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Förord

Vi är glada över att kunna konstatera att vårt arbete med föreliggande uppsats har visat sig

vara synnerligen lärorikt och givande. Att så skulle vara fallet misstänkte vi dock redan vid

ämnesvalet.

Vi vill här ta tillfället i akt och uttrycka vår uppskattning för den teknologiska utveckling som

skett det senaste åren och som bl.a. givit oss e-post. Det är nämligen tack vare e-post som vi

lyckats upprätthålla ett fullgott samarbete i gruppen under hela arbetets gång och detta trots att

en av oss befunnit sig i London.

Slutligen vill vi tacka våra handledare Tore Eriksson och Hossein Asgharian för värdefull

assistans och uppmuntran under arbetes gång, samt alla andra som på något sätt bidragit till

arbetes färdigställande, ingen nämnd ingen glömd.

Lund i maj 2001

Mikael, Johan och Fredrik
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Sammanfattning

Titel: Fientliga Företagsförvärv – Försvarsstrategiers effektivitet

Ämne: FEK 581 Kandidatseminarium, vt 2001.

Författare: Mikael Borg

Johan Häger

Fredrik Nilsson

Handledare:Tore Eriksson

Hossein Asgharian

Nyckelord: Företagsförvärv, fientliga, uppköp, försvarsstrategier, försvarsåtgärder, poison

pill, shark repellent, pac man, greenmail, crown jewels, korsvist ägande, återköp

av aktier, litigation, white knight.

Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att, mot bakgrund av existerande

forskning, beskriva försvarsstrategier vid fientliga företagsförvärv. Vi avser även

att undersöka ett antal fientliga förvärvserbjudanden och därigenom utreda vilka

försvarsstrategier som förekommer och i vilka kombinationer dessa används.

Målsättningen är även att göra en bedömning av vilka försvarsstrategier som är

mest effektiva vid fientliga angrepp.

Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ metod. Uppsatsen kan delas in i tre

olika metodiska faser. Först en deskriptiv del där vi begagnat oss av

litteraturstudier för att återge forskningsläget. Därefter en presentation av

fallstudier, vid vilken vi använt oss av en källanalys. Avslutningsvis presenterar

vi, med hjälp av en induktiv forskningsmetodik, en normativ del bestående av

utvärdering och rekommendationer.

Slutsats: Vi har under arbetets gång genom ett studium av fallstudier nått flera värdefulla

insikter vad gäller försvarsåtgärders effektivitet vid fientliga förvärvsförsök. Vi
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har kunnat konstatera att försvarsåtgärder, och då även de av mer komplicerad

natur, verkligen används och ofta med ett för målbolaget lyckosamt resultat. Vår

slutsats, efter en utvärdering av i fallstudierna förekommande försvarsstrategier,

är att ett försvar för att vara effektivt skall bestå av en kombination av preventiva

och akuta åtgärder. Mest effektivt synes vara att först vidta preventiva åtgärder i

form av hajburar eller giftpiller vilka sedan, efter det att ett fientligt anbud lagts,

kompletteras med akuta åtgärder som exempelvis en utförsäljning av kronjuveler

eller rättsliga processer. Vad som också framkommer av fallstudierna är

betydelsen av vita riddare. Att etablera en kontakt med en vit riddare är att

rekommendera i de flesta fientliga förvärvssituationer och går dessutom utmärkt

att kombinera med övriga vidtagna försvarsåtgärder.
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1. Inledning

1.1 Allmänt

Påfallande ofta tar företagssammanslagningar längre tid, kostar mer pengar och blir

besvärligare än vad företagsledningarna först förutspår. Detta är inledningen på en artikel i

affärsvärlden som handlar om samgåendet mellan Hemköp och D & D.1 De senaste åren

förefaller frekvensen försök till samgåenden mellan företag ha ökat. Även så kallade fientliga

uppköp tenderar att bli allt vanligare. Påfallande många av de försök till sammanslagning av

företag som görs misslyckas emellertid, vilket resulterar i att de involverade företagen går ur

det påbörjade samgåendet med stora ekonomiska förluster.2 Detta torde särskilt gälla försök

som inletts med ett fientligt bud.

Allt sedan det första fientliga uppköpet i Sverige på 1970-talet har denna form av

företagssamgåenden fått stor uppmärksamhet i Sverige. Detta torde bero på att de inblandade

företagen ofta tillgriper olika angrepps- och försvarsstrategier för att genomdriva eller stoppa

uppköpet. Förekomsten av olika modeller och strategier som kan nyttjas i uppköpssituationen

innebär att ett fientligt förvärv kan bli mycket komplicerat och innefatta en mängd olika

överväganden. Vi anser därmed att företeelsen fientliga uppköp ur en akademisk ståndpunkt

är väldigt intressant och ämnesvalet för föreliggande uppsats föll oss därför naturligt.

1.2 Problemdiskussion och frågeställningar

Ett flertal av de försök till uppköp som görs idag fullföljs av en eller annan anledning inte.

Vid fientliga uppköp torde detta i ett flertal fall bero på att det förvärvande företaget inte

använt en tillräckligt effektiv angreppsstrategi. Ett uteblivet förvärv kan även föranledas av att

målbolaget använt sig av en ytterst effektiv försvarsstrategi. Det förefaller råda osäkerhet

kring hur företagen skall agera i dessa situationer för att det tilltänkta uppköpen skall kunna

genomföras respektive att på ett effektivt sätt avstyra ett angripande företag. I många fall torde

denna brist i effektiva strategiåtgärder innebära en ekonomisk förlust för bolagen.

1 Fusion mellan Ax:son Johnson-koncernens dagligvaruföretag och Ax:son Johnsons tidigare privatägda D & D
Dagligvaror. Affärsvärlden, 28 februari 2001, nr 9, s. 45.
2 Dagens Industri, 30 april 2001.
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För att försvarsstrategier skall kunna anses praktiskt användbara måste de byggas upp utifrån

det samband i vilket de skall användas. Varje företagsförvärv är unikt och det är därför svårt

att generalisera och på akademisk grund utforma strategier som är praktiskt användbara. I

denna uppsats avser vi att mot bakgrund av nu rådande forskning på området och genom

behandling av i praktiken förekommande fientliga företagsförvärv sammanställa och analysera

de vanligast förekommande problemen vid fientliga uppköp. Är det möjligt att utforma

strategier som med vissa modifikationer i det enskilda fallet generellt sett kan hävdas vara de

mest effektiva försvarsstrategierna vid försök till fientliga företagsförvärv?

1.3 Syfte

Vårt syfte med föreliggande arbete är att, mot bakgrund av existerande forskning, beskriva

försvarsstrategier vid fientliga företagsförvärv. Vi avser även att undersöka ett antal fientliga

förvärvserbjudanden och därigenom utreda vilka försvarsstrategier som förekommer och i

vilka kombinationer dessa används. Målsättningen är även att göra en bedömning av vilka

försvarsstrategier som är mest effektiva vid fientliga angrepp.

1.4 Avgränsningar

Vi kommer inrikta vår framställning i enlighet med ovan presenterat syfte och kommer

därmed att begränsa utredningen till den del av de fientliga uppköpen som är relaterat till

försvarsstrategier. Vi kommer således inte att beröra övriga problem som aktualiseras i

samband med fientliga företagsförvärv.

1.5 Disposition

För att öka förståelsen för den mer normativa delen av uppsatsen kommer vi inledningsvis att

kortfattat redogöra för de olika former av företagsuppköp som kan företas samt vilka motiv

som ligger bakom företagsuppköp i allmänhet. Därefter avser vi att deskriptivt redogöra för de

olika former av försvarsstrategier som behandlas i nu existerande forskning på området. I den

därpå följande framställningen kommer vi att presentera ett antal i praktiken förekommande

fientliga förvärv. Vi kommer löpande i fallstudierna kommentera och utreda vilka

försvarsstrategier som företagen har använt sig av och hur dessa har kombinerats. Slutligen



3

avser vi att normativt göra en bedömning av vilka försvarsstrategier som enligt vår

utvärdering är de mest effektiva för att hindra ett fientligt uppköp.
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2. Metod

2.1 Teoretiska utgångspunkter

Valet av metod bör vara styrt av uppsatsens syfte och problemställning. Detta har vi tagit fasta

på och sålunda begagnat oss av olika metodiska angreppssätt beroende på vilket

underliggande syfte som det behandlade materialet är tänkt att tjäna.

Inom samhällsvetenskapen, vilket alltså inkluderar företagsekonomi, brukar man skilja mellan

i huvudsak två olika metodiska angreppssätt – kvantitativa och kvalitativa metoder.

Föreliggande uppsats är i huvudsak en kvalitativ uppsats. Skillnaden mellan kvantitativ och

kvalitativ metod brukar oftast förklaras genom angivande av differensen, metoderna emellan,

vad gäller utnyttjandet av statistisk och siffror.3 Denna uppsats skulle då vara kvalitativ

emedan den endast i ringa utsträckning begagnar sig av statistisk analys. Det finns emellertid

även andra variabler som kännetecknar och skiljer metoderna ifrån varandra, såsom närheten

till undersökningsobjektet och själva målet med den företagna undersökningen.4 Med

beaktande av detta så framstår vår uppsats inte som renodlat kvalitativ, utan även innehållande

kvantitativa element.

Att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod är ett vanligt angreppssätt inom

forskningsmetodik. Genom att använda sig av en kombination kan man eliminera de svaga

sidor som återfinnes hos metoderna var för sig.5 Även om uppsatsen främst är kvalitativ så har

alltså även vi funnit att en kombination av dessa angreppssätt tjänar uppsatsens syften bäst. I

det följande skall vi närmare att redogöra för hur denna kombination av kvantitativ och

kvalitativ metod ser ut i vårt fall. Utnyttjandet av de olika metoderna kommer att variera i takt

med att uppsatsens inriktning förändras från beskrivande till normerande.

2.2 Uppsatsens olika metodiska faser

Föreliggande uppsats har, som framgått ovan, både deskriptiva, klassificerande samt

normativa ambitioner. De deskriptiva momenten består i att redogöra för den teoribildning

som finns vad gäller fientliga förvärv och försvarsåtgärder. Den klassificerande delen

3 Holme, Solvang, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 13 f.
4 Holme, Solvang, s. 14.
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applicerar sedan teorin på i praktiken inträffade fientliga förvärv, som presenteras i form av

fallstudier. Avslutningsvis ämnar vi, med utgångspunkten tagen i fallstudierna, utvärdera de

beskrivna försvarsåtgärderna samt göra vissa normativa påpekanden vad gäller

ändamålsenligheten av olika strategier som förekommer vid fientliga uppköp. Det är naturligt

att metodiken skiljer sig åt vad gäller behandlingen av dessa olika delar.

2.3 Den deskriptiva delen

Vad gäller metodvalet för den deskriptiva delen har vi huvudsakligen använt oss av

litteraturstudium. Vi har läst och bearbetat litteratur som behandlar för uppsatsen relevant

teori. Detta har inneburit att vi i stor utsträckning fått vända oss till amerikansk och engelsk

litteratur. Det är nämligen främst inom den anglosaxiska forskningen och litteraturen som vårt

specifika ämnesval finns beskrivet. Den svenska litteraturen på området är närmast obefintlig,

vilket naturligtvis har sin förklaring i historiska fakta. Antalet fientliga uppköp har varit

mångdubbelt fler i USA och England jämfört med Sverige och detta återspeglar sig givetvis

även i bedriven forskningen.

