliga takeover-erbjudanden. Uppsatsen 

avgränsas även genom att inte på djupet behandla styrelseneutralitetsfrågor vid 

takeover-erbjudanden. Styrelsens ansvar gentemot tredje man begränsas till att 

avse styrelsens ansvar gentemot aktieägare. 

 

1.8 Disposition 

 

Följande redogörelse förutsätter viss förkunskap inom ämnesområdena 

bolagsrätt, aktiemarknadsrätt och skadeståndsrätt. Uppsatsen behandlar även i 

viss mån utländsk rätt komparativt i syfte att öka förståelsen för den svenska 

rätten. 

 

Inledningsvis i kapitel 1 presenteras en inledning av ämnet, uppsatsens syfte 

samt frågeställningar. Metodfrågor och beskrivning av de olika rättstillämpare 

och rättskällor som används på området redogörs även för. Avgränsning samt 

disposition återfinns även här. 

 

Kapitel 2 behandlar takeover-erbjudanden som företeelse, olika sorters 

takeover-erbjudanden samt effekterna av dessa. Vad är en fientlig takeover och 

vad är en vänlig takeover? Vilka försvarsåtgärder finns till hands och vilken 

betydelse får tidpunkten för försvarsåtgärdernas utförande? Tidpunkten före ett 

bud, under ett bud och efter ett bud. 

 

Kapitel 3 belyser vilken reglering som finns på området, nationellt såväl som 

internationellt. De olika ansvarsfrågor som kan uppstå för målbolagets 

ledningsorgan vid ett fientligt takeover-erbjudande diskuteras även. Hur ska 

målbolagsstyrelsen agera och vilka kan följderna bli? Kapitlet omfattar även en 

jämförelse med utländsk rätt och aspekter kring försvarsåtgärder och styrelsens 

roll och ansvar i brittisk och amerikansk rätt redogörs för. 
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Kapitel 4 utreder intressekonflikten mellan målbolagets ledningsorgan när det 

gäller deras skyldighet att tillgodose aktieägarnas bästa samtidigt som deras 

positioner som ledamöter i styrelsen riskeras vid en förestående fientlig 

takeover. Skadeståndsansvaret hos målbolagets ledningsorgan vid fientliga 

takeovers utreds – vilket är ansvaret? Direkt eller indirekt skadeståndsansvar? 

Skadeståndsansvar gentemot en viss aktieägare? Kapitlet visar även på vilken 

betydelse tempus har. När får styrelsen inte vidta försvarsåtgärder? Vilken 

betydelse har tidpunkterna i praktiken? Kan en förutseende styrelse kringgå 

förbudet om att de inte får vidta försvarsåtgärder utan bolagsstämmans 

godkännande? 

 

Kapitel 5 är ämnat till att återkoppla diskussionen till syftet med uppsatsen och 

dess frågeställningar. Kapitlet är en analys av resultatet och en sammanfattning 

av uppsatsen. Avslutningsvis återfinns källförteckning och referenser. 
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Kapitel 2 
 

2.1 Takeover-erbjudanden som företeelse 
 

2.1.1 Takeover-erbjudanden i Sverige 
 

Takeover-erbjudanden är ebjudanden om förvärv av aktierna i ett målbolag 

som är noterat på en börs. I Sverige är takeover-erbjudanden sedan lång tid 

tillbaka vanligt förekommande. Under perioden 1990-2004 skedde sammanlagt 

358 takeover-erbjudanden avseende aktier i bolag noterade vid 

Stockholmsbörsen, Aktietorget eller NGM (Nordic Growth Market). Av dessa 

358 erbjudanden avsåg 341 erbjudanden aktier i bolag noterade på 

Stockholmsbörsen och i 293 av de totalt 358 erbjudanden som lämnades ledde 

det till att målbolaget faktiskt förvärvades av budgivaren. Under denna period 

förvärvades alltså i genomsnitt cirka 20 noterade bolag, eller i andra mått mätt 

cirka 7 procent av de noterade bolagen, genom takeover-erbjudanden varje år. 

De takeover-erbjudanden som misslyckades under denna period gjorde detta av 

varierande orsaker. Att budgivaren fick ge vika för en annan, för målbolagets 

aktieägare förmånligare, budgivare var en vanlig orsak. Andra orsaker har 

exempelvis varit att minoritetsaktieägare med starkt inflytande i målbolaget 

motsatt sig erbjudandet, att budgivaren stött på problem med finansieringen av 

köpet eller att konkurrensmyndigheter satt stopp.5 

 

Ett takeover-ebjudande innebär alltså att en budgivare försöker förvärva 

aktierna i ett målbolag. I motsats till andra förändringar i förutsättningarna för 

ett bolag påverkar ett takeover-erbjudande inte i sig ett bolags förutsättningar 

att fortsätta sin verksamhet precis som innan eftersom det enbart är aktierna i 

bolaget som är tänkt att byta ägare. Aktiebolagsrättsliga regler blir därför svåra 

att använda vid eventuellt tvivelaktiga beteenden kring takeover-erbjudanden. 

Icke desto mindre kan tvivelaktiga beteenden givetvis förekomma ändå.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 SOU 2005:58, s 51.  
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Intressena hos de olika parterna inblandade i ett takeover-erbjudande utmärks 

också som en tydlig aspekt att diskutera. Aktieägarna i målbolaget är givetvis 

intresserade av att få så mycket betalt som möjligt för sina aktier. 

Ledningsorganet och de anställda har ett starkt intresse av att fortsatt ha kvar 

sina positioner och arbeten inom målbolaget. Aktiemarknaden och samhället i 

sin helhet vill att det ska råda balans på marknaden samt vara möjligt att 

effektiv allokera resurser.6 

 

2.1.2 Motiv 
 

Anledningarna till ett takeover-erbjudandes uppkomst kan vara många. 

Generellt kan ändå sägas att ett takeover-erbjudande lämnas av budgivaren för 

att man tror att målbolaget är undervärderat eller har potential att, med åtgärder 

som budgivaren vill vidta, ge bättre resultat än vad det för tillfället gör. Man 

lämnar helt enkelt ett takeover-erbjudande för att man är intresserad av att, 

genom en kalkylerad risk, förvärva målbolaget och tjäna pengar. Motivet till 

takeover-erbjudanden är ofta att budgivaren anser att man efter ett förvärv av 

målbolaget skulle kunna uppnå synergieffekter i form av effektivisering och 

allokering av resurser om man fick kontroll över målbolaget. Synergieffekterna 

kan vara av alla möjliga slag. Exempelvis kan en förväntad synergieffekt vara 

att budgivaren tror sig kunna nyttja stordriftsfördelar så som logistik- och 

produktionseffektiviseringar i och med förvärvet. I undersökningar har 

framkommit att genomförda takeovers ibland även varit motiverade av 

budgivarbolagets styrelses egon och att påstådda synergieffekter egentligen 

inte varit så stora som målats upp. 

 

2.2 Olika sorters takeover-erbjudanden 
 

Generellt kan sägas att takeover-erbjudanden delas upp i frivilliga bud 

respektive budpliktsbud. De frivilliga buden behandlas mer ingående i kapitel 

2.2.1 nedan. De så kallade budpliktsbuden aktualiseras då en budgivare, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden. Reglering, tolkning och 
tillämpning, s. 2. 
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antingen ensam eller i kombination med närstående, kommer över 

budpliktsgränsen om 30 procent av röstetalet i målbolaget. Budpliktsbud 

aktualiseras alltså som ett tvingande bud, i motsats till frivilliga bud, för 

budgivaren då denne förvärvar aktier i målbolaget och därmed kommer över 30 

procent av röstetalet. Utan att fördjupa diskussionen kring budpliktsbud bör 

nämnas att den tvingande delen avser att trygga minoritetsaktieägares ställning 

och ge dem en möjlighet att kunna sälja sina aktier när en ägare, i detta fall den 

budpliktige budgivaren ensamt eller tillsammans med närstående, börjar närma 

sig ett kontrollägande. Definitionen av kontrollägande återfinns bland annat i 

den brittiska Takeover Code där ”Control” definieras som ett ägande om 30 % 

eller mer av röstetalet, oavsett om det de facto ger kontroll över bolaget eller 

inte.7  Minoritetsaktieägare skyddas alltså av lagen, i detta fall av reglerna i 3 

kap. LUA om budplikt, från att hamna i en position som aktieägare i ett bolag 

där den reella kontrollen av bolaget innehas av en annan enskild aktieägare.8 

 

2.2.1 Frivilliga 
 

Frivilliga bud respektive budpliktsbud är alltså den grova generella 

uppdelningen av takeover-erbjudanden. Vad avser de frivilliga takeover-

erbjudandena gäller att budet är frivilligt lagt av budgivaren. Ingen tvingande 

regel forcerar budgivaren att lägga ett bud. Kontakt med målbolaget angående 

ett eventuellt takeover-erbjudande uppstår frivilligt och inom genren frivilliga 

erbjudanden finns flera olika typfall att diskutera närmare. En skärningspunkt 

för de olika frivilliga takeover-erbjudandena kan sägas vara de fall då 

målbolagets ledningsorgan ställer sig positiva till budet, s.k. vänliga takeover-

erbjudanden eller friendly takeovers, och de fall där målbolagets ledningsorgan 

ställer sig negativa till budet, s.k. hostile bids eller fientliga takeover-

erbjudanden.9 Att målbolagets ledningsorgan ställer sig positiva eller negativa 

till ett takeover-erbjudande kan ha många olika orsaker men ledningsorganet i 

målbolaget har att alltid beakta takeover-reglerna utgivna av AMN och dess 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 The City Code on Takeovers and Mergers ”The Takeover Code” – Definitions, ”Control”, 
section C6. 
8 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk 
rätt, 2 uppl., s. 415 f. 
9 A.a., s. 153 f. 
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bestämmelse II.17 som säger att ”Styrelsen i målbolaget ska i frågor 

relaterade till erbjudandet agera i aktieägarnas intresse.”10 Styrelsen står 

alltså inte utanför takeover-processen även om förfarandet rör ägarbyte av 

aktierna i bolaget och inte i sig påverkar bolagets förehavanden i direkt 

mening. Styrelsen anses ha bästa möjliga information om målbolaget och goda 

möjligheter att göra ett välavvägt uttalande kring de olika aspekter som 

erbjudandet kan tänkas ha för aktieägarna och har därför tilldelats rollen att 

uttala sig om takeover-erbjudandet och ge sin åsikt. I denna roll är det viktigt 

att styrelsen hela tiden tillgodoser samtliga aktieägares intresse och skall därför 

inte enbart se till majoritetsaktieägares intresse utan till aktieägarkollektivet 

som helhet.11 

 

2.2.2 Vänliga 
 

Om man skall se till de olika typfallen av vänliga takeover-erbjudanden, alltså 

de frivilliga erbjudanden om förvärv av målbolagets aktier som målbolagets 

ledningsorgan ställer sig positiva till, finns det ett flertal olika varianter av 

dessa.  

 

2.2.2.1 Recommended eller negotiated bids (rekommenderade eller förhandlade 

bud) 

 

Den vanligaste typen av sådana erbjudanden är s.k. rekommenderade eller 

förhandlade bud (recommended eller negotiated bids). Ett rekommenderat bud 

tillkommer genom att budgivarbolaget tar kontakt med målbolaget och lämnar 

ett förslag på bud, ofta med vissa villkor kopplade till förslaget. Målbolaget 

och budgivarbolaget träder sedan in i förhandlingar och om målbolagets 

styrelse anser sig vilja rekommendera budet till sina aktieägare föreligger ett 

rekommenderat eller förhandlat bud. Vanligt förekommande rättsliga problem 

som förekommer vid rekommenderade eller förhandlade bud rör målbolagets 

ledningsorgans lojalitetsplikt eller vårdplikt gentemot målbolaget och dess 

aktieägare. Det kan uppstå incitament för ledningsorganet att rekommendera 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Se regel II.17 - Takeover-reglerna – NASDAQ OMX Stockholm. 
11 Se kommentarerna till regel II.17 – Takeover-reglerna – NASDAQ OMX Stockholm. 
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aktieägarna att godta erbjudandet även fast det inte nödvändigtvis är det bästa 

möjliga erbjudande eller villkor som ges.12 

 

2.2.2.2 Unsolicited bids (oombett bud) 

 

Ett vänligt takeover-erbjudande kan ha olika status beroende på vad som skett 

och hur det skett och erbjudandet kan byta skepnad beroende på vad som 

händer. Ett oombett bud, ett s.k. unsolicited bid är ett bra exempel på ett sådant 

typfall. Ett unsolicited bid uppkommer då budgivaren riktar ett bud till 

målbolaget utan att ha förhandlat med målbolagets ledningsorgan eller kanske 

ens sökt upp dem. Budet bidrar ofta, liksom vid recommended eller negotiated 

bids, till att frågor kring lojalitetsplikten eller vårdplikten för målbolagets 

ledningsorgan aktualiseras och kan leda till att målbolaget antingen påbörjar 

förhandlingar med budgivaren eller att det övergår till ett fientligt bud.13 Mer 

om fientliga bud nedan i avsnitt 2.2.2. 

