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1 Inledning 
1.1 Old Mutuals bud på Skandia  
Vid årsskiftet 2004/2005 förbereder sig det brittisk-sydafrikanska försäkringsbolaget Old 

Mutual på att lägga ett bud på sparkoncernen Skandia. Budet är ett strategiskt drag. För 

det första innebär ett köp av Skandia en dörröppning till den europeiska marknaden.1 För 

det andra gör köpet Old Mutual större och bolaget kommer därmed ingå i det försäkrings-

index de stora institutionella placerarna följer.2 För det tredje innebär köpet minskad 

exponering mot, vid den tidpunkten, det osäkra Sydafrika.3 Innan något formellt bud 

hinner lämnas läcker information ut om ett stundande uppköpserbjudande och Skandia-

aktien stiger kraftigt. När det formella budet väl lämnas blir priset högt sett till börskursen 

innan informationen om uppköpet nådde marknaden men inte lika högt som aktievärdet 

efter att det började spekuleras om ett köperbjudande.4 Skandias styrelse är oense om hur 

de ska bemöta budet och tillslut lämnas det istället till aktieägarna att själva ta ställning 

till det offentliga budet.5 Under hösten 2006 avgår styrelseordföranden i Skandia och 

ersätts av en ledamot som är emot en affär. Tillträdandet av ny styrelseordförande innebär 

att en majoritet av styrelsen nu är emot budet. Styrelsen börjar därför vidta en mängd 

åtgärder för att försvara bolaget mot ett eventuellt uppköp.6 Åtgärderna som styrelsen 

vidtar är till viss del kontroversiella och tillslut anmäler Old Mutual Skandias styrelse till 

Aktiemarknadsnämnden.7 

Budet som lämnades i september 2005 blev ett av de största internationella fientliga 

buden i Europa under högkonjunkturen innan den globala finanskrisen 2008.8 Åtgärderna 

som vidtogs av Skandias styrelse var många. Några av de åtgärder som sedermera kom 

att bedömas av AMN var bland annat ett informationsdokument som förespråkade 

Skandias värde som ett självständigt bolag samt ett av styrelsen sänt brev till Old Mutuals 

aktieägare vars syfte var att påverka aktieägarna i Old Mutual så att budet inte kunde 

genomföras.9  

                                                
1 Dahlbäck Sveriges radio 2/9 2005. 
2 Nachemson-Ekwall s 111. 
3 A a s 111 
4 A a s 116. 
5 A a s 117. 
6 A a s 118 ff. 
7 Se AMN 2005:47. 
8 Nachemson-Ekwall s 111.  
9 Se AMN 2005:47. 
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Åtgärderna som Skandias styrelse vidtog blev i slutändan inte klassificerade som 

försvarsåtgärder. Hade Aktiemarknadsnämnden uttalat sig annorlunda hade åtgärderna 

varit försvarsåtgärder och då förbjudna enligt styrelseneutralitetsregeln i 5 kap 1 § LUA. 

Åtgärderna som vidtogs av Skandias styrelse skulle dock kunna betecknas som försvars-

liknande åtgärder då deras syfte var att försvara bolaget från budgivaren. Försvars-

liknande åtgärder innefattar i korthet de åtgärder som är lagliga för målbolagsstyrelsen 

att använda vid ett fientligt uppköpserbjudande men som ändå görs i försvarssyfte. Ett 

fientligt uppköpserbjudande innebär att styrelsen inte stödjer budgivarens försök till 

förvärvet.10 Försvarslikande åtgärder är föremålet för denna framställning.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats kommer vara att besvara två frågeställningar där jag har för 

avsikt att först försöka utröna vilket handlingsutrymme en styrelse i ett aktiemarknads-

bolag har att vidta försvarsliknande åtgärder i samband med ett fientligt uppköps-

erbjudande. Gränsdragningen mellan förvarsliknande åtgärder och försvarsåtgärder kom-

mer utforskas i den löpande analysen. Med hänsyn till lagregler och Aktiemarknads-

nämndens uttalanden kommer en bedömningsram försöka fastställas som kan påvisa när 

en åtgärd torde vara tillåten eller inte. Vidare är det min avsikt att undersöka den 

aktiemarknadsrättsliga tillsynen vid offentliga uppköpserbjudanden. Analysen kommer 

ta sikte på tillsynen av målbolagsstyrelsens agerande vid en förvärvssituation, och om 

tillsynen är tillräcklig för att skydda aktieägarnas och marknadens intressen.  

Jag har valt att behandla försvarsliknande åtgärder och den aktiemarknadsrättsliga 

tillsynen på grund av den osäkerhet som råder mellan tillåtna åtgärder och förbjudna 

försvarsåtgärder. Ovisshet ger större risk för att målbolagets styrelse passerar gränsen för 

vad som är tillåtet. Om gränsen passeras måste det finnas adekvat tillsyn. Mot bakgrund 

av detta kommer följande frågeställningar behandlas: 

 

§ Vilka försvarsliknande åtgärder får målbolagets styrelse vidta enligt den svenska 

aktiemarknadsrätten vid ett offentligt uppköpserbjudande?  

§ Är tillsynen på aktiemarknaden tillräcklig då ett målbolags styrelse vidtagit en 

försvarsliknande åtgärd, som direkt eller indirekt bidragit till att förutsättningarna 

för att genomföra budet försämrats? 

                                                
10 Bergström & Samuelsson s 56. 
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1.3 Avgränsning 
Eftersom ämnet som valts för denna uppsats är relativt omfattande har vissa 

avgränsningar gjorts. Då uppsatsens syfte är att beskriva försvarsliknande åtgärder 

behandlas inte renodlade försvarsåtgärder, såsom poison pills eller crown jewel defense, 

vilka typiskt sätt är förbjudna enligt svensk rätt. Ett avsteg från avgränsningen tillåts för 

att beskriva white knights vilket är ett lagstadgat undantag till försvarsåtgärdesförbudet i 

LUA.11 

Framställningen behandlar till största del den svenska regleringen trots att reglerna 

kring offentliga uppköpserbjudande och försvarsåtgärder med fördel kan sättas i ett 

internationellt perspektiv.12 Litteraturen som finns på området är till stora delar 

internationell. Försvarsåtgärder är också i högsta grad inspirerade av andra internationella 

rättsordningar, i synnerhet amerikansk rätt.13 En sådan avgränsning är lämplig främst för 

att många av de försvarsåtgärder som beskrivs i den amerikanska rätten inte har en 

praktisk betydelse för svensk rätt då rättssystem skiljer sig åt. Det går dock inte helt att 

undvika att göra viss hänvisning till internationell doktrin som gällande försvarsåtgärder 

är mycket mer omfattande än den svenska doktrinen på området. 

Vad gäller tillsynsmöjligheter kommer denna uppsats enbart behandla de tillsyns-

möjligheter som återfinns i aktiemarknadsrätten. Jag har valt denna avgränsning då de 

ansvarsregler som återfinns i aktiebolagsrätten, om än omdebatterade, tar sikte på det 

aktiebolagsrättsliga ansvaret och inte det aktiemarknadsrättsliga. Det är inte heller 

självklart att det går att utkräva ansvar genom aktiebolagsrätten.14 Enligt 29 kap 1 § ABL 

kan stiftare, styrelseledamöter och VD bli skadeståndsskyldiga. Om någon av dessa 

aktörer i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget eller aktieägarna ska 

de ersätta skadan. Skadeståndsansvaret begränsas till direkt skada och indirekt skada.15 I 

aktiemarknadsrätten återfinns ingen liknande företeelse. Direkt skada kan enbart uppstå 

om det skett en överträdelse av en norm i ABL, tillämplig lag för årsredovisningen eller 

bolagsordningen. Möjligheten att kräva skadestånd för indirekt skada är omdebatterat.16 

För den fortsatta framställningen finnas ett värde i att känna till att det finns en möjlighet 

att utkräva visst ansvar i ABL, vilket fungerar som en tillsyn i sig. 

                                                
11 Se Stattin (2009) s 345–398 för en genomgång av flertalet försvarsåtgärder. 
12 A a s 345. 
13 A a s 345. 
14 A a s 391 ff. 
15 A a s 392. 
16 Se bland annat Dotevall s 101 f & 486 ff, Svernlöv s 79 f, Taxell s 41 ff. 
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En sista avgränsning tar avstamp i börsnoterade och icke börsnoterade bolag. 

Framställningen kommer i det följande behandla börsnoterade bolag och inte beröra de 

aktier som handlas på alternativa marknadsplatser.  

 

1.4 Metod 
Denna uppsats kommer att ta sin utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden. Jareborg 

beskriver rättsdogmatiken som en rekonstruktion av rättssystemet.17 Det innebär att 

lösningen på rättsliga problem – med den rättsdogmatiska metoden – söks i lagstiftning, 

praxis, förarbeten och juridisk doktrin.18 Gällande försvarsåtgärder behöver även 

Sveriges aktiemarknadsrättsliga självreglering och aktiemarknadsnämndens uttalanden 

beaktas för att uppsatsen ska betraktas som uttömmande. 

Utgångspunkten för ett rättsdogmatiskt resonemang är huvudsakligen en konkret 

frågeställning.19 Så även för denna uppsats. Rättsdogmatiken kan vid första anblick 

uppfattas rigid men detta kan snabbt avfärdas. Istället är den rättsdogmatiska metoden 

öppen för argument och tolkningar. Det finns också en stor nytta i att kritiskt granska 

gällande rätt och pröva de argument som framförts av blandade röster i litteratur eller 

praxis.  

Ur ett rättsdogmatiskt perspektiv tar sig denna uppsats an att rekonstruera gällande 

aktiemarknadsrätt för att svara på ovan angivna frågeställningar. Uppsatsen och 

framförallt analysen har som målsättning att vara i linje med de krav som ställs vid 

användandet av den rättsdogmatiska metoden, det vill säga min analys ska vara öppen, 

noggrant redovisande av underlaget och transparent. Tydlig skillnad kommer göras 

mellan de argument som har stöd i rättskällorna och de argument som författaren har 

framfört relativt fritt. Denna tydliga distinktion mellan argumenten ger läsaren en 

möjlighet till bättre insikt över styrkan i argumenten.20  

 Den rättsdogmatiska metoden befinner sig på gränsen mellan tillämpning och 

vetenskap då rättsdogmatikens metod också utövas av verksamma jurister när dessa 

försöker söka lösningen på frågeställningar vid den praktiska tillämpningen.21 Detta är 

vad som ger rättsdogmatiken sin karaktär, att det finns ett konkret samband mellan 

                                                
17 Jareborg s 4. 
18 Kleineman s 21. 
19 A a s 23. 
20 A a s 37 f.  
21 A a s 24.  
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situationer där normer ska tillämpas och den abstrakta rättsregeln.22 I slutändan har den 

rättsdogmatiska metoden ett praktiskt syfte och denna uppsats är inte ett undantag. 

 

1.4.1 Material 

Som ett led i rekonstruktionen av rättssystemet används lagtext i framförallt LUA men 

även VpmL, LHF samt ABL i korthet. Takeover-direktivet omnämns i vissa delar. I övrigt 

beaktas den självreglering som finns på området i form av takeover-reglerna och de 

uttalanden som gjorts av Aktiemarknadsnämnden. Sist men inte minst utforskas den 

doktrin som finns på området, där både svenska och internationella texter har in-

korporerats i texten, men med huvudfokus i den svenska doktrinen. En viss reservation 

ska framföras kring just den juridiska doktrinen då mycket av den litteratur som finns på 

området inte är uppdaterad. Aktiemarknaden är i ständig förändring. Därav är en del av 

den juridiska doktrinen obsolet och skulle behöva revideras för att påvisa hur det faktiska 

rättsläget ser ut idag. 

 

1.5 Disposition 
Framställningen är indelad i 8 delar. Avsnitt 2–5 syftar till att besvara den första fråge-

ställningen gällde förvarsliknande åtgärder. I avsnitt 2 ges en kort introduktion till 

företagsförvärv som fenomen och i synnerhet målbolagsstyrelsens roll vid ett fientligt 

företagsförvärv. Nästföljande avsnitt, avsnitt 3, behandlar de regelverk som finns att 

förhålla sig till på rättsområdet. Där presenteras både lag och självreglering för att ge en 

gedigen bakgrund till avsnitt 4. I detta avsnitt behandlas det huvudsakliga syftet med 

denna framställning, nämligen försvarsliknande åtgärder. Denna del avslutas i avsnitt 5 

med en analys av föregående avsnitt. Därefter bearbetas den andra frågeställningen i 

avsnitt 6. För att besvara frågeställningen berörs de olika tillsynsorganen vilka reglerar 

aktiemarknaden. Dessa analyseras sedan i avsnitt 7 för att försöka besvara frågan om det 

finns tillräcklig tillsyn över styrelsens agerande i aktiemarknadsbolag. Avslutningsvis 

presenteras i avsnitt 8 några slutgiltiga kommentarer.  

 

                                                
22 Kleineman s 26. 
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2 Företagsförvärv 
Sedan industrialiseringen i slutet av 1800-talet har företagsförvärv varit en del av det 

globala näringslivet.23 Vid ett företagsförvärv är målet för köparen, också kallad bud-

givaren, att förvärva tillräckligt många aktier för att kunna kontrollera målbolaget.24 Bud-

givarens syfte med förvärvet kan variera men har varit likartade sedan industrialiseringen. 

En anledning till ett förvärv kan vara att målbolaget drivs på ett ineffektivt sätt, 

potentialen är större än vad bolagsledningen lyckas åstadkomma och någon vill skörda 

denna potential. En annan anledning kan vara att genomföra en sammanslagning av 

köparens bolag och målbolaget för att öka företagsvärdet. Ytterligare en anledning kan 

helt enkelt vara en önskan att likvidera det förvärvade bolaget.25 För målbolagets styrelse 

är ingen av dessa anledningar särskilt tilltalande. För styrelsen resulterar ett företags-

förvärv, eller en takeover, oavsett dess anledning, allt som oftast i att hela eller delar av 

styrelsen ersätts.26 

Takeover-erbjudanden sägs träffa den globala marknaden i vågor. Sedan 1800-talet 

har det inträffat fem så kallade takeover-vågor. Den senaste vågen, vilken inträffade på 

1990-talet, omfattade marknadsvärden på omkring 20 triljoner dollar.27 Det är inte bara 

dessa astronomiska summor som gör att förvärv anses vara viktiga företeelser. En naturlig 

följd av ett uppköp är långsiktig förändring av näringslivet. Ett uppköp innebär också en 

påverkan på marknaden vilket i sin tur innefattar vissa risker.28 Uppköp är vidare kontro-

versiella på grund av deras inverkan på kringliggande samhällen. Ett uppköp innebär 

oundvikligen förändring, jobbtillfällen kan försvinna, samhällen kan tappa dess huvud-

sakliga arbetsgivare etcetera.29 

Inte heller i Sverige är offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden en 

ovanlig företeelse.30 Ett offentligt uppköpserbjudande definieras i 1 kap 2 § LUA som:  

 

”ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett 
svensk eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga aktier eller en del av 
dessa aktier.” 

 
                                                
23 Sevenius (2011) s 39. 
24 Nyström & Sjöman (2015) s 263. 
25 Sjåfjell s 119. 
26 A a s 372. 
27 Martynova & Renneboog s 2.  
28 Sevenius (2011) s 39.  
29 Sjåfjell s 118. 
30 Stattin (2009) s 28. 