Vi har sedan sammanfattat den från litteraturstudiumet erhållna kunskapen. Vid

presentationen har vi varit noga med att använda oss av ett flertal olika källor för att nyansera

och berika framställningen så långt möjligt. Detta förfarandesätt utgör dock inte någon direkt

tillämpning av någon specifik forskningsmetodik. Förutom vissa få undantag framställs ingen

ny kunskap eller fakta, utan presentationen är helt deskriptiv.

Avsnittets vikt skall dock inte underskattas. Utan en dylik teoretisk bakgrund kan inte

uppsatsens normativa mål uppnås och en senare praktisk diskussion kommer att bli tämligen

intetsägande. Vi vill också lyfta fram att en svensk teoretisk genomgång av detta slag är

tämligen ovanlig, vilket möjligtvis kan ha ett värde i sig.

2.4 Fallstudierna

Presentationen av de fallstudier som utgör underlag för den normativa delen är i huvudsak

kvalitativ till sin natur. Vi har utfört en djupgående analys av ett mindre antal fall och

5 Holme, Solvang, s. 85 ff.



6

koncentrerat framställningen till de försvarsåtgärder som förekommit vid dessa fientliga

förvärv. Vi har emellertid varit noggranna med att även redogöra för de faktiska

omständigheterna kring fallstudierna för att öka förståelsen. Ett sådant förfarandesätt är

typiskt för en kvalitativ metod och att jämföra med det kvantitativa alternativet; en mer ytlig

analys i förhållande till en större observationsmängd.

Det skall dock påpekas att vår metod i denna del inte kännetecknas av närhet till de

undersökta företagen.6 Metoden kan närmare beskrivas som en källanalys. Metodvalet ter sig

naturligt om man betänker att vi vill undersöka i verkligheten inträffade situationer av

fientliga förvärv. För att nå kännedom om sådana har vi undersökt den rapportering som

förekom vid tiden för förvärven i affärspress, men också i viss mån företagens egna utgivna

information. Vi har även tagit del av eventuellt senare upprättad dokumentation och analys.

Valet av fallstudier och därmed insamlingen av källmaterialet har varit styrt av

problemställning och syfte. Samtidigt har det funnits en begränsning i tillgången på material.

Vi har av naturliga skäl varit tvungna att hålla tillgodo med de fientliga förvärv som fått en

tillräcklig belysning för att kunna utgöra underlag för en källanalys. Med denna begränsning

vad gäller urvalet i åtanke har tanken varit att välja så illustrativa fall som möjligt. Samtidigt

skall fallen vara representativa för en normal händelseutveckling vid fientliga förvärv. Således

har vi först tillägnat oss en allmän bild av förekommande fientliga förvärv för att på bästa sätt

kunna genomföra valet av relevanta fallstudier. Vi har också försökt täcka in så många olika

förekommande försvarsåtgärder som möjligt för att skapa ett heltäckande underlag för den

avslutande normativa analysen. Som en följd av denna ambition har vi valt bort fientliga

förvärv där utnyttjandet av försvarsåtgärder varit minimalt och kanske endast utgjorts av

negativ publicitet i massmedia.

Den population av fallstudier som presenteras i uppsatsen kan alltså inte med säkerhet sägas

utgöra ett tvärsnitt av förekommande fientliga förvärv. Detta har inte heller varit vår intention.

Däremot anser vi att de valda fallstudierna väl möter syftet att dels utvärdera olika

försvarsåtgärder dels presentera normativa ställningstaganden vad avser ändamålsenligheten

hos försvarsåtgärderna.

6 Jmf Holme, Solvang, s. 14. Där framgår att närhet till de undersökta objekten vanligtvis kännetecknar en
kvalitativ metod.
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Vid källanalys måste man alltid använda sig av källkritik. Vid tolkningen av källorna har

således hänsyn tagits till vad för slags källor vi arbetat med. Somliga av de använda källorna

har exempelvis tydliga normativa inslag eller utgör andrahandskällor. Att klarlägga sådana

förhållanden har utgjort en del av vårt arbete med källanalysen. Det är nämligen först när en

sådan klassificering är utförd som källans vikt vid efterföljande analys kan fastslås.7

Alternativet till den här genomförda källanalysen hade varit att med hjälp av enkäter och

intervjuer försöka förmå personer i ledningsgrupper att förtälja hur de förutsäger reaktionen på

ett fientligt erbjudande. En sådan strategi möter dock flera hinder. Svarsfrekvensen kan

förväntas bli mycket låg speciellt med tanke på att det inte finns någon anledning för ett

företag att i förtid uppge sina försvarspositioner. Vidare är det svårt att uppskatta validiteten

av sådan information då det många gånger endast rör sig om kvalificerade gissningar.

2.5 Den normativa delen

Uppsatsens normativa del bygger på en induktiv forskningsmetodik, d.v.s. vi drar allmänna

slutsatser från enskilda fall. Den utvärdering av fallstudierna som återfinnes i det avslutande

kapitlet och de normativa påpekanden som presenteras är ämnade att ha en allmän giltighet.

En sådan ambition är möjlig att upprätthålla trots att vi har arbetat utifrån ett begränsat

undersökningsmaterial. Man skall dock betänka att ett fientligt förvärv alltid kommer att vara

en unik händelse. De normativa påpekandena måste alltså relateras till skilda förutsättningar

och olika centrala variabler vid varje enskilt fientligt förvärv. Detta förtar dock inte det

universella elementet i den normativa delen.

Att på detta sätt redovisa resultat med så tydlig normativ prägel är inte typiskt för en kvalitativ

metod. Snarare är det så att vi i viss utsträckning kvantifierar tidigare insamlad kvalitativ

information under analysen gång. De använda försvarsåtgärderna och kombinationerna av

försvarsåtgärder sammanställs och indelas i olika kategorier beroende på uppnått resultat. På

så viss utnyttjar vid den mer flexibla insamlingsmetodiken i en kvalitativ ansats med den

kvantitativa metodens mer analytiska egenskaper. Efter en genomförd sammanställning blir

det lättare att besvara frågeställningar kring försvarsåtgärderna samt presentera vår syn på

7 Holme, Solvang, s. 130 ff.
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ändamålsenligheten av olika valda försvarsstrategier. Det är i denna del som kombinationen

av kvantitativ och kvalitativ metod tydligast visar sig.

Även i den normativa delen använder vi oss av den kunskap om fientliga förvärv som vi

erhållit genom litteraturstudium. De slutsatser vi drar utifrån fallstudierna kan testas mot den

befintliga teorin och i förekommande fall kan teorin stödja gjorda påståenden. En sådan

analysmetod är speciellt användbar när det som i föreliggande fall har publicerats mycket

material med angränsande problemhantering.

Förhoppningsvis kommer uppsatsen, och då främst den normativa delen, att kunna bidra till

att öka den allmänna kunskapsmassan.
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3. Fusionsutveckling och bakgrund

Frekvensen av fusioner och förvärv i världsekonomin har varierat starkt under årens lopp.

Variabler såsom fusionernas storlek och bakomliggande motiv har varit mycket skiftande över

tiden. För att öka förståelsen för idag rådande trender vill vi därför inledningsvis beskriva den

historiska bakgrunden till i dag dominerande agerande vid företagsförvärv.

3.1 Fusionsfrekvens 1900-2000

Från slutet av 1800-talet fram till idag framträder fyra perioder när fusioner varit mer frekvent

förekommande. Anledningarna till varför företagsfusionerna under vissa perioder varit mer

frekvent förekommande varierar i tämligen hög grad. De flesta studierna har gjorts på den

amerikanska marknaden men tidsperioderna och motiven till fusionerna är mycket lika de som

förekommit i Europa.8

En ökad internationalisering av världsekonomin har medfört att konjunkturerna i

världsdelarna följer varandra mer och snabbare, vilket även gäller frekvensen på

företagssammanslagningar. I den följande framställningen återges främst skeenden i USA och

Sverige, men den övriga industrialiserade världen har i stort haft en liknande utveckling.

Det går inte att exakt fastställa varför antalet fusioner ökar under vissa perioder. Det föreligger

inga entydiga samband, men generellt kan sägas att högkonjunktur och höga aktievärden

bidrar till att antalet fusioner ökar.

Den första fusionsperioden inleddes efter depressionerna i slutet av 1800-talet och pågick

fram till den finansiella kraschen 1904.9 Under denna period förekom främst horisontella

sammanslagningar, det vill säga fusioner mellan parter i samma bransch och på en liknande

nivå i produktionsprocessen. Det som föranledde denna första våg var främst utvecklingen av

transporter, kommunikationer och den allmänna kommersialiseringen. Järnvägens utbyggnad

innebar att många företag kunde få en nationell marknad istället för en regional. Inom flera

branscher medförde tekniska framsteg möjligheter till stordriftsfördelar. Detta innebar att

8 SOU 1990:1, s. 38 f.
9 Gaughan, P, A, 1996, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings.
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vissa företag fick stora fördelar, vilket medförde att de genom att öka konkurrenstrycket

tvingade mindre företag att fusionera. Fusionerna bidrog till att öka koncentrationen av

marknadsandelar till ett färre antal företag. En idag tämligen ovanlig företeelse var att flera

företag gick samman i så kallade multipelfusioner.10

Den andra perioden som präglas av en hög koncentration av fusioner pågick mellan 1916 och

1929. Det kan hävdas att den första fusionsperioden bidrog till monopol medan den andra

perioden medförde att oligopol bildades. Detta föranleddes förmodligen av att

konkurrenslagstiftningen redan nu begränsade möjligheterna till monopol medan det

fortfarande var rättsligt möjligt att samarbeta i oligopol.

Mellankrigstiden medförde en högkonjunktur i stora delar av världen, vilket föranledde ett

ökat antal företagssammanslagningar. De vertikala fusionerna, där flera steg i tillverkning och

distribution införlivades i ett och samma företag, blev allt vanligare. Intresset av att säkra

leveranser och minska transaktionskostnaderna i kontakterna med underleverantörer

föranledde denna form av företagssammanslutningar. Den fortsatta utvecklingen av

kommunikationer och infrastuktur fortsatte att utgöra en påtryckning på marknaderna som

blev mer nationella. Motorfordon underlättade korta och medellånga transporter. Radions

utbredning skapade gynnsammare förutsättningar, främst i USA, för nationell lansering och

marknadsföring av nya produkter. Denna fusionsvåg avstannade nästan helt i och med

börskraschen den 24 oktober 1929, en kollaps som kom att spela en stor roll för den

efterföljande depressionen.

Den tredje fusionsperioden, konglomeratperioden,11 inträffade under 1960-talet. Det som

utlöste den höga frekvensen av fusioner var en stark konjunktur och en stabil börsutveckling.

Fusionerna hade syftet att diversifiera företagens verksamhetsområden. Trenden att företag

skulle slås samman i konglomerat ökade medan antalet horisontella och vertikala fusioner i

väsentlig grad avtog. Ungefär 80 procent av fusionerna i USA under senare delen av 1960-

talet hade för avsikt att bilda konglomerat.12 Vid denna tidpunkt infördes en mycket strikt

lagstiftning på området. Denna försvårade vertikala och horisontella fusioner och medförde att

företag som ämnade expandera tvingades köpa in sig i andra branscher. Det som fick denna

10 SOU 1990:1, s. 111.
11 SOU 1990:1, s. 15 f.
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fusionsperiod att avta i slutet på 1960-talet var förmodligen att flera större konglomeratföretag

började ge sämre avkastning än tidigare. Dessa företag sade sig nu ha för avsikt att inrikta sig

på sin kärnverksamhet och avbryta branschblandningarna. Konglomerat avtog starkt i

samband med börsnedgångar 1969.13 Under 1970-talet förekom få fusioner men

tillvägagångssätten vid de som genomfördes var till viss del nya. Finansiella rådgivare och

finansinstitut var marknadens nya aktörer.14 Under den fortsatta historiska utvecklingen

kommer finansinstituten spela en mycket viktig roll i arbetet med att driva igenom fusioner

och i uppgiften att söka upp möjliga fusionsaspiranter. Även de första fientliga övertagandena

genomfördes under 1970-talet, något som kom att bli vanligt under den fjärde

fusionsperioden.