 

2.2.2.3 White knight (konkurrerande bud) 

 

Vidare kan det vara så att en alternativ budgivare ger sig in i striden om 

målbolagets aktier. Buden från dessa konkurrerande budgivare kallas för 

konkurrerande bud eller bud från en White knight. När en White knight 

framträder så förväntas det bli budgivning på målbolagets aktier vilket leder till 

att aktieägarna i målbolaget får ett högre pris för sina aktier. Framträdandet av 

White knights kan uppstå antingen genom att målbolaget kontaktar den 

potentiellt konkurrerande budgivaren och träder i förhandlingar eller att den 

konkurrerande budgivaren själv tar kontakt med målbolaget och visar intresse. 

Målbolagets ledningsorgan har att i fall av konkurrerande bud se till att 

aktieägarna når ett så högt pris på sina aktier som möjligt och att villkoren är 

fördelaktiga.14 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk 
rätt, 2 uppl., s. 153. 
13 A.a., s. 154. 
14 A.a., s. 155. 
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2.2.2.4 Management buy-out (MBO) (bud från styrelseledamöter, 

företagsledning m.fl.) 

 

Ett takeover-erbjudande från företagsledningen eller ledningsorganet om att 

förvärva det bolag som de själva har en ledande ställning i kallas för en 

management buy-out. De självklara frågeställningar som aktualiseras är dels 

det faktum att ledningsorganet har den bästa möjliga information om 

målbolagets förehavanden och potentiellt dolda värden eftersom de själva är 

styrelseledamöter i målbolaget. Informationsövertaget ger dem en fördel 

gentemot aktieägarna, vars information, och därmed möjlighet att göra ett 

välinformerat ställningstagande till budet, är mer begränsat. Ledningsorganet 

förutsätts självklart känna till bolaget, dess värde och förehavanden, bättre än 

någon annan. Dels utkristalliseras även en tydlig intressekonflikt då 

styrelseledamöterna ska agera i aktieägarnas intresse vid ett takeover-

erbjudande samtidigt som de själva har ett intresse av att deras eget bud godtas 

av aktieägarna och förvärvet således kan genomföras.15 

 

2.2.3 Fientliga 
 

Den mest omtalade varianten av frivilliga takeover-erbjudanden torde vara 

hostile takeovers, eller på svenska, fientliga takeover-erbjudanden. I dessa fall 

så avger budgivaren ett erbjudande som målbolagets styrelse ställer sig 

negativa mot och där de rekommenderar sina aktieägare att inte acceptera 

budet. I samband med att ett fientligt takeover-erbjudande aktualiseras så 

brukar målbolagets styrelse försöka vidta åtgärder som gör det svårt för 

budgivaren att lyckas med sitt erbjudande. Dessa åtgärder är ofta så kallade 

försvarsåtgärder16. 

 

Vid ett fientligt takeover-erbjudande har målbolagets styrelse, som alltid, att 

agera i sina aktieägares intressen. Detta innebär att allt eftersom 

försvarsåtgärder sätts in och ledningsorganet motarbetar den fientlige 

budgivaren så måste de revidera sin uppfattning i frågan om det är så att 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 A.a., s. 155-156. 
16 Se kapitel 2.3 om försvarsåtgärder. 
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budgivaren exempelvis förbättrar villkoren för budet eller höjer sin budpremie. 

Det kan ju vara så att styrelsen ställt sig negativa till det initiala budet men 

efter att de vidtagit försvarsåtgärder och rekommenderat sina aktieägare att inte 

godta budet så inkommer budgivaren med ett nytt, högre, bud. Budet kanske 

nu, vid den högre premien för aktierna, är fördelaktigt för målbolagets 

aktieägare och styrelsen måste då ompröva sin uppfattning. 

 

Ett fientligt takeover-erbjudande innebär att ett känsligt läge uppstår. Det finns 

flertalet aspekter att ta i beaktan för målbolaget styrelse såväl som för 

budgivarbolaget och dess styrelse. Olika åtgärder kan påverka 

förutsättningarna och ändra förhandlingarnas karaktär och detta innebär att 

aktualiseringen av ansvar för de inblandade också förändras med tidens gång 

under budet. Som nämnts ovan måste målbolagets styrelse agera i sina 

aktieägares intressen och detta gäller givetvis även budgivarbolagets styrelse. 

Målbolagets styrelse vill uppnå en så hög premie på aktierna som möjligt 

alternativt ta till sådana åtgärder som gör att budgivaren drar sig tillbaka. 

Styrelsen i målbolagets agerande ska bestämmas utifrån vad som är bäst för 

dess aktieägare. Kanske är det i bästa intresse för aktieägarna att inte sälja sina 

aktier och fortsätta sin verksamhet som det är tänkt eller så finns det en kritisk 

punkt för hur hög premien kan vara för att det skall vara värt att sälja aktierna 

till budgivaren. På andra sidan myntet finns budgivarbolagets aktieägare som 

inte vill att sitt bolag ska köpa aktierna i målbolaget till en allt för hög premie. 

Styrelserna i respektive bolag får i sina roller inte vara oaktsamma.17 

 

2.3 Försvarsåtgärder 
 

Bland de mest omtalade och medialt uppassade företeelserna när det gäller 

takeovers är de så kallade försvarsåtgärderna (takeover defences). Även om 

dessa företeelser inte är särskilt vanliga i Sverige, främst på grund av den 

styrelseneutralitetsregel som återfinns i takeover-direktivets artikel 9.2 och i 5 

kap. 1§ LUA, så påkallar diskussionen kring försvarsåtgärder många 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk 
rätt, 2 uppl., s. 154-155. 
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intressekonflikter och kan emellanåt te sig väldigt spektakulära. En 

försvarsåtgärd är en åtgärd från målbolagets styrelse vid ett fientligt takeover-

erbjudande som är ämnat att försvåra för budgivaren att lyckas med sin 

takeover.18 Målbolagets styrelse har, som framgått tidigare, ett ansvar att agera 

i sina aktieägares intresse. Hur långt får då en styrelse gå för att motverka en 

fientlig budgivare vid en takeover och vilka intressen ska ställas mot varandra 

vid analysen av om en försvarsåtgärd ska genomföras eller inte? Vilka 

försvarsåtgärder finns till hands och vad spelar tidpunkten för en 

försvarsåtgärds genomförande för roll? 

 

För att bereda vägen och ge diskussionen relevans kommer ett antal olika 

försvarsåtgärder att kortfattat redogöras för nedan. Anledningen till att 

försvarsåtgärderna benämns med engelska namn är för att merparten av teorin 

kring försvarsåtgärder har utvecklats på internationell nivå, främst i amerikansk 

rätt. 

 

2.3.1 Olika sorters försvarsåtgärder 
 

2.3.1.1 Poison pills 

 

Poison pills är vanligt förekommande i USA och används som försvarsåtgärd 

genom att målbolaget, vid en given händelse (trigger), säljer eller ger ut aktier 

till alla aktieägare förutom den fientlige budgivaren för att späda ut innehavet 

för densamme och därmed minska chansen för att den fientlige budgivaren kan 

nå kontroll i bolaget. En trigger kan exempelvis vara att en fientlig budgivare 

köper på sig aktier och därmed kommer över en viss given procent av röstetalet 

i målbolaget. Triggern aktiverar i sin tur möjligheten för målbolagets styrelse 

att aktivera den riktade emissionen. Poison pills är alltså en försvarsåtgärd som 

ska se till att det blir för dyrt för en fientlig budgivare att lyckas köpa på sig 

tillräckligt med aktier för att ta kontrollen över bolaget. Målbolaget blir helt 

enkelt mindre attraktivt för en takeover efter det att en poison pill genomförts. 

Styrelsen i målbolaget har rätten att besluta över om en posion pill ska 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 A.a., s. 345. 
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användas eller inte så vad denna försvarsåtgärd indirekt leder till är att en 

budgivare som vill förvärva målbolaget måste träda i förhandlingar med 

målbolagets styrelse om den vill lyckas med förvärvet.19 Analysen kan nog 

sträckas till att säga att poison pills i princip utesluter en fientlig takeover och 

kan på så sätt leda till att en budgivare istället träder i förhandlingar vilket i 

slutändan borde vara fördelaktigt för målbolagets aktieägare och deras 

aktievärde om det leder till ett recommended eller negotiated bid. 

 

För att ett bolag ska kunna vidta en poison pill som försvarsåtgärd och därmed 

ge ut eller sälja aktier så måste det givetvis inneha aktier som det förfogar över. 

I Sverige är således en poison pill i regel inte genomförbar eftersom bolaget 

inte kan inneha ett lager av egna aktier förutom under givna omständigheter 

och då enbart i mindre utsträckning.20 Annat är fallet när det gäller brittiska 

bolag eller amerikanska bolag. I dessa två jurisdiktioner är det vanligt 

förekommande att bolaget innehar egna aktier som efter styrelsebeslut kan 

säljas eller ges ut. Detta är givetvis en av de stora anledningarna till att poison 

pills inte är särskilt etablerat i svensk rätt men vill aktieägarna i målbolaget 

ändå uppnå samma resultat som med en poison pill finns varianter att använda. 

Aktieägarna kan genom bolagsstämman lämna bemyndigande till styrelsen att 

emittera aktier i bolaget i enlighet med 13 kap. 31 § ABL och 13 kap. 1 § andra 

stycket 2 c ABL. Detta förfarande är inte alltid helt effektivt, delvis på grund 

av att det finns reglering kring emissions-processen i noterade bolag som gör 

att emitteringen är tidskrävande.21 

 

2.3.1.2 Shark repellents 

 

Shark repellents som begrepp omfattar i regel försvarsåtgärder som har att göra 

med bolagets grundläggande förutsättningar. Exempelvis kan shark repellents 

omfatta förändringar i bolagsordningen, beslutsfattande eller aktieslag. I 

Sverige krävs att bolagsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Oesterle, Dale, The Law of Mergers and Acquisitions (2012), s. 418-419. 
20 Se 19 kap. 15 § Aktiebolagslagen (2005:551) om spärren på 10 % vad gäller återköp av egna 
aktier. 
21 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk 
rätt, 2 uppl., s. 379-380. 
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vilket gör att shark repellents inte blir någon särkilt effektiv försvarsåtgärd i 

Sverige. I amerikansk rätt så används shark repellents både i målbolagets 

charter och i dess bye-laws. Både bolagets charter och dess bye-laws reglerar 

hur beslutsfattande och val sker i bolaget. Förändringar i bolagets charter 

kräver i regel, precis som i Sverige, bolagsstämmans godkännande men 

däremot kräver förändringar i bolagets bye-laws inte bolagsstämmans 

godkännande varför shark repellents kan användas mer effektivt i amerikansk 

rätt.22 

 

2.3.1.3 Staggered board 

 

En staggered board innebär att man sprider ut mandatperioderna för 

målbolagets styrelseledamöter. Det är således fråga om en sorts shark repellent 

eftersom det innebär en förändring i sammansättningen för 

styrelseledamöterna. Detta är en effektiv försvarsåtgärd som används flitigt i 

amerikanska bolag. Exempelvis så kan styrelseledamöternas mandatperioder 

vara på tre år vardera. Låt säga att en styrelse består av nio personer där tre 

personer väljs in på tre år under det första året, under det andra året väljs tre 

nya styrelseledamöter in på tre år och under det tredje året väljs ytterligare tre 

styrelseledamöter in på tre år vardera. Resultatet blir att vid varje 

bolagsstämma så kan enbart totalt tre styrelseledamöter ersättas. En 

förutsättning för att staggered boards skall kunna fungera som en 

försvarsåtgärd är att styrelseledamöterna inte kan avsättas under deras 

mandatperiod mer än om de har agerat vårdslöst eller illojalt mot bolaget. I 

svensk rätt är detta inte fullt möjligt eftersom idén om att den som tillsatt 

ledamoten också har rätt att, när som helst, avsätta densamme. I amerikansk 

rätt använder man här bolagsordningen, bolagets charter och bye-laws, för att 

säkerställa att styrelseledamöter inte kan avsättas innan deras mandatperiod 

gått ut om det inte finns särskilda skäl (jfr ovan skäl).23 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden. Reglering, tolkning och 
tillämpning, s. 74 ff. 
23 A.a., s. 77-78. 
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Tanken med staggered boards är alltså att säkerställa att en fientlig budgivare 

inte kan, genom att förvärva aktier och hamna i en majoritetsposition på 

bolagsstämman, ersätta styrelsen med en ny styrelse som agerar i den fientlige 

budgivarens intresse. Detta gör det kostsamt för en fientlig budgivare eftersom 

det inte enbart krävs att man förvärvar en majoritet av aktierna och röstetalet i 

bolaget utan man måste också stå ut med ett till år då målbolagets styrelse kan 

iscensätta fler försvarsåtgärder.24 

 