 13 

Utmärkande är således att ett erbjudande inte riktas till hela bolaget utan till bolagets 

aktieägare. Transaktionen får därför en privaträttslig natur och förvärvet sker från 

aktieägarna till budgivaren där bolaget är köpeobjektet.31 Detta enkla och till synes 

okomplicerade konstaterande speglar dock inte alltid verkligheten. Trots att ett uppköp 

sker mellan dessa två aktörer får styrelsen en central roll. Ägarstrukturen i de flesta 

svenska aktiebolag är spridd.32 I många aktiemarknadsbolag är ägandet fördelat på många 

små aktieinnehav, vilket leder till många olika aktieägare. Informationen om budet måste 

nå alla intressenter samtidigt.33 För budgivaren innebär en spridd ägarstruktur svårigheter 

att lokalisera alla aktieägare och upprätta en kommunikation med dessa. Erbjudandet 

presenteras offentligt till samtliga aktieägare men budgivaren kommunicerar med 

aktieägarna med hjälp av styrelsen i målbolaget. Vidare innebär en spridd ägarstruktur 

liten insyn i bolagets verksamhet för varje enskild aktieägare.34  Istället får dessa förlita 

sig på bolagsledningens styrande och insikt. Det är främst på grund av detta som det är 

möjligt att fastslå att målbolagets styrelse får en större roll vid ett offentligt uppköps-

erbjudande än som enbart köpeobjekt. En del i denna roll, som beskrivs mer utförligt 

nedan35, är att rekommendera eller avstyrka budet inför aktieägarna. Om styrelsen väljer 

att avstyrka budet blir beteckningen ett fientligt bud, kontra när styrelsen rekommenderar 

budet och budet benämns som förhandlat.36 Det är vid fientliga bud som försvarsåtgärder 

och försvarsliknande åtgärder blir aktuella.  

  

2.1 Målbolagsstyrelsens roll vid ett fientligt företagsförvärv 
Offentliga uppköpserbjudanden har sedan 1970-talet varit reglerade i Sverige, till en 

början enbart som rättsliga rekommendationer men sedermera även lagstadgat i LUA. De 

rättsliga rekommendationerna som utkom 1971 innehöll enbart ett fåtal generella rikt-

linjer. Inga specifika åtagande eller regler förpliktade styrelsen att agera på ett visst sätt, 

dessa utkom istället först 1988. Självregleringen uppmanade då styrelsen att uttala sig om 

budgivarens erbjudande.37 

Regleringen har sedan dess utökats, både gällande uppköpserbjudanden och för-

pliktelser för målbolagsstyrelsen. Detta kan härledas ur den intressekonflikt som uppstår 

                                                
31 Jonsson s 887. 
32 Nyström & Sjöman (2015) s 263. 
33 Melin Jakobsson & Sevenius s 340. 
34 Nyström & Sjöman (2009) s 12. 
35 Se avsnitt 3.2. 
36 Jonsson s 887. 
37 Nyström & Sjöman (2015) s 251 ff.  
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vid ett potentiellt uppköp och därav behovet av en strikt reglering. För aktieägarna 

tillskrivs ett primärt intresse om en så hög budpremie som möjligt för att maximera 

vinsten vid en försäljning. För bolagsledningen finns ett visst intresse av att maximera 

vinst och att vara lojala mot aktieägarna men det primära intresset sägs vara den egna 

positionen i bolaget, och huruvida bolagsledningen vid ett potentiellt köp kommer bytas 

ut.38 Konflikten mellan dessa intressen härleds till agentteorin vilken behandlar för-

hållandet mellan agenten och uppdragsgivaren, i detta fall bolagsledningen och aktie-

ägarna. Teorin är sprungen ur det motsägelsefulla. Aktieägarna är beroende av bolags-

ledningen och vice versa men de har olika intressen. Även om ett kontraktsförhållande 

ingås mellan ägarna och bolagsledningen kan denna omöjligt täcka alla situationer. Där 

kontraktsförhållandet eller lagen inte täcker en viss situation finns möjlighet för 

bolagsledningen att exploatera bolagets tillgångar.39 

Målbolagsstyrelsens kanske viktigaste uppgift vid ett offentligt uppköpserbjudande 

är att uttala sig om budet. Antingen rekommenderar styrelsen aktieägarna att godta budet 

eller så rekommenderar den att aktieägarna tackar nej till att sälja sina aktier.40 Styrelsens 

anledning till att vara fientligt inställd till ett bud sägs vara tredelad, ibland presenteras 

ännu fler anledningar.41 En styrelses val att avstyrka budet kan drivas av en vilja att höja 

det initiala budet till förmån för aktieägarna, om budet inte motsvarar den dagsaktuella 

aktiekursen. En ytterligare drivkraft kan vara styrelsens framtidsvärderingar för bolaget 

som inte reflekteras i aktiekursen, då aktiekursen inte tar hänsyn till kommande 

förändringar eller investeringar. Den sista drivkraften kan vara sprungen ur en rädsla att 

förlora sitt arbete som styrelsemedlem i företaget.42 Den första anledningen enligt mig 

torde uteslutande ta sikte på aktieägarnas kortsiktiga intresse, vinstintresset och en så hög 

budpremie som möjligt. Den andra anledningen fokuserar istället på aktieägarnas lång-

siktiga intresse, vilket inte alltid är ett berättigat fokus med hänsyn till bland annat ABL.43 

Dessa två bakomliggande motiv för att avstyrka budet tar sin utgångspunkt i aktieägarnas 

intresse. Den tredje anledningen där styrelsen agerar för att skydda sin lukrativa position 

är den där intressekonflikten mellan aktieägare och styrelsen enligt mig blir märkbar. Här 

är istället det bakomliggande motivet sprunget ur styrelsens egna självbevarande intresse. 

                                                
38 Stattin (2009) s 28 f.  
39 Jonsson s 889 f. 
40 Jfr takeover-reglerna II.19. 
41 Se bland annat Skog s 11 f. 
42 Jonsson s 890. 
43 Jfr ABL 3 kap 3 §. Se även avsnitt 5 där detta problematiseras. 
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Det är bland annat med hänsyn till styrelsens egenintresse som förbudet mot försvars-

åtgärder härstammar.44 

Försvarsliknande åtgärder ger enligt mig styrelsen möjlighet att exploatera den sist-

nämnda anledningen, och agera därefter. Bolagsstyrelsen ges en möjlighet att försvara 

bolaget utan att i grunden agera i aktieägarnas intresse även om detta kan vara vad som 

kommuniceras till marknaden. Konsekvensen av effektiva försvarsliknande åtgärder blir 

detsamma som lyckade försvarsåtgärder, att budgivaren väljer att inte lämna eller 

genomföra budet.  

En styrelse kan aldrig bortse från aktieägarnas intresse utan att bryta mot det 

svenska regelverket.45 Att till exempel inte rekommendera ett otvivelaktigt enastående 

bud och istället vidta försvarsåtgärder skulle därför aldrig kunna motiveras. Som sagt 

öppnas dock upp för en möjlighet att det bakom den offentliga ståndpunkten, att 

styrelsens agerande är i aktieägarnas intresse, finns utrymme att ta hänsyn till det egna 

intresset. 

Oavsett vilken eller vilka anledningar styrelsen har för att avstyrka ett bud kan det 

uppstå en vilja att agera och inte passivt vänta på att bolagsstämman ska fatta ett beslut. 

Denna vilja kan bestå i att försvara bolaget och på så sätt antingen framtvinga en höjning 

av budpremien eller få budgivaren att inte vilja genomföra affären. Med hänsyn till 

styrelsens vilja att behålla sin roll i bolaget kan tänkas att målet är ett tillbakadraget bud.46 

Vidtagandet av så kallade försvarsåtgärder är, med ett undantag, inte tillåtna enligt svensk 

lag.  

Försvarsåtgärder är inte tillåtna i svensk rätt, men vissa andra åtgärder är det. Det 

lagstadgade kriterier är att åtgärder inte får vidtas om de är ägnade att försämra 

förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Alla åtgärder som 

vidtas som inte försämrar förutsättningarna är, e contrario, tillåtna. Det blir en gräns-

dragning att avgöra vilka åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för budets 

genomförande. Denna gränsdragningsproblematik är vad som ska utforskas i uppsatsens 

första del. 

 

                                                
44 Melin Jakobsson & Sevenius s 347. 
45 Jfr takeover-reglerna II.17. 
46 Det ska påpekas att ett lämnat bud inte får återkallas av budgivaren med vissa undantag, se II.5 med 
tillhörande kommentar. 
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3 Regelverk 
För att förstå det kringliggande ramverket och hur detta påverkar målbolagsstyrelsens roll 

utforskas i detta avsnitt det svenska regelverk som agerar stommen för offentliga 

uppköpserbjudanden. Trots att reglerna gällande försvarsåtgärder tar sin utgångspunkt i 

den svenska aktiebolagsrättsliga regleringen finns där inga uttryckliga regler om försvars-

åtgärder. Istället regleras dessa i aktiemarknadsrätten.47 Målbolagsstyrelsens agerande 

begränsas av tre regelverk. Först introduceras LUA där styrelseneutralitetsregeln stadgas 

vilken utgör styrelsens första begränsning. Efterföljande presenteras självregleringen 

vilken innehåller styrelsens andra begränsning. Sist presenteras det som kallas god sed på 

aktiemarknaden vilken fungerar som styrelsens yttersta begränsning. Regleringarna är 

alla beroende av varandra för att systemet kring offentliga uppköpserbjudanden ska 

fungera.48 

 Avgörande för hur vi förstår den svenska regleringen av offentliga uppköps-

erbjudanden är art 3.1 takeover-direktivet som stadgar vissa vägledande allmänna 

principer. Principerna eftersträvar likabehandling samt tillräcklig tid och information så 

att aktieägarna kan fatta ett välgrundat beslut. Vidare framgår att målbolagets styrelse ska 

handla med beaktande av de intressen som bolaget har i sin helhet samt inte förvägra 

aktieägarna att ta ställning till budet. Principerna eftersträvar också balans på marknaden 

i stort, att budgivaren ska ha ekonomiska möjlighet att lämna budet samt att målbolaget 

inte hindras bedriva sin verksamhet under längre tid än vad som är skäligt. 

 

3.1 LUA 
I LUA återfinns regler gällande offentliga uppköpserbjudanden. För denna framställnings 

syfte är det främst 5 kap 1 § LUA som är av betydelse. Paragrafen härstammar från 

art 9 takeover-direktivet och stadgar den så kallade styrelseneutralitetsregeln. Regeln 

tillämpas på de svenska bolag som är noterade på reglerade marknader eller motsvarande 

handelsplatser utanför EES-området enligt hänvisning till 3 kap 1 § andra stycket LUA. 

Bestämmelsen i 5 kap stadgar att bolagsledningen endast efter beslut av bolagsstämman 

får vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande 

eller genomförande. Regeln är tillämplig då bolagsledningen har grundad anledning att 

                                                
47 Stattin (2009) s 349 f. I aktiebolagsrätten regleras om försvarsåtgärder kan genomföras, om ansvar kan 
åläggas på parter gentemot aktieägarna samt vilka rättsverkningen försvarsåtgärder får. 
48 A a s 44.  
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anta att ett erbjudande är nära förestående eller om ett sådant erbjudande har lämnats. För 

att grundad anledning att anta ska uppstå krävs att informationen om ett stundande bud 

härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i 

bolaget. Om särskilda skäl finns får även dispens lämnas av Aktiemarknadsnämnden 

enligt 7 kap 5 § LUA och undantag får göras gällande försvarsåtgärdsförbudet.  

Tidpunkten när styrelsen inte längre får vidta de åtgärder som skulle kunna vara 

ämnade att försämra budets genomförande eller lämnande är följaktligen när styrelsen 

har grundad anledning att anta att ett bud kommer lämnas. Detta kan enbart uppfyllas 

enligt paragrafen om informationen som antagandet grundas på härrör från budgivaren. 

Innebörden är att till exempel lösa rykten eller gissningar inte gör att paragrafen tillämpas. 

Informationen måste istället till viss del vara konkret.49 Informationen som härrör från 

bolaget måste inte ha presenterats till hela styrelsen, inte heller behöver den lämnas direkt 

till bolagsledningen. Paragrafen blir tillämplig om informationen till exempel presenteras 

av en aktieägare eller om en person i styrelsen får kännedom om ett stundande bud.50 

Vidare krävs att budet måste ha realistiska framgångsmöjligheter för att kunna uppfylla 

rekvisitet grundad anledning att anta.51 

De försvarsåtgärder som är förbjudna enligt styrelseneutralitetsregeln är de åtgärder 

som är ägnade att försvåra genomförandet av ett offentligt uppköpserbjudande. Inget krav 

finns på att åtgärderna ska vara avsedda att försvåra erbjudandet, istället bedöms om 

åtgärderna objektivt kan försvåra erbjudandets genomförande. Åtgärderna prövas i budets 

kontext och det går inte att uteslutande lista vad som är försvarsåtgärder eller inte. Det 

går dock att hitta ledning i vad som typiskt sett uppfattas som försvarsåtgärder. Enligt 

förarbetena skulle typiska åtgärder kunna vara en riktad emission av aktier eller ett 

förvärv av egna aktier.52 Dessa åtgärder är dock endast förbjudna om de är ägnade att 

försämra förutsättningarna för budets lämnande eller genomförande. Regeln sträcker sig 

även till dotterbolag.53 

Ett bemyndigande av bolagsstämman att vidta vissa åtgärder i försvarssyfte som 

meddelats innan ett offentligt uppköpserbjudande lämnats godtas inte.54 Lagen ger dock 

styrelsen en uttrycklig rätt att vidta en specifik försvarsåtgärd. I 

                                                
49 Stattin (2009) s 353. 
50 Prop 2005/06:140 s 109. 
51 A prop s 109. 
52 Stattin (2009) s 353 f. 
53 Prop 2005/06:140 s 109 f. 
54 A prop s 109 f. 
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5 kap 1 § andra stycket LUA ges möjlighet att leta efter alternativa budgivare, en så 

kallad white knight. Denna alternativa budgivare fungerar som en räddare i nöden. Ett 

vänligt sinnat bolag vilken styrelsen finner mer passande. 

Som bestämmelsens benämning skvallrar om innebär paragrafen att målbolags-

styrelsen ska förhålla sig neutral till ett offentligt uppköpserbjudande. Enligt mig finns 

dock visst utrymme att ifrågasätta beteckningen styrelseneutralitetsregeln. Namnet 

indikerar en neutral styrelse vilket kan tyckas missvisande då neutral ger för handen en 

styrelse som inte uttrycker någon åsikt om budet, varken negativ eller positiv. Emellertid 

är detta inte fallet i svensk rätt. Det presenteras i självregleringen ett måste för styrelsen 

att meddela sin åsikt om budet, som också ovan nämnts, vilket per definition55 innebär en 

icke-neutral ställning.56 Istället kan terminologin försvarsåtgärdsförbudsregeln tyckas 

mer passande, om än något mer av en tungvrickare. Den vedertagna beteckningen 

kommer dock användas genomgående i uppsatsen. 

 Lagutformningen innebär att det inte råder ett totalförbud att vidta åtgärder vid en 

takeover-situation. Enbart de åtgärder som har en påverkan på budgivarens agerande och 

som resulterar i att denne väljer att inte lämna eller genomföra budet är otillåtna. Detta 

utrymme är det som öppnar upp för möjligheten att vidta försvarslikande åtgärder.  

 Som framgått är detta regelverk enbart det första ramverk som styrelsen behöver 

förhålla sig till och agera utefter. I nästföljande avsnitt presenteras ytterligare begräns-

ningar för styrelsen i den svenska självregleringen. 