Den fjärde perioden inleddes i början på 1980-talet och fortsatte till 1989. Det karaktäristiska

för denna period var de fientliga företagsförvärven. Begreppet fientliga företagsförvärv

innebär att de som vill förvärva gör det utan samtycke från det uppköpta företaget. Det som

aktiverade denna fusionsperiod var även denna gång starka börser och ett mycket starkt tempo

på marknaden. Företagen motiverade sina fientliga förvärv med att om de inte agerade snabbt

skulle börsvärdet på det tilltänkta målet ha stigit så mycket att företaget inte längre skulle

anses köpvärt.

Det genomfördes några mycket stora fusioner under denna tid. I oktober 1987 kraschade

börserna, men till skillnad från tidigare krascher så avtog inte fusionerna direkt i samband

med börsfallet utan fortsatte ytterligare några år.15 Det är svårt att urskilja någon klar

skiljelinje mellan 1980- och 1990-talets fusionsvågor. Det har funnits vissa år när antalet

fusioner minskat men de har ändå förekommit i stort antal för att mot slutet av 1990-talet

accelerera och bli större än någonsin.

Fusionsaktiviteten under slutet av 1990-talet var mycket hög. Inte minst i Sverige har vi sett

prov på ett flertal stora företagssammanslagningar. Förutom att företagssammanslagningarna

har varit många till antalet har värdet på dem också varit betydande, beroende på att många

12 Gaughan, P, A, 1996, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings.
13 Rydén, B, Fusioner i svensk industri, Industriens Utredningsinstitut.
14 Gaughan, P, A, 1996, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings.
15 Gaughan, P, A, 1996, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings.
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sammanslagningar skett mellan mycket stora företag. Denna trend kan sägas gälla generellt

och internationellt.

Utvecklingen tenderar emellertid att gå nedåt i USA, medan Europa är på väg att gå om USA i

fusionsaktivitet. Anledningen till nedgången i USA anses enligt bedömare vara högre

amerikanska räntor och färre stora fusioner samt förväntade lagändringar som missgynnar

fusioner. Uppgången i Europa å andra sidan torde bland annat bero på att EU och EMU

medför en ökad rörlighet för kapital och varor vilket i förlängningen ger en ökad konkurrens.

Fusionerna under 1990-talet har varit stora, många och internationella. Att EU i viss mån har

förvandlat EU-länderna till en gemensam marknad med en gemensam valuta har troligen

bidragit till fusionstrenden i Europa. EU har ökat öppenhet och tillgänglighet. Dessutom har

flera marknader i Europa avreglerats. Avregleringen inom exempelvis telekommunikation och

transport har inneburit att vissa företag inte kunnat överleva på egen hand utan tvingats att

fusionera med något annat företag.

Under de senaste åren har det dessutom skett en globalisering av världsekonomin. Denna

utveckling har inneburit att företag inte ansett sig ha råd att avvara en viss marknad. Att

fusionera med ett företag som redan är etablerat på den marknad man är intresserad av är i

dessa fall ett snabbt sätt att komma in på denna marknad. Ytterligare en förklaring till den

eskalerande fusionstrenden torde vara att många företag har ett kapitalöverskott som bör

investeras.

Trots att fientliga företagsförvärv under det senaste decenniet har ökat i Sverige har

frekvensen förvärv ändå varit tämligen låg sett i ett internationellt perspektiv. Detta torde i

viss mån kunna förklaras av att styrelserna i svenska bolag i ett tämligen tidigt skede väljer att

samarbeta och rekommenderar aktieägarna att acceptera det fientliga anbudet. Det första

fientliga försöket till ett företagsförvärv utfördes av Beijerinvest 1979. Beijerinvest lade ett

fientligt bud på företaget Företagsfinans. Företagsfinans replikerade med ett motbud och det

fientliga förvärvet avstyrdes. Först 1985 genomförde Volvo det första fientliga förvärvet i

Sverige genom att köpa företaget Cardo. Efter denna affär har vi i Sverige fått erfara ett antal

försök till fientliga företagsförvärv, varav somliga har genomförts och andra avstyrts. Trots att
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de fientliga förvärven i Sverige under senare tid har ökat framstår frekvensen fientliga

erbjudanden ändå som liten i ett internationellt perspektiv.
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4. Allmän introduktion till företagsuppköp

Vi kommer i det följande att beskriva vilka olika former av företagsuppköp som kan företas

samt vilka motiv som ligger bakom företagsuppköp i allmänhet.

4.1 Grundläggande former av företagsuppköp

Med företagsuppköp (takeover) menas att kontrollen över ett företag överförs från en

ägargrupp till en annan. Detta kan genomföras på i huvudsak tre olika sätt. För det första kan

en grupp aktieägare ta över röstmajoriteten i ett företag genom att samla in fullmakter från

övriga aktieägare och på så sätt ta kontroll över styrelsen. För det andra kan ledningen i ett

företag köpa upp aktierna i det egna företaget. Därefter avregistreras oftast företaget från

börsen, eftersom kravet för börsnotering inte längre är uppfyllt, p.g.a. för få aktieägare.

Slutligen kan uppköp företas genom förvärv (acquisition). Vid ett förvärv köper ett annat

företag upp hela eller delar av målföretaget. Förvärv kan i sin tur företas på tre olika sätt.

Företagen kan slås ihop genom en s.k. fusion (merger). Genom en fusion absorberas

målföretaget helt av det förvärvande företaget, vilket innebär att målföretaget ej finns kvar

efter fusionen. En fusion kan också företas genom en kombination (consolidation), vilket

innebär att de två företagen gemensamt bildar ett nytt företag, med ett helt nytt namn. Därefter

överförs tillgångarna i företagen till det nybildade företaget.

Det förvärvande företaget kan köpa upp aktierna i målföretaget (acquisition of stock). Detta

går till så att företaget riktar ett anbud om köp av aktier till ledningen i målföretaget. Då

ledningen i målföretaget är välvilligt inställd till uppköpserbjudandet och kan rekommendera

sina aktieägare att godta budet, är detta det enklaste sättet att företa förvärvet på. Ett anbud

kan även riktas direkt till aktieägarna i målföretaget. Sådant erbjudande benämns oftast som

ett ömsint erbjudande (tender offer). Erbjudandet kan annonseras i dagstidningar eller genom

att ett erbjudande skickas ut till var och en av aktieägarna. Det senare är dock oftast förenat

med stora praktiska problem om uppköpet är tänkt att ske av ett större företag. Ersättning för

aktierna kan utgå genom aktier i det förvärvande företaget, genom kontanter eller genom en

kombination av dessa. Kontantersättning får anses vara minst komplicerat. Det förutsätter

dock att det förvärvande företaget har en stor andel likvida medel att ta av. Om inte företagets
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kassa skulle vara tillräcklig, kan det företa en upplåning som komplement. Nackdelen med ett

kontantvederlag är att aktieägarna i målföretaget måste skatta för sina vinster direkt i

inkomstslaget kapital. Vad sedan gäller ett andelsbyte, så medför detta att de av målföretagets

aktieägare mottagna andelarna inte beskattas förrän de realiseras i framtiden.

Slutligen kan företaget köpa upp tillgångarna i målföretaget. Precis som vid uppköpet av

aktier kan företaget välja att köpa upp alla eller delar av tillgångarna. Ett uppköp av ett

företags inkråm kan vara att föredra då det finns vissa speciella tillgångar i målbolaget som

förvärvaren vill komma åt.

Vilket uppköpsalternativ som är bäst är svårt att säga, man får se till omständigheterna i det

enskilda fallet. Ett aktieuppköp kan vara att föredra om målbolaget är lågt värderat, eftersom

priset för företaget då är lägre än det borde vara. Vidare kan ett inkråmsköp, vilket tidigare

nämnts, vara att föredra då man vill åt vissa valda delar i målföretaget.16

Förvärv av ett företag kan slutligen delas upp på tre olika sätt, med utgångspunkt i hur de

involverade företagens verksamheter är relaterade till varandra. Följande förvärv kan

urskiljas.17

Horisontella förvärv: Företaget köper upp sina konkurrenter. Företagen befinner sig alltså på

samma nivå i produktions- och/eller distributionskedjan. Motiven bakom horisontella förvärv

är oftast strävan efter monopol, skalfördelar samt olika synergieffekter. Företaget blir helt

enkelt större och starkare på marknaden. Vid expansion av företaget ut i världen kan

horisontella förvärv vara att föredra i förhållande till egen etablering, eftersom företagets risk

härigenom reduceras. Vid en ny etablering behöver företaget skaffa kunnig personal i landet,

sätta sig in i de regelverk som styr deras verksamhet etc. Dessa problem har redan tagits hand

om vid uppköp av ett i landet befintligt företag.

Konglomerat förvärv: Det uppköpande företaget vidgar sin verksamhet genom att köpa upp ett

företag som det tidigare inte har något horisontellt eller vertikalt förhållande till. Exempel på

konglomerat förvärv är när en tillverkare av skidor köper upp en tillverkare av tennisartiklar.

16 Ross, Stephen; Westerfield, Randolph; Jaffe, Jeffrey: Corporate Finance, femte upplagan, s. 759ff.
17 Lindvall, Jan: Svenska industriföretags internationella företagsförvärv – Inriktning och utfall, s. 28f.
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Förvärvet föranleds oftast av att företaget vill minska sina risker på marknaden genom ökad

diversifiering. I fallet med skidor och tennisartiklar medför uppköpet att företaget inte längre

är beroende av endast försäljningen under vintersäsongen.

Vertikala förvärv: Tidigare leverantörer eller distributörer köps upp av företaget. Företagen

har alltså ett produktmässigt samband, men är verksamma inom olika led i produktions-

och/eller distributionskedjan. Uppköpet medför att företaget får ökad kontroll över sina

produkter. Företaget kan bättre hantera problem med makt- och beroendeförhållanden som

uppkommer mellan de olika leden.

4.2 Motiv till företagsuppköp

Enligt Harvard-professorn Michael Porter finns det fyra olika skäl till varför ett företag bör

köpa upp ett annat företag.18

Det första skälet är att ägaren av företaget vill minska riskerna med sitt ägande. Med ett

diversifierat ägande blir företaget mindre känsligt för olika påverkande faktorer och den

systematiska risken minskar.

Porters andra skäl till företagsuppköp är att ägaren vill omstrukturera sitt företag. Vid ett

företagsuppköp kan det förvärvande företaget ta upp de bästa delarna av målföretaget medan

resten säljs bort. Företaget får således själv värdefulla delar till sin verksamhet och kan sälja

iväg de övriga delarna, förhoppningsvis med en vinst.

Det tredje skälet går ut på att målbolaget kan överföra kunnande till det förvärvande företaget.

Målbolaget kan ha viss kärnkompetens som det förvärvande företaget vill åt. Istället för att

företaget självt skall lägga ned stora resurser på att bygga upp kompetensen, kan det vara

billigare att köpa upp ett befintligt företag.