2.3.1.4 Vitamin pills 

 

Vitamin pills används främst i förebyggande syfte som ett försvar mot ett 

takeover-erbjudande och konstitueras av att aktieägarna garanteras en viss 

aktiekurs vid en viss given tidpunkt. Garantin ställs dels ut för att motivera 

ledningsorganet att verka för bolagets långsiktiga värdeökning och dels för att 

ge aktieägarna incitament att behålla sina aktier och inte sälja dem till en 

eventuell fientlig budgivare eftersom de garanteras ett visst pris för aktierna i 

framtiden. Vad gäller svensk rätt så torde det te sig svårt att kunna iscensätta 

ett effektivt vitamin pill eftersom följdfrågan blir hur den garanterade 

aktiekursen ska kunna sanktioneras.25 

 

2.3.1.5 Pac-man defence 

 

Som namnet antyder är ett pac-man defence en försvarsåtgärd som aktualiseras 

då målbolaget, vid en fientlig takeover, lägger ett motbud på budgivarbolagets 

aktier. Lyckas motbudet så kan givetvis inte det initiala budet lyckas. För 

svenskt vidkommande har ett bolags styrelse generellt rätten att förvärva aktier 

i ett annat bolag, givet att det enligt bolagsordningen är tillåtet. Fråga kan även 

bli om styrelsen måste erhålla tillstånd från bolagsstämman innan de lägger ett 

motbud på budgivarens aktier eftersom ett sådant kan inskränka aktieägarnas 

rätt att ta ställning till om de vill acceptera det initiala budet eller inte.26 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Bebchuk, Lucian, Coates IV, John C. & Subramanian, Guhan, ”The Powerful Antitakeover 
Force of Staggered Boards: Theory, Evidence and Policy”, s. 887 ff.  
25 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden. Reglering, tolkning och 
tillämpning, s. 80. 
26 A.a., s. 80-81. 
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2.3.1.6 Green mail 

 

Green mail som försvarsåtgärd innebär att målbolaget gör ett riktat återköp av 

aktier och alltså erbjuder budgivaren att återköpa dennes aktier till en högre 

premie än vad budgivaren själv givit för sina aktier. Målbolaget s.a.s. ”köper 

ut” budgivaren. I svensk rätt är denna försvarsåtgärd inte aktuell då 19 kap. 4 § 

ABL inte tillåter riktade återköp av aktier.27 

 

2.3.1.7 Golden parachutes 

 

En golden parachute, eller på svenska; en fallskärm till företagsledningen, 

innebär exempelvis att det bestäms att ett högt avgångsvederlag ska tillfalla 

personerna i ledningsorganet utifall en takeover skulle bli verklighet och 

ledamöterna eller VD:n blir avsatt eller får avsevärt förändrade arbetsuppgifter. 

Det höga avgångsvederlaget ska avskräcka en fientlig budgivare från att 

förvärva aktierna och avsätta ledningsorganet eftersom de då måste utbetala de 

stora avgångsvederlagen för att kunna tillsätta sin egen styrelse och ta kontroll 

över målbolaget. 

 

Frågan om hur pass högt avgångsvederlaget får vara gör sig påkallad vid en 

diskussion kring golden parachutes. Det finns givetvis en rimlighet i att ha 

höga avgångsvederlag eftersom det kan påverka aktieägarnas aktievärde på ett 

positivt sätt om det förhindrar en fientlig budgivare att förvärva bolaget till ett 

lågt pris. Hur gränsen för vilka belopp som avgångsvederlagen sätts till avgörs 

delvis av bolagets ekonomiska ställning. Ett solvent och ekonomiskt 

välmående företag har utrymme att sätta högre avgångsvederlag än ett bolag i 

ekonomiskt trångmål. De ovan nämnda kapitalskyddsreglerna i ABL kan 

komma att aktualiseras vad gäller avgångsvederlagets storlek vid ett 

ekonomiskt pressat bolag. Hur man ska tolka storleken på avgångsvederlagen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 A.a., s. 81.  
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kan vidare göras genom en jämförelse av andra bolags avgångsvederlag inom 

exempelvis samma bransch, storlek eller sektor.28 

 

2.3.2 Försvarsåtgärdsliknande åtgärder 
 

En försvarsåtgärd är ämnad att antingen höja budgivarens premie per aktie eller 

för att helt och hållet hålla budgivaren borta från att genomföra förvärvet. Ovan 

har nämnts typiska åtgärder som är ägnade åt detta. Flertalet av ovan nämnda 

försvarsåtgärder är svåra att applicera i svensk rätt men det finns ytterligare 

omständigheter och åtgärder som kan innebära att de får samma inverkan. 

Alltså att förmå budgivaren att höja sin budpremie eller att avskräcka 

densamme. 

 

I ett av AMN:s uttalanden var fråga om Scania (målbolag), i anledning av ett 

offentligt erbjudande från MAN AG (MAN) (budgivarbolag) om förvärvande 

av Scanias aktier, hade vidtagit otillåtna försvarsåtgärder i strid med 5 kap. 1 § 

LUA. MAN lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Scania 

och Scanias styrelse ställde sig negativa till erbjudandet. Scania anlitade bland 

annat juridiska och finansiella rådgivare för att utvärdera budet. De vägrade 

också att bistå MAN i förberedandet av budet samt sökte även efter alternativa 

budgivare m.m. AMN uttalade att ett målbolags styrelse har rätt att anlita 

externa rådgivare för att förbereda och planera åtgärder som styrelsen kan vidta 

utan bolagsstämmans beslut. Målbolagets styrelse har också rätt att förvägra 

budgivaren bistående vid förberedelser inför budet. En reservation gjordes 

dock och denna reservation innebär att kostnaderna för dessa olika åtgärder 

inte får vara oskäliga kostnader.29 

 

Frågan om kostnaderna relaterade till det offentliga budet från MAN var 

oskäliga eller inte prövades av AMN i deras uttalande 2007:10 efter det att 

Scania lämnat sitt helårsresultat för verksamhetsåret 2006 och därmed 

redovisat att kostnaderna relaterade till MAN:s bud uppgått till ca 200 Mkr. 

Scania anförde att MAN:s bud i sin ursprungliga form uppgick till ett värde av 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 A.a., s. 81-82. 
29 Se AMN 2006:55. 
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ca 88,5 miljarder kronor och i sin slutgiltiga form ca 95 miljarder kronor. 

Vidare anförde Scania att kostnaderna om ca 200 Mkr i sig visserligen är en 

ansenlig summa men satt i proportion till budets värde och till omsättningen i 

Scania bestod av ca 0,2-0,3 procent. Scania menade att kostnaderna som 

sådana inte kunde anses oskäliga, vilket av uttalandet i AMN 2006:55 var 

tröskeln för att de skulle anses otillåtna. Aktiemarknadsnämnden uttalade sig 

och pekade på att det i förarbetena till 5 kap. 1 § LUA inte nämns något om 

begränsningar i storleken på de belopp som relaterar till kostnaderna för 

utvärderandet av erbjudandet. AMN pekar vidare på att inte i sig är 

kostnadernas storlek som är av intresse vid tillämpning av 5 kap. 1 § LUA. Det 

är huruvida kostnaderna är så stora att de avskräcker budgivaren från att 

genomföra budet i förhållande till åtgärdernas nytta för bolaget som är av 

intresse.  Målbolaget har rätt att undersöka alternativ och utvärdera erbjudandet 

samt informera aktieägarna om deras alternativ. Kostnaderna hänförliga till 

detta är inte att anse som sådana försvarsåtgärder som åsyftas i 5 kap. 1 § 

LUA.30 

 

Det måste således finnas en balans i hur mycket resurser som får läggas på 

informationskampanjer, utvärdering av budet och sökandet efter alternativa 

budgivare så att inte kostnaderna i sig urholkar värdet på bolaget till den grad 

att målbolaget blir mindre attraktivt för budgivaren. Nyckeln är att åtgärder inte 

får vidtas som gör att förutsättningarna för budets genomförande eller 

lämnande försämras.  

 

2.4 Tidpunktens betydelse vid försvarsåtgärder 
 

Som ovan redogjorts för finns det ett flertal olika typfall av försvarsåtgärder 

tillgängliga för ett bolag vid ett förestående fientligt takeover-erbjudande. Även 

om styrelsen i målbolaget i svensk rätt inte i samma utsträckning som i 

amerikansk rätt har lika stora befogenheter att utan bolagsstämmans 

godkännande genomföra försvarsåtgärder så finns vissa möjligheter till detta. 

För möjligheten att genomföra en försvarsåtgärd i Sverige är tidpunkten av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Se AMN 2007:10. 
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dess genomförande av största vikt. Tidpunkten kan vara skillnaden mellan en 

lyckad eller misslyckad försvarsåtgärd och skillnaden mellan en laglig eller 

olaglig sådan. 

 

I 5 kap. 1 § LUA, som är den svenska implementeringen av artikel 9.2 

takeover-direktivet, framgår att ledningsorganet inte får vidta åtgärder utan 

bolagsstämmans godkännande som är ägnade att försämra förutsättningarna för 

ett takeover-erbjudandes lämnande eller genomförande efter den tidpunkt då de 

har grundad anledning att anta att ett takeover-erbjudande är nära förestående. 

Denna förbudsregel innebär alltså att styrelsen i målbolaget måste ha 

bolagsstämmans stöd för att genomföra en försvarsåtgärd efter den tidpunkt då 

ledningsorganet har grundad anledning att anta att ett takeover-erbjudande 

kommer lämnas. 

 

Flertalet frågeställningar aktualiseras vid en analys av denna bestämmelse. 

Dels handlar det om vid vilken tidpunkt som ledningsorganet kan anses ha 

grundad anledning att anta att ett takeover-erbjudande är nära förestående. 

Dels handlar det om vad som kan anses vara grundad anledning.  

 

I enlighet med förarbetena till 5 kap. 1 § LUA måste informationen som ger 

grundad anledning härröra från bolaget som antas lämna ett takeover-

erbjudande. Informationen behöver nödvändigtvis inte lämnas direkt till 

ledningsorganet utan det räcker med att ledningsorganet blir varse 

informationen. Enbart lösa rykten som inte härrör från budgivarbolaget är dock 

inte tillräckligt. Vidare måste informationen vara någorlunda konkret. Det 

faktum att styrelsen inte anser att erbjudandet kommer vara tillräckligt 

attraktivt för sina aktieägare är inte skäl nog för att förbudsregeln inte ska anses 

vara tillämplig. Informationen måste alltså ha någon sorts relevans. Exempelvis 

måste det bolag som antas komma att lämna erbjudandet antas ha finansiella 

resurser att kunna genomföra takeover-erbjudandet för att det ska ge grundad 

anledning.31 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Prop. 2005/06:140 s. 109. 



! #'!

I förarbetena exemplifieras, utan att göras uttömmande, sådana åtgärder som 

skall vara att anse som försvarsåtgärder. Exempel på åtgärder som är att anse 

som icke tillåtna utan bolagsstämmans godkännande då regeln är tillämplig är 

riktade emissioner av aktier, förvärv av egna aktier, överlåtelse eller förvärv av 

tillgångar eller erbjudande till budgivarbolagets aktieägare om att förvärva 

deras aktier, s.k. pac-man defence. Dotterbolag omfattas även av detta. 

Ytterligare krävs, för att styrelsen inte ska kunna genomföra dessa åtgärder, att 

åtgärderna är ämnade att förhindra eller försämra erbjudandets 

genomförande.32 

 

Frågan blir alltså om en förutseende styrelse har möjlighet att agera och vidta 

åtgärder redan innan ett takeover-erbjudande och därmed minska möjligheten 

för potentiella budgivare att genomföra en takeover?  
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32 Prop. 2005/06:140 s. 109-110. 
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Kapitel 3 
 

3.1 Reglering på området 
 

3.1.1 EU:s Takeover-direktiv 
 

Takeover-direktivet33 antogs år 2004 av EU-parlamentet. Direktivet avser att 

skapa en uniform reglering i medlemsstaterna vad gäller offentliga 

uppköpserbjudanden, dvs. vad gäller takeovers. Generella principer som 

medlemsstaterna i enlighet med takeover-direktivet skall upprätthålla är bland 

andra att alla aktieägare i ett målbolag skall ges samma behandling. 