 

3.2 Självreglering 
Vid en börsnotering underkastar sig det bolag som önskar och tillåts noteras viss själv-

reglering. Med självreglering menas de regelverk som är frivilligt framtagna av 

organisationer i näringslivet, till skillnad från lagar eller föreskrifter som framtas av till 

exempel riksdag, regeringen eller förvaltningsmyndigheter.57 Oftast kan självregleringen 

fungera som ett komplement till den offentliga regleringen.58 Genom att signera ett 

noteringsavtal åtar sig det noterade bolaget att följa regelverket i tillämpliga delar, vilket 

                                                
55 I svenska akademins ordlista är definitionen av ordet neutral följande: ”som inte ansluter sig till ngn 
part, utanförstående, opartisk; som intar en mellanställning”. 
56 Se II.19 takeover-reglerna där det framgår att styrelsen ska offentliggöra sin uppfattning om 
erbjudandet.  
57 Prop 2006/07:65 s 86.  
58 Afrell & Jansson s 100. 
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bland annat innefattar regelverket för emittenter och takeover-reglerna.59 Den svenska 

självregleringen klassificeras rent rättsligt mellan lagstiftning och kontraktsrätten.60 

 Främst gällande målbolagsstyrelsens roll vid fientliga företagsförvärv är takeover-

reglerna av intresse. I 13 kap 8 § VpmL stadgas att börsen måste ha ett regelverk om 

offentliga uppköpserbjudanden vilket följer de krav som uppställs i takeover-direktivet 

och i övrigt är ändamålsenliga. För Stockholmsbörsens räkning är detta NASDAQ 

Stockholms takeover-regler. Dessa regler är i enlighet med I.1 takeover-reglerna 

tillämpliga när en budgivare lämnar ett sådant offentligt uppköpserbjudande som avses i 

2 kap 1 § andra stycket LUA. I regelverket anges som exempel vissa villkor som får 

ställas på erbjudandet61 eller vilka uppgifter som ska lämnas i samband med ett offentligt 

uppköpserbjudande.62 

Målbolagsstyrelsens skyldigheter framgår i II.17-II.20. Som grundläggande förut-

sättning för styrelsens agerande vid ett offentligt uppköpserbjudande framgår i II.17 att 

styrelsen ska i frågor gällande erbjudandet agera i aktieägarnas intresse. I kommentarerna 

utvecklas att det strider mot regelverket om styrelsen agerande skulle ske enligt eget 

intresse eller enbart tillgodose en enskild aktieägares intresse.63 Denna regel ska alltså 

genomsyra allt styrelsen gör från den stund ett offentligt erbjudande lämnas. Viktigt att 

påminna om är dock att styrelseneutralitetsregeln fortfarande är applicerbar och det går 

därför inte att argumentera för att en viss åtgärd som förbjuds enligt LUA vidtogs i aktie-

ägarnas intresse och på så sätt undgå ansvar. 

 I II.19 framgår den kanske viktigaste skyldighet en styrelse har vid ett takeover-

erbjudande. Målbolagsstyrelsen är skyldig att offentliggöra sin uppfattning om budet och 

motivera sitt ställningstagande senast två veckor innan acceptfristens utgång. Redovisan-

det ska bland annat innehålla de konsekvenser genomförandet av erbjudandet kommer att 

ha för bolaget samt budgivarens strategiska planer. Inte bara det sammanlagda bud-

beloppet ska kommenteras utan framför allt om det vederlag och övriga villkor som 

budgivaren erbjuder för varje aktie.64 Styrelsens ställningstagande tar sin utgångspunkt i 

vad budgivaren uttalat i pressmeddelandet eller i erbjudandehandlingarna. Hur utförlig 

motiveringen ska vara avgörs enligt omständigheterna i det enskilda fallet.65 Regeln 

                                                
59 Eklund & Stattin s 386 ff. 
60 Afrell & Jansson s 86. 
61 Se II.4 i takeover-reglerna.  
62 Se II.3 i takeover-reglerna. 
63 Se kommentaren till II.17. 
64 Se kommentaren till II.19. 
65 Se kommentaren till II.19. 
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underlättar för aktieägarna som har en begränsad insyn i bolagets verksamhet att kunna 

göra en välunderrättad bedömning av huruvida erbjudandet är fördelaktigt eller inte.66 Ett 

krav är att styrelsen måste presentera sin rekommendation med underbyggda argument, 

oavsett om rekommendationen är att tacka ja eller nej till budet. Vid en fientligt inställd 

styrelse kan sägas att kraven är ännu högre på välformulerade och underbyggda 

argument.67 

Målbolagsstyrelsens roll ramas också in i II.17a som reglerar budrelaterade 

arrangemang, II.18 som reglerar jävssituationer samt II.20 som rör förfrågan från bud-

givaren att genomföra en due diligenceundersökning. En vägran att medföra en due 

diligenceundersökning kan betraktas som en försvarsliknande åtgärd och behandlas i 

avsnitt 4.4. 

Det är inte tillåtet för styrelsen att enbart främja en viss budgivare om det skulle 

uppstå två eller fler konkurrerande bud. Det är dock tillåtet att främja en viss budgivare 

om det finns saklig grund. Vad saklig grund skulle innebära eller bestå i utvecklas inte i 

takeover-reglerna.68 

Även budgivaren behöver förhålla sig till självregleringen vilket framgår i 

2 kap 1 § LUA. Enbart en budgivare som har åtagit sig att följa börsens regler samt 

underkasta sig de sanktioner som börsen kan besluta om vid överträdelse av dessa regler 

får lämna ett offentligt uppköpserbjudande. 

LUA tillsammans med självregleringen beskriver de begränsningar som finns för 

styrelsen vid ett offentligt uppköpserbjudande, men de medger också vissa friheter. Två 

försvarslikande åtgärder och en renodlad försvarsåtgärd kan hittills utrönas: 

1. Rekommendera aktieägarna att säga nej till budet, 2. Neka en due diligence-

undersökning samt 3. White knights. Innan dessa utforskas närmare ska den sista 

begränsningen av styrelsens agerande presenteras: god sed på aktiemarknaden. 

 

3.2.1 God sed 

Som en ytterligare del i självregleringen så ska även varje aktör på aktiemarknaden 

förhålla sig till den icke-kodifierade goda seden. Begreppet som sådant har inte en entydig 

betydelse. En sed definieras av vad som vanligen görs inom en avgränsad 

                                                
66 Sevenius s 166 samt kommentaren till II.19. 
67 Stattin (2017) s 432. 
68 Se kommentaren till II.17. 
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subjektkategori.69 En god sed är en värderade kvalificering.70 God sed kan brytas ned till 

olika förfaranden. Ett aktiebolag vars aktier tagits upp till en reglerad marknad får inte 

inleda förfaranden i strid med gällande rätt men inte heller kringgå ändamålen med regel-

systemet eller enskilda regler.71 God sed tillgodoser också att ändamålen uppfylls genom 

påfyllnad av handlingsbegränsningar på oreglerade områden.72 Stattin menar att god sed 

på den svenska aktiemarknaden är både deskriptiv och normativ. Den är deskriptiv då den 

ge uttryck för praxis hos ett representativt urval av aktörer. Den är normativ då den ger 

uttryck för hur aktörer ska förhålla sig på aktiemarknaden.73 Det deskriptiva momentet 

har sedermera även fått en sanktionsbestämmelse. I 5 kap Stockholmsbörsens regelverk 

framgår att om ett bolag åsidosätter allmänt vedertagen god sed på värdepappers-

marknaden får börsen besluta om sanktioner. Stattin anser att detta är problematiskt. Då 

regeln enbart tar sikte på den deskriptiva delen lämnar det utrymme för ifrågasätta om 

normativa uttalanden från AMN också kan sanktioneras enligt 5 kap Stockholmsbörsens 

regelverk.74 

 

4 Försvarsliknande åtgärder  
Genom aktiebolagsrätten som yttersta ramverk, och genom LUA och självregleringen 

som inre ramverk begränsas målbolagsstyrelsens handlingsutrymme. Hänsyn måste tas 

till aktieägarnas intresse och bolaget som helhet, med 5 kap 1 § LUA som grund. Det 

finns nästintill inget utrymme enligt takeover-reglerna att ta hänsyn till styrelsens egna 

intressen, och det är också så det är tilltänk i den svenska rättsordningen - aktieägarna 

kommer först. Märk dock väl uttrycket nästintill inget utrymme. För som det ovan redan 

snuddats vid finns det visst utrymme att vidta åtgärder trots det strikta förbudet. För en 

styrelse som vill försvara sig mot en budgivare lämnas utrymme genom formuleringen; 

”får bolaget [inte] vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för 

erbjudandets lämnande eller genomförande”.75 I uttrycket ägnat att försämra går inte att 

                                                
69 Lindskog s 149. 
70 A a s 149. 
71 Eklund & Stattin s 101. 
72 A a s 101. 
73 Stattin (2009) s 127. 
74 A a s 127 f. 
75 Min kursiv. 
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utläsa en entydig betydelse där en tydlig gräns kan dras mellan vilka åtgärder som är 

tillåtna eller inte.  

 Nedan följer en presentation av de försvarslikande åtgärder som i doktrin och i 

Aktiemarknadsnämndens uttalande bedöms vara inom regleringarnas ramar. Det kommer 

påvisas att det utrymme som lämnas på grund av lagens formulering ger plats åt ganska 

många potentiella åtgärder ägnade att till viss mån försvåra takeover-förfarandet och 

motverka ett uppköp.  

 

4.1 Allmänt 
Försvarsåtgärder definieras som de åtgärder en bolagsledning vidtar för att undvika att 

kontrollen av företaget övergår till någon utomstående utan bolagsledningens samtycke.76 

Försvarsliknande åtgärder torde kunna definieras på liknande sätt. Till viss del kommer 

de försvarsliknande åtgärder som berörs nedan kunna ses som motåtgärder vilka styrelsen 

vidtar för att antingen höja budet eller helt enkelt få budgivaren att dra tillbaka det. Frågan 

blir därför varför dessa åtgärder ändå kan ses vara tillåtna. Den övergripande förklaringen 

är enkel. Det är inte åtgärderna i sig som analyseras och bedöms, utan det är dess kon-

sekvenser. Om åtgärden inte medförde någon skadlig verkan, där budgivaren valde att 

inte genomföra budet, är den i regel tillåten. Därför är det i svensk rätt svårt att uttala 

huruvida somliga motåtgärder som vidtas av målbolagsstyrelsen kategoriskt kommer att 

anses vara försvarsåtgärder. Om en vidtagen åtgärd är tillåten får istället bedömas från 

fall till fall.77 

 Aktiemarknadsnämnden har uttalat att enbart motåtgärder som är relativt 

ingripande och av väsentlig materiell betydelse, finansiellt eller affärsmässigt, ska anses 

som otillåtna.78 Uttalandet bidrar vidare till att i ännu högre utsträckning befästa att det 

rör sig om tolkningsfrågor huruvida vidtagna åtgäder är försvarsliknande åtgärder eller 

försvarsåtgärder.  

I olika uttalanden har det vidtagits åtgärder av målbolagets styrelse som vid en första 

anblick utan tvekan är tänkta att försämra budets förutsättningar men där dessa åtgärder 

inte kritiserats av Aktiemarknadsnämnden. Dessa åtgärder, tillsammans med ett fåtal 

andra presenteras här i en punktlista: 
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77 Stattin (2009) s 359. 
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• Rekommendera aktieägarna att tacka nej till erbjudandet 

• Informationsspridning eller informationskampanjer 

• Lämna information till aktieägarna i budgivarbolaget för att försöka påverka dessa 

• Neka budgivaren att uträtta en due diligenceundersökning 

• Agera passivt i förhållande till budgivaren, Nancy Reagan defense  

• Alternativa budgivare, white knights  

• I vissa specifika fall även: 

o Genomföra riktad emission  

o Utnyttja röster i budgivarens bolagsstämma 

o Offentliggöra enskilda målbolagsstyrelseledamöters åsikter 

Förteckningen är ganska omfattande. Det visar att det finns jämförelsevis många åtgärder 

som skulle kunna övervägas av den målbolagsstyrelse som är fientligt inställd till ett bud. 

Samtliga ovanstående åtgärder kommer att utredas i de följande delavsnitten. 

 

4.2 Rekommendera aktieägarna att tacka nej till erbjudandet 
Den enklaste försvaret är oftast det bästa försvaret. För styrelsen i detta fall att i sin re-

kommendation avstyrka budet. Med hänsyn till det spridda ägandet och aktieägarnas 

bristande insyn är rekommendationen av yttersta vikt för aktieägarna.79 I LUA framgår 

inte denna möjlighet, och inget i bestämmelsen talar för att detta skulle vara undantaget 

från kravet på bolagsstämmobeslut. Däremot, som ovana anförts, är detta ett uttryckligt 

krav enligt takeover-reglerna. Att styrelsen tillåts meddela sin motiverade åsikt kan 

fungera som ett första försvar, då uttalandet väger tungt i aktieägarnas beslutsfattande. 

Offentliggörandet av rekommendationen kan också spridas, vilket kan fungera som ett 

led i informationskampanjer vidtagna av styrelsen. Möjligheten till att genomföra 

informationskampanjer och dess tillåtlighet avhandlas i nästföljande avsnitt.  

Viljan att använda försvarsåtgärder eller förvarsliknande åtgärder grundar sig som 

vi sett i avsnitt 2.1 i aktieägarnas intresse eller styrelsens egenintresse. Om vi för diskus-

sionen skull bortser från de fall då styrelsen agerar i eget intresse skulle försvarsåtgärder 

främst vidtas för att styrelsen finner att budpremien är för låg. Om budpremien är låg och 

budet är förkastligt, vilket styrelsen meddelar i sin rekommendation, skulle försvars-

åtgärder inte behövas. Vetskapen för aktieägarna att de inte gör den vinst som de skulle 
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kunna göra med hänsyn till aktiernas marknadsvärde torde räcka för aktieägarna att rösta 

nej till budet. Budet skulle därmed falla och inga åtgärder annat än rekommendationen 

behövde vidtas. Därmed skulle både försvarsliknande åtgärder och försvarsåtgärder 

kunna förbjudas helt och det utrymme som nu lämnats i vilken styrelsen kan agera i 

försvarssyfte stängas. Med agentteorin som presenterats i avsnitt 2.1 i åtanke kan dock 

denna diskussion avfärdas då det inte går att med säkerhet veta att styrelsen inte skulle 

agera enligt eget intresse. 

 

4.3 Informationskampanjer  
Vid en fientligt inställd styrelse finns följaktligen ett flertal tillgängliga åtgärder att vidta 

i försvarssyfte, trots att det med hänsyn till 5 kap 1 § LUA inte tycks finnas något 

utrymme för just motåtgärder. Informationskampanjer är en av dessa. Styrelsen kan 

arbeta intensivt med att marknadsföra sin negativa inställning i syfte att kunna påverka 

de aktörer som berörs av, och omgärdar, takeoverförfarandet. Ändamålet torde vara att 

påverka aktieägarna så att dessa väljer att tacka nej till budet. 

 Just informationskampanjer och deras tillåtlighet har tidigare behandlats av 

Aktiemarknadsnämnden. I AMN 2005:47 granskades Skandias tilltagna motåtgärder 

gällande ett uppköpserbjudande från Old Mutual. Styrelsen i Skandia valde att inte re-

kommendera budet och offentliggjorde sin rekommendation till aktieägarna men också 

till media. Vidare hade det också publicerats en rapport med titeln ”Lovande framtid för 

Skandia som självständigt bolag, viktig information till Skandias aktieägare”.  

Målbolagsstyrelsens agerande erhöll kritik från Old Mutual. Kritiken bestod bland 

annat i att rapporten inte innehöll alla delar av erbjudandet och att framtagandet av 

rapporten tog onödiga ekonomiska resurser i anspråk. Aktiemarknadsnämnden bemötte 

den första kritiken och bedömde att Skandias styrelse inte kunde klandras för rapporten 

då erbjudandet i sin helhet redan kommit aktieägarna tillhanda. Inte heller den 

ekonomiska aspekten erfordrade kritik. Nämnden uttalade att med referens till kommen-

taren till dåvarande II.16 takeover-reglerna att styrelsen tillåts överväga viss lämpliga 

åtgärder, med hänsyn till aktieägarnas intresse. I ett senare avgörande uttalades att samma 

synsätt bör kunna tillämpas på nuvarande reglering i LUA. Trots att reglernas lydelse 

ändrats så förutsätts innebörden av dessa nya regler vara väsentligen densamma som de 

tidigare reglerna.80 Liknande uttryck återfinns i kommentaren till II.17 takeover-reglerna. 
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Där framgår att styrelsen vid behov eller för att överväga andra alternativ får vidta sådana 

åtgärder som de bedömer ligger i aktieägarnas intresse.  