Det fjärde och sista motivet till företagsuppköp, enligt Porter, är att två eller flera företag

tillsammans kan dela på vissa aktiviteter. Företagen kan samordna administration,

18 Olve, Nils-Göran: Företag köper företag – En handbok i företagsförvärv, s. 23f.
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distribution, forskning- och utvecklingsarbete. Produktionen kan effektiviseras genom att

större serier kan produceras etc.

Andra motiv till företagsuppköp än de Porter nämnt, är bl.a. strävan efter tillväxt. Företaget

kan tillsammans med ett annat företag skapa nya produkter och ny teknologi på ett lättare sätt

än företaget skulle kunna gjort på egen hand. Vidare har ett större företag finansiella fördelar

gentemot två mindre företag, eftersom tillgången till kapital är billigare desto större företaget

är. Som tidigare nämnts är uppköp av godo vid internationell expansion, eftersom det oftast är

lättare att köpa ett företag med en etablerad verksamhet i ett land än att själv bygga upp

verksamheten från grunden.19

Det var tidigare vanligt i Sverige att företag köpte upp företag med befintliga förluster.

Företaget kunde sedan kvitta sina egna vinster mot målföretagets förluster. Efter kvittningen

var sedan den skattepliktiga inkomsten för företaget helt eller delvis reducerad. För att inte

företag skulle utnyttja skattesystemet och på detta vis få en otillbörlig skatteförmån har dessa

former av transaktioner på senare år reglerats i lag. Det finns numera endast en begränsad rätt

till att förlustutjämna mellan bolag i en nybildad koncern.

19 Olve, Nils-Göran: Företag köper företag – En handbok i företagsförvärv, s. 26f.
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5. Olika försvarsåtgärder – en teoretisk presentation

Den teoretiska materian kring fientliga förvärv består av en komplex redogörelse av

ekonomiska och juridiska spörsmål. Olika traditioner vad gäller synen på ett företags primära

intressen20 samt skilda juridiska regelverk länder emellan gör att strategier vid fientliga

uppköp kan skilja sig åt högst markant.21 En presentation av teorier och strategier kring

fientliga uppköp behöver av denna anledning ofta avgränsas avseende framställningens

räckvidd och precision. Antingen avgränsar man undersökningen geografiskt eller så tar man

fasta på de olika förekommande strategiernas huvudpunkter och likheter sinsemellan och

koncentrerar framställningen kring dessa. En kombination av de båda avgränsningsmetoderna

är givetvis också möjlig. Då vi i denna uppsats kommer att använda oss av fallstudier från ett

antal olika länder är en geografisk avgränsning inte fullt möjlig att genomföra. Fokus i

framställningen kommer dock att ligga på svenska och anglosaxiska förhållanden. Vi vill

poängtera att man kan erhålla en god grundläggande förståelse för olika försvarsstrategier utan

att i varje förekommande fall relatera redogörelsen till en specifik legal kontext och

ekonomisk tradition.

Ett fientligt förvärv eller erbjudande definieras vanligtvis som ett försök av ett förvärvande

företaget att ta kontroll över ett målföretag utan samtycke från målföretagets sittande

ledning.22 Det är således elementet av motvilja hos företagsledningen som karaktäriserar ett

fientligt förvärv. Däremot behöver ett fientligt förvärv inte på något sätt innebära att det

förvärvande företaget har planer på att stycka upp, sälja ut eller på andra sätt utföra för

målföretaget skadliga åtgärder. Med uttrycket försvarsåtgärd, eller motåtgärd, skall förstås

sådana åtgärder som ett företag vidtar för att motverka att kontrollen över företaget övergår till

en utomstående förvärvare utan den sittande företagsledningens samtycke. En försvarsåtgärd

kan enligt denna definition dels vara en preventiv åtgärd vidtagen för att förhindra framtida

förvärv, dels en åtgärd vidtagen som försvar efter det att ett försök till fientligt övertagande

aktualiserats.23

20 Vad som åsyftas är konflikten mellan Corporate wealth maximization framework och Shareholder wealth
maximization framework.
21 Maeijer J.M.M., Geens K., Defensive measures against hostile takeovers in the common market, s. 5 ff.
22 Se bl.a. Savela Ari, Hostile Takeovers and Directors, s.15; Gilson J. Ronald, The Law and Finance of
Corporate Acquisitions, s. 625 f.
23 Jmf Fällman Anders, Motåtgärder vid företagsförvärv, SOU 1990:1, Bilaga 1-5, s. 53.
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De preventiva åtgärderna kan ta sig en mängd olika uttryck. En uppdelning på tre

huvudkategorier kan dock göras; dels att placera aktier i det egna bolaget hos vänligt sinnade

köpare som inte bedöms acceptera ett fientligt erbjudande, dels att strukturera rättigheterna

hos aktieägarna på ett sådant sätt att det avskräcker fientliga bud, dels att placera centrala

tillgångar utanför en förvärvares räckhåll, och detta även om förvärvet i övrigt skulle lyckas24.

Preventiva åtgärder är särskilt betydelsefulla om ett bolag på marknaden betraktas som en

potentiell uppköpskandidat. Ett bolag kan sägas befinna sig i riskzonen för att bli uppköpt om

en eller flera av följande typiska omständigheter är för handen. Bolaget har den senaste tiden

uppvisat ineffektivt ledarskap samt ohörsamhet i förhållande till aktieägarna, bolaget har små

skulder och en stor kassa samt rätt ägarsammansättning.25

Vidtagna försvarsåtgärder har en stor ekonomisk betydelse för markanden och detta även om

antalet genomförda fientliga uppköp är tämligen få. De preventiva åtgärderna får nämligen

ekonomiska konsekvenser oavsett om ett fientligt förvärv inträffar eller ej. Exempelvis kan en

preventivt vidtagen försvarsåtgärd innebära en minskat marknadsvärde för ett målföretag på

grund av att aktieägarnas möjlighet att sälja aktier till en budgivare försvåras. Men en annan

möjlig utveckling är att marknadsvärdet ökar då försvarsåtgärderna leder till en konkurrens

mellan flera förvärvare vilket trycker upp priset26.

Huruvida försvarsåtgärder gynnar aktieägarna eller inte är fortfarande till stor del en olöst

fråga och kan antagligen inte besvaras generellt. Förespråkare för att vidta försvarsåtgärder

pekar på möjligheten att åtgärderna leder till uppköpsstrider mellan olika förvärvare, vilket i

längden skulle vara aktieägarna till fördel. Kritiker till försvarsåtgärder menar att dessa främst

orsakar ytterligare transaktionskostnader i samband med uppköp, en kostnadsökning som inte

på något sätt gynnar aktieägarna i målbolaget.27

Även de försvarsåtgärder som först aktualiseras efter ett fientligt erbjudande är många till

antalet.28 Man skall dock beakta att det är aktieägarna i målbolaget som utgör den högsta

24 Hopt, Wymeersch, European Takeovers Law and Practice, s. 205 f.
25 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 626.
26 Savela Ari, Hostile Takeovers and Directors, s. 18 f.
27 Weston, Chung, Hoag, Mergers, Restructuring, and Corporate Control, s. 481 f.
28 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 641 ff.
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ledningen i bolaget och att det därmed även är dessa som har att slutgiltigt avgöra om

uppköpserbjudanden skall accepteras eller ej. Ledningsgruppen kan därmed inte vidta vilka

åtgärder som helst utan bolagsstämmans samtycke. Om så ändå sker kan detta betraktas som

illojala handlingar från företagsledningens sida. Man skall komma ihåg att definitionen på ett

fientligt erbjudande är att det inte möter företagsledningens gillande. Aktieägarna behöver inte

nödvändigtvis ha samma uppfattning. Detta faktum för med sig klara begränsningar i

användandet av försvarsmetoder efter ett aktualiserat fientligt bud. Försvarsmetoder som utgör

en del av bolagets dagliga verksamhet kan dock beslutas om utan bolagstämmans samtycke,

även om givetvis också sådana metoder måste upphöra på direkt tillsägelse från aktieägarna.

Det kan finnas flera motiv till varför ledningen i ett målföretag väljer att motsätta sig ett

förvärvserbjudande. Det kan röra sig om helt personliga intressen. Efter uppköpet riskerar

ledningen att bli uppsagda och att därmed förlora social status och prestige. Men motiven kan

också vara aktieägarrelaterade och helt enkelt grunda sig på en övertygelse om att aktieägarna

skulle förlora på förvärvet. Det kan också vara så att ledningen motsätter sig budet med tanke

på företagets bästa. Syftet är att hålla bolagets rörelse intakt, och det finns en oro för vad

förvärvaren kommer att göra med rörelsen efter övertagandet. Slutligen kan ledningen

motsätta sig ett bud av hänsyn till andra intressenter som anställda, fordringsägare och

samhället i stort.29

I det följande skall, enligt vårt tycke, de viktigaste försvarsåtgärderna vid fientliga förvärv

presenteras. Utgångspunkten är tagen i befintlig litteratur på området. Redogörelsen kommer

till stora delar att vara allmän till sin natur och det presenterade teoretiska materialet kommer

att ha olika länder som underliggande referensram. I vissa fall kommer vi dock att specificera

framställningen och relatera till ett specifik legalt regelverk för att öka förståelsen. Om det

redovisade materialet i stor utsträckning är beroende av variabler som inte är kongruenta

sinsemellan kommer vi dessutom göra påpekanden för att markera de relevanta skillnaderna.

5.1 Poison pills – giftpiller

En av de mest klassiska försvarsåtgärderna går under beteckningen ”poison pills” (giftpiller),

en term som liksom många andra är hämtad från den amerikanska doktrinen. Det är också i

29 Savela Ari, Hostile Takeovers and Directors, s. 19 f.
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USA och i övriga angloamerikanska marknader som metoden med giftpiller har begagnats

mest frekvent.30 Anledningen härtill kan sökas i legala hinder som försvårar eller omöjliggör

användandet vid andra geografiska marknader.31 Ett giftpillerförsvar kan karaktäriseras som

en försvarsåtgärd som bäst vidtas innan ett fientligt bud är lagt, även om också senare

lanseringar kan förekomma.32 Huvudsyftet är således att verka preventivt. Tanken bakom ett

giftpiller är att medföra en ökning i förvärvskostnader för det uppköpande bolaget i en sådan

utsträckning att den tilltänkta transaktionen blir olönsam.

Det finns en mängd varianter av ett giftpillerförsvar men den grundläggande idén är den

samma dem emellan. Ett giftpiller utgörs av en till aktieägarna i målföretaget tilldelad

rättighet, i form av ett värdepapper, som kan tas till bruk under förutsättning av en viss

händelse, ofta då förekomsten av ett fientligt bud. Som exempel kan nämnas utgivande av

konvertibla skuldebrev förenade med teckningsrättsoptioner med möjlighet till konvertering

vid uppkomsten av ett fientligt bud.