Aktieägarna i målbolaget skall ges tillräckligt med tid och information för att 

kunna göra ett välavvägt beslut vad avser erbjudandet. Målbolagets styrelse 

måste agera i aktieägarnas bästa intresse och får exempelvis inte vidta 

försvarsåtgärder utan att aktieägarna genom bolagsstämman givit sin tillåtelse 

till det.34 

 

Medlemsstaterna är skyldiga att implementera takeover-direktivets minikrav 

men får även vidta strängare reglering vad gäller takeover-erbjudanden.35 

 

3.1.2 Nationell reglering 
 

I enlighet med 13 kap. 8 § VPML36 skall en börs ha regler om offentliga 

uppköpserbjudanden, dvs. takeover-erbjudanden. Dessa regler måste uppfylla 

kraven som det Europeiska takeover-direktivet ställer på Sverige vad gäller 

takeover-erbjudanden. I och med regleringen i 13 kap. 8 § VPML har 

NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), som bedriver en 

marknadsplats för handel med bland annat aktier i svenska bolag, tagit fram 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Fullständigt namn: Directive 2004/25/EC of The European Parliament and of the Council of 
21 april 2004 on Takeover Bids. 
34 Se artikel 3.1 (a), (b) samt (c) – ”General Principles” samt artikel 9.2 ”Obligations of the 
board of the offeree company” – Takeover-direktivet. 
35 Se artikel 3.2 (a) samt (b) – ”General Principles” – Takeover-direktivet. 
36 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
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regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-

reglerna). Dessa regler är tillämpliga då någon lämnar ett offentligt 

uppköpserbjudande avseende aktier i ett bolag upptaget på 

Stockholmsbörsen.37 Aktiemarknadsnämnden är det organ som ges rätten att 

tolka och tillämpa takeover-reglerna samt även medge undantag från reglerna, 

om särskilda skäl skulle föreligga.38 

 

3.2 Målbolagsstyrelsens roll och ansvar i Sverige 
 

Målbolagsstyrelsen har vid ett fientligt takeover-erbjudande förmodligen den 

viktigaste och mest känsliga rollen av alla inblandade parter. 

Målbolagsstyrelsen har att agera i sina aktieägares bästa intresse samtidigt som 

de ska bedöma erbjudandet och eventuellt agera och genomföra åtgärder 

därtill. Grundtanken befästs i takeover-reglerna där det sägs att ”Styrelsen i 

målbolaget ska i frågor relaterade till erbjudandet agera i aktieägarnas 

intresse.”39 Vidare finns regler rörande intressekonflikter hos styrelseledamot 

eller verkställande direktör samt regler om skyldigheten för styrelsen att yttra 

sig kring deras uppfattning om erbjudandet och skälen därtill i takeover-

reglerna.40 

 

Regleringen av målbolagsstyrelsens agerande kan egentligen delas upp i tre 

olika delar. I grund och botten finns den aktiebolagsrättsliga regleringen. 

Takeover-reglerna bygger vidare på den aktiebolagsrättsliga regleringen och 

reglerar både allmänt och mer specifikt målbolagsstyrelsens agerande vid ett 

takeover-erbjudande. Sist men inte minst måste även självregleringen på de 

reglerade marknaderna där bolagen är etablerade beaktas.41 

 

Den aktiebolagsrättsliga regleringen, med 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. ABL i 

spetsen, ger för handen att en styrelseledamot som vid fullgörandet av sitt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Se regel I.1 – Takeover-reglerna – NASDAQ OMX Stockholm. 
38 Se regel I.2 – Takeover-reglerna – NASDAQ OMX Stockholm.  
39 Se regel II.17 - Takeover-reglerna – NASDAQ OMX Stockholm samt Kapitel 2.2.1 ovan. 
40 Se reglerna II.18 samt II.19 – Takeover-reglerna – NASDAQ OMX Stockholm. 
41 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk 
rätt, 2 uppl., s. 332. 
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uppdrag åsamkar bolaget skada genom oaktsamhet eller uppsåt blir 

skadeståndsskyldig gentemot bolaget. Genom den aktiebolagsrättsliga 

regleringen kan alltså bolagets skada ersättas av en felande styrelseledamot. 29 

kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL ger även stöd för att detsamma gäller när en 

aktieägare tillfogats skadan. 

 

Vad gäller skyldigheten för målbolaget att yttra sig om takeover-erbjudandet 

finns någon sådan reglering inte inom varken LUA eller ABL. Vad som 

däremot finns reglerat är att takeover-reglerna på den aktuella marknaden skall 

gälla vid takeover-erbjudanden.42 Detta leder till att budgivaren blir 

avtalsrättsligt bunden att följa takeover-reglerna. Likaså är målbolaget även 

bundet att följa takeover-reglerna då dess aktier är upptagna till handel på en 

reglerad marknad. Av regeln II.19 i takeover-reglerna framgår att målbolagets 

styrelse är skyldig att presentera sin åsikt och rekommendera aktieägarna att 

antingen tacka ja eller nej till erbjudandet samt att redogöra för skälen därtill. 

Anledningen till att det föreskrivs att styrelsen ska offentliggöra sin uppfattning 

om erbjudandet är för att styrelsen i regel anses ha bäst insikt i bolagets 

förehavanden och därmed anses bäst lämpad att kunna yttra sig kring 

erbjudandet. I slutändan är regleringen till för att aktieägarna skall kunna göra 

ett välinformerat och välavvägt beslut vad gäller takeover-erbjudandet.43 

Styrelsen agerar vid detta yttrande inte i egenskap av bolagsorgan till bolaget 

utan styrelsen agerar som representant för bolaget som sådant. Enligt takeover-

reglerna har målbolagsstyrelsen alltså en skyldighet att yttra sig men när de 

yttrar sig så gör dem det i egenskap av representanter för målbolaget. Således 

har målbolaget en avtalsrättslig skyldighet att uttala sig om erbjudandet och ett 

skadestånd från målbolaget till dess aktieägare skulle därför kunna aktualiseras 

vid felaktigt agerande från målbolagets styrelses sida. Ett skadestånd från 

målbolaget till dess aktieägare torde dock inte vara särskilt önskvärt eftersom 

skadeståndet urholkar värdet på deras egna bolag. En möjlig väg skulle kunna 

vara att målbolaget i sin tur får gå på styrelsen och dess ledamöter i en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Se 2 kap. 1 § 1 p. LUA. Se även Nyström, G., m.fl., Takeover-reglerna – En kommentar, 3 
uppl., s. 20 ff. för kommentar till författningen där budgivarens skyldighet att följa 
marknadsplatsens takeover-regler befästs.  
43 Se Nyström, G., m.fl., Takeover-reglerna – En kommentar, 3 uppl., s. 204 ff. 
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regresstalan och utkräva skadestånd för att de agerat culpöst i samband med 

takeover-erbjudandet.44 

 

Styrelsens uppgift att utvärdera erbjudandet och presentera sin åsikt inför 

aktieägarna, som följer av takeover-reglernas II.19, är ett ansvarsfullt åliggande 

som ofta ligger långt utanför ramarna för vad en styrelse vanligen arbetar med. 

Ansvaret och arbetet kring takeover-erbjudandet kan därför vara mycket 

krävande och olika intressenter, med sina egna specifika agendor, sätter press 

på att arbetet ska utföras snabbt och effektivt. Styrelsens agerande får under 

denna process inte vara olämpligt då det kan orsaka skador som ledamöterna 

eventuellt blir skadeståndsskyldiga för.45 

 

3.2.1 Utvärdering av takeover-erbjudandet 
 

Att utvärdera ett takeover-erbjudande är förstås ingen enkel uppgift. Att 

utvärderingen är ämnad att mynna ut i en rekommendation till aktieägarna att 

antingen acceptera eller tacka nej till erbjudandet sätter således ännu högre 

press på styrelseledamöterna i deras utvärderingsprocess. Generellt har ett 

målbolags styrelse sällan själv tillräcklig kompetens att genomföra en 

fullständig utvärdering och måste således ta hjälp av externa rådgivare för att 

göra en välgrundad värdering. Dessa externa rådgivare kan bestå av 

exempelvis finansiella och legala rådgivare. Rådgivarna ges ofta i uppdrag att 

utvärdera takeover-erbjudandet och presentera förslag som styrelsen i sin tur 

kan grunda sin bedömning på. Styrelseledamöterna riskerar att ställas till svars 

såsom skadeståndsskyldiga vid felaktig utvärdering och därför är 

utvärderingsprocessen extra känslig. Processen kan härmed delas upp i två 

delar. Målbolagsstyrelsens eventuella felbedömning av själva utvärderingen 

kan rimligtvis inte vara grund för skadeståndsansvar eftersom bedömningen 

rent krasst landar i ledamöternas egna åsikter.  Däremot torde felaktigt 

agerande vid metoden för utvärderingens framställande kunna vara grund för 

skadeståndsansvar. Man kan inte begära mer från en styrelse än att de ska ta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Stattin, Daniel, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk 
rätt, 2 uppl., s. 342-343. 
45 A.a., s. 331 ff. 
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takeover-erbjudandet på allra största allvar och agera utifrån aktieägarnas bästa 

under hela processen. Med detta menas att se till att externa rådgivare och 

experter ges möjlighet att utvärdera erbjudandet och ta del av information som 

kan antas vara av intresse vid utvärderingen. Att styrelsens rekommendation i 

slutändan visar sig vara felaktig; det vill säga om rekommendationen 

exempelvis var att acceptera erbjudandet till ett visst pris trots att man i 

efterhand kan konstatera att man inte skulle gjort det, eller vice versa; om 

rekommendationen var att inte acceptera trots att man i efterhand konstaterar 

att man så skulle ha gjort, kan inte beskyllas en styrelse som genomfört en 

ordentlig utvärderingsprocess. Den uppgift styrelsen har blir alltså att agera på 

ett sätt som leder dem till ett välavvägt uttalande kring erbjudandet. Är 

styrelsens agerande otillbörligt i detta avseende, och metoden de använt för att 

försöka göra sig tillräckligt informerade otillräcklig, kan ansvar aktualiseras.46 

 

Utvärderingsprocessen skiljer sig avsevärt från fall till fall, mestadels beroende 

av vilken intern kunskap som finns till hands inom styrelsen samt beroende av 

vilken typ av vederlag som budgivaren erbjuder. Gäller erbjudandet kontant 

vederlag mot aktier i målbolaget är utvärderingsprocessen lättare att hantera. 

Gäller erbjudandet vederlag i form av aktier i budgivarbolaget, vilket ofta är 

fallet, blir utvärderingsprocessen klart mer svårhanterlig. Utöver bedömningen 

och utvärderingen vad avser målbolaget och dess egna tillgångar samt framtida 

prognoser måste utvärderingen då även omfatta budgivarbolaget och dess 

värde. Även framtida prognoser av budgivarbolagets värde efter inkorporering 

av målbolagets verksamhet måste då räknas på.47 

 

Utan närmare förklaring kan konstateras att en utvärdering av ett takeover-

erbjudande är tidskrävande. Styrelsen behöver rimligtvis ha ett visst 

tidsmässigt utrymme för att kunna genomföra utvärderingen och presentera sin 

åsikt inför aktieägarna. Med beaktan av detta föreskrivs i II.19 takeover-

reglerna att styrelsen skall presentera sin uppfattning senast två veckor innan 

acceptfristens utgång av erbjudandet. Två veckor anses, för de aktieägare som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 A.a., s. 332 ff. Se även Stattin, Daniel, Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens 
regler om ägar- och koncernstyrning, s. 365 ff. 
47 Nyström, G., m.fl., Takeover-reglerna – En kommentar, 3 uppl., s. 205 ff. 
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inväntat styrelsens uppfattning, vara tillräcklig tid för aktieägarna att hinna 

utvärdera styrelsens åsikt och därefter bestämma sig.48 

 

För aktieägarna i målbolaget är det givetvis främst premien för varje aktie som 

är av intresse vid en takeover. Det finns dock andra intressenter än aktieägarna 

som påverkas av ett takeover-erbjudande. Exempelvis anställda och 

fordringsägare i målbolaget kan komma att påverkas vid en takeover. Även om 

det i teorin enbart är aktierna som byter ägare så blir resultatet allt som oftast 

att de nya ägarna vill omstrukturera och förändra målbolaget efter deras vision. 