Det bedömdes slutligen i AMN 2005:47 att det inte stred mot lag eller god sed att 

framföra planer om framtiden i en rapport, som inte tidigare varit offentliggjorda, eller att 

Skandias åtgärder hade inneburit en oskälig kostnad för bolaget. En styrelse som 

avstyrker ett bud måste ha en principiell rätt att argumentera för sin ståndpunkt. Vad 

Aktiemarknadsnämnden dock menade kunde ifrågasättas var det faktum att rapporten 

också innehöll en förtryckt blankett där de aktieägare som redan accepterat budet enkelt 

kunde fylla i detta och återkalla accepten. Således bedömdes, så länge informationen var 

korrekt, relevant och tillförlitlig, att informationskampanjen var tillåten. 

Huruvida det skulle kunna dras slutsatser av detta uttalande besvarar Stattin 

jakande.81 För framtida styrelsers agerande torde detta uttalande ge för handen att 

informationskampanjer som är sakliga till grunden, trots att de innehåller 

ställningstaganden och argument som stödjer målbolagets ståndpunkt, är tillåtna.82 Jag 

kan inte annat än att hålla med. Påståendet styrks av efterföljande uttalanden i 

AMN 2006:55 och 2007:10. I uttalandet från 2006 konstaterades att försvarsåtgärdes-

regleringen inte har till syfte att förhindra att målbolagsstyrelsen får delge information 

rörande bolagets verksamhet. Det är vidare målbolagsstyrelsens skyldighet att uttala sig 

om budet, oavsett om detta är i negativa eller positiva ordalag. Ur detta uttalande kan 

tolkas att informationskampanjer är tillåtna, och att det är acceptabelt av en styrelse att 

sprida den information de menar att aktieägarna har rätt till för att kunna fatta ett väl-

underrättat beslut. I uttalandet från 2007 framgick att det inte kan anses som försvars-

åtgärder enligt 5 kap 1 § LUA om målbolagsstyrelsen informerar aktieägarna om framtida 

planer. 

Sammanfattningsvis tycks det inte finnas allt för många hinder för en styrelse att 

uttala sig om budet och bolagets framtid, varken till aktieägare eller allmänheten, för att 

kunna påverka aktieägarna att tacka nej till erbjudandet. Om informationskampanjer 

skulle ådra sig höga kostnader har uttalats att det då skulle kunna göra åtgärden otillåten. 

Informationskampanjer som skulle ådra bolaget så stora kostnader att detta avskräcker 

budgivaren, och dessa kostnader inte tillför någon nytta, blir LUA tillämplig om 

förutsättningarna för erbjudandets genomförande försämras. Med hänsyn till god sed på 

aktiemarknaden får inte kostnaderna vara oskäliga, vilket innebär att kostnaderna måste 
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vara sakligt motiverade och marknadsmässiga.83 Kostnaden, och att informationen ska 

vara korrekt, tycks vara den enda begränsning som finns för informationskampanjer. För 

en styrelse som vill försvara bolaget är detta därför en bra åtgärd att nyttja. 

Det är inte tillåtet att försätta budgivaren i en insiderposition för att förhindra 

ytterligare köp av bolagets aktier tills insiderinformationen offentliggörs. I AMN 2004:9 

hade information lämnats som var insiderinformation och hindrade på så sätt en budgivare 

från att handla fler aktier. Aktiemarknadsnämnden uttalade att det inte kunde anses vara 

förenligt med god sed på aktiemarknaden då det inte gagnade aktieägarna. Uttalandet 

gjordes om dåvarande II.16, vilket vi tidigare konstaterat ändå kan tillämpas på nuvarande 

reglering i LUA då innebörden av de båda reglerna är väsentligen det samma.84  

 

4.4 Kontakta budgivarens aktieägare 
Skandias styrelse vidtog ytterligare åtgärder som granskades i AMN 2005:47. Bland 

annat att styrelseordföranden i Skandia under budprocessen valde att författa ett brev till 

budgivarens aktieägare. Brevet författades för att påverka budgivarens aktieägare då 

budgivaren inte innan budprocessen startade hade förutsättningarna för att genomföra 

budet. Istället behövdes det beslutas på bolagsstämman om en nyemission för att tillföra 

kapital till budgivarbolaget för att möjliggöra köpet av Skandia. Innehållet i brevet 

skildrade indirekta och direkta anledningar till varför budet inte borde genomföras. 

Exempelvis framfördes att ordföranden i Skandia var oroad över budgivarbolagets VD 

och dennes vilja att genomföra budet vid en lägre anslutningsgrad än vad som var kutym 

i Sverige. Detta menade ordföranden skulle ha en negativ inverkan på övriga intressenter 

i bolaget om budgivarbolaget valde att gå emot de accepterade normerna på den svenska 

aktiemarknaden. 

Nämndens uttalande kan uppfattas något delat. Å ena sidan meddelade nämnden att 

det inte fanns anledning att rikta anmärkning mot ordförandens agerande då denne enbart 

påpekat de affärsmässiga riskerna av en anslutningsgrad om lägre än 90 procent. Å andra 

sidan meddelades att brevet inte respekterade principen som fastslogs i dåvarande 

reglering att ett offentligt uppköpserbjudande är en angelägenhet mellan budgivaren och 

aktieägarna i målbolaget. Å den tredje sidan nämns att brevet inte är av liknande karaktär 

som de åtgärder vilka uttryckligen presenteras som försvarsåtgärder i kommentaren till 
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dåvarande II.16, såsom riktade emissioner eller överlåtelser. Efter inhämtandet av den 

brittiska Takeover-panelens åsikt, som inte hade ansett brevet som otillåtet så länge det 

innehöll korrekt information, var nämnden inte beredd att uttala att brevet stod i strid med 

reglerna gällande försvarsåtgärder.  

Sammantaget kan konstateras att det finns fler argument i Aktiemarknadsnämndens 

uttalande som talar för att denna typ av åtgärd, så länge informationen är korrekt, är något 

styrelsen kan använda sig av. Det kan inte här dras samma övergripande och framåt-

syftande slutsatser som för informationskampanjer. Korrekt information får delas med 

allmänheten och alla inblandade parter, vilket min ståndpunkt överensstämmer med. Min 

reservation gällande just denna försvarsliknande åtgärd rör tillvägagångssättet. Ingen-

stans i uttalandet bemöttes just tillvägagångssättet, vilket enligt mig kanske förtjänade 

mest kritik. Det som för mig blir svårt att motivera är hur det inte kan betraktas vara en 

åtgärd vidtagen för att försämra budets lämnande eller genomförande. Brevet syftar ut-

tryckligen till att få budgivarens aktieägare att inte genomföra en nyemission för att 

finansiera köpet av målbolaget och var riktat till de största aktieägarna. Jag anser att det 

finns mer accepterade sätt att påverka budgivarens aktieägare, kanske via allmänna 

kanaler, än att skicka riktade brev. Frågan är om detta hade förändrat syftet. 

 

4.5 Due diligenceundersökning 
Vid ett offentligt uppköpserbjudande ingår det i målbolagsstyrelsens roll att besluta om 

den potentiella budgivaren ska få genomföra en så kallad due diligenceundersökning eller 

inte. Denna skyldighet framgår i II.20 takeover-reglerna. Styrelsen ska enligt avsnittet 

bedöma huruvida bolaget kan och ska tillåta en undersökning. Kan i detta sammanhang 

syftar enligt Stattin på om en undersökning får ske, ska tar sikte på om det är lämpligt.85 

Kommentaren till II.20 utvecklar när en styrelse får medge en due diligenceundersökning. 

Endast om styrelsen tror att budet är av intresse för aktieägarna att ta ställning till samt 

om budgivaren skriftligt begärt en undersökning får en undersökning medges. Vidare får 

styrelsen själv bestämma villkoret och omfattningen. II.20 klargör att enbart den in-

formation som är nödvändig för att budet ska kunna lämnas och genomföras får delges.  

 Som försvarsliknande åtgärd är en vägran att låta köparen genomföra en due 

diligenceundersökning en effektiv sådan. För att förvärvet ska bli framgångsrikt ses det i 
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regel som en förutsättning att budgivaren tillåts undersöka målbolaget.86 En due 

diligenceundersökning ger budgivaren möjlighet till en inblick i målbolagets legala och 

finansiella verksamhet.87 Utan denna inblick blir köpet avsevärt mer riskfyllt då det enbart 

är den offentliga informationen om bolaget som får agera vägledande. 

 Förutom att fungera som en försvarslikande åtgärd finns det ett flertal argument 

som talar för att bolaget inte ska tillåta att bli undersökt. Ett medgivande skulle kunna 

medföra att budgivaren får tillgång till icke-offentliggjord, kurspåverkande information 

eller likväl annan icke-fördelaktig information.88 Vidare kan ett medgivande vara be-

tungande ekonomiskt för bolaget och innebära att flertalet nyckelpersoners tid tas i 

anspråk.89 En ytterligare aspekt att ta i beaktande är den negativa påverkan bolaget skulle 

lida om en budgivare tilläts genomföra en due diligenceundersökning och detta blev 

offentligt men budgivaren valde att inte gå vidare med förvärvet. Ett tillbakadraget bud 

kan indikera för marknaden att bolaget har stora brister.90 

 I doktrin och av Aktiemarknadsnämnden har diskuterats huruvida det i vissa 

situationer skulle finnas en skyldighet för målbolagsstyrelsen att tillåta en undersökning. 

Så tycks inte vara fallet. Istället uttalas i AMN 2005:47 och 2006:55 att reglerna kring 

offentliga uppköpserbjudanden inte kan innebära en skyldighet att tillåta en undersökning 

och ett nekande kan göras utan att först inhämta bolagsstämmans godkännande.  

 Vid konkurrerande bud får målbolagsstyrelsen givetvis också neka en due 

diligenceundersökning. Reglerna måste dock tillämpas på samma sätt gentemot samtliga 

budgivare vilket framgår i kommentaren till II.20 takeover-reglerna. Om en undersökning 

tillåts för en budgivare och en annan budgivare vill genomföra motsvarande undersökning 

ska målbolagsstyrelsen så länge förutsättningarna i övrigt är likartade tillmötesgå önske-

målet. Riskerna för att medge en undersökning måste dock övervägas även för den kon-

kurrerande budgivaren och omständigheterna kan mycket väl vara olika sett till bland 

annat konkurrenssituationen.  

I AMN 2008:49 uppstod en konkurrenssituation mellan två olika budgivare. Den 

första budgivaren lämnade ett bud utan att genomföra en due diligenceundersökning 

varefter en andra budgivare anslöt. Denne andra budgivare fick genomföra en under-

sökning varmed den första begärde samma behandling. Målbolagsstyrelsen sade dock nej 
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till detta vilket nämnden gav dem rätt till. I och med att ett bud redan hade lämnats fanns 

ingen rätt att kräva likabehandling. Nämnden öppnade dock upp för möjligheten att om 

den förste budgivarem ville höja budpremien skulle detta kunna betraktas som ett nytt 

bud och då ge rätten att begära en due diligenceundersökning. 

 

4.6 Nancy Reagan Defense 
Ett så kallat Nancy Reagan Defense kan anses falla under begreppet försvarslikande 

åtgärder. Det är dock inte en vidtagen åtgärd, utan snarare avsaknaden av att vidta 

åtgärder. Ett slags angreppssätt i andan av ”just say no” om det inte uttryckligen framgår 

av gällande rätt.91 Styrelsen väljer här att inte bara säga nej till budet utan också att inte 

samarbeta med budgivaren överhuvudtaget. Styrelsen underlättar inte på något sätt för 

budgivarens ansträngningar, vilket anses vara tillåtet.92 Målbolagsstyrelsen är inte 

tvingade att underlätta erbjudandets genomförande. Detta kan göras genom att till 

exempel som ovan beskrivet inte medge en due diligenceundersökning eller vägra att ingå 

i förhandlingar, inte heller hjälpa till administrativt, likväl som att till exempel låta bli att 

underlätta budgivarens ansträngningar för att inhämta diverse myndighetstillstånd.93 

 Att inte vidta några åtgärder torde falla utanför styrelseneutralitetsregeln, då den 

uttryckligen avser vidtagna åtgärder som syftar till att försämra förutsättningarna för ett 

offentligt uppköpserbjudande. Därmed tycks passivitet inte vara lagstridigt. Vad som 

dock skulle kunna innebära en viss skyldighet att ändå vara behjälplig är skyldigheten att 

agera i aktieägarnas intresse. Även av vad som framgår av ABL, såsom vårdplikt, finns 

visst incitament till att inte förhålla sig passiv. Stattin har uttalat att det i vissa fall finns 

en initiativsskyldighet, i linje med den för sysslomän, att inte vara passiv då detta riskerar 

att skada målbolaget eller aktieägarna och således åsidosätter vårdplikten.94 

 

4.7 White Knight  
Av de försvarsliknande åtgärder som diskuteras i detta avsnitt är white knights, att söka 

efter alternativa budgivare, den enda faktiska försvarsåtgärden. Anledningen till 

alternativa budgivare behandlas i denna framställning är att avsnittet fokuserar på de 

möjligheter en målbolagsstyrelse har att försvara bolaget, white knights är en sådan 
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möjlighet. Denna möjlighet framgår i 5 kap 1 § andra stycket LUA. För att denna åtgärd 

ska ses som tillåten måste den ha sitt ursprung i aktieägarna intresse vilket ger för handen 

att budet antingen måste matcha det första budet fast med bättre villkor eller innebära en 

högre budpremie.95  

 Anledningen till att denna åtgärd tillåts i svensk rätt framgår inte i förarbetena. Efter 

analys av Winter-rapporten96 menar Stattin att det är sprunget ur aktieägarnas intresse. 

Ett oattraktivt bud sett till aktiekursen ska kunna utmanas av ett mer attraktivt bud.97 

Andra röster argumenterar i linje med Stattin att tillåtligheten baseras på aktieägarnas 

intresse där de gynnas både i det korta loppet om budpremien ökar men också i det långa 

loppet med en mer strategisk budgivare.98 En anledning till varför sökandet efter 

alternativa budgivare är tillåtet skulle också enligt mig kunna bero på att denna åtgärd 

inte innebär att aktieägarna fråntas valet att acceptera ett bud eller inte. Istället adderas 

bara en ytterligare potentiell köpare vilket enbart torde ha positiva effekter.  

 Att söka efter alternativa budgivare kommenteras i 11.17 takeover-reglerna. Där 

framgår att målbolagsstyrelsen inte bara kan, utan ska överväga andra alternativ om de 

anser detta vara i aktieägarnas intresse. Målbolagsstyrelsen får vidta åtgärder för att 

lokalisera alternativa budgivare så länge detta inte innebär oskäliga kostnader.  

 Jag vill passa på att framföra en reservation gällande benämningen av white knights 

som en försvarsåtgärd. Utfallet blir detsamma oavsett om det är den första budgivaren 

som köper bolaget eller om det köps av den alternativa budgivaren, bolaget blir köpt och 

styrelsen försvarar på så sätt inte bolaget från uppköp. Ett träffande citat återfinns i en 

text skriven av Yadav.  

 

”Realistically, the target’s choice is between ravishment by the hostile bidder 

or a hastily arranged shotgun wedding with the white knight”.99 

 

Trots detta kan jag förstå benämningen. Att leta efter alternativa budgivare innebär de 

facto en vidtagen åtgärd, i syfte att försvara bolaget från den ”onda” budgivaren, om det 

för framställningens skull kan betecknas som om den första budgivaren betecknas som 

                                                
95 Stattin (2009) s 386 f. 
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den ”onda” och den alternativa budgivaren som den ”goda”. Styrelsens motiv till att leta 

efter alternativa budgivare kan grundas i en önskan om att hitta en vänligt sinnad bud-

givare, med bra inställning till den befintliga bolagsledningen, eller att få ett bättre 

takeover-erbjudande.100 

 

4.8 Övriga åtgärder 
Vidare finns ett fåtal uttalanden av Aktiemarknadsnämnden som förtjänar att belysas i 

denna diksussion. Uttalandena har dock inte enligt mig samma principiella värde som de 

åtgärder som nämnts ovan då omständigheterna kring dessa fall var tämligen speciella. 