Anledningen till att giftpiller inte verkar avskräckande även på välkomna förvärvserbjudande

står att finna i att ledningen i målföretaget oftast kan återköpa de tilldelade rättigheterna till ett

nominellt pris eller förändra villkoren för giftpillerna så att det inte längre medför ökade

kostnader. Sådana åtgärder förtar därmed effekten av giftpillret och öppnar upp en möjlighet

för förhandling mellan den fientlige förvärvaren och målbolagets ledning om ett eventuellt

avlägsnade av giftpillerna.33

5.1.1 Call plans

Den absolut vanligaste varianten av giftpiller utgörs av s.k. ”call plans”. Dessa kan beskrivas

som ett, via utdelning, utgivande av optioner där rättighetsinnehavaren under vissa

förutsättningar tilldelas en möjlighet att förvärva aktier till ett rabatterat pris34. Man skiljer i

huvudsak mellan två typer av ”call plans” beroende på åt vilket håll optionsinnehavarens

rättigheter riktar sig, mot målföretaget eller det förvärvande bolaget. I båda fallen erhåller

30 Oxelheim Lars, Routes to equity market integration – the interplay between politicians, investors and
managers, s. 205 ff.
31 För svenskt vidkommande se SOU 1990:1, s. 73 ff.
32 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 637.
33 Weston, Chung, Hoag, Mergers, Restructuring, and Corporate Control, s. 505.
34 Ferrara, Brown, Hall, Takeovers Attack and Survival a Strategist’s manual, s. 337 ff.
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rättighetsinnehavarna en möjlighet att ta del av den vinst som förvärvaren kan tänkas göra

med anledning av uppköpet och dessutom till underpris.

Inåtriktade giftpiller eller ”flip-in poison pills” innebär att optionsinnehavaren vid utlösandet

av den latenta rättigheten får en möjlighet att teckna aktier i målföretaget till en mycket

förmånlig kurs (deep in the money).35 Den uppnådda effekten av ett sådant tillvägagångssätt

är tvåfaldig. Det primära syftet är att få till stånd en utspädning av det förvärvande företagets

aktieinnehav som skall resultera i att denne inte längre innehar en kontrollpost i målföretaget.

Men vid sidan av denna effekt innebär också den förmånliga köpeskillingen för

optionsinnehavarna vid utnyttjandet av optionen att dessa gör en vinst på uppköparens

bekostnad. De får del av företaget medelst en betalning som understiger det värde som deras

nya innehav betingar. Vinsten optionsinnehavarna gör täcks av en motsvarande förlust för

övriga aktieägare, vilket oftast kan likställas med det förvärvande företaget.

Den andra av de huvudsakliga ”call plans” varianterna är ”flip-over poison pills” eller

utåtriktade giftpiller. Här riktar sig de av målföretaget utfärdade teckningsoptionerna mot det

uppköpande bolaget och innebär en rätt för innehavarna att förvärva aktier i detta bolag efter

ett genomfört maktövertagande. Även här är tanken att köpeskillingen skall komma att ligga

betydligt under markandsvärdet och därmed automatiskt innebära en ökad kostnad för det

uppköpande bolaget.36 Transaktionen innebär att det övertagande bolaget får dela med sig av

företagets andelar till ett underpris. En kostsam utspädning är därmed oundviklig. Metoden

förutsätter dock en fusion bolagen emellan samt att flip-over bestämmelsen iakttages av det

övertagande bolaget. Något som endast torde kunna uppnås genom att målföretaget i sin

bolagsordning har villkorat ett eventuellt samgående med att optionsavtal av denna typ

uppfylles.37

5.1.2 Put plans

Historiskt sätt är giftpiller tillhörande kategorin ”put plans” inte lika vanliga som ”call plans”

men under vissa specifika omständigheter är de ändå tämligen vanliga. ”Put plans” används

oftast när ett målbolag behöver skydda sig emot specifika budgivare. Giftpillret består i ett

35 Weston, Chung, Hoag, Mergers, Restructuring, and Corporate Control, s.506 ff.
36 Ferrara, Brown, Hall, Takeovers Attack and Survival a Strategist’s manual, s. 338 ff.
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utfärdande av säljoptioner från målbolaget till aktieägarna, oftast i form av utdelning.

Säljoptionen berättigar innehavarna att sälja aktier i målbolaget till målbolaget självt vid

händelse av att en tredje part förvärvar mer än en viss specificerad andel i bolaget och

samtidigt inte erbjuder att förvärva återstående andelar till ett viss specificerat pris.38 Detta

pris, som dessutom oftast också utgör lösenpriset för säljoptionen, är väldigt högt vilket

resulterar i att det förvärvande företaget under alla omständigheter kommer att starkt

missgynnas av giftpillret. Antigen får de betala ett överpris för återstående aktier eller så

kommer det bolag de köper upp att betala samma överpris med i princip samma följder som

resultat. Vad man skall vara medveten om är att ”put plans” är juridiskt tveksamma i många

juridiska system, bl.a. det svenska, men även vissa amerikanska delstater har ogiltigförklarat

giftpiller av denna typ.

5.1.3 Exploding poison pills

Ytterligare en variant av giftpiller är den högst effektiva metod som går under benämningen

”the exploding poison pill”.39 Även här, som vid alla giftpiller, utfärdar målbolaget en

optionsrätt till aktieägarna, i det här fallet en rätt att förvärva preferensaktier med rätt till

särskilt hög utdelning. Lösenpriset är dock så högt att ingen väljer att utnyttja rättigheten till

en början. När sedan ett fientligt förvärv sker exploderar rättigheterna och möjliggör nu

konvertering till preferensaktier utan att något vederlag överhuvud erlägges. Framtida

utdelning i bolaget kommer därför med nödvändighet bli väldigt hög. Syftet är givetvis att

dessa kostnader skall avskräcka potentiella uppköpare.

5.2 Golden parachutes – fallskärmsavtal

En möjlig försvarsåtgärd för ett målföretag är att upprätta avtal med sina högsta tjänstemän

om extremt förmånliga avgångsvederlag, s.k. golden parachutes (fallskärmsavtal).

Avtalskonstruktionen är av sådan art att vid en viss händelse, t.ex. ett fientligt förvärv, ges den

sittande företagsledningen i målföretaget rätt till generösa avgångsvederlag om de lämnar sin

anställning och detta oavsett om de sker på egen begäran eller efter uppsägning.40 Detta är en,

37 Vad gäller specifikt svenska förhållanden se SOU 1990:1, s. 74.
38 Ferrara, Brown, Hall, Takeovers Attack and Survival a Strategist’s manual, s.355 ff.
39 Cooke E. Terence, Mergers and Acquisitions, s. 242 f.
40 SOU 1990:1, s. 79.
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speciellt i USA, vanligt förekommande företeelse hos bolag som bedömer sig vara potentiella

uppköpskandidater. Försvarseffekten består i att ett eventuellt förvärv blir mer finansiellt

betungande för det förvärvande företaget än vad som varit fallet om de generösa

fallskärmsavtalen inte hade ingåtts.

Frågan är dock i vilken utsträckning dylika fallskärmsavtal verkligen verkar förhindrande på

förvärvande bolag. Det är bara under förutsättning att förekomsten av fallskärmsavtalet

innebär en märkbar kostnadsökning för det förvärvande bolaget som åtgärden kan sägas vara

effektiv såsom motmedel.41 Ofta är emellertid fallet att fallskärmsavtalen, sina stora summor

tilltrots, endast utgör en bråkdel av de totala kostnader som är förknippade med ett

övertagande. Vidare kan fallskärmsavtal ha andra syften än att utgöra försvarsåtgärder mot

fientliga uppköp, bl.a. kan de ses som ett konkurrensmedel i strävan att knyta de mest

kompetenta personerna till företagets ledning, eller helt enkelt vara en garanti för att ledningen

överväger uppköpserbjudanden utan att ta hänsyn till sin egen fortsatta anställning.

Fallskärmsavtalen blir med detta betrakelsesätt en lösning på eventuella intressekonflikter

mellan målbolagets ledning och målbolagets aktieägare i förhållande till

uppköpserbjudandet.42 Dock kan nog sägas att fallskärmsavtal i kombination med andra

försvarsåtgärder kan göra sitt för att avskräcka potentiella uppköpare.

Ett till fallskärmsavtal närbesläktat fenomen är de avtal som går under benämningen

”pensionsfallskärmar”. Denna avtalsform kompenserar inte topptjänstemännen utan istället

förmånstagarna för bolagets pensionsplan. Strukturen är en ökad pensionsutbetalning från

pensionsfonderna vid händelse av ett fientligt förvärv. Syftet är som vanligt att fördyra

uppköpet men också att omkullkasta den frestelse som stora pensionsfonder i sig kan vara för

uppköpande företag.43

41 Ferrara, Brown, Hall, Takeovers Attack and Survival a Strategist’s manual, s. 453 ff.
42 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 670 f; Cooke E. Terence, Mergers and
Acquisitions, s. 240 f.
43 Ferrara, Brown, Hall, Takeovers Attack and Survival a Strategist’s manual, s. 454 f.
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5.3 White Knight – en räddare i nöden och crown jewels – kronjuveler

5.3.1 White Knight

En försvarsmetod som inbegriper en mängd olika varianter kan sammanfatts under den

amerikanska termen ”white knight defense”. Denna försvarsmetod kan användas i preventivt

syfte men även aktualiseras först sedan ett fientligt förvärvserbjudande uppkommit. Något

förenklat kan försvarsåtgärden beskrivas som att målbolaget vänder sig till ett annat, ur

målbolagets synvinkel, mer vänligt sinnat företag för att istället förvärvas av detta bolag eller i

vart fall inleda ett nära samarbete. Anledningen till att man söker sig till en vit riddare kan

vara många; riddaren erbjuder en högre köpeskilling, riddaren har för avsikt att behålla

målbolaget intakt medan den fientlige förvärvaren är inställd på likvidation eller utförsäljning,

riddaren har bättre förutsättningar för att driva målbolagets rörelse. Ett målbolag kan även

vända sig till en vit riddare enbart för att få tillstånd en budgivningstävling.44

Att inträdda som ny budgivare efter så pass kort förberedelsetid som ofta kan vara fallet för en

vit riddare är riskfyllt. Någon konventionell granskning av förvärvskandidaten har då inte

hunnit ske.45 Av denna anledning kräver därför den vita riddaren ofta någon form av

kompensation för sina tjänster. Att förvärva målbolaget till en större premie än vad den

fientlige förvärvaren erbjuder är också ett kostsamt agerande och betraktat isolerat inte alltid

lönsamt för riddaren46. Därför brukar målbolag vid kontakten med potentiella vita riddare

erbjuda dem s.k. ” crown jewel lock-up options” (inlåsningsavtal) innebärande att den vita

riddaren garanteras målbolagets huvudsakliga tillgångar.

5.3.2 Crown jewels

Det är inte ovanligt att ”crown jewel lock-up options” används tillsammans med en vit riddare

utan att riddaren för den skull själv skall förvärva målbolaget. ”Crown jewels” eller

kronjuveler kan beskrivas som särskilt värdefulla tillgångar hos ett företag.47 Ett

tillvägagångssätt är då att avyttra kronjuvelerna men i övrigt bibehålla företaget intakt.

Konstruktionen är då sådan att ett avtal upprättas mellan målbolaget och den vita riddaren, där

44 Ferrara, Brown, Hall, Takeovers Attack and Survival a Strategist’s manual, s. 461 ff.
45 Olve Nils-Göran, Företag köper företag, s. 80.
46 Cooke E. Terence, Mergers and Acquisitions, s. 237.
47 Cooke E. Terence, Mergers and Acquisitions, s. 238 f.
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i och för sig äganderätten till kronjuvelstillgångarna kvarstannar hos målbolaget, men där den

vite riddaren ges en option på tillgångarna vid händelse av ett fientligt förvärv.48 Ett

inlåsningsavtal av denna typ kan således i sig sägas utgöra en försvarsåtgärd. Det är t.o.m. så

att det ofta kan vara just de s.k. kronjuvelstillgångarna som tilldrar sig intresse från olika

förvärvande bolag. Om det då redan är avgjort att de huvudsakliga tillgångarna är låsta till ett

annat bolag kan detta få en mycket avskräckande effekt.49 En annan konstruktion är att

försäljning av kronjuvelerna sker till den vite riddaren direkt vid det fientliga erbjudandet men

att målbolaget tilldelas en option att återköpa tillgångarna om inte förvärvet går igenom.