Denna vision och potentiella förändringar som kan komma att ske vid en 

takeover skall målbolagets styrelse också värdera. Vid utvärderingen av 

erbjudandet är det således inte enbart premien som erbjuds för varje aktie som 

skall värderas. Styrelsen skall även redogöra för sin uppfattning om vilken 

inverkan takeover-erbjudandets fullföljande kommer att ha på bolaget och då 

särskilt vilken inverkan ett fullföljande kommer att ha på sysselsättningen och 

de platser där bolaget bedriver verksamhet. I II.19 föreskrivs även att om 

styrelsen erhåller ett yttrande från företrädare för de anställda, dvs. från en 

fackorganisation, så skall detta yttrande bifogas styrelsens uttalande. Denna del 

av takeover-reglernas bestämmelse II.19 går tillbaka till takeover-direktivets 

artikel 9.5.49 

 

3.3 Målbolagsstyrelsens roll och ansvar i Storbritannien 

och USA 
 

I de två mest framstående nationerna vad gäller takeovers, Storbritannien och 

USA, gäller regleringarna framförallt ett antal kollektiva problem kring 

takeover-erbjudanden som man söker lösa genom regleringarna. Dessa 

kollektiva problem är främst; den informationsmässiga problematiken samt den 

tidsmässiga problematiken. Problematiken kring information handlar om att 

aktieägare i målbolaget skall ges tillräcklig information för att kunna göra ett 

välavvägt och välinformerat beslut avseende takeover-erbjudandet. Takeover-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Ibid. 
49 Se takeover-direktivet artikel 9.5 samt Nyström, G., m.fl., Takeover-reglerna – En 
kommentar, 3 uppl., s. 205 ff. 
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erbjudanden är riktade till en stor grupp människor med olika tillgång till 

information och möjlighet att påverka. Därför behövs reglering – likt 

konsumenträttslig reglering behövs för konsumenten - kring detta. Den 

tidsmässiga problematiken härrör i grunden från informationsproblematiken 

men tar sig skepnaden av att aktieägarna behöver tillräckligt med tid på sig för 

att kunna göra ett välgrundat beslut. Aktieägarna skall inte behöva stressas in i 

ett beslut utan skall ha god tid på sig att kunna värdera informationen och 

sedan fatta ett beslut.50 

 

3.3.1 Storbritannien 
 

I Storbritannien ger The Companies Act 200651 en lagstadgad rätt till the Panel 

on Takeovers and Mergers52 (the Panel) att reglera takeover-området samt att 

implementera EU:s takeover-direktiv.53 I princip all reglering i Storbritannien 

vad gäller takeovers återfinns i deras motsvarighet till takeover-reglerna - the 

Takeover Code. Generellt så syftar the Takeover Code till att aktieägarna, vid 

ett takeover-erbjudande, ska få tillräcklig information och rådgivning, samt 

tillräcklig tid på sig, att de kan göra ett välavvägt och välgrundat beslut av 

erbjudandet.54 

 

3.3.2 USA 
 

Vad gäller USA så är regelverket kring takeovers främst uppdelat i två olika 

kategorier. Dels det övergripande federala regelverket (federal law), dels 

delstaternas egna regelverk (state law). Det är främst den delstatliga 

regleringen (state case law) som hanterar frågor kring målbolagsstyrelsens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Cahn, Andreas & Donald, C. David ”The regulation of takeover bids and prices” in 
Comparative Company Law: Text and Cases on the Laws Governing Corporations in 
Germany, the Uk and the USA (2010), s. 756-757.  
51 The Companies Act 2006 är den primära lagstiftning i Storbritannien vad gäller bolagsrätt 
(Company Law). 
52 The Panel on Takeovers and Mergers är det tillsynsorgan, beläget i London, som ansvarar 
för att alla aktieägare behandlas lika under ett takeover-erbjudande. Panelen sköter om 
Storbritanniens motsvarighet till takeover-reglerna – the City Code on Takeovers and Mergers 
(the Takeover Code). Panelen utfärdar regler samt utövar tillsyn på takeover-området.  
53 The Companies Act 2006, Part 28 Takeovers etc., Chapter 1. 
54 Se the Takeover Code – regel 23.1. 
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förehavanden under ett takeover-erbjudande.55 Vad som generellt utmärker den 

amerikanska regleringen från den brittiska och svenska regleringen vad gäller 

fientliga takeover-erbjudanden är att styrelseledamöterna har betydligt mer 

utrymme att agera på egen hand, utan förestående godkännande från 

aktieägarna. Det starka fokuset på aktieägarna (shareholder primacy56) som 

finns i den brittiska och svenska regleringen står i rak motsats till den 

amerikanska modellen där styrelseledamöter har rätt att agera kraftfullt med 

försvarsåtgärder direkt vid ett fientligt takeover-erbjudande, utan aktieägarnas 

godkännande. Så länge den amerikanske ledamotens agerande faller inom 

ramen för ’the Business Judgment Rule’57 är ledamoten fri från ansvar även om 

agerandet och implementerandet av försvarsåtgärden leder till förlust för 

bolaget.58 

 

3.3.3 Skillnaden mellan Storbritannien och USA 
 

Slutligen kan konstateras att ett målbolags styrelse och dess ledamöter har vid 

ett fientligt takeover-erbjudande betydligt större möjligheter att agera på egen 

hand i USA än i Storbritannien eller Sverige. I Storbritannien och Sverige är 

det i huvudsak aktieägarna som beslutar om eventuella försvarsåtgärder medan 

det i USA är styrelsen som enfaldigt bestämmer om det. Diskussionen kring 

perspektivet i USA mynnar ut i konstaterandet att styrelsens ledamöter är de 

personer som har bäst erfarenhet, expertis och information att fatta beslut kring 

vad som är bäst för sina aktieägare och inte aktieägarna själva när det gäller 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Cahn, Andreas & Donald, C. David ”The regulation of takeover bids and prices” in 
Comparative Company Law: Text and Cases on the Laws Governing Corporations in 
Germany, the UK and the USA (2010), s. 770. 
56 The Shareholder Primacy-model är motsatsen till the Stakeholder primacy-model och 
innebär att aktieägarna ses som det primära intresset vid bolagsstyrning (corporate 
governance). Det är aktieägarna som har yttersta makt över bolaget och stora beslut skall 
därför i regel beslutas av aktieägarna på bolagsstämman. The Shareholder Primacy-model 
tillämpas bland annat i Storbritannien och Sverige. 
57 The Business Judgment Rule är en rättsregel som är sprungen ur Amerikansk’case-law’ och 
innebär att ledamöter i ett målbolag som står inför ett fientligt takeover-erbjudande har rätt att 
agera med alla de möjliga medel som finns, exempelvis genom att sätta in försvarsåtgärder så 
som poison pills etc., för att förhindra detta erbjudande så länge de agerar inom ramen för vad 
som får anses vara affärsmässigt och i god tro. Ledamöterna undkommer ansvar som åsamkats 
bolaget vid t.ex. en försvarsåtgärd så länge deras agerande kan försvaras som affärsmässigt 
godtagbart vid den aktuella tidpunkten. 
58 Se ” Chapter 3 - Regulatory Scheme” i Chandrasegar, Chidambarams ’Take-Overs and 
Mergers’ (2010), s. 33, för resonemanget kring kontrasterna mellan målbolagsstyrelsens olika 
möjligheter till agerande vid ett fientligt takeover-erbjudande i USA och Storbritannien. 
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fientliga takeover-erbjudanden. Att aktieägarna själva inte anses bäst lämpade 

att fatta beslut kring försvarsåtgärder motiveras dels av att det är tidskrävande 

(det kan vara viktigt att snabbt kunna agera vid en fientlig takeover), dels av att 

aktieägarna helt enkelt inte besitter samma information som 

styrelseledamöterna gör och därmed inte kan fatta ett lika välavvägt beslut. Det 

brittiska och europeiska tankesättet grundar sig å andra sidan i att aktieägarna 

så som ägare av bolaget bör få avgöra vad som skall göras respektive låta bli 

att göras – dock gärna under inrådan av styrelsen. 
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Kapitel 4 
 

4.1 Målbolagsstyrelsens intressekonflikt 
 

4.1.1 Tillgodose aktieägarnas intresse 
 

Som tidigare kortfattat konstaterats i avsnitt 2.2.1 har målbolagsstyrelsen vid 

ett fientligt takeover-erbjudande ett ansvar som följer av II.17 takeover-

reglerna att agera i aktieägarnas intresse vid frågor relaterade till takeover-

erbjudandet. Det befästs att ”Styrelsen i målbolaget ska i frågor relaterade till 

erbjudandet agera i aktieägarnas intresse.”59 Takeover-erbjudandet riktar sig 

från budgivarbolaget till målbolagets aktieägare och påverkar egentligen inte 

bolagets förehavanden mer än att aktierna byter är tänkt att byta ägare. Vid en 

först anblick skulle man därför kunna tro att målbolagsstyrelsen står helt 

utanför i denna process. Så är inte fallet. Styrelsen ska, i enlighet med 

kommentarerna till takeover-reglerna, under hela takeover-förfarandet inneha 

en central roll. Vidare framgår det av kommentarerna till takeover-reglerna att 

målbolagsstyrelsen inte får agera i eget intresse eller favorisera någon eller 

några aktieägare under förfarandet. 

 

4.1.2 Styrelsens egenintresse 
 

Ledamöterna i målbolagsstyrelsen har deras uppdrag inom styrelsen som sitt 

arbete och får därmed antas ha ett starkt intresse av att få fortsätta vara 

ledamöter i framtiden. Vid ett fientligt takeover-erbjudande står därför 

målbolagsstyrelsens ledamöters intresse inte alltid i korrelation med 

målbolagets aktieägares intresse. Denna intressekonflikt blir mest påfallande i 

bolag där styrelseledamöterna har få eller inga aktier i bolaget samt där bolaget 

har ett utspritt ägarskap med få eller inga storägare. På ett personligt plan är det 

fullt naturligt att ledamöterna inte enbart tar i beaktan aktieägarnas intresse vid 

frågor kring takeover-erbjudandet utan även har i åtanke sina framtida 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Se regel II.17 – Takeover-reglerna – NASDAQ OMX Stockholm. 
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möjligheter till trygghet och fortsatt arbete. Faran med denna intressekonflikt 

är främst att styrelseledamöter kan vilja genomföra försvarsåtgärder 

motiverade främst av deras personliga agenda snarare än på grundval av 

försvarsåtgärdens maximerande av aktieägarnas värde.60 Problematiken 

förekommer i större utsträckning inom amerikansk rätt eftersom styrelsen 

överlag har större makt att genomföra försvarsåtgärder utan förevarande 

godkännande från aktieägarna genom bolagsstämman. I svensk rätt krävs, som 

tidigare nämnts, godkännande från bolagsstämman innan styrelsen kan vidta 

försvarsåtgärder. Detta krav på godkännande av bolagsstämman minimerar 

givetvis ledamöternas möjlighet att kraftfullt och snabbt agera i eget intresse 

istället för aktieägarnas. 

 

4.2 Skadeståndsansvaret och culpabedömningen 
 

4.2.1 Skadeståndsansvaret 
 

Hur hålls då ledningsorganet ansvarigt vid eventuellt felaktigt agerande? 

Skadeståndsansvar kan aktualiseras för felande styrelseledamot eller 

verkställande direktör i enlighet med 29 kap. 1 § ABL. Bestämmelsen är, i 

enlighet med lagstadgandet, tillämplig då ledamot eller verkställande direktör, 

när denne fullgör sitt uppdrag, uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. 

De fall där skadan uppsåtligen tillfogats bolaget behandlas ej närmare här. 

Däremot behandlas bedömningen av eventuell culpa nedan. 

 

4.2.2 Culpabedömningen 
 

Culpabedömningen, det vill säga bedömningen av den eventuella 

oaktsamheten, kan med fördel uppdelas i objektiv respektive subjektiv culpa. 