I AMN 2004:31 berördes bland annat huruvida enskilda ledamöter i målbolags-

styrelsen hade frihet att uttala sig om budet. Nämndens uttalande gällde ledamöter i mål-

bolagets styrelse som självmant valt att gå till dagspressen för att offentliggöra deras 

reservation mot erbjudandet och att styrelsen var oenig. Nämnden uttalade gällande 

II.16 takeover-reglerna, som i stort sätt motsvarar 5 kap 1 § LUA101, att de är bindande 

inte bara för styrelsen som helhet utan också för de enskilda ledamöterna. Styrelsen får 

inte vidta en åtgärd som typiskt sett är ägnad att försämra förutsättningarna för erbjudan-

dets lämnande eller genomförande. Emellertid måste det antas att regeln inte syftar till att 

begränsa styrelseledamöternas yttrandefrihet. Således torde det vara godtagbart att fram-

föra sin åsikt i andra sammanhang än enbart i prospektet, även inkluderat dagspressen. 

Aktiemarknadsnämndens uttalande adderar till möjligheten att vidta informations-

kampanjer som behandlats i avsnitt 4.3 och öppnar upp för en oenig styrelse att 

argumentera för sin egen åsikt. 

Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2004:32 uttalat sig om den situation då mål-

bolaget äger aktier i budgivarbolaget. Likväl som i uttalandet ovan berörde situationen 

dåvarande II.16 takeover-reglerna. Ett målbolag som äger aktier i ett budgivarbolag kan 

tänkas använda dessa för att hindra takeover-erbjudandet. Bestämmelsen i takeover-

reglerna är dock inte tänkt att begränsa yttrandefriheten. Med detta konstaterande 

förklarades vidare att inget hinder fanns att målbolaget på budgivarens bolagsstämma 

yttrade sig om budet. Inte heller fanns hinder för målbolaget att avstå från att rösta eller 

lägga ner sina röster när erbjudandet behandlas. Huruvida målbolagets representanter 

dock ska få rätten att utnyttja sin rösträtt svarade nämnden efter inhämtande av den 

                                                
100 Stattin s 384. 
101 Se avsnitt 4.3 för en mer utförlig förklaring. 
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brittiska Takeover-panelens åsikt att detta inte torde vara godtagbart utan målbolagets 

aktieägares godkännande. Avgörande var att det med hänsyn till principen om att ett 

offentligt erbjudande är en angelägenhet enbart mellan budgivaren och aktieägarna 

ansågs att målbolagets representanter klev i aktieägarnas skor om de skulle rösta. 

Nämnden gick dock vidare och uttalade med hänsyn till den svenska regleringen att det 

torde vara godtagbart att rösta ja i en sådan situation, men att det inte vore möjligt att 

rösta nej då detta skulle vara ägnat att försämra förutsättningarna för erbjudandets 

lämnande. Detta förfarande är följaktligen något som skulle kunna användas i försvars-

syfte om liknande situation skulle uppstå. Effekten skulle speciellt bli kännbar om mål-

bolaget var en röststark aktieägare, vilken skulle kunna påverka om erbjudandet lämnas 

eller inte. 

 I AMN 2014:32 fick nämnden tillfälle att uttala sig om en av de åtgärder som enligt 

förarbetena typiskt sätt anses vara försvarsåtgärder, nämligen en riktad emission av 

aktier.102 Målbolagsstyrelsen hade i denna situation efter att ett offentligt uppköps-

erbjudande lämnats gjort en riktad emission av bolagets A-aktier. Aktiemarknads-

nämnden menade på att omständigheterna i det aktuella fallet var så speciella att det trots 

omnämnandet i förarbetena krävde en närmare analys. Emissionen hade inte ökat antalet 

aktier på så sätt att förutsättningarna ändrades från när budgivaren lämnade budet tills 

efter emissionen. Dessutom var uppköpserbjudandet enbart villkorat med 50 procent av 

det totala antalet utestående aktier i målbolaget efter full utspädning. Därmed ansåg 

nämnden att budgivarens möjligheter att uppfylla acceptansvillkoret inte försämrats. Mot 

bakgrund av detta meddelade nämnden att emissionen inte utgjorde en försvarsåtgärd. 

Målbolagets styrelse erhöll dock kritik för en sidouppgörelse med en konvertibel-

innehavare. Det sades att styrelsen allvarligt brutit mot god sed på aktiemarknaden och 

att det föreföll sannolik att uppgörelsen haft som bisyfte att motarbeta budgivarens 

erbjudande.  

 Fallet påvisar att det inte alls är självklart vilka åtgärder som bedöms som försvars-

åtgärder och var gränsen går för när en åtgärd övergår från tillåten till otillåten. Inte ens 

de exempel som ges i förarbetena kommer alltid ses som otillåtna, dessa får istället bara 

agera riktlinjer. 

 

                                                
102 Se prop 2005/06:140 s 109 f. 
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5 Målbolagsstyrelsens handlingsfrihet 
Målbolagsstyrelsens roll blir långt ifrån en passiv sådan. Funktionen såsom den är 

tilltänkt, som en gestor103 åt bolaget, speglar inte verkligheten. Istället fungerar 

målbolagets styrelse som budprocessens medelpunkt; för aktieägarna å ena sidan som det 

organ som kan verksamheten innan och utan, för budgivaren å andra sidan den enskilt 

viktigaste kontaktpunkten för att komma i förbindelse med aktieägarna. Styrelsen är även 

den som kan orsaka mest skada för budgivaren. Genom styrelsens kontroll över bland 

annat due diligenceprocessen samt det faktum att de ansvarar för rekommendationen av 

budet kan en fientligt inställd styrelse orsaka stora svårigheter för budgivaren. Såsom vi 

sett ovan är det inte uteslutet att vissa andra försvarslikande åtgärder kan användas för att 

få budgivaren att inte lämna ett bud eller genomföra ett redan lämnat bud. 

Framställningen i avsnitt 4 syftar inte till att vara uttömmande och det kan 

säkerligen finnas andra åtgärder som också skulle kunna falla in under begreppet försvars-

liknande åtgärder. Emellertid är dessa åtgärder de som mer frekvent verkar florera i 

debatten och som också tycks användas från tid till annan av styrelser i svenska bolag 

vilket kan utläsas ur Aktiemarknadsnämndens uttalanden. 

 

5.1 Vägledning  
För att försöka utröna viss vägledning för när målbolagets styrelse kan vidta åtgärder i 

försvarssyfte utan att strida mot den aktiemarknadsrättsliga regleringen får reglerna för 

offentliga uppköpserbjudanden samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden studeras. Med 

hjälp av det som anförts ovan kan tre hållpunkter fastställas. Dessa hållpunkter kan 

fungera som vägledning för styrelsen innan den väljer att vidta åtgärder. Först måste det 

tas i beaktande om åtgärden är ägnad att försämra budets lämnande eller genomförande. 

Sedan måste det tas i beaktande om åtgärden som planerar att vidtas är i aktieägarnas 

intresse. Avslutningsvis måste det beaktas om dessa åtgärder skulle kunna innebära 

oskäliga kostnader för bolaget. Om svaret blir nekande till den första och sista hållpunkten 

och jakande till den andra borde den åtgärd som styrelsen vill vidta vara tillåten. Som en 

adderad hållpunkt kan även användas det uttalande som gjorts av Aktiemarknads-

nämnden i AMN 2005:47: Enbart om en åtgärd är relativt ingripande och av väsentlig 

                                                
103 En person som utför en tjänst åt någon annan utan uppdrag. Se också Lindskog s 67 för utvecklat 
resonemang gällande styrelsen som gestor. 
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materiell betydelse, finansiellt eller affärsmässigt, är den enligt nämnden otillåten. Skulle 

en åtgärd inte nå upp till detta krav torde den ändå kunna vara tillåten trots att den till 

exempel är ämnad att försämra takeover-erbjudandets lämnande eller genomförande. 

 

5.1.1 Ägnad att försämra förutsättningarna 

Trots att ovan beskrivna hållpunkter kan fungera som vägledning för målbolagets styrelse 

i en takeover-situation skulle både styrelsen och marknaden tjäna på att ett förtydligande. 

Rekvisitet ägnad att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genom-

förande är svårtolkat. Det tycks vara omöjligt både som utomstående och som marknads-

aktör att avgöra var den gränsen går. Om det inte går att utröna var gränsen går för de 

åtgärder som befinner sig i gråzonen mellan försvarsliknande åtgärder och försvars-

åtgärder skapar detta en osäkerhet. För styrelsen lämnas denne därför med två alternativ, 

begära ett uttalande om de planerade åtgärderna av Aktiemarknadsnämnden eller vidta 

åtgärder för att sedan se vad konsekvenserna skulle bli. Det går inte att garantera att alla 

styrelser i Sveriges aktiemarknadsbolag skulle välja det första alternativet. Vidtagna 

åtgärder tvingas då bedömas i efterhand, först efter att de vidtagits och dess konsekvenser 

kan utrönas, och skadan för aktieägarna eller marknaden i stort kan vid denna tidpunkt 

redan vara skedd. Inte heller de åtgärder som klassas som typiska försvarsåtgärder vilka 

meddelas i förarbetena är att se som åtgärder som aldrig skulle vara tillåtna, vilket har 

konstaterats i avsnitt 4.8.  

 

5.1.2 Aktieägarnas intresse 

Det faktum att styrelsen alltid måste agera i aktieägarnas intresse i frågor relaterade till 

erbjudandet är inte heller självklart. Aktieägarnas vinst är det primära intresset, vilket kan 

utläsas i 3 kap 3 § ABL om inget annat framgår av bolagsordningen. Det kan också tolkas 

som att II.17 i takeover-reglerna syftar till att det är styrelsens plikt att agera för att 

maximera aktieägarvärdet.104 Huvudsyftet att maximera aktieägarvärdet torde innebära 

att styrelsen ska jobba för en så hög budpremie som möjligt. Detta syfte torde dock vara 

relaterat till det kortsiktiga vinstintresset. Frågan återstår om det i aktieägarnas intresse 

även finns utrymme att ta hänsyn till det långsiktiga vinstintresset.  

För en styrelse som har insikt i bolaget ser framtiden annorlunda ut än för de utom-

stående som enbart har tillgång till företagets offentliggjorda information. Kan även detta 

                                                
104 Stattin (2017) s 431. 
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tas i beaktande? Vad jag har undersökt finns inget tydligt svar. Stattin verkar ge uttryck 

för att det i förhållande till II.17 och dess kommentarer går att utläsa att styrelsen i sin 

rekommendation kan argumentera för att bolaget är värt mer på sikt som ett självständigt 

bolag.  

Styrelsens plikter utvecklas och utvidgas i art 3 takeover-direktivet. Här stadgas att 

styrelsen ska agera med beaktande av de intressen som bolaget har i sin helhet. 

Majoritetens uppfattning i doktrin verkar dock vara att även detta syftar till den plikt 

styrelsen har att maximera aktieägarvärdet.105 Stattin är dock av den åsikt att maximer-

ande av aktieägarvärdet inte alltid behöver vara högsta möjliga pris per aktie. Hänsyn kan 

tas till bolagets värde på lång sikt samt om budet är ett aktiebud, kontantbud eller mixbud 

och om det ena är säkrare eller mer förmånligt än det andra.106 Stattins åsikt verkar dock 

enbart röra styrelsens rekommendation och dennes bakomliggande motiv till att avstyrka 

eller rekommendera budet. Frågan kvarstår om det enbart går att framföra en 

rekommendation baserat på det långsiktiga intresset eller om det även går att agera baserat 

på detsamma, naturligtvis utan att korsa gränsen för vad som är tillåtet enligt de andra 

hållpunkterna.  

 

5.1.3 Oskäliga kostnader  

När styrelsen vidtar försvarsliknande åtgärder får inte dessa åtgärder resultera i oskäliga 

kostnader för målbolaget. Åtgärdernas kostnader utgör alltså ramen för vad som är 

tillåtligt. Det framgår inte i förarbetena vilken begränsning som finns gällande kostnader 

som styrelsen ådrar bolaget innan bolagsstämmans godkännande skulle krävas. Varför 

oskäliga kostnader dock finns som restriktion kan tänkas bero på att målbolaget skulle 

kunna ådra sig så stora kostnader att detta avskräcker budgivaren.107 Om förfarandet är 

ägnat att försämra förutsättningarna för budets lämnande eller genomförande kan 

försvarsåtgärdsförbudet bli tillämpligt.108 Begreppet skäliga kostnader innebär bland 

annat att dessa måste vara marknadsmässigt och sakligt motiverade samt förenliga med 

aktieägarnas intresse. Var gränsen går får styrelsen själv avgöra.109 Som exempel kan ges 

när målbolagets styrelse väljer att leta efter alternativa budgivare. Skulle styrelsen vidta 

kostnader för att lokalisera och förhandla med alternativa budgivare ska dessa avbrytas 

                                                
105 Stattin (2017) s 431 f. 
106 A a s 432. 
107 AMN 2007:10. 
108 AMN 2007:10. 
109 AMN 2007:10. 
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den stund då styrelsen inser att det inte kommer att bli framgångsrikt.110 Dessa kostnader 

är då inte längre sakligt motiverade. Liknande resonemang skulle kunna överföras till 

andra försvarsliknande åtgärder som diskuterats i avsnitt 4. Om de försvarsliknande 

åtgärderna är tillåtna borde likväl dessa avbrytas om de ådrar bolaget kostnader den stund 

då bolagsledningen inser att dessa åtgärder inte kommer ge önskat resultat.  

I AMN 2007:10 framfördes av målbolaget att kostnaderna de lagt ned enbart 

motsvarade cirka 0,2 procent av deal value och 0,3 procent av nettoomsättningen i 

målbolagsgruppen. Stattin menar att det i ljuset av att takeover-förfaranden vanligen 

innebär omfattande kostnader för både budgivaren och målbolaget torde kostnader på 

några tiondels procent inte uppfattas som oskäliga.111 

Sammantaget ger hållpunkterna visst stöd för målbolagets styrelse men det kvarstår 

fortfarande en hel del frågetecken som marknaden får besvara vid ett senare tillfälle. 

Denna gränsdragningsproblematik gör dock att det finns ett stort behov av tillsyn för 

styrelsens agerande i en takeover-situation. Aktiemarknadens tillsynsmöjligheter 

kommer därför utforskas i nästföljande stycke för att sedermera utmynna i en analys. 

Utredningen kommer fokusera på huruvida den tillsyn som finns och de sanktions-

möjligheter som står till buds är tillräckliga med hänsyn till vad en målbolagsstyrelses 

felaktiga agerande kan resultera i. 

 

6 Aktiemarknadsrättens tillsynsmöjligheter 
Vid en takeover-process blir styrelsens roll vitt skild från hur styrelsens arbete ser ut i 

vanliga fall. Styrelsen tvingas vid ett offentligt uppköpserbjudande oftast att utföra arbete 

som är helt okänt för ledamöterna. Förutom att arbetet är väsentligt annorlunda tvingas 

styrelsen också allt som oftast agera under stor tidspress. En konsekvens av ett offentligt 

uppköpserbjudande är också den lupp under vilken styrelsens agerande granskas. Efter 

ett offentliggjort bud tenderar marknaden att mer noggrant kontrollera styrelsens 

agerande och stor uppmärksamhet fås från såväl budgivaren, aktieägarna, media, börsen, 

Aktiemarknadsnämnden och andra eventuella tillsynsmyndigheter.112 Dessa tre faktorer 

innebär att det inte är en omöjlighet att styrelsen ibland fattar beslut som varken är bäst 

                                                
110 Stattin (2017) s 435 f. 
111 Stattin (2009) s 370 f. 
112 A a s 331. 
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för aktieägarna eller bolaget. Vid dessa tillfällen borde marknaden efterfråga en 

fungerande tillsynsmekanism. 