Effekten av de båda alternativen är dock den samma.

En mer extrem variant av ett kronjuvelsförsvar är den försvarsstrategi som brukar benämnas

den brända jordens taktik (scorched earth). Försvarsåtgärdens primära syfte är att genom olika

transaktioner och åtgärder försämra företagets värde för den fientlige uppköparen i en sådan

grad att denne inte längre finner målbolaget intressant som förvärvsobjekt50. Som exempel

kan nämnas utförsäljning av tillgångar till under marknadsmässiga priser. Givetvis riskerar en

sådan strategi också att bli väldigt kostsam för målbolaget självt och är därmed tveksam ur ett

aktieägarperspektiv.

5.4 Återköp av egna aktier

Att ett målbolag förvärvar sina egna aktier såsom en försvarsåtgärd mot fientliga erbjudanden

har varit vanligt förekommande i ex. USA under lång tid. Tidigare har det varit ett totalt

förbud mot återköp av egna aktier i Sverige.51 I samband med förändrad lagstiftning i Sverige,

som trädde i kraft den 10 mars 2000, som i viss utsträckning tillåter återköp av egna aktier kan

metoden, om än ej fullt ut, användas även här. Återköpen kan ske på den öppna markanden,

via offentliga erbjudanden samt efter privata förhandlingar.52

Återköp av egna aktier kan vara en ren preventiv försvarsåtgärd ägnad att reducera risken för

att några fientliga uppköpserbjudanden överhuvud inträffar. Redan det förhållandet att ett

48 Savela Ari, Hostile Takeovers and Directors, s. 288.
49 Ferrara, Brown, Hall, Takeovers Attack and Survival a Strategist’s manual, s. 471.
50 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 658 ff.
51 bl.a. SOU 1990:1 s. 81 f.
52 Ferrara, Brown, Hall, Takeovers Attack and Survival a Strategist’s manual, s. 395 f.
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återköp av egna aktier kommer att reducera de likvida medlen i målbolaget kan medföra att

bolaget blir mindre attraktivt som uppköpsobjekt. Andra mer allmänna motiv bakom återköp

av egna aktier kan vara att få upp kursen på aktierna och därmed tvinga en eventuell

förvärvare av bolaget att höja sin erbjudna köpeskilling samt att minska tillgången av

målbolagets aktier på den öppna markanden.53

5.4.1 Greenmail

Ett mer sofistikerat användande av försvarsåtgärden går under beteckningen greenmail.54 En

sådan strategi går ut på att förvärva sina egna aktier från den fientliga förvärvaren efter ett

aktualiserat fientligt bud. Man köper således tillbaka de aktier som förvärvaren precis köpt

såsom ett led i övertagandet av målbolaget. Tanken är att förmå förvärvaren att avsluta sitt

försök till uppköp. För att överhuvud nå köpslut med förvärvaren måste målbolaget återköpa

aktierna med hjälp av en stor premie.55 Detta får till följd att användandet av greenmail som

försvarsåtgärd ofta är skadligt för övriga aktieägare då premiens storlek är så pass hög att

köpeskillingen överstiger aktiens verkliga värde. Av denna anledning har i många länder

införts förbud eller restriktioner som träffar denna typ av transaktioner.56 I Sverige kan

åtgärden sägas vara tveksam redan till följd av principen om aktieägarnas likabehandling.

I samband med återköpen av aktier ingås vanligen ett s.k. ”standstill agreement” mellan

målbolaget och den fientlige förvärvaren.57 Avtalet innebär att den fientlige förvärvaren

utfäster sig att inte återigen försöka överta målbolaget under en viss specificerad tidsperiod

(ex. 10 år). Utan ett sådant avtal skulle återköpen vara ganska meningslösa om den fientlige

förvärvaren bara hade att initiera övertagandet ytterligare en gång.

Trots förekomsten av standstill agreements så har greenmail anklagats för att vara ett

ineffektivt försvar mot fientliga uppköp.58 Resonemanget går ut på att om målbolaget har visat

sig villigt att återköpa aktier från en fientlig förvärvare till en hög premie, vad hindrar då en

annan fientlig förvärvare att försöka uppnå samma effekt. Ett användande av greenmail lockar

53 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 652 f.
54 Jmf blackmail (utpressning)
55 Savela Ari, Hostile Takeovers and Directors, s. 281.
56 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 658.
57 Weston, Chung, Hoag, Mergers, Restructuring, and Corporate Control, s. 515 f.
58 Ferrara, Brown, Hall, Takeovers Attack and Survival a Strategist’s manual, s. 413 f.
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sålunda till sig ytterligare uppköpare och kan därmed bli kontraproduktivt. Fenomenet brukar

beskrivas som ”double dipping”.

Försvarsåtgärden är vidare unik i den meningen att den kan sägas vara förmånlig för den

fientliga förvärvaren. Genom den erbjudan premien kommer förvärvaren omedelbart att

realisera en vinst på genomförda förvärv, något som knappast annars vore möjligt. Det kan

t.o.m. vara så att återköpen med premie är en bättre utveckling än vad förvärvaren kunnat

räkna med vid ett genomfört uppköp. Under alla omständigheter är det helt upp till

förvärvaren att avgöra om återköpserbjudandet skall accepteras eller om försöket till

övertagande skall fortsätta. Sammanfattningsvis en gynnsam försvarsåtgärd för den fientlige

förvärvaren.59

5.5 Pac-man defense – aktieförvärv i det förvärvande företaget

Denna försvarsåtgärd har blivit uppkallad efter ett populärt dataspel vars syfte är att äta

motståndaren innan denne äter dig. Liknelsen med den här aktuella försvarsåtgärden är

slående. Försvarsåtgärden går nämligen just ut på att målbolaget själv förvärvar aktier i det

förvärvande bolaget. Det skall dessutom göras med sådan hastighet och i en sådan omfattning

att det initialt förvärvande bolaget blir övertaget av målbolaget innan det motsatta hinner

inträffa.60 Således att äta istället för att ätas.

Ofta kan det räcka för målbolaget att förvärva en s.k. praktisk röstmajoritet i det förvärvande

bolaget för att därefter få till stånd en extra bolagsstämma med syftet att avsätta ledningen

eller på annat sätt avstyra det fientliga erbjudandet mot det egna företaget.61 Juridiska regler

kan också få den effekten att Pac-man försvaret blir lyckosamt. Många länder har lagstiftning

som inte tillåter att ett dotterbolag förvärvar aktier i moderbolaget, i varje fall inte i någon

större utsträckning. Det bolag som går segrande ur Pac-man duellen kommer då med

automatik att förhindra det andra bolaget att förvärva aktier i det egna bolaget, vilket numera

alltså utgör moderbolaget i en nybildad koncern. I exempelvis Sverige kan Pac-man försvaret

begagnas på sådant vis.

59 Savela Ari, Hostile Takeovers and Directors, s. 281.
60 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 673.
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Ett Pac-man försvar är således på många sätt ett effektivt försvarsmedel. En stor nackdel med

försvarsmetoden är dock att den förutsätter att det finns gott om kapital i målbolaget som kan

användas till förvärv av aktier. Det kan i dessa sammanhang röra sig om betydande summor

vilket för många företag utesluter användandet av metoden.

5.6 Litigation – rättsliga åtgärder

Ytterligare en försvarsåtgärd som först kan aktualiseras efter ett fientligt bud är att vidta

rättsliga åtgärder. Användandet av denna försvarsåtgärd skiljer sig fundamentalt åt mellan

exempelvis USA och Sverige. I USA har den beskrivits som den enskilt mest använda

försvarsåtgärden efter ett aktualiserat fientligt bud.62 Som kontrast kan nämnas att det t.o.m. är

tveksamt om rättsliga åtgärder överhuvud kan klassificeras som en försvarsåtgärd i legala

miljöer som liknar de svenska.63

För att belysa det senare påståendet skall en uppdelning i två kategorier av rättsliga åtgärder

göras. Dels de som har en verklig materiellt berättigad grund och där den rättsliga processen

endast är ett medel för att komma till sin rätt, dels de som initierats av andra skäl och där

processen både är mål och medel i sig, såsom ett sätt att orsaka ökade kostnader för

motparten.64 Den första typen av rättsliga åtgärder kan knappast inrymmas under definitionen

av försvarsåtgärder. Förfarandet är snarast att se som en legitim juridisk respons mot en

regelöverträdelse av något slag. Den andra typen, där huvudsyftet alltså är att orsaka ökade

kostnader eller andra olägenheter för motparten, får däremot ses som en genuin

försvarsåtgärd.

I Sverige och de flesta övriga kontinentaleuropeiska länder är det i princip inte möjligt att

initiera processer där det enda syftet är att orsaka ökade kostnader för motparten. Saken är

nämligen den att en förlorande part har att betala även motpartens rättegångskostnader.

Därmed blir själva syftet med försvarsåtgärden i grunden förfelat. Om inte processen hade

några egentliga materiella skäl för sig är risken för förlust stor och därmed skulle motparten

61 SOU 1990:1 s. 80 f.
62 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s 642.
63 Denna uppfattning är vår egen och saknar direkt stöd i befintlig litteratur. Att märka är dock att inget i
litteraturen emotsäger påståendet som får anses vara väl underbyggt.
64 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 642.
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undkomma utan ökade kostnader, tillföljd av bestämmelserna om rättegångskostnader. Dock

skall uppmärksammas möjligheten att använda sig av civilprocessuella säkerhetsåtgärder på

ett sätt som skulle kunna betraktas som en försvarsåtgärd. En civilprocessuell säkerhetsåtgärd

är en processrättslig möjlighet att innan själva processen tar sin början få till stånd sanktioner

mot sin motpart som kan vara väldigt ingripande för denne. Den rättsliga prövningen kan av

naturliga skäl inte vara lika ingående under summariska prövningar av denna typ varför det

kan tänkas att även mindre materiellt berättigade stämningar kan nå framgång vid detta

interimistiska skede.65 Även om den förfördelade parten kommer till sin rätt under

huvudprocessen, med eventuella skadestånd som kompensation, kan irreparabla skador ha

uppkommit tillföljd av de vidtagna civilprocessuella säkerhetsåtgärderna. I vilken utsträckning

denna metod verkligen kan användas som försvar vid fientliga uppköp är inte klarlagt men

möjligheten torde finnas.

I USA däremot får varje part stå för sina egna rättegångskostnader oavsett utgång i målet.

Denna rättsliga differens får betydande konsekvenser vad gäller möjligheten att använda sig

av rättsliga åtgärder som ett genuint försvar mot fientliga bud. I USA kan man således orsaka

betydande kostnader för motparten enbart genom att starta en process och tvinga motparten att

försvara sig och detta även om saken verkar vara materiellt oberättigat. Av denna anledning

används också litigation frekvent i USA just för dessa ändamål. I samband med ett fientligt

erbjudande stämmer målbolaget det förvärvande bolaget. Grunderna för stämningen kan

variera men är vanligtvis tämligen grundlösa. Ändå kommer ökade kostnader uppstå för det

förvärvande bolaget som i värsta fall drar sig ur affären för att undvika konflikten. Förutom de

direkta rättegångskostnaderna uppstår även kostnader till följd av förseningar vad gäller det

tilltänkta uppköpet samt psykologisk stress.66

5.7 Bolagsordningen vid fientliga företagsförvärv

Försvarsåtgärder som införs i bolagsordningen, s.k. ”shark repellents” (hajburar), måste

anpassas till det aktuella landets lagstiftning. Genom att beakta ett lands lagstiftning vad gäller

regler i bolagsordningen ges möjlighet till en djupare analys av hur hajburar bör utformas,

något som inte är möjligt vid en allmängiltig beskrivning av ”shark repellents” i flera länder.