Gränsdragningen mellan objektiv och subjektiv culpa är inte alltid enkel att 

göra. Vid bedömningen av objektiv culpa ser man till att det uppstått skada 

samt att det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och den handling eller 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 För vidare resonemang kring målbolagets styrelseledamöters intressekonflikt se 
Chandrasegar, Chidambarams kapitel 11.3.2.1, s. 356-358, av Defensive Tactics Against 
Hostile Bids i ”Take-Overs and Mergers”, 2010. 
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underlåtenhet som skett. Orsakssammanhanget måste även vara adekvat61, dvs. 

att skadan som inträffat måste ha varit en, generellt sett, typisk eller beräknelig 

följd av den skadegörande handlingen/underlåtenheten. Den subjektiva 

culpabedömningen görs med utgångspunkt i skadevållarens personliga 

förhållanden. De personliga förhållandena kan antingen leda till att man 

skärper kraven på skadevållaren eller sänker kraven på densamme.62 

 

4.2.2.1 Objektiv culpa 

 

Lagstadgandet i 29 kap. 1 § ABL ger oss ingen indikation på hur vi mäter 

ledningsorganets handlande eller underlåtenhet i termer av vad som skulle vara 

acceptabelt eller inte. Bristen på denna måttstock i lagstadgandet ger oss för 

handen att vi måste söka oss utanför lagen. En möjlig metod för att mäta 

handlandets/underlåtenhetens acceptans skulle vara att jämföra med en fiktiv 

person med liknande erfarenhet och egenskaper som personen i 

ledningsorganet har och på så sätt kunna jämföra. Ett problem med 

användningen av denna metod som måttstock på aktsamhetsgraden i 

handlandet/underlåtenheten är att den fiktive personens egenskaper och 

erfarenheter måste vara lätt avgränsbara och stämma överrens med den grupp, i 

detta fall ledningsorganet, som den skall jämföras mot. Metoden skulle kunna 

användas av exempelvis revisorer eller advokater som båda tillhör starkt 

avgränsade grupper. Ledningsorgan som grupp, det vill säga styrelseledamöter 

och verkställande direktörer på olika bolag, kan troligtvis inte anses tillhöra en 

gemensam homogen grupp. Anledningen till att denna grupp inte kan anses 

homogen är att själva uppdraget som styrelseledamot eller verkställande 

direktör kan vara väldigt olika ifrån bolag till bolag. Uppdraget som 

styrelseledamot eller verkställande direktör i ett stort börsnoterat bolag skiljer 

sig kraftigt från uppdraget som styrelseledamot eller verkställande direktör i ett 

litet onoterat bolag. Uppdragen har givetvis även vitt skilda karaktärer vad 

gäller olika bolag, verksamhetsområden och branscher.63 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Se förarbetena till Skadeståndslag (1972:207) - Prop. 1972:5 s. 21-22 för en genomförligare 
genomgång av innebörden av adekvat orsakssammanhang. 
62 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 uppl., s. 60. 
63 A.a., s. 62. 
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Då den fiktive personen inte är optimal att använda som måttstock för 

culpabedömningen tvingas vi söka oss vidare. Aktiebolagslagen och 

bolagsordningen står då närmast till hands då en objektiv culpabedömning 

gentemot bolaget ska göras. Eftersom styrelseledamöterna i bolaget har 

karaktären av uppdragstagare kan, bland andra, deras vård- och lojalitetsplikter 

användas som måttstock. Vad gäller den verkställande direktören finns 

anställningsavtal att luta sig mot.64 

 

Är då aktiebolagslagen och bolagsordningen en bra objektiv måttstock att 

använda vid culpabedömningen? Andra uppdragstagare, så som exempelvis 

revisorer, har ofta att följa sedvänjan inom det specifika yrket.65 Finns det 

någon liknande ”god sed för ledningsorgan” vad gäller styrelseledamöter och 

verkställande direktörer i noterade bolag i aktiebolagslagen? Svaret är nekande 

i den mån att begreppet inte befästs i lag men jakande om man ser till den 

allmänna debatten på området. I doktrin hävdas att ”För att sedvänja skall 

uppkomma krävs att det är möjligt att slå fast ett beteende som har en viss 

geografisk spridning och en viss varaktighet. Sedvänja är med andra ord ett 

regelbundet handlande som uttrycker eller motiverar en övertygelse om att 

man bör handla på just det sättet.”66. I och med detta sätt att definiera sedvänja 

återkommer vi här till problematiken kring den bristande likformighet som 

råder hos ledningsorgan i olika bolag, verksamheter och branscher. Denna 

slutsats leder till konstaterandet att aktiebolagslagen och bolagsordningen inte 

ger något bra stöd för att använda sedvänja som måttstock inom den objektiva 

culpabedömningen. 

 

4.2.2.2 Subjektiv culpa 

 

Subjektiv culpa, som tidigare kortfattat nämnts, har vid culpabedömningen att 

göra med styrelseledamots eller verkställande direktörs person. I motsats till 

exempelvis advokater och revisorer så är ansvaret för styrelseledamot eller 

verkställande direktör inget professionsansvar. De subjektiva omständigheterna 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 A.a., s. 63. 
65 Se vidare angående ”god revisorssed” i 19 § Revisorslagen (2001:883). 
66 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 uppl., s. 63, fjärde stycket, andra och 
tredje meningen. 
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kring en styrelseledamots eller verkställande direktörs person kan därmed antas 

spela en mindre roll vid culpabedömningen. Vad som dock bör poängteras är 

att det inte enbart är av relevans vilka kvaliteter och vilken kunskap personen 

besitter utan även andra omständigheter, som exempelvis på vilket sätt 

arbetsfördelningen inom styrelsen fördelats, anses vara del av den subjektiva 

bedömningen. Culpabedömningen för respektive ledamot kan påverkas av hur 

länge personen haft uppdraget och om arbetet med uppdraget varit av mer 

djupgående karaktär eller om ledamoten mer eller mindre enbart varit delaktig 

på styrelsesammanträden. Har en person, A, varit verksam inom bolaget under 

lång tid och i sitt styrelseuppdrag på daglig basis arbetat aktivt med vissa 

frågor, bör också ansvaret om något går fel kring dessa frågor belastas A 

tyngst. Någon som nyligen tillträtt sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget, 

låt säga personen B, och som i huvudsak enbart deltar på styrelsemöten och 

engagerar sig i frågor som rör något helt annat än vad person A engagerar sig i, 

kan inte belastas samma ansvar för skada som sker i en A-relaterad fråga.67 

 

Ytterligare faktorer som hör till de subjektiva delarna av culpabedömningen är 

bland annat huruvida styrelseledamoten frivilligt åtagit sig uppdraget som 

ledamot i styrelsen. Frivilligheten förutsätter att ledamoten själv kan svara för 

att han/hon är tillräckligt kvalificerad för att klara av uppdraget. Klarar 

ledamoten inte av att hantera uppdraget kan denne givetvis bli avsatt av 

bolagsstämman. Diskussionen har till och med dragits så långt att man ställt sig 

frågan om ledamoten möjligtvis kan vara oaktsam redan direkt när han/hon blir 

varse om sin egen brist på kvalifikation och/eller förmåga att klara av 

uppdraget och då inte omedelbart avgår självmant.68 

 

Vidare kan ledamot eller verkställande direktör rimligen inte undkomma 

ansvar genom att åberopa bristande näringslivserfarenhet som skäl. Inte heller 

bör ansvarsbefriande skäl kunna vara att arbetsbelastningen varit hög eller att 

personen har känt sig stressad eller pressad och därav begått den culpösa 

handlingen/underlåtenheten.69 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 uppl., s. 72-73. 
68 A.a., s. 73. 
69 A.a., s. 74. 
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Som tidigare konstaterats har en person som engagerar sig och, enligt 

arbetsfördelningen i en styrelse, främst arbetar med vissa frågor, ett någorlunda 

tyngre ansvar för just de frågorna än vad andra personer i styrelsen har. På 

samma sätt har en styrelseledamot med expertkompetens inom visst område ett 

större ansvar inom just det expertområdet. Debatten är delad vad gäller det 

ökade ansvaret som expertkompetensen innebär för ledamoten eftersom det 

kan avskräcka personer med expertkompetens från att engagera sig i 

bolagsledningar. Å andra sidan förutsätter bolagsstämman att om en person 

med specialistkunskaper väljs in i styrelsen så kommer dennes 

expertkompetens att vara till gagn för bolaget.70 Det är då egentligen inte mer 

än rimligt att ledamoten med expertkompetens får stå till svars för sina 

handlingar gentemot bolaget. Tar man ett uppdrag så som specialist eller expert 

har också uppdragsgivaren rätt att förvänta sig att man levererar specialist-

/expertkompetens. Detta gäller även i andra uppdragssammanhang så som för 

advokater och revisorer som åtar sig uppdrag åt olika klienter i egenskap av 

experter inom sina respektive områden. Deras klienter kan då förvänta sig att 

advokaten/revisorn levererar, och i annat fall får denne stå till svars. 

  

4.2.3 Skadebegreppet samt direkt och indirekt skada 
 

4.2.3.1 Skadebegreppet 

 

För att en styrelseledamot eller verkställande direktör skall bli ansvarig måste 

det givetvis ha uppstått en skada. Det krävs för ansvar däremot inte att 

ledamoten eller verkställande direktören dragit någon personlig nytta av 

händelsen. Det räcker att det uppstått en ekonomiskt mätbar skada. En sådan 

skada kan exempelvis bestå av rena kostnader för bolaget, inkomstbortfall eller 

värdeminskning av tillgångar.71 Det är alltså möjligt att skada anses ha 

uppkommit för bolaget om styrelsen tagit beslut om att agera på ett visst sätt, 

och detta sätt sedan visar sig leda till att bolaget missar intäkter.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 A.a., s. 76. 
71 A.a., s. 68. 
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Hur mäter man då skadan på den skada som skett? Vissa skador är enklare än 

andra att mäta. Hur stor den förmögenhetsmässiga skadan för ett bolag är till 

följd av inkomstbortfall är exempelvis svårare att mäta än en ren merkostnad 

som bolaget ådragit sig. Storleken på skadan mäts oftast genom att man jämför 

förmögenheten hos det faktiska bolaget efter skadan mot hur bolagets 

förmögenhet skulle ha sett ut om den skadegrundande 

handlingen/underlåtenheten inte hade inträffat. Det vill säga att man använder 

sig av ett slags hypotetiskt händelseförlopp där man, vid beräkningen av hur 

stor skada som skett, försöker beräkna hur stor den totala förmögenheten i 

bolaget skulle ha varit om den skadegrundande handlingen eller 

underlåtenheten aldrig skett jämfört med hur bolagets totala förmögenhet ser ut 

i verkligheten. Det är givetvis komplicerat att göra en bedömning av hur 

förmögenheten skulle sett ut om den skadegrundade 

handlingen/underlåtenheten inte inträffat och därför har domstol med hjälp av 

35 kap. 5 § RB72 möjlighet att bestämma skadans storlek till ett skäligt belopp 

efter eget skön, om än med viss med viss återhållsamhet.73 

 

Vidare är det givetvis även tänkbart att förmögenhetsminskning i ett bolag sker 

utan att det innebär att någon ledamot eller den verkställande direktören blir 

ersättningsskyldiga. Vad som är avgörande för om förmögenhetsminskningen 

är att betrakta som en skada, och därmed huruvida någon från ledningsorganet 

kan vara skadeståndsskyldig, är om de agerat otillbörligt eller inte. Att göra 

affärer är alltid riskfyllt och därför måste skadebegreppet definieras på ett sätt 

som innebär att inte varje förmögenhetsminskning innebär 

skadeståndsskyldighet utan, som sagt, enbart förmögenhetsminskning till följd 

av ett otillbörligt agerande bedöms som skada.74 

 

4.2.3.2 Direkt respektive indirekt skada 

 

Direkt och indirekt skada är begrepp som egentligen inte har någon påverkan 

vad gäller skadeståndsskyldigheten gentemot bolaget i sig. Det handlar om 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Se 35 kap. 5 § Rättegångsbalk (1942:740). 
73 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 uppl., s. 68-69. 
74 A.a., s. 69.  
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definitionen av skadebegreppet för tredje man. I egenskap av tredje man, kan, 

exempelvis en aktieägare, lida direkt eller indirekt skada vid olika händelser. 