 
6.1 Allmänt om tillsyn  
På den svenska aktiemarknaden är offentliga uppköpserbjudanden vanligt före-

kommande. Mellan år 1990–2015 genomfördes omkring 500 offentliga uppköps-

erbjudanden varav cirka 10 procent var fientliga.113 Det finns inga indikationer på att 

denna takt har avtagit de senaste åren eller kommer att avta i framtiden.114 För varje 

enskilt erbjudande finns en målbolagsstyrelse som ska ta ställning till budet. Styrelsens 

ställningstagande kommer sedan resultera i vissa åtgärder beroende på om styrelsen 

rekommenderar eller avstyrker budet och hur styrelsen väljer att agera i förhållande till 

sin rekommendation. Dessa åtgärder har sedan en påverkan för bland annat bolaget, 

budgivaren, marknaden, näringslivet och samhället. Till följd av den stora påverkan som 

målbolagsstyrelsens agerande har och hur långt konsekvenserna av en åtgärd sträcker sig 

tycks det vara en självklarhet att det i svensk rätt finns en tillräcklig tillsyn över styrelsens 

agerande. Tillsyn över uppköpsreglerna är också något som uttryckligen påtalas i 

ingressen till takeover-direktivet. De organ som ansvarar för tillsynen ska samarbeta med 

varandra. Tillsynen i sig ska vara flexibel och utrymme ges för undantag och dispenser 

från reglerna. Takeover-direktivet ger också självreglerande organ tillåtelse att utöva 

tillsyn.115 För svensk rätts räkning sker tillsynen av styrelsens agerande i aktiebolags-

rätten och aktiemarknadsrätten. Jag utreder i stil med resterande uppsats enbart den 

aktiemarknadsrättsliga tillsynen.  

Den aktiemarknadsrättsliga tillsynen är uppdelad på tre olika svenska organ: 

Finansinspektionen, börsens disciplinnämnd och Aktiemarknadsnämnden. Den svenska 

regeringen har gett Finansinspektionen uppgiften att bevaka de noterade bolagen så att de 

följer de lagstadgade krav som uppställts. Finansinspektionen har sedermera delegerat 

vissa uppgifter till Aktiemarknadsnämnden. Som ett komplement till detta finns börsens 

disciplinnämnd. Hur dessa organ fungerar och vilka tillsynsmöjligheter samt sanktions- 

och påverkningsmöjligheter de har kommer att presenteras i det följande. 

 

                                                
113 Skog s 26.  
114 Melin Jakobsson & Sevenius s 339. 
115 Se ingressen, punkt 5–7 takeover-direktivet.  



 38 

6.2 Finansinspektionen 
Finansinspektionen är ansvarig för att övervaka värdepappersmarknaden. Inspektionen 

verkar för en stabil och fungerande marknad med hög integritet och förtroende.116 I 

samband med upprättandet av LUA blev Finansinspektionen den myndighet som 

ansvarar för tillsynen gällande offentliga uppköpserbjudanden med den främsta uppgiften 

att verka för att de centrala takeover-bestämmelserna efterlevs.117 För att påverka finans-

sektorn i önskvärd riktning kan inspektionen utfärda föreskrifter och allmänna råd samt 

utfärda vissa sanktioner.118 Finansinspektionen ses om en viktig aktör på takeover-

området.119 

 Den kompetens som tilldelats Finansinspektionen följer i första hand av 7 kap LUA. 

Viss kompetens har också tilldelats inspektionen via LHF. I 7 kap 1 § LUA stadgas att 

Finansinspektionen ska övervaka att bestämmelserna i 2–5 kap LUA efterföljs. Tillsyns-

uppgiften består i första hand av att övervaka takeover-erbjudanden, besluta om avgift, 

viten och dispens samt i viss mån delegera uppgifter till självregleringsorgan.120 Femte 

kapitlet i LUA är som bekant det som reglerar försvarsåtgärder. 

Finansinspektionen har, som redan nämnts, delegerat mycket av sina befogenheter 

gällande försvarsåtgärder till Aktiemarknadsnämnden, vilket kommer beskrivas tydligare 

i nästa avsnitt. Vad som dock kvarstår som Finansinspektionens egen kompetens är bland 

annat föreläggande- och sanktionsmöjligheter i 7 kap 6 § tredje stycket LUA. I paragrafen 

stadgas att inspektion får förelägga ett bolag som inte följer 5 kap 1 § LUA att avbyta den 

åtgärd de vidtagit eller inhämta bolagsstämmans godkännande. I fjärde stycket sägs att 

dessa förelägganden får förenas med vite. Vitet ska vara så högt att det ”kan förväntas 

leda till att den felande fullgör sina åligganden”. Om vitet inte får den önskade effekten 

får ett nytt föreläggande utfärdas med ett högre vitesbelopp.121 Vitesbeloppet bestäms 

enligt 3 § VitesL och avgörs med hänsyn till adressatens ekonomiska förhållanden och 

omständigheterna i övrigt. 

 För Finansinspektionen kvarstår inte allt för mycket ansvar gällande offentliga 

uppköpserbjudanden. Det ansvar som dock kvarstår framstår som nog så viktigt. 

Inspektionens sanktionsmöjligheter är den enda åtgärd från aktiemarknadsrättslig 

                                                
116 Hämtad från Finansinspektionens rapport om tillsynen över den svenska värdepappersmarknaden, 
upprättad den 10 mars 2017, dnr 16–15793 s 3. 
117 Sevenius s 423.  
118 Anjou s 172.  
119 Stattin (2009) s 95. 
120 A a s 509. 
121 Prop 2005/06:140 s 119. 
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synpunkt som kan förekomma under tiden målbolagsstyrelsen genomför en viss åtgärd. 

Förvisso kan Aktiemarknadsnämnden uttala sig om vissa åtgäder innan de vidtas och 

huruvida de strider mot regleringen men detta görs enbart på begäran.122 Här finns följ-

aktligen en möjlighet att övervaka styrelsen i realtid och åtgärda de aktioner som vidtagits 

och kan ses som lagstridiga. Som en tillsynsmöjlighet tycks detta vara utmärkt, felaktigt 

vidtagna åtgärder kan stoppas i sin linda, men verkligheten är inte lika enkel. Två problem 

uppstår. I tidigare framställning har påpekats att det gällande försvarsliknande åtgärder 

inte finns en enkel gränsdragning för när dessa inte längre blir försvarsliknande utan 

renodlade försvarsåtgärder. Åtgärderna som en målbolagsstyrelse vidtar måste med 

hänsyn till lagens rekvisit utredas först efter att konsekvenserna av en åtgärd kan utrönas. 

Om en vidtagen åtgärd inte försämrar budets lämnande eller genomförande och det sker 

i aktieägarnas intresse blir det svårt att argumentera för att åtgärden skulle vara förbjuden 

bara för att den kan tyckas bryta mot lagen initialt. Det blir därför svårt för Finans-

inspektionen att nyttja denna sanktionsmöjlighet då det helt enkelt inte går att avgöra om 

den vidtagna åtgärden är en tillåten försvarsliknande åtgärd eller en förbjuden försvars-

åtgärd. Det andra problemet uppstår när styrelsen valt att påbörja en viss åtgärd och 

Finansinspektionen begär att denna åtgärd upphör. Redan iscensatta åtgärder kan i vissa 

fall inte avbrytas utan att rendera stora kostnader eller innebära ett avtalsbrott i 

förhållande till tredje man.123 Detta innebär alltså en begränsning av sanktions-

möjligheten. 

Om Finansinspektionens tillsyn sker under tiden som åtgärden pågår sker 

Aktiemarknadsnämndens och disciplinnämndens tillsyn främst efter att åtgärden vidtagits 

och dess konsekvenser kan utrönas. Dessa två organ behandlas nedan.  

 

6.3 Aktiemarknadsnämnden  
I och med takeover-direktivet fick Aktiemarknadsnämnden en utvidgad verksamhet. 

LUA som grundar sig på den europeiska lagstiftningen stödjer att viss beslutanderätt 

delegeras till nämnden.124 Detta har lett till att Aktiemarknadsnämnden idag har en av de 

mest centrala rollerna i samband med offentliga uppköpserbjudande.125  

                                                
122 Se avsnitt 6.3. 
123 Stattin (2009) s 389.  
124 Afrell & Jansson s 100. 
125 Prop 2005/06:140 s 40. 
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 Nämndens kompetens härstammar från Finansinspektionen, Stockholmsbörsen och 

NGM samt i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 

Inspektionen kan genom 7 kap 10 § LUA delegera sådana uppgifter i LUA som annars 

tillfallit inspektionen. Genom finansinspektionens föreskrifter i 14 kap 1 § FFFS 2007:17 

har inspektionen beslutat om en sådan delegering. I 10 § hänvisas till 7 kap 4 § LUA som 

delvis berör försvarsåtgärder. I 4 § framgår att inspektionen får ge besked om huruvida 

en viss åtgärd står i strid med bestämmelsen om försvarsåtgärder i 5 kap 1 § LUA. Genom 

Finansinspektionens delegering är det numera Aktiemarknadsnämnden som beslutar om 

en försvarsåtgärd strider mot styrelseneutralitetsregeln. Ett avgörande från nämnden som 

härstammar från inspektionens delegation får överklagas till inspektionen själv och 

sedermera förvaltningsdomstolarna enligt 21 a § första stycket i stadgarna för Föreningen 

för god sed på värdepappersmarknaden. Enbart den som har ett berättigat intresse i saken 

kan be om ett tolkningsbesked enligt 7 kap 4 § LUA. I förarbetena framgår att den med 

berättigat intresse är den som planerat att vidta en åtgärd men vill avgöra dess laglighet. 

Vidare framgår att gällande försvarsåtgärder så har såväl målbolaget som aktieägarna ett 

berättigat intresse och om ett erbjudande lämnats räknas även budgivaren som en part 

med berättigat intresse.126 

 Den kompetens som tilldelats Aktiemarknadsnämnden från Stockholmsbörsen och 

NGM rör tolkning och tillämpning av deras takeover-regler. Nämnden beslutar om bland 

annat undantag från takeover-reglerna och hur de ska tolkas. Ett uttalande som inte här-

leds ur delegering från Finansinspektionen får enligt 21 a § i stadgarna för Föreningen för 

god sed på värdepappersmarknaden inte överklagas. Det finns dock i dessa fall en annan 

form av rättslig prövning, till exempel föra talan om avtalsbrott mot en börs.127 Inga 

restriktioner finns i börsens regler gällande vem som kan anhängiggöra en fråga till 

Aktiemarknadsnämnden. För generella uttalanden om god sed kan frågan väckas av 

domstol eller annan myndighet eller börs. För andra uttalanden finns ingen sådan 

restriktion. Nämnden har i sin praxis godtagit flertalet aktörers framställan, såsom bud-

givare och aktieägare. Kompetensen tycks därmed vid.128 

 Sist stadgas en självständig kompetens för Aktiemarknadsnämnden i 

14 § stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden: ”AMN ska genom 

                                                
126 Prop 2005/06:140 s 116. 
127 Stattin (2009) s 90 f. 
128 A a s 91. 
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uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska 

aktiemarknaden”.  

Därmed kan det konstateras att aktiemarknadsnämndens kompetens är omfattande. 

Kompetensenen är också vid med hänsyn till att nämnden kan uttala sig om 

aktiemarknadsbolag och i vissa fall även listade bolag vilket framgår i 15 § i stadgarna 

för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Frågorna är inte heller 

begränsade till enbart frågor av aktiemarknadsrättslig-, bolagsrättslig- eller bolags-

styrningskaraktär utan alla dessa kan behandlas av Aktiemarknadsnämnden.129 När 

nämnden uttalar sig i ett visst ärende sker detta oftast på grund av en inkommen fråga 

eller anmälan från diverse aktörer på marknaden. Nämnden får även på eget initiativ uttala 

sig om händelseförlopp på aktiemarknaden men detta tycks ovanligt.130 

Nämndens kompetens innehåller inga formella sanktioner. Vid målbolagets 

övertramp av en regel kan Aktiemarknadsnämnden enbart uttala sig kritiskt. Påföljden av 

detta kan bli en marknad som frivilligt undviker att befatta sig med den part som ådragit 

sig kritik. Det kan givetvis vara så att ett kritiskt uttalande får den effekten men det går 

inte med säkerhet att säga om aktiemarknaden kommer agera eller hur den kommer agera 

baserat på kritiken. Huruvida kritik i sig kan ses som en sanktion och en tillräcklig sådan 

kommer diskuteras i avsnitt 7. Det ska också tilläggas att börsens disciplinnämnd som 

kommer avhandlas i nästföljande stycke kan besluta om sanktioner såsom vite för de 

bolag som ådragit sig kritik från Aktiemarknadensnämnden.  

När Aktiemarknadsnämnden bildades fördes diskussion huruvida några formella 

sanktioner skulle tilläggas nämnden. Å ena sidan lyftes att en nämnd utan sanktioner 

skulle kunna bli tandlös och inte ingjuta någon respekt. Å andra sidan bildades 

Aktiemarknadsnämnden i kölvattnet av Leo-affären där det inte med enkelhet gick att 

utröna vem som agerat felaktigt och inte heller vilka etiska regler som hade brutits.131 

Detta innebar att tiden inte var rätt för att utdela straff enligt vissa åsikter. Istället blev 

uppgiften normbildning och förtydliganden.132 

 

                                                
129 Stattin (2009) s 93 f.  
130 Afrell & Jansson s 100. 
131 Läkemedelsföretaget Leo beslöt om en nyemission kort efter ett uppköp av ett annat bolag som 
förvärvat samtliga aktier. Nyemissionen var riktad och de nya aktieägarna blev personer i ledningen för 
Leo samt det bolag som förvärvat Leo. Vad som var kontroversiellt var den påstådda förmånliga kursen 
som tillämpats vid nyemissionen samt det faktum att personkretsen som erhållit aktier var för vid och 
tilldelningen för stor baserat på den minimala risk som förelåg. 
132 Beyer s 20 f. 
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6.4 Börsens disciplinnämnd 
En av grundpelarna för en välfungerande marknadsplats är en hög nivå av 

marknadsintegritet. Marknadsintegritet innebär dels att allmänheten hyser stor förtroende 

för marknadsplatsen, dels att aktörerna på marknadsplatsen följer de regler som uppställs. 

För att upprätthålla marknadsintegriteten finns marknadsövervakning.133 Marknads-

övervakningen granskar handeln och marknadsplatsens aktörer och bidrar till ökad 

effektivitet.134 

 Reglerna angående marknadsövervakning återfinns både på EU-nivå och nationell 

nivå. För EU finns regler bland annat i MIFID-direktivet. De kortfattade reglerna 

meddelar att den som driver en reglerad marknad måste upprätthålla effektiva system och 

sätta upp olika förfaranden för övervakning av aktörerna. I svensk rätt framkommer i 

13 kap 6 § VpmL att börsen ska ha ändamålensliga regler för den handel som bedrivs på 

börsens reglerade marknad. Dessa ändamålsenliga regler blir därmed del av 

självregleringen. För offentliga uppköpserbjudanden specifikt framgår i både 

13 kap VpmL och 2007:17 FFFS att börsen måste ha regler gällande dessa. Dessa regler 

utfärdas således av börsen men Aktiemarknadsnämnden uttalar om en åtgärd står i strid 

med regleringen eller inte. Detta innebär dock inte att det gällande börsen saknas 

disciplinära åtgärder. I 13 kap 14 § VpmL framgår att en börs måste ha en disciplinnämnd. 