65 För en utförlig genomgång av missbruk av civilprocessuella säkerhetsåtgärder se Sundblad Martin, Missbruk
av civilprocessuella säkerhetsåtgärder, examensarbete i processrätt, ht 1999.
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Framställningen i denna del kommer därför att inriktas på möjligheterna till hajburar i

Sverige.

Bolagsstämman är det högsta organet i ett aktiebolag.67 Den har kompetens att besluta om i

princip allt som rör aktiebolaget.68 Stämman fattar emellertid främst beslut angående

bolagsinterna frågor och är ensamt beslutande när det gäller ändringar av bolagsordningen.

Vid bildandet av ett aktiebolag skall ett förslag till bolagsordning upprättas. På den därefter

följande konstituerande stämman kommer detta förslag att bli bolagets gällande

bolagsordning, om det därvid inte görs några ändringar.69 För att därefter ändra

bolagsordningen krävs som tidigare nämnts bolagsstämmans beslut. Huvudregeln är härvid att

det för ändring krävs två tredjedelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid

stämman företrädda aktierna. Vissa beslut bl.a. om aktieägares rösträtt kräver biträde av

samtliga närvarande på stämman och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av

samtliga aktier i bolaget.70

En form av försvarsåtgärder som införs innan bud läggs är de som skrivs in i målbolagets

bolagsordning, s.k. hajburar.71 Som begreppet antyder skall åtgärden hålla potentiella

uppköpare borta. Åtgärden är alltså preventiv och införs före ett angrepp har inletts. Eftersom

en ändring av bolagsordningen som ovan beskrivits är en ganska omfattande åtgärd är denna

försvarsstrategi inte något som kan genomdrivas i en akut situation. Eftersom kravet för

ändringar i bolagsstämman är så högt ställda omöjliggör detta ett införande av hajburar när väl

ett angrepp har påbörjats. Det är knappast realistiskt att med kort varsel samla stämman för att

med majoritetens samtycke genomföra förändringar i bolagsordningen, i vart fall inte om det

rör sig om ett börsnoterat bolag. Dessutom har förmodligen det angripande bolaget innan

målbolaget hunnit sammankalla sin stämma kunnat köpa upp en tillräckligt stor post aktier för

att förhindra ändringar i bolagsordningen. Införandet av hajburar kräver alltså som huvudregel

god framförhållning.

66 Gilson J. Ronald, The Law and Finance of Corporate Acquisitions, s. 648.
67 SOU 71:15, s. 219.
68 Vissa undantag kan emellertid återfinnas. Dessa rör bl.a. frågor om utseende av verkställande direktör och
utdelning från bolaget.
69 Aktiebolagslag (1975:1385) 2 Kap.
70 Aktiebolagslag (1975:1385) 9 kap.
71 Ferrara, Takeovers Attack and survival a strategist’s manual, s. 319.
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Att införa klausuler i bolagsordningen är knappast något som omöjliggör ett fientligt uppköp

men det kan i vart fall vara ett moment som försvårar och gör förvärvet väsentligt dyrare för

det angripande bolaget. Genom klausuler i bolagsordningen kan försvaret inriktas mot att dels

försvåra för köparen att förvärva aktier, dels att försvåra för angriparen att få kontroll över

stämman.72

5.7.1 Försvåra förvärv av aktier

Huvudregeln inom svensk aktiebolagsrätt är att alla överlåtelser och förvärv av aktier skall

vara tillåtna. Aktiebolagslagen ger emellertid vissa möjligheter att begränsa denna huvudregel.

Detta kan ske genom ett s.k. lösningsförbehåll73 vilket innebär att en köpare måste anmäla sitt

köp till bolagets styrelse. Styrelsen kan sedan med beaktande av vem köparen är avgöra

huruvida de vill köpa aktierna. Av bolagsordningen skall det framgå vem som är

lösningsberättigad eller på vad sätt det skall avgöras vem som är lösningsberättigad,

exempelvis genom lottning eller turordningslistor. Vid införande av ett lösningsförbehåll i

bolagsordningen krävs ett högre majoritetskrav med bifall från samtliga på stämman, vilka

även måste företräda minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. När väl ett

lösningsförbehåll är infört i bolagsordningen är huvudregeln att samtliga aktieöverlåtelser

kommer att omfattas av lösningsförbehållet. Alla köpare är således skyldiga att meddela

bolaget vid förvärv av aktier. Från denna huvudregel kan emellertid undantag göras genom att

det införs klausuler i bolagsordningen som mer specifikt reglerar vilka köparkategorier eller

t.o.m. vilka specifika personer som får köpa aktier utan skyldighet att först meddela bolaget.

Genom att lösningsförbehållet kan riktas mot specifika personer blir det mycket effektivt,

speciellt med tanke på att det då kan inriktas mot ägare som har en stor post i bolaget. Denna

senare strategi omöjliggörs naturligtvis när ägaren erhållit en viss procent av rösterna i

bolaget.

Stockholms fondbörs uppställer ett krav på att registrerade aktier skall vara fritt överlåtbara.

Detta innebär att bolag inte kan införa lösningsförbehåll på aktier som är registrerade vid

fondbörsen. Eftersom ett bolag kan ha flera aktieslag kan detta problem emellertid lösas

genom att lösningsförbehållet kopplas till en röststark aktie som inte är registrerad vid

72 Cooke E. Terence, Mergers and Acquisitions, s. 242.
73 En vedertagen synonym till detta begrepp är även hembud.
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fondbörsen. För att införskaffa riskvilligt kapital kan bolaget samtidigt ha en mindre röststark

B-aktie registrerad vid börsen.74

Den nu framförda försvarsstrategin, att införa ett lösningsförbehåll, innebär att kontrollen över

ägandet i bolaget ökar. Styrelsen kan reglera både oönskade ägares kontroll och existerande

ägares eventuellt ökande kontroll genom nyförvärv. På detta sätt finns det härvid alltså även

en möjlighet att reglera den interna maktbalansen i bolaget. Det problem som uppkommer är

emellertid att det i flertalet fall, när det rör sig om stora börsnoterade bolag, handlar om

mycket stora summor pengar för att köpa de aktier som erbjuds genom lösningsförbehållet.

Om de lösningsberättigade inte kan frambringa tillräckligt med likvida medel faller därför

denna försvarsstrategi.

5.7.2 Försvåra kontroll över bolaget

I det fall den ovan beskrivna strategin om lösningsförbehåll misslyckas och det angripande

företaget lyckas köpa aktier finns det andra åtgärder genom bolagsordningen att tillgripa. De

möjligheter som kvarstår är främst att fördröja eller försvåra kontrollen över bolaget. Detta

kan ske genom olika rösträtt för olika aktieslag.75 Genom att ge ut röststarka aktier kan vissa

personer behålla kontrollen över bolaget utan att behöva investera lika mycket kapital.76

Bolaget kan dessutom få in riskvilligt kapital utan att mista kontrollen över bolaget genom att

utge aktier med ett lägre röstvärde. Genom att utge ett stort antal aktier med ett lägre röstvärde

riskerar emellertid bolaget att ett fientligt företag skaffar sig ett så stort innehav att de i vart

fall kan blockera beslut och därmed göra arbetet inom bolaget svårare. Det finns även

möjlighet att införa en skillnad i rösträtt knuten till vissa specifika frågor. Det skulle alltså

vara möjligt att införa en differentierad rösträtt som endast aktualiseras vid offentliga

erbjudanden.77

I Nederländerna har det utvecklats en intressant regel. Denna innebär att företagen har

möjlighet att genom s.k. ”depositary companies” skilja aktiernas ekonomiska rättigheter från

dess rösträtt. I de flesta av de stora holländska börsföretagen har en del av aktierna emitterats

74 Enligt svensk aktiebolagsrätt får den maximala rösträttsskillnaden mellan aktieslagen i ett bolag vara 10 röster.
75 Ferrara, Takeovers Attack and survival a strategist’s manual, s. 374, 375.
76 Ferrara, Takeovers Attack and survival a strategist’s manual, s. 333.
77 SOU 1986:23 s. 44.
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till en ägargrupp som styr företaget och resten av aktierna till ett ”depositary company”. The

depositary company emitterar därefter till allmänheten ”depositary reciepts” som är ett slags

kvitto på de deponerade aktierna. Kvittot, som omsätts på börsen istället för aktiebreven, ger

rätt till utdelning, men saknar rösträtt.78 The deppositary company och ägargruppen

kontrollerar således hela företaget. Detta är naturligtvis ett mycket effektivt tillvägagångssätt

för att behålla kontrollen över bolaget. I Sverige och i flera andra länder ges emellertid inte

möjlighet att utge aktier utan röstvärde. Den svenska aktiebolagslagen tillåter en maximal

skillnad på tio rösträtter mellan aktieslagen. Strategin är således inte lika effektiv i sin

tillämpning i Sverige som i Nederländerna.

Metod 1. Reglering av hur länge styrelsen kan sitta kvar

Det förvärvande bolagets övertagande av kontrollen av bolaget kan även hindras genom olika

åtgärder för att hindra tillsättandet av en ny styrelse.79 Genom att hindra eller begränsa det

förvärvade företagets möjligheter att avsätta den gamla styrelsen och tillsätta en ny görs

målföretaget mindre attraktivt.80 Detta kan praktiskt utföras genom att målföretagets

bolagsordning ändras så att styrelseledamöterna väljs på fyra år istället för ett år, som är det

vanliga. I bolagsordningen föreskrivs det dessutom att styrelsen inte kan avsättas i förtid annat

än med nio tiondelars majoritet. Ändringen av en sådan klausul i bolagsordningen kräver nio

tiondelars majoritet.81

Om ägarmajoriteten skiftar i målföretaget under innevarande mandatperiod måste förvärvaren

antingen övertyga styrelseledamöterna att frivilligt ställa sina platser till förfogande eller så

tvingas förvärvaren avbida mandatperiodens slut innan nyval kan förrättas.82

Denna strategi förutsätter således att tre ändringar i bolagsordningen införs. Mandatperioden

förlängs till den maximala på fyra år. Det införs kvalificerad majoritet för att stämman skall

kunna avsätta styrelsen i förtid,83 detta kan normalt ske med enkel majoritet. Slutligen införs

en bestämmelse om att regeln om att styrelseledamöter endast kan avsättas med kvalificerad

majoritet endast kan ändras med mycket kvalificerad majoritet. Genom dessa ändringar i

78 SOU 1990:1 s. 59.
79 Gilson Ronald J. The law and finance and corporate acquisitions, s. 633.
80 Ferrara, Takeovers Attack and survival a strategist’s manual, s. 335.
81 SOU 1990:1, bil 1-5, s. 65.
82 SOU 1990:1, bil 1-5, s. 65.
83 Cooke, Terence E, Mergers and Acquisitions, s. 242.
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bolagsordningen kommer den sittande styrelsen att ha ett mycket gott skydd mot en ny

ägare.84

Metod 2. Staggered board

En strategi för att ytterligare fördröja en fientlig förvärvares möjligheter att få kontroll över

styrelsen är att styrelsen väljs successivt, s.k. staggered board.85 Mandattiden för en ledamot är

högst fyra år. 86 Genom att styrelsen väljs successivt får inte den fientlige förvärvaren kontroll

över bolaget förrän samtliga ledamöters mandatperiod har gått ut. Om det köpande bolaget vill

avsätta styrelsen krävs 50 % av rösterna på stämman.87 Det är därför effektivt att kombinera

denna bestämmelse om successivt väljande av styrelse med ett större majoritetskrav för att

avsätta styrelsen. Ett sådant krav skall skrivas in i bolagsordningen.