Direkt skada för aktieägare uppstår i de fall där aktieägaren lidit skada utan att 

bolaget också nödvändigtvis lidit skada. Exempelvis skulle en aktieägare kunna 

lida direkt skada till följd av en styrelses rekommendation att anta ett takeover-

erbjudande som egentligen inte borde antagits, utan att bolaget i sig skadas av 

detta. Det är ju, som tidigare redogjorts för i avsnitt 2.1.1, enbart aktierna i 

bolaget som är tänkt att byta ägare i ett takeover-erbjudande och detta påverkar 

inte i sig bolagets förehavanden. Indirekt skada kan däremot uppstå för 

aktieägare då bolaget är den som tagit direkt skada och det är bolagets 

förmögenhet som minskat. Bolagets förmögenhetsminskning gör att 

aktieägarnas aktievärde minskar. Vad som är viktigt att poängtera är att direkt 

eller indirekt skada inte avgör hur pass skyddsvärd skadan är, även om det vid 

en första anblick skulle kunna te sig så, i och med att närheten till den 

skadebringande handlingen/underlåtenheten är olika.75 

 

4.3 Målbolagsstyrelsens ansvar gentemot aktieägarna 

(tredje man) 
 

4.3.1 Allmänt om det aktiebolagsrättsliga ansvaret för ren 

förmögenhetsskada 
 

I jämförelse med ansvaret som styrelseledamot och verkställande direktör har 

enligt 29 kap. 1 § 1 p. ABL gentemot bolaget, så är ansvaret enligt 29 kap. 1 § 

2 p. ABL gentemot tredje man, inte lika omfattande. För enkelhetens skull 

benämns fortsättningsvis enbart styrelseledamots och verkställande direktörs 

ansvar gentemot bolagets aktieägare. Det vill säga att begreppet tredje man 

begränsas till att avse enbart aktieägare och därmed inte andra som kan tänkas 

vara tredje man i förhållande till bolaget, så som exempelvis bolagets 

borgenärer. I enlighet med 29 kap. 1 § 2. ABL är styrelseledamot och 

verkställande direktör enbart ansvariga gentemot aktieägarna för ”överträdelse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 A.a., s. 70 – 71. 
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av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.”76. För 

att ansvar skall aktualiseras krävs att regeln som överträtts syftar till att skydda 

aktieägarnas intresse. Vidare framgår av 2 kap. 2 § SkL77 att ”Den som vållar 

ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan.”. Bestämmelsen i 29 

kap. 1 § 2 p. ABL innebär alltså att ansvaret för ren förmögenhetsskada 

utvidgas från skadeståndslagens allmänna bestämmelse i 2 kap. 2 § SkL. Gör 

sig styrelseledamot eller verkställande direktör däremot skyldig till person- 

eller sakskada på aktieägare, så tillämpas inte den aktiebolagsrättsliga 

regleringen utan enbart den skadeståndsrättsliga. För att som aktieägare kunna 

utkräva styrelseledamot eller verkställande direktör på skadeståndsskyldighet 

krävs att deras handling eller underlåtenhet medfört överträdelse av en norm 

som syftar till att skydda just aktieägarnas intresse. Det är således inte möjligt 

för aktieägare att erhålla skadestånd från ledningsorganet med argumentet att 

de exempelvis åsidosatt sin lojalitets- eller vårdplikt. Detta på grund av att den 

överträdda normen inte syftar till att skydda aktieägarna. Lojalitets- och 

vårdplikten syftar till att skydda bolaget som juridisk person.78 Rolf Dotevall 

konstaterar, i enlighet med det ovan förda resonemanget, ”… att vid 

tillämpningen av skadeståndsansvaret mot tredje man för ledamot av 

bolagsledningen gäller alltså som en särskild betingelse för ansvar, utöver 

kraven på culpa, som dessutom direkt är knutna till frågan om kausalitet o.s.v., 

att man slår fast att den norm som överträtts verkligen skyddar tredje mans 

intresse.”79. 

 

4.3.2 Allmänt om ansvaret för ren förmögenhetsskada i 

Storbritannien och USA 
 

Såväl i engelsk som i amerikansk rätt kan generellt sägas att culpösa handlingar 

som orsakar ren förmögenhetsskada i ett utomkontraktuellt förhållande, inte är 

grund för skadeståndsskyldighet. Det har dock slagits fast att i amerikansk rätt 

kan ren förmögenhetsskada i kontraktsliknande förhållanden komma att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 29 kap. 1 § 2 p. ABL. 
77 2 kap. 2 § Skadeståndslag (1972:207) 
78 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 uppl., s. 209-211. 
79 A.a., s. 211, fjärde stycket. 
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ersättas.80 Vad avser Storbritannien så tar man ytterligare ett steg längre än 

USA från den generella huvudregeln om att ingen ersättning vid culpösa 

handlingar, som leder till ren förmögenhetsskada, utgår. I Storbritannien finns 

det vissa omständigheter som gör att culpösa handlingar från bolagsledningens 

sida, vilka lett till ren förmögenhetsskada, ersätts. Ett närhetsrekvisit, som 

innebär att den som lidit förmögenhetsskadan måste stå i närhet till bolaget, 

ställs upp. Vidare ställs ytterligare ett rekvisit upp – den skadelidande måste ha 

utgått ifrån att den felaktiga, skadegrundande, informationen som lämnats, varit 

korrekt. Det följer i Storbritannien även en begränsning av 

styrelseledamöternas ansvar vad gäller vårdslös handling/underlåtenhet som 

lett till ren förmögenhetsskada. Deras ansvar i detta fall gäller bara det område 

där de själva är experter. Det vill säga att en ledamot enbart blir ansvarig för en 

vårdslös handling, som leder till ren förmögenhetsskada, inom det område 

han/hon själv ansvarar för inom styrelsen.81 

 

4.3.3 Skadeståndsskyldighet vid direkt och indirekt skada 
 

Som ovan nämnts är det i 29 kap. 1 § 2 p. ABL som aktieägarnas rätt till 

ersättning från felande styrelseledamot eller verkställande direktör regleras. 

Vidare har det även konstaterats att överträdelsen från ledamoten eller 

verkställande direktören måste ha skett av en norm som är till för att skydda 

aktieägaren. Således kan konstateras att en aktieägare aldrig kan berättigas 

ersättning från ett felande ledningsorgan vid överträdelse av exempelvis deras 

vård- eller lojalitetsplikt. Dessa båda plikter är av allmän karaktär och dess 

primära skyddsintresse är inte aktieägarna i sig utan bolaget primärt.82 

 

Vad gäller skadeståndsskyldigheten vid indirekt skada bör påpekas att i de fall 

där bolaget erhåller ersättning för skada, så repareras aktieägarnas indirekta 

skada samtidigt. I och med att bolagets förmögenhet, på grund av ersättningen, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Jfr det amerikanska rättsfallet: Ultramares Corporation v Touche. 
81 Jfr det engelska rättsfallet: Derry v Peek – där den generella huvudregeln befästs. Att 
vårdslöshet inte är tillräckligt för att ersättning för ren förmögenhetsskada ska utgå. Jfr även 
det engelska rättsfallet: Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd – där närhetsrekvisitet 
för vårdlös handling/underlåtenhet som lett till ren förmögenhetsskada befästs. Se även i detta 
rättsfall angående begränsningen för ledamots ansvar till sitt egna expertområde. 
82 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 uppl., s. 231. 
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ökar, så ökar också värdet per aktie för aktieägarna. I svensk rätt anses allmänt 

sett aktieägarnas83 skada ej ersättningsgill. Undantaget, likt vad gäller det 

engelska rättsläget, är vissa fall av ren förmögenhetsskada där ett 

närhetsrekvisit är uppfyllt mellan skadelidanden och bolaget. Aktieägare har ett 

naturligt näraliggande intresse av bolaget och dess förehavanden och torde 

rimligtvis därför omfattas av undantaget. Då bolaget skadats indirekt, och ren 

förmögenhetsskada därmed orsakats aktieägare, genom styrelseledamots eller 

verkställande direktörs oaktsamma handlande/underlåtenhet, borde ersättning 

till aktieägare därmed utgå.84 

 

För att ersättning till enskild aktieägare för indirekt skada skall bli aktuell krävs 

att styrelseledamoten eller verkställande direktören överträtt en 

aktiebolagsrättslig regel som har till syfte att skydda aktieägaren. Rolf Dotevall 

menar att detta faktum leder till att det enbart är när likabehandlingsprincipen i 

4 kap. 1 § ABL eller generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL överträds som ansvar 

gentemot enskild aktieägare då kan aktualiseras. Detta leder till slutsatsen att 

enbart då likabehandlingsprincipen eller generalklausulen överträds av 

styrelseledamot eller verkställande direktör så är det möjligt att för indirekt ren 

förmögenhetsskada, så som skadelidande aktieägare, ersättas för 

oaktsamheten.85 

 

Avvägningen som görs vid bedömningen av ansvaret är huruvida aktieägarnas 

och samhällets rätt till korrekt information om bolagets förehavanden väger 

tyngre än ledningsorganets rätt att inte behöva ställas till svars för minsta lilla 

felaktiga information. I själva verket kokar resonemanget ner till vad som är 

företagsekonomiskt mest effektivt för marknaden. Blir rädslan att ställas till 

svars för varje liten miss för stor för ledningsorganet så kommer färre experter 

och duktiga affärsmänniskor att vilja ta uppdrag i bolagsstyrelser eller 

anställning som verkställande direktör. Ledningsorganen kommer rimligen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 I egentlig mening är det ”tredje mans skada” som anses vara ej ersättningsgill men med 
hänvisning till tidigare gjord avgränsning i avsnitt 4.3.1 så används begreppet ”aktieägarna” 
istället för ”tredje man” för att lyfta fram att det är aktieägarna, i egenskap av tredje man, som 
lyfts fram i detta arbete. Annan tredje man, så som exempelvis en borgenär, åsyftas inte i detta 
arbete men kan likväl omfattas av regleringen många gånger. 
84 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 uppl., s. 218-219. 
85 A.a., s. 223. 
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också att banta ner den information som ges ut, allt för att minimera risken att 

ställas till svars. Därmed kommer bolagens yttersta potential inte att utnyttjas 

och marknaden blir mindre effektiv. Aktieägarna är givetvis intresserade av 

precis det motsatta. Information är önskvärd i så stora kvantiteter det är 

möjligt. Allt för att kunna tolka, värdera och prognostisera för framtida värde. 

Det måste således finnas en balans i ansvarsbedömningen för att marknaden 

skall vara så företagsekonomiskt effektiv som möjlig. Vid bedömningen av 

skadeståndsansvaret kan därmed argumenteras att tolkningen av 29 kap. 1 § 

ABL, för att på bästa sätt gynna en effektiv aktiemarknad, åtminstone inte bör 

mynna ut i att ledningsorganet blir allt för avskräckt för att ge ut rikligt med 

information.86 

 

4.3.4 Adekvat kausalitet 
 

För att ansvar för ledamot eller verkställande direktör skall aktualiseras krävs 

att handlingen/underlåtenheten har någon sorts adekvat kausalitet med den rena 

förmögenhetsskada som aktieägaren tillfogats. Bedömningen av adekvansen 

skulle kunna göras med många olika teorier som utgångspunkt men det är i 

praktiken inte lika enkelt att avgöra hur stor påverkan den felaktiga 

informationen verkligen haft på aktieägaren. Låt säga att styrelsen i ett 

målbolag ger en viss information till sina aktieägare angående ett takeover-

erbjudande som lämnats av ett budgivarbolag. Informationen är felaktig och 

styrelsen har varit oaktsam då de givit ut den felaktiga informationen. 

Aktieägarna agerar, med beaktan av den felaktiga informationen, och lider ren 

förmögenhetsskada till följd av sitt agerande. Svårigheten vad gäller 

adekvansbedömningen är att påvisa i vilken utsträckning den culpöst utgivna 

felaktiga informationen legat till grund för aktieägarnas beslut att agera på det 

sätt som de gjort. Det kan finnas fler orsaker till att man som aktieägare agerar 

på ett visst sätt vid ett takeover-erbjudande och det är inte säkert att just den 

felaktiga informationen var det som påverkade aktieägarens agerande mest. I 

och med att det i noterade bolag kan finnas en mycket stor krets av olika 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 A.a., s. 236 ff. 
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aktieägare så bör kretsen för ersättningsberättigade begränsas på något sätt. 

Kring denna frågeställning finns olika teorier. 

 

En av dessa teorier, som enligt Rolf Dotevall fått genomslagskraft i svensk rätt, 

är tillitsteorin. Tillitsteorin grundar sig i att en skadelidande aktieägare, för att 

ha rätt till ersättning för sin skada, måste visa att han/hon har haft sådan tillit 

till den av styrelsen utgivna felaktiga informationen, att det är på grund av den 

informationen som skadan uppkommit. I praktiken innebär detta att en 

aktieägare i ett målbolag, som i fallet ovan fick felaktig information angående 

ett takeover-erbjudande, faktiskt måste visa att han/hon haft sådan tillit till den 

felaktiga informationen att den påverkat beslutet att agera på det sätt som 

förorsakat förmögenhetsskadan.87 

 

I USA har en annorlunda teori kring vem som är ersättningsberättigad befästs i 

rättspraxis. Denna teori kallas ”fraud on the market” och innebär i korthet att 

en aktieägare som lidit förmögenhetsskada i ett bolag som utgivit felaktig 

information har rätt att ersättas för sin skada oavsett om aktieägarens beslut 

påverkats av den felaktiga informationen eller inte. Tanken bakom denna teori 

grundar sig i en tilltro till att marknadspriset för aktier alltid är värderat till det 

pris som värderingen av bolagets information ger för handen. Marknaden är, så 

att säga, alltid effektiv, givet den information som finns tillgänglig. Om 

felaktig information om bolaget utgivits av ledningsorganet så torde således 

även värderingen och prognoserna av denna information leda till att marknaden 

uppskattar priset till ett felaktigt pris. ”Fraud on the market”-teorin bygger 

även på antagandet att aktieägare många gånger fattar beslut om förvärv eller 

försäljning av aktier på många andra sätt än att ta del av årsredovisningar, 

delårsrapporter etc. Många aktieägare bygger istället sin investeringsfilosofi 

kring rådande marknadspriser samt expertutlåtanden i media etc. Denna 

amerikanska teori ger givetvis för handen att ledningsorganets 

ersättningsansvar, till skillnad från tillitsteorin, kan bli mycket omfattande.88 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 A.a., s. 243. 
88 Se det amerikanska rättsfallet: Blackie v Barrack vad avser ”Fraud on the market”-teorin. 
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Kapitel 5 
 

5.1 Analys 
 

5.1.1 Takeover-erbjudanden, försvarsåtgärder & tempus 
 

I detta arbete har målbolagsstyrelsens roll och ansvar vid fientliga uppköp 

redogjorts för. Det konstateras att takeover-erbjudanden är ett relativt vanligt 

förekommande fenomen i Sverige och att försvarsåtgärderna som används 

gentemot fientliga takeover-erbjudanden har sina rötter i amerikansk och 

engelsk rätt. Tidpunktens betydelse för huruvida en försvarsåtgärd är möjlig för 

målbolagsstyrelsen att genomföra eller inte finner sin avgränsning i 5 kap. 1 § 

LUA med rötter i det europeiska takeover-direktivets artikel 9.2. Min tolkning 

vad gäller tidpunkten för försvarsåtgärdens genomförande är att innan 

målbolagsstyrelsen har grundad anledning att anta att ett bud är nära 

förestående, så kan de genomföra i princip vilka åtgärder de vill. Åtgärderna 

måste givetvis ligga inom ramen för styrelseledamöternas uppdrag i bolaget 

och således är det inte möjligt att exempelvis ådra bolaget oskäligt stora 

kostnader som inte har någon tydlig relevans för verksamheten enbart i syfte att 

minska attraktiviteten för en framtida fientlig budgivare. Efter att styrelsen kan 

antas ha grundad anledning anta att ett bud är nära förestående så krävs 

bolagsstämmans godkännande innan någon försvarsåtgärd kan vidtagas. 