Denna nämnds uppgift består i att handlägga emittenters och deltagares överträdelse av 

börsens regler.  

Enligt 4 kap 3 § i 2007:17 FFFS framgår att de ärenden som upptas till prövning 

ska inkomma från börsen, en emittent eller en börsmedlem om det rör det egna kontrakts-

förhållandet. Ärenden som inte rör det egna kontraktsförhållandet kan lyftas av börsen 

eller av en emittent. För att ett ärende ska behandlas av disciplinnämnden krävs först att 

en medlem eller emittent inleder ett ärende hos börsen. Därefter utreds ärendet. Om 

ärendet är försvarbart avslutas det, om det är en ringa överträdelse tilldelas en icke-

offentlig reprimand, om ärendet inte faller under någon av dessa kategorier är det först då 

ärendet granskas av disciplinnämnden. Beslutet meddelas muntligt till parterna och 

marknaden samtidigt.135 

                                                
133 Strid s 209. 
134 A a s 211 ff. 
135 Munck (2017) s 235 f. 
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 Börsens självreglering ingår som ett avtalskrav i det noteringsavtal ett aktie-

marknadsbolag måste signera innan anslutning. Disciplinnämndens sanktioner vilar 

därför på avtalsrättsliga grunder och får civilrättsliga påföljder.136 

 Ett noterat bolag som inte följer reglerna kan drabbas av formella sanktioner från 

nämnden vilket framgår i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Sanktionerna är 

antingen en varning, vite eller avnotering. Vitesstorleken avgörs av bolagets årsavgift till 

börsen och får motsvara högst 15 årsavgifter.137 

 Av Finansinspektionen, Aktiemarknadsnämnden och börsens disciplinnämnd har 

börsens disciplinnämnd flest sanktioner. Mängden sanktioner spelar dock ingen roll om 

det vid ett tveksamt agerande från styrelsens sida sällan åtföljs av några sanktioner. Med 

reservation för att denna information är från 2005 uttrycktes det i förarbetena att börsens 

disciplinnämnd sedan 1995 handlade cirka 40 ärenden varav enbart två av dessa rörde 

offentliga uppköpserbjudanden.138 Var lämnar det då målbolagsstyrelsen som går på lina 

på gränsen av vad som är lagligt i Sverige eller inte? Och var finns då aktieägarskyddet 

och marknadens skydd för en styrelse som agerar lagstridigt? Att tillsyn finns är 

uppenbart men är denna tillsyn tillräcklig? Den sistnämnda frågan kommer utredas i nästa 

avsnitt.  

 

7 Tillräcklig tillsyn?  
Om det för målbolagsstyrelsens agerande vid en takeover finns en adekvat tillsyn går inte 

att svara på genom att enbart undersöka en av de tre marknadsövervakningsorgan 

styrelsen svarar till. Istället får bedömningen ske genom att betrakta Finansinspektionen, 

Aktiemarknadsnämnden och börsens disciplinnämnd som en enhet. Något annat 

tillvägagångssätt skulle inte spegla sakförhållandet.  

 Första steget för att kunna analysera och problematisera tillsynen på 

aktiemarknaden är att definiera vad tillräcklig tillsyn innebär. Tillsyn kan definieras som 

en granskning som genomförs med stöd i regler och som kan leda till beslut om 

ingripande.139 Vidare kan ord som tydlighet, effektivitet och rättssäkerhet enligt mig 

kopplas ihop med tillsyn. Att något är tillräckligt innebär att det ska svara mot det behov 

                                                
136 Strid s 224. 
137 Årsavgiften grundas på bolagets marknadsvärde. 
138 SOU 2005:58 s 55. 
139 SOU 2004:100 s 50. 
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som finns i sammanhanget. I begreppet tillräckligt för denna framställning kan också 

inräknas aktörernas förtroende för att olagligt vidtagna åtgärder kommer att uppdagas och 

rättas. För aktiemarknadens del och speciellt gällande offentliga uppköp är behovet av 

tillsyn stort med hänsyn till vilka värden som hanteras samt den påverkan som sker på 

samhället och marknaden. För att sammanfatta innebär tillräcklig tillsyn för denna 

framställning att den granskning som sker inger förtroende, den matchar behovet av 

tillsyn och den innebär något slags ingripande. 

 Om tillsynen är tillräcklig måste också baseras på vad skyddsintresset är. I vårt fall 

kan vi utgå från två kategorier. Den ena utgör marknaden i stort och den andra utgör 

aktieägarna. Vad som är tillräcklig tillsyn för den ena kanske inte alltid är tillräcklig 

tillsyn för den andra.  

 

7.1 Granskning  
Alla tre tillsynsorgan fungerar som granskande organ. De ser till att regler och lagar 

efterlevs inom den tillsynspliktiga verksamheten, i detta fall bolaget och vidare även 

målbolagets styrelse. Även om detta är organens funktion måste ett ärende antingen på 

deras initiativ uppdagas och granskas eller så måste detta ske på andra aktörers initiativ. 

I avsnitt 6 presenterades de olika organens möjligheter att på eget initiativ granska ett 

ärende och vilka parter som kan framföra ett ärende till respektive organ. Sammantaget 

kan sägas att det varierar. Alla tre organ har viss möjlighet att själva granska ärenden. För 

Finansinspektionen finns en rätt att ingripa utan att bli ombedd om detta. Inspektionen 

har därmed en uppsökande verksamhet. Det är även så att budgivaren enligt 

2 kap 2 § LUA, i samband med att de lämnar ett erbjudande, måste informera Finans-

inspektionen om sina förfaranden. Paragrafen innebär att Finansinspektionen är medveten 

om att det kommer blir en takeover-situation från den stund som erbjudandet kommer att 

lämnas. Detta gör att inspektionen kan granska situationen från start till mål. Vidare finns 

möjlighet till granskning via den upplysningsskyldighet som framgår i 6 kap 1 a § LHF. 

Finansinspektionen får, som ett led i övervakningen enligt LUA, begära att bolag till-

handahåller vissa handlingar eller upplysningar. Vidare får även personer som förväntas 

kunna lämna upplysningar i saken kallas till förhör.  

Sammantaget är Finansinspektionen medveten om det offentliga uppköps-

erbjudandet redan då budgivaren känner sig redo för att placera ett bud. Efter detta är 

Finansinspektionen en integrerad del i processen, och således kan granskning ske 
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kontinuerligt. Att det dessutom finns en upplysningsplikt gör granskningen heltäckande 

och det finns skäl att tro att målbolagsstyrelsens lagstridiga agerande skulle 

uppmärksammas tidigt. Detta torde dock enbart röra sådant agerande som är självklart 

felaktigt. När vi befinner oss i gränslandet blir det svårt för Finansinspektionen att uttala 

sig och det blir istället Aktiemarknadsnämnden och börsens disciplinnämnd som får 

bedöma vidtagna handlingars tillåtlighet i efterhand. I och med det konstaterandet är det 

fortfarande svårt att svara på om tillsynen är tillräcklig från Finansinspektionens sida. 

Speciellt när denna framställning fokuserar på de gråzonsåtgärder som är förvarslikande 

åtgärder. För marknaden tycks det vara tillräckligt, och det går att förlita sig på att 

målbolagsstyrelsens handlingar kommer att granskas noggrant. För aktieägarna kan det 

ligga en osäkerhet i att det ibland kan vara svårt för inspektionen att avgöra om en 

handling är otillåten eller inte vilket avlägsnar möjligheten att kunna ingripa under tiden 

åtgärden pågår. 

För aktiemarknadsnämnden finns en partiell del som skulle kunna fungera 

uppsökande. Det är möjligt för nämnden att på eget initiativ uttala sig om målbolags-

styrelsens agerande vid en takeover-situation. Även om situationen är möjlig har som 

framförts i avsnitt 6.3 detta inte hänt särskilt ofta. Såsom uppsökande verksamhet står 

Aktiemarknadsnämnden med ena foten på ja-sidan och den andra på nej-sidan. 

Lagstadgat är det ett ja, men i realiteten är det istället ett nej. Såsom granskande 

myndighet är svaret ja, men kanske inte tillräckligt om det enbart sker på anmodan av 

utomstående parter. Något som utnyttjas av målbolag i fientliga takeover-situationer är 

att få ett initialt uttalande huruvida åtgärderna bolaget tänkt vidta är tillåtna eller inte. 

Denna granskning förutsätter dock som sagt att granskningen initieras av bolaget självt. 

Sist har vi börsens disciplinnämnd som inte granskar ärenden utan att först blivit 

ombedda att göra så. Dock ska inflikas att en av de berättigade parterna i disciplinnämnds-

förfaranden är börsen själv som då kan väcka ärenden inför disciplinnämnden. Detta 

kopplar också ihop med Aktiemarknadsnämndens kritiska uttalanden där börsen blir 

medveten om styrelsens lagstridiga agerande och kan agera därefter.  

Granskningen är därför tudelad. Om tillsynsorganen ska se till att lagar och regler 

efterlevs men inte själva arbetar för att aktivt uppsöka händelser som bryter mot 

regelverken, är då tillsynen tillräcklig? Jag kan inte annat än att svara ja på den frågan. I 

och med de olika funktioner som dessa tre organ har, och eftersom alla kan agera i olika 

stadier i budprocessen anser jag att granskningen är heltäckande. Om ett tillsynsorgan 

fallerar i sin granskning kan ett annat organ ta vid.  
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Ytterligare argument för att granskningen är tillräcklig och kommer vara tillräcklig 

är med hänsyn till vad som enligt mig skulle kunna kallas det fjärde tillsynsorganet. Även 

om jag tidigare har konstaterat att det på aktiemarknaden finns tre tillsynsorgan finns det 

utrymme att argumentera för att det även finns ett fjärde. Jag talar här om de övriga 

inblandade aktörerna, i första hand budgivaren. Denne får agera som den yttersta spetsen 

av tillsynen då det är budgivaren som inte kan undgå att få känna effekten av de åtgärder 

en styrelse kan vidta. Budgivaren har rätt att lyfta ett ärende både till Aktiemarknads-

nämnden och börsens disciplinnämnd. Trots att det alltså i realiteten finns en avsaknad 

av uppsökande verksamhet från två av de tre tillsynsorganen blir detta inte något som 

skapar några större problem. Om budgivaren i detta fall tycker att styrelsen betett sig på 

ett lagstridigt sätt skulle denne anmäla detta. Det finns inget att vinna på att låta bli att 

anmäla en lagstridig åtgärd. I viss mån skulle också aktieägarna kunna falla under det 

fjärde tillsynsorganet, då även dessa har talerätt. Vad som talar emot att detta skulle bidra 

till mer omfattande granskning är det spridda ägandet och svårigheten för resurssvaga 

småskaliga aktieägare att bedriva den övervakning som skulle behövas. Det saknas med 

största sannolikhet resurserna för att övervaka i den uträckning som skulle behövas och 

övervakningen skulle inte vara rationell sett till kostnad kontra resultat.140 

Gällande den granskande funktionen kan jag därför inte finna något som talar för 

att tillsynen inte skulle vara tillräcklig. Inte med Finansinspektionens uppsökande 

verksamheten, Aktiemarknadsnämndens möjlighet till att på eget initiativ uttala sig i 

enskilda ärenden samt på anmodan av andra uttala sig när åtgärder är i planeringsstadiet 

och börsens möjlighet att anmäla ärenden till disciplinnämnden. 

 

7.2 Sanktioner 

7.2.1 Föreläggande 

Finansinspektionens möjlighet att ge ett föreläggande om rättelse att avbryta en åtgärd 

eller inhämta bolagstämmans godkännande torde inte kunna räknas in under sanktions-

begreppet men innebär ett ingripande som kan resultera i en sanktion. Som ovan nämnts 

i avsnitt 6.2 är föreläggandet inte alltid ett fungerande ingripande. En avtalsrättslig 

förbindelse i detta fall skulle fortfarande kunna vara giltig trots att Finansinspektionen 

kräver att målbolaget ska avbryta åtgärden. Likaså kan det innebära en alldeles för stor 

kostnad att avbryta åtgärden. Ytterligare svårighet uppstår om bolagsstämmans 

                                                
140 Eklund & Stattin s 166.  
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godkännande ska inhämtas. Att iscensätta och kalla till en bolagsstämma tar minst en 

månad.141 Om åtgärden fortlöper såsom planerat under tiden men bolagsstämman i 

slutändan inte ger sitt godkännande kan skada orsakas bolaget. Föreläggandet ger då 

ingen effekt och åtgärden tvingas slutföras. Då Finansinspektionen är den enda tillsyns-

myndighet som kan påverka en åtgärd under tiden som den vidtas, men en rättelse inte 

kan garanteras, lämnas aktieägarna sårbara. Om aktieägarna är sårbara kan det ifråga-

sättas om tillsynen är tillräcklig. Behovet av tillsynen i detta fall skulle vara att ha ett 

fullgott skydd för aktieägarna igenom hela budgivningsprocessen och inte enbart ge 

upprättelse i slutet av budgivningsprocessen när åtgärdernas konsekvenser kan utrönas. 

Om detta behov uppfylldes så skulle tillsynen vara tillräcklig. Enligt mig blir 

bedömningen om tillräcklig tillsyn finns inte enkel då det avgörs av huruvida det är 

normen att åtgärder måste fullgöras trots föreläggande eller om detta är undantaget. Är 

det undantaget skulle jag anse att tillsynen är tillräcklig just gällande förelägganden. Är 

det däremot praxis kan denna tillsynsmöjlighet behöva revideras för att ge ett större skydd 

för aktieägarna om det inte anses tillräckligt att få upprättelse efter att skadan skett. Det 

går dock aldrig att garantera att aktieägarna kan få ersättning för den skada de lidit om en 

målbolagsstyrelse agerat lagstridigt och i processen både skadat bolagets rykte och 

resulterat i att budgivaren dragit tillbaka budet.  

Skyddet för marknaden torde vara säkrare. Marknaden kan, till skillnad mot 

aktieägarna, vila i att det skadliga beteendet i ett senare skede kommer uppmärksammas 

av tillsynsorganen och på så vis undslipper inte bolaget konsekvenserna av styrelsens 

handlingar.  

 

7.2.2 Vite  

Som sanktionsmedel är vite oproblematiskt. Ett bolag eller bolagets aktörer beter sig på 

ett regelvidrigt sätt vilket resulterar i en kostnad för bolaget i form av vite. Både börsens 

disciplinnämnd och Finansinspektionen får utfärda viten i samband med att styrelsen 

agerar rättsstridigt. Ett vite är också en sanktion som oftast är kännbar, dess syfte är att 

påverka den rättsstridige att korrigera sitt beteende, alternativt aldrig upprepa samma 

beteende igen. Ett vite om ett för lågt belopp skulle dock kunna leda till oönskade resultat. 

I vissa fall skulle ett för kraftlöst vite kunna ha motsatt effekt. Den parten som ålades det 

låga vitet ges då möjlighet att väga vinsten med åtgärden mot vitessumman och avgöra 

                                                
141 Sjöman s 30. 
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att det i vissa fall kan vara mer värt för bolaget att vidta åtgärden och bara betala 

vitesbeloppet. För Finansinspektionen sägs uttryckligen att vitet ska vara så högt att det 

leder till att den felande parten återvänder till den icke-lagstridiga sidan. Det finns även 

en möjlighet till att sanktionera ytterligare viten om bolaget vägrar rätta sig efter 

Finansinspektionens föreläggande. Således uppfyller Finansinspektionens vitesmöjlighet 

det övergripande syftet med att ha ett vitesföreläggande. För börsens disciplinnämnd 

motsvarar vitet bolagets årsavgift. Årsavgiften bestäms med hänsyn till marknadsvärdet 

på bolaget. Om årsavgiften enbart utgör en liten del av bolagets omsättning finns utrymme 

att problematisera vitesstorleken. Är årsavgiften istället ganska stor kan detta ha stor 

påverkan på bolaget, speciellt om maxbeloppet på 15 årsavgifter utdelas. I detta fall har 

då vitet den funktion som behövs för att det också ska fungera korrigerande. Vite kan 

således avskräcka en målbolagsstyrelse att vidta vissa åtgärder, speciellt med hänsyn till 

att två av tre tillsynsorgan har en möjlighet att ge ett vitesföreläggande. 