Exempel: Målföretagets styrelse består av nio styrelseledamöter. Dessa är indelade i tre

grupper om tre styrelseledamöter i varje grupp. Styrelseledamöterna väljs på tre år. På

ordinarie bolagsstämma förrättas endast nyval av tre styrelseledamöter. Genom denna

valprocedur krävs det att en ny majoritetsägare inväntar två ordinarie bolagsstämmor innan

denne kan besätta en majoritet av styrelsen och därmed få kontroll över bolaget.88

Det är viktigt att denna metod precis som den senast beskrivna metoden kombineras med krav

på kvalificerad majoritet vid avsättande av styrelseledamöter i förtid och att bolagsordningen i

denna del inte kan ändras av stämman annat än med mycket kvalificerad majoritet.

Metod 3. Kumulativ röstning

Ytterligare ett sätt att skydda bolaget mot fientliga uppköpare är att införa val genom

kumulativ röstning i bolagsordningen.89 Kumulativ röstning skiljer sig från majoritetsval på så

sätt att en minoritet av aktieägare utser ett antal styrelseledamöter som svarar mot

minoritetens andel av det totala antalet företrädda röster på bolagsstämman.90 Exempelvis kan

styrelsen bestå av tio ledamöter som skall väljas på bolagsstämman. Om styrelseledamöterna

84 SOU 1990:1, bil 1-5, s 65.
85 Ferrara, Takeovers Attack and survival a strategist’s manual, s. 334.
86 Aktiebolagslagen 8kap 10 §.
87 SOU 1990:1, bil 1-5, s. 66.
88 SOU 1990:1, bil 1-5, s. 66.
89 Ferrara, Takeovers Attack and survival a strategist’s manual, s. 333.
90 SOU 1990:1, bil 1-5, s. 66.



36

valts genom majoritetsval skulle en aktieägare med 51% av de på stämman företrädda rösterna

kunna utse samtliga tio ledamöter. Om val istället förrättas med kumulativ röstning kan en

eller flera aktieägare med tillsammans 40 % av rösterna utse fyra av de tio ledamöterna i

styrelsen. Om kumulativ röstning kombineras med förlängda mandatperioder och

gruppindelning av ledamöterna enligt de ovan framförda metoderna kan målföretaget

förhindra övertagandet av kontrollen av bolaget med mer än två år.91

Även denna metod måste i likhet med de ovan framförda kombineras med bestämmelser i

bolagsordningen som begränsar stämmans möjligheter att avsätta styrelsens ledamöter i förtid

och att ändra bolagsordningen i denna del.

Metod 4. Reglering av vem som utser styrelsen

Ytterligare en strategi för att förhindra ett övertagande av kontrollen över bolaget är att reglera

vem som utser styrelsen.92 Detta sker genom beslut om att ett visst aktieslag utser ledamöterna

i styrelsen och att endast detta aktieslag har möjlighet att avsätta ledamöterna. Detta kan

kombineras med att det även beslutas om att annan än aktieägare kan utse styrelseledamöter.

Detta är fullt förenligt med svensk aktiebolagsrätt och i kombination med att även hänföra

utseendet av ledamöter till ett visst aktieslag torde detta vara en kraftfull försvarsstrategi.

I bolagsordningen ges alltså annan, t.ex. ett annat företag, organisation eller staten genom viss

myndighet, rätt att utse en eller flera ledamöter. Om inte en majoritet av styrelseledamöter

väljs av utomstående måste denna metod kombineras med någon av metoderna 1-3 ovan för

att kunna erbjuda ett fullgott skydd. Knut Rhode har uttalat att det till och med skulle kunna

anses förenligt med aktiebolagsrätten att införa en bestämmelse i bolagsordningen som

innebär att en utomstående utser hela styrelsen.93 Det torde emellertid strida mot

ansvarsfördelningen om aktiebolagets VD gavs rätt att utse styrelsens ledamöter. Även

bestämmelser som innebär att styrelsen i hög grad förnyar sig själv torde vara oförenliga med

svensk aktiebolagsrätt.94

91 SOU 1990:1, bil 1-5, s. 66.
92 Aktiebolagslagen 8 kap 6§.
93 Knut Rodhe, Aktiebolagsrätt, s. 189.
94 Kedner R, Roos C M, Aktiebolagslagen, s. 193.
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Här liksom vid tidigare anförda metoder krävs det att det införs en bestämmelse som innebär

att det krävs mycket kvalificerad majoritet för att ändra dessa klausuler i bolagsordningen.

5.8 Korsvist ägande

5.8.1 Ömsesidigt och cirkulärt ägande

Varje form av ömsesidigt eller cirkulärt ägande mellan två, tre eller flera bolag innebär ett

indirekt innehav av egna aktier.95 Detta sätt att skydda sig mot fientliga företagsförvärv

utnyttjas i högre grad i Sverige än i exempelvis USA och Västeuropa.96

Korsvist ägande innebär att företagsledningen kommer överens med ledningen för ett annat

bolag om ett ömsesidigt ägande i de båda bolagen. De två bolagen kommer på så sätt att äga

en stor post i respektive bolag. Detta innebär även att de båda bolagens ledningar kommer att

få stort inflytande i varandras bolag. På detta sätt får företagen en ägarkontroll som är

väsentligt större än vad som motsvaras av dess innehav. Det föreligger naturligtvis en risk att

vänbolaget genom sitt inflytande stör ledningens verksamhet. Detta brukar emellertid avvärjas

genom att bolagen i sin överenskommelse inför en begränsning i hur kontrollmöjligheten får

utnyttjas. Bolagen förbehåller sig alltså en total rätt att självständigt driva verksamheten.97

Hur korsvist ägande fungerar kan illustreras med ett exempel: Målföretaget A äger 20% av

aktierna i företaget B och C. Företaget B äger 20% av aktierna i företagen A och C. Företaget

C äger 20 % av aktierna i företagen A och B. Genom detta ömsesidiga ägande har

målföretaget A indirekt kontroll över 40 % av aktierna i det egna bolaget.98

För att undvika de problem som ett korsvist ägande med ett annat bolag kan innebära i form

av olika kontrollproblem kan istället en stiftelse bildas. Stiftelsen skall då äga en större post av

bolagets aktier. Genom att det inskrivs i stiftelsens stadgar att företagsledningen skall tillsätta

styrelsen i stiftelsen kommer ledningen dessutom att ha indirekt kontroll över bolaget.

95 SOU 1988:38, bil 1, s. 66.
96 SOU 1988:38, bil 1, s. 67.
97 SOU 1988:38, bil 1, s. 66.
98 SOU 1990:1, bil 1-5, s. 82.
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5.8.2 Upprättande av ett intressebolag

Inom flera av de stora koncernerna och trusterna påträffas ett s.k. intressebolag i

organisationen. Tillvägagångssättet är ofta att ett större bolag bildar ett nytt mindre bolag, i

vilket det innehar en stor del av aktiekapitalet. Det nya bolagets kapital återplaceras helt i

moderbolagets aktier. Det nybildade bolaget har alltså uteslutande som uppgift att äga

moderbolagets aktier. Detta innebär att moderbolaget får ett indirekt ägande i egna aktier.99

Även upprättandet av intressebolag kan således fungera effektivt för att behålla kontrollen

över ett bolag som riskerar att utsättas för fientliga förvärv.

5.9 Köpa ut företaget från börsen – management buy-out

Under 1980-talet var de flesta utköpen av företag från börsen s.k. management buy-outs

(MBO).100 Detta är den vanligaste formen av leveraged buy-outs.101 Leveraged buy-out

innebär att budgivaren lånar pengar och använder det förvärvande bolagets tillgångar som

säkerhet.102 En management buy-out fungerar istället så att ledningen i ett företag köper

företaget med medel som har säkerhet i bolagets tillgångar.103 I en MBO köper ett nyligen

bildat bolag aktierna eller alla substantiella tillgångar i målbolaget.104 I utbyte mot aktier får

aktieägarna i målbolaget vanligtvis kontanter eller icke-konverterbara säkerheter. Detta

innebär att de inte får något maktinflytande i det nya bolaget.

Ett MBO finansieras i regeln av tredje man i form av en blandning av egna medel och lån.

Härvid används ofta exempelvis ”mezzanine debt”, ”junk bonds”,105 eller ”nollkupongare”.106

Tillgångar i målbolaget eller aktier i det nybildade bolaget används ofta som säkerhet för

lånen. Även vad gäller ledningens köp av aktier i det nybildade företaget lånas pengar för att

finansiera dessa köp. Detta p.g.a. att ledningen ofta inte har de tillgångar som krävs för att

kunna finansiera ett tillräckligt stort köp av aktier i det nya bolaget. Den relativt höga andelen

lån i förhållande till egna medel är karakteristiskt för de flesta moderna MBO:s.

99 SOU 1988:38, bil 1, s. 67.
100 Hopt, Wymeersch, European Takeovers Law and Practice, s. 297.
101 Hopt, Wymeersch, European Takeovers Law and Practice, s. 297.
102 Cooke, Terence E, Mergers and Acquisitions, s. 242.
103 Cooke, Terence E, Mergers and Acquisitions, s. 242.
104 Hopt, Wymeersch, European Takeovers Law and Practice, s. 296.
105 Ferrara, Takeovers Attack and survival a strategist’s manual, s 334.
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Denna form av strategi kräver att det finns ägare som är villiga att sälja, samt att

företagsledningen har möjlighet att köpa. Vidare kräver genomförandet av en MBO

tillgänglighet av venturekapital, att banker och konsultföretag har möjlighet att arrangera

överenskommelsen, samt förekomsten av en gynnsam skattemässig och rättslig miljö inom

vilket ett avtal kan slutas.107

5.10 Försvar genom storleksökning

Denna strategi innebär att det angripna företaget förvärvar ett eller flera andra företag eller

delar av företag.108 Ett sådant förvärv påverkar det angripna företagets värde. Företaget blir

dyrare att förvärva och därmed kan ett fientligt uppköpsförsök hindras eller fördröjas. Genom

att öka sin storlek reducerar således företaget risken att ett fientligt uppköp kan fullföljas.

Detta är en av de teoretiskt enklaste formerna av försvarsstrategier vid fientliga

företagsförvärv och förefaller även vara en av de vanligare formerna av försvarsåtgärder.

Detta möjligen just p.g.a. sin teoretiska enkelhet vilket även underlättar en praktisk

tillämpning. Försvarsåtgärden kan även användas preventivt. Meningen är då att växa sig så

stor att något fientligt övertagande överhuvud aldrig aktualiseras.

106 Hopt, Wymeersch, European Takeovers Law and Practice, s. 296.
107 Hopt, Wymeersch, European Takeovers Law and Practice, s. 297-298.
108 Cooke, Terence E, Mergers and Acquisitions, s. 241.
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6. Fientliga företagsuppköp – fallstudier

I det följande skall vi presentera ett antal olika fallstudier som alla har det gemensamt att de

involverar fientliga uppköp. I övrigt är dock tanken att fallstudierna inte skall vara snarlika

varandra, utan belysa fientliga förvärv utifrån olika vinklar. Vissa av fallstudierna kan

klassificeras som lyckade uppköp, där det förvärvande företaget övertar sitt målföretag, medan

åter andra beskriver fientliga erbjudanden som