 

Rättsläget i USA ser annorlunda ut vad gäller styrelsens makt att genomföra 

försvarsåtgärder. I USA har styrelsen, lite beroende av deras motsvarighet till 

bolagsordningen, mer makt att genomföra försvarsåtgärder i högre utsträckning 

än i Sverige. Det är generellt sett ett annorlunda perspektiv vad gäller 

bolagsstyrning i USA än i Sverige. Vilka orsakerna är till de vitt skilda 

synsätten kan vara många men en möjlig orsak är att aktieägandet i USA i 

större utsträckning är spritt på väldigt många fler aktieägare som äger mindre 

poster än vad det är i Sverige. I Sverige har många av de noterade bolagen 

stora ägarfamiljer bakom sig, som givetvis har ett starkt inflytande och stor 

kontroll över bolagets förehavanden. Det blir därför svårare för en budgivare 
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att lyckas förvärva så många aktier att man faktiskt kan tillsätta sin egen 

styrelse och styra bolaget på det sätt man vill. 

 

5.1.2 Målbolagsstyrelsens roll 
 

Den svenska regleringen kring takeover-erbjudanden härrör först och främst 

från engelsk rätt och från det europeiska takeover-direktivet. Den svenska 

regleringen har främst mynnat ut i NASDAQ OMX Stockholms takeover-

regler samt delvis LUA. I takeover-reglernas II.17 befästs styrelsens agerande 

vid ett takeover-erbjudande. Styrelsen skall agera i aktieägarnas bästa intresse. 

I och med denna reglering hamnar styrelsen i en intressekonflikt där deras 

personliga intressen kan komma att hamna i konflikt med deras ansvar att agera 

i aktieägarnas bästa. 

 

Vidare har styrelsen även en skyldighet, i enlighet med II.19 takeover-reglerna, 

att utvärdera takeover-erbjudandet och presentera sin åsikt kring erbjudandet 

till sina aktieägare. Vad gäller utvärderingen har konstaterats att det är en 

mycket mångfacetterad uppgift som skiljer sig kraftigt från fall till fall, 

exempelvis beroende av vilket vederlag som erbjuds. Ofta sträcker sig även 

utvärderingen långt ifrån ett styrelseuppdrags vanliga uppgifter. Styrelsen kan i 

detta skede ådra sig ersättningsskyldighet vid försumlighet med utvärderingen. 

Det är av största vikt att man som ledningsorgan i detta läge anlitar 

utomstående rådgivning vad gäller finansiell, juridisk, industriell samt 

organisatorisk expertis i de frågor styrelsen själv inte har kompetens att 

utvärdera erbjudandet. Det handlar för ledningsorganet, för att undkomma 

ersättningsskyldighet, att visa att man gjort allt man haft makten att göra för att 

leverera bästa möjliga utvärdering till sina aktieägare. Det är inte möjligt för en 

styrelse att i efterhand undkomma ansvar genom att skylla på att man haft för 

dålig kompetens eller varit stressade under utvärderingsperioden. 

 

5.1.3 Målbolagsstyrelsens ansvar 
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Målbolagsstyrelsen skall agera i aktieägarnas intresse. Rollen som 

målbolagsstyrelsen axlar vid ett fientligt takeover-erbjudande är relativt klar. 

Men vilket är deras ansvar? Kan styrelseledamöter ställas till svars för att de 

inte agerar i aktieägarnas bästa vid en fientlig takeover? 

 

Skadeståndsansvaret diskuteras ovan i kapitel 4 där ABL med dess första 

paragraf i det 29:e kapitlet ställer allting på sin spets. Av huvudsaklig relevans 

för analysen gäller följande; Styrelseledamot eller verkställande direktör som, i 

sitt uppdrag, genom oaktsamhet åsamkar bolaget skada, skall ersätta den. I 

andra meningen omfattas även skada som åsamkats aktieägare vid överträdelse 

av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Vad gäller 

ersättning till aktieägare krävs också att överträdelsen skett av en norm vars 

skyddsintresse är aktieägarna specifikt. Resonemanget tar formen av att 

styrelseledamot eller verkställande direktör som culpöst utgivit felaktig 

information, vilken lett till ren förmögenhetsskada hos aktieägare, måste ersätta 

aktieägaren, om denne, i eventuell enlighet med tillitsteorin, förlitat sig på den 

felaktiga informationen. 

 

Skadeståndsskyldigheten för styrelseledamot, som vid ett fientligt takeover-

erbjudande culpöst utger felaktig information i sin rekommendation till 

aktieägarna, härleds enligt min mening via 8 kap. 41 § ABL. Överträdelsen av 

8 kap. 41 § ABL, som har till syfte att skydda aktieägarna, gör att den 

förmögenhetsskada som aktieägaren lidit, om ett adekvat orsakssamband kan 

bevisas, kan ersättas genom 29 kap. 1 § 2 p. ABL. Bestämmelsen i 29 kap. 1 § 

2 p. ABL kräver att skadan tillfogats genom överträdelse av ABL etc. och det 

är just detta som skett.  

 

Kontentan av det i stycket ovan nämnda är: att en styrelseledamot som agerat 

culpöst och givit ett felaktigt råd om accept/icke accept av ett bud, som för 

aktieägaren lett till direkt ren förmögenhetsskada, blir externt 

skadeståndsansvarig för den uppkomna skadan. Det gäller alltså för ledamöter 

att se till att den rekommendation som ges, oavsett om det är att acceptera eller 

att inte acceptera budet, måste vara väl avvägd genom utvärdering. Är 
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utvärderingen inte genomförd tillräckligt noggrant är det möjligt att culpa vid 

rekommendationen kan anses föreligga. 

 

5.2 Sammanfattning 
 

Takeovers som företeelse är relativt vanlig i Sverige. Motiven bakom att vilja 

köpa upp ett annat företag kan vara många, men inom den företagsekonomiska 

teorin är de flesta ense om att företagsförvärv är något positivt. Företagsförvärv 

och takeovers gör att marknaden optimerar sina resurser och effektiviserar sina 

verksamheter. 

 

Rättsligt sett är processen kring en takeover inte alltid så enkel. Det är många 

intressenter som ofta drar åt olika håll. En nyckelfråga är hur 

målbolagsstyrelsens roll skall se ut. Eftersom det är aktierna i målbolaget som 

skall byta ägare så sker ingen direkt påverkan för bolaget och därmed inte 

heller för styrelsen. Annat hade det varit om budgivarbolaget velat förvärva 

några av målbolagets tillgångar. I olika jurisdiktioner löser man 

styrelsefrågorna på olika sätt. I Storbritannien och Sverige ges målbolagets 

aktieägare den yttersta makten vid takeover-relaterade frågor. I USA däremot, 

ges målbolagsstyrelsen betydligt friare tyglar att styra takeover-processen. 

Motiveringarna till de respektive ståndpunkterna är båda rimliga. Hand i hand 

med i vilken utsträckning styrelsen får agera går frågorna kring 

försvarsåtgärder. Försvarsåtgärder får i Storbritannien och i Sverige enbart 

användas efter att bolagsstämman gett sitt godkännande. I USA kan styrelsen 

sätta in försvarsåtgärder på eget bevåg, utan att på förhand be sina aktieägare 

om tillåtelse. Det är i min mening på denna punkt de olika synsätten allra 

tydligast skiljer sig. Motiveringen till att aktieägarna skall få bestämma är att 

det är de som äger bolaget och att det är deras aktier som eventuellt skall säljas, 

därför borde de ha största makten. Motiveringen till att styrelsen skall få 

bestämma är att styrelsen är det organ som har bäst insikt i bolagets 

förehavanden och därmed också har bäst möjligheter att bedöma ett bud. Då 

aktieägarna har största makten så blir beslutsfattandet långsammare samtidigt 

som aktieägarna generellt har svårare att tillskansa sig information. Om 
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styrelsen har stor makt innebär det att den intressekonflikt som ledamöterna 

står inför kan sätta aktieägarna som nummer två i prioritet. I och med 

problematiken kring intressekonflikten anser jag att den modell som 

Storbritannien och Sverige har valt att följa är mest passande. 

 

När det kommer till skadeståndsansvaret för styrelseledamöter i samband med 

fientliga takeover-erbjudanden har konstaterats att genom härledning från 

generalklauseulen i 8 kap. 41 § ABL till skadeståndsregeln i 29 kap. 1 § 2 p. 

har aktieägare möjlighet att erhålla ersättning för ren förmögenhetsskada som 

ledamot orsakat genom oaktsamhet. Återigen kan jämförelse göras med 

utländskt rättsläge, i detta fall vad avser orsakssambandet mellan uppstådd 

skada och den felaktiga handlingen/underlåtenheten. I USA används den s.k. 

”fraud on the market”-teorin och i Sverige menar vissa att den s.k. 

”tillitsteorin” används. I grund och botten skiljer sig de två teorierna åt genom 

att ersättningsansvaret i den amerikanska teorin är väldigt brett och i den 

svenska teorin väldigt snävt. I den amerikanska teorin finns dock en tanke om 

att all information som bolaget yttrar ligger till grund för hur marknaden 

kommer att prissätta aktierna. De negativa aspekterna med respektive teori är 

när det kommer till den amerikanska; att ersättningsansvaret får en, teoretiskt 

sett, oerhört vid krets. Den negativa aspekten med den svenska tillitsteorin blir 

å andra sidan att kretsen som kan erhålla ersättning för skada blir väldigt snäv. 

Det framstår som viktigt att, oavsett vilken teori som tillämpas, se till att det 

råder god balans. Riskerar ledamöter att fällas för minsta lilla misstag kommer 

färre personer vilja ta styrelseuppdrag. Å andra sidan riskerar marknaden att bli 

överöst med snedvriden och kanske till och med direkt felaktig information, 

om ledamöterna har väldigt låg risk att ställas till svars. Jag anser att den 

amerikanska ”fraud on the market”-teorin vore att föredra framför tillitsteorin. 

Detta på grund av att investerare många gånger enbart baserar sina beslut på 

historiska kurser och psykologiska trender och att man bör kunna utgå ifrån att 

kursen är baserad på av bolaget utgiven korrekt information. Jag tror även att 

styrelseledamöter i stor utsträckning redan nu är medvetna om att aktievärdet 

är ett resultat av marknadens värdering av bolagets utgivna information. 
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Avslutningsvis skulle jag vilja belysa att den svenska regleringen kring 

takeover-erbjudanden, enligt min mening, i stor utsträckning fungerar väldigt 

bra. Det är till stor del en självreglering som råder på området och denna 

självreglering, med takeover-regler från börsens sida och bindande uttalanden 

från AMN, verkar hålla aktörerna i schack. I slutändan handlar det helt och 

hållet om att lyckas ha en marknad som gör det möjligt för aktörerna att 

effektivisera och rationalisera samtidigt som de tar sitt ansvar och drar sitt strå 

till stacken. Till mångt och mycket anser jag att denna goda balans som råder 

är tack vare just självregleringen. 
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