 I aktiemarknadsrätten blir vite problematiskt ur det perspektiv som denna 

framställning har, då vi diskuterar om det finns tillräcklig tillsyn över målbolagets styrelse 

och om tillsynen är tillräcklig för aktieägarna och marknaden. Sanktionerna, eller 

möjligheten att ingripa, är en del av den tillräckliga tillsynen. Ett vite på aktiemarknads-

rättens område drabbar inte målbolagsstyrelsen, det drabbar istället bolaget och 

aktieägarna. Sanktionerna angriper inte målbolagsstyrelsen såsom en enhet eller enskilda 

betalningskompatibla enheter utan bolaget i stort, eftersom målbolagsstyrelsen antas 

agera i bolagets ställe och som dess gestor. Den ekonomiska konsekvens som ska fungera 

avskräckande blir inte, på ett direkt vis, målbolagsstyrelsens problem. Istället drabbas 

aktieägarna av sanktionen där bolaget får sig en oväntad finansiell utgiftspost som kan ha 

vida effekter på bolagets verksamhet. För aktiemarknadsrätten finns utrymme att 

diskutera om ett annat tillvägagångssätt skulle vara mer förmånligt. Vid ett kliv bort från 

aktiemarknadsrätten finns dock aktiebolagsrätten som kompletterar aktiemarknadsrättens 

reglering. I ABL finns som nämnts en skadeståndsskyldighet för bolagsledningen i vissa 

situationer. Detta förfarande skulle på sätt kunna ”rädda situationen” om bolaget får 

betala ett högt vite som aktieägarna kan återkräva partiellt genom att driva en 

skadeståndstalan mot en uppsåtlig eller oaktsam styrelse. Enbart för aktiemarknadsrättens 

område tåls det dock att tänkas på huruvida viten som drabbar bolaget är en bra sanktions-

åtgärd om en målbolagsstyrelse agerar felaktigt. Ett alternativ i aktiemarknadsrätten 

skulle kunna vara att införa ett alternativ till ABL:s skadeståndsskyldighet fast i 

vitesform. Styrelsen skulle då kunna riskera, om de agerade olagligt, ett vite som stod i 
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proportion till deras ekonomiska ställning och lön. Vitet skulle dock inte kunna vara för 

högt ställt så att det skulle ha en avskräckande effekt för de som får i uppdrag att sitta i 

styrelsen i ett aktiemarknadsbolag. 

 

7.2.3 Kritik  

Aktiemarknadsnämndens främsta vapen för att tillrättavisa en målbolagsstyrelse är 

genom kritik. Om kritik kan ses som en sanktion är omdebatterat. Det finns ingen 

uttrycklig skyldighet att rätta sig efter vad Aktiemarknadsnämnden säger. Det är istället 

de utomrättsliga påföljderna som kan bli märkbara för en styrelse som väljer att inte 

lyssna på den kritik de mottager. Sanktionselementet i kritiken blir marknadens reaktion 

på Aktiemarknadsnämndens uttalande. På engelska heter uttrycket att marknaden 

gentemot den som bryter mot reglerna ger en så kallad cold shoulder, vilket helt enkelt 

innebär att andra aktörer på aktiemarknaden inte vill beblanda sig med bolaget. I doktrin 

har framgått att denna mekanism kan ses som den viktigaste preventiva funktionen och 

”sanktionen” som finns trots att Aktiemarknadsnämnden saknar faktiska och praktiska 

sanktioner.142 

 För att kritiken Aktiemarknadsnämnden uttalar ska få en cold shoulder-effekt 

förutsätts att informationen om kritiken når ut till marknadsaktörer och allmänheten. I en 

krönika från Veckans Affärer 2006 skrev Catarina af Sandeberg: ”Siba, East Capital och 

Linde fick visserligen kritik av Aktiemarknadsnämnden, men eftersom den är rätt tam och 

sällan uppmärksammas av medierna, blir det ett slag i luften”.143 Uttalandet är daterat, 

och det går inte att dra några direkta slutsatser av detta. Jag bestämde mig dock för att 

undersöka hur ofta Aktiemarknadsnämnden figurerar i media. Initialt sökte jag på 

”Aktiemarknadsnämnden” i den sökruta som återfanns på Veckans Affärers hemsida. 

Min träfflista innehöll enbart 17 artiklar. Vid en sökning på ”Finansinspektionen” var 

träfflistan så stor som 668 och likadant gällande af Sandebergs namn som genererade 699 

träffar.144 Träfflistornas omfång kan användas för att argumentera för att af Sandebergs 

uttalande inte helt är utan relevans även idag, 13 år senare. Det tycks dock ändå naturligt 

att många av de större aktörerna på aktiemarknaden skulle uppmärksamma om nämnden 

varit kritiskt till ett bolags agerande. Men för allmänheten kan det argumenteras för att 

                                                
142 Boman s 62.  
143 af Sandeberg, Veckans Affärer, 21 september 2006. 
144 Likväl blir resultatet vid en enkel googling liknande. En sökning på aktiemarknadsnämnden genererar 
ungefär 26 100 träffar, Catarina av Sandberg ungefär 27 800 och Finansinspektionen ungefär 1 170 000 
träffar.  
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kritiken inte får ett tydligt genomslag. Det är svårt att vända en cold shoulder till ett bolag 

utan att veta om att bolaget agerat felaktigt. Inte heller nämnden övervakar att dennes 

uttalanden följs, vilket beror på att det saknas både resurser och åligganden.145 

 Under Aktiemarknadsnämndens första 25 verksamma år146 uttalade sig nämnden i 

600 ärenden, vilka inte enbart gällde offentliga uppköpserbjudanden utan alla slags 

ärenden. Endast cirka 10 stycken av dessa innehöll kritik. Procentenheten för antalet 

kritiska ärenden var följaktligen 2–3 procent vilket utgör en liten del av det totala antalet 

uttalanden. Detta kan till viss del anses vara oroande om det påvisar en brist på kritiska 

uttalanden. Att dra för stora slutsatser från detta uttalande blir dock missvisande. 

Aktiemarknadsnämnden har också som framförts en preventiv funktion där den kan 

godkänna åtgärder i planeringsstadiet vilken fungerar som ett första hinder för åtgärder 

vidtagna av styrelsen. Rådgivare, bolag och ägare kan framföra förfrågningar om 

lämpligheten av vissa planerade åtgäder. Under handläggningen kan därför en hel del 

otillåtna handlingar sållas bort och når därmed allmänheten eller det stadiet där dessa 

skulle kunna kritiseras. 

 

7.2.4 Styrelseledamöternas framtid 

Trots mina försök att spela djävulens advokat och pröva scenarion där styrelsen agerar 

tillsynes på helt felaktiga grunder och orsakar bolaget stor skada, måste det poängteras 

att detta i mångt och mycket inte är vanligt förekommande. Säkerligen finns det styrelser 

som skulle agera på ett rättsstridigt sätt. De flesta styrelseledamöter gör nog inte detta i 

en takeover-situation. Det är troligt att de istället är oroade för konsekvenserna av deras 

agerande på ett personligt plan och därför avhåller sig från att agera olagligt. En styrelse 

och VD i ett noterat bolag ses ofta som högt aktade personer i affärsvärlden. Det är även 

vanligt att den som tidigare haft ett styrelseuppdrag fortsätter som ledamot i flertalet 

styrelser efter hand. Det är också styrelsen som har insikt om bolaget och som fattar de 

principiellt viktiga besluten och är därför också högaktade av samhället. Det tycks därför 

inte rimligt att en styrelse, oavsett om de befinner sig i en takeover-situation eller inte, 

skulle agera på ett sätt som för marknaden är helt oacceptabelt. Marknadsaktörer skulle 

då säkerligen anse att styrelsen eller enskilda ledamöter inte kunnat sköta sitt uppdrag. 

Framtidsutsikterna skulle se mörka ut och det skulle vara svårt att säkra en liknande post. 

                                                
145 Boman s 60. 
146 Aktiemarknadsnämnden startade sin verksamhet i oktober 1986. 
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Styrelsen skulle därmed inte enbart förlora sin roll i målbolaget om detta blev köpt. Har 

ledamöterna också agerat på ett sätt som strider mot marknadens alla regler och normer 

finns inte heller en professionell framtid i liknande sammanhang. Det blir således en så 

kallad cold shoulder, inte bara mot bolaget, utan också mot individuella personer som 

betett sig klandervärt i en takeover-situation. Även detta anser jag bidrar till tillsynen och 

stärker dess tillräcklighet.  

 

7.3 Övrigt  
Gällande Finansinspektionen och huruvida deras tillsynsmöjligheter är tillräckliga ska 

påpekas att inspektionen anser att enbart dialogen med aktiemarknadsbolagen är en del i 

tillsynsarbetet. Detta framhålls vara en viktig del. Inspektionen vill sträva efter att få 

bolagen att redan initialt följa reglerna, snarare än att i ett senare skede ingripa med 

sanktioner.147 Det talas också om att tillsynens viktigaste funktion inte är att vara polisiär 

eller felsökande utan istället främjande eller förebyggande.148 

 Ytterligare ska uppmärksammas att som en del i Finansinspektionens tillsyn utges 

varje år rapporter gällande särskilda områden. Tillsynsrapporter avseende kategorin 

marknad ges ut tre gånger årligen.149 Finansinspektionen kan i dessa rapporter offentlig-

göra iakttagelser som inspektionen gjort gällande de förfaranden som bedrivits på 

marknaden och vilka erfarenheter det gett, ibland om offentliga uppköpserbjudanden. 

Detta kan ses som ytterligare ett sätt för Finansinspektionen att få genomslag på de 

iakttagelser som gjorts. 

 En ytterligare frontlinje är de rådgivare som tillräknas bolaget, såsom advokater, 

revisorer och medarbetare på värdepappersbolags corporate finance-avdelningar. I många 

lägen rådfrågas dessa innan styrelsen vidtar några åtgärder. Dessa rådgivare brukar vara 

väl medvetna om lagar, regler och Aktiemarknadsnämndens praxis och kan därför styra 

målbolagets styrelse i den riktning som undviker ett lagstridigt beteende. Olämpliga idéer 

kan därmed avföras i ett tidigt skede.150 

 

                                                
147 Anjou s 166 ff. 
148 SOU 2004:100 s 59. 
149 Gällande bank, försäkring och marknad. 
150 Boman s 60 f. 
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8 Avslutande kommentarer  
Syftet med denna uppsats har varit att utröna vilket handlingsutrymme som ges den 

svenska styrelsen i ett aktiemarknadsbolag i händelse av ett offentligt uppköps-

erbjudande. För att uppfylla det syftet har det diskuterats de åtgärder som gränsar till 

försvarsåtgärder. Sådana försvarsliknande åtgärder har behandlats både i doktrin och av 

Aktiemarknadsnämnden. Det har påvisats att handlingsutrymmet inte är lika begränsat 

som vid en första anblick av den svenska regleringen. Målbolagets styrelser har istället 

förvånansvärt många åtgärder att utnyttja i försvarssyfte som också anses acceptabla av 

marknaden. Även sådana åtgärder som tycks försämra förutsättningarna för att ett 

takeover-erbjudande lämnas eller genomförs kan i vissa fall anses godtagbara. Åtgärder 

såsom informationskampanjer och att neka en budgivare att genomföra en due diligence-

undersökning är i regel tillåtna åtgärder. Andra åtgärder som diskuterats, såsom att rikta 

ett brev till budgivarens aktieägare eller göra en riktad emisson, tycks enbart vara tillåtna 

i specifika situationer. Styrelsen är således inte bundna att vara helt neutrala enligt 

styrelseneutralitetsregeln. För aktieägarna och budgivaren kan detta skapa viss oro. 

Offentliga uppköpserbjudanden är som avhandlats en transaktion mellan budgivaren och 

ägarna i aktiebolaget. Därav är regleringen också utformad så att styrelsen inte ska kunna 

påverka förvärvet. Att det detta till trots lämnas utrymme för vissa åtgärder kan förvisso 

tyckas problematiskt, för andra inte lika så. Problematiskt vore det om styrelsen agerade 

av egenintresse. Inte lika problematiskt vore det om styrelsen agerade i aktieägarnas 

intresse vilket lett till en högre premie vid försäljning eller en långsiktig positiv förändring 

i bolaget och dess aktiekurs. Den otydlighet som ändå finns runt försvarsliknande åtgärder 

riskerar att leda till rättsosäkerhet.  

För att kunna hantera de situationer då målbolagets styrelse inte agerar i 

aktieägarnas intresse och dessutom vidtar åtgärder som tangerar eller är försvarsåtgärder 

finns på aktiemarknaden vissa tillsynsorgan. Dessa tillsynsorgan - Finansinspektionen, 

Aktiemarknadsnämnden och börsens disciplinnämnd - står för granskningen av 

målbolagsstyrelsens agerande och ingriper vid otillåtna ageranden. Då förvarsliknande 

åtgärder är en gråzon, och lagen inte ger några tydliga besked om vilka åtgärder som är 

tillåtna eller inte, behövs adekvat tillsyn. En marknad utan kontinuerlig tillsyn löper risk 

för att marknadsaktörer utan samvete kommer utnyttja detta. Det måste finnas en struktur 

på plats för att se till att gällande regler följs.  
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Den svenska aktiemarknadens tillsynsorgan är viktiga att se som tre delar i ett 

system, där de alla arbetar för samma mål. Det har ovan avhandlats att det finns vissa 

brister i tillsynsorganen som enskilda enheter, och skulle dessa stå för sig själva finns risk 

att tillsynen inte skulle vara tillräcklig. En otillräcklig tillsyn kan skapa ännu större 

osäkerhet för marknaden och aktieägarna. Om målbolagets styrelse dels får vidta åtgärder 

i försvarssyfte och att dessa åtgärder riskerar att gå obemärkta förbi skulle generera stor 

oro. Tillsynsorganen tillsammans tycks dock skapa en heltäckande granskning i mångt 

och mycket med tillhörande sanktionsmöjligheter. Det finns möjlighet att både ingripa 

när åtgärden vidtas likväl som efter att åtgärden är vidtagen och styrelsen får svara för 

sina handlingar. Det som tycks göra granskningen otillräcklig i vissa avseenden har att 

göra med skyddet för aktieägarna. Dessa anser jag blir sårbara enligt aktiemarknadsrätten 

då den enda uttryckliga sanktionsmöjlighet som faktiskt ger aktieägarna skydd direkt vid 

övertramp av reglerna är Finansinspektionens rätt att begära rättelse i form av att avbryta 

åtgärden eller inhämta godkännande från bolagsstämman. Som ovan avhandlats kan detta 

inte alltid ske och skyddet kan därför anses vara otillräckligt ur det avseendet. 

Sammanfattningsvis går det inte enligt dagens rättsläge ett undgå viss osäkerhet när 

det kommer till vidtagandet av förvarsliknande åtgärder. Gråzonen kommer att kvarstå 

tills lagstiftaren eller de som tolkar och tillämpar lagar och regler kommer ges tillfälle att 

klargöra gränserna ytterligare. Skandia och Old Mutual i AMN 2005:47 var ett utmärkt 

sådant tillfälle och gav klarhet i vissa avseenden och i andra inte. Det var också ett tydligt 

exempel på en tillräcklig tillsyn, där det fjärde tillsynsorganet – i detta fall budgivarna – 

inkom med en framställning för att Aktiemarknadsnämnden skulle uttala sig gällande 

vissa vidtagna åtgärder av Skandias styrelse. Trots målbolagsstyrelsen vidtagna åtgärder 

som bedömdes godkända i de flesta avseenden tog Old Mutual kontrollen över Skandia i 

mars 2006. 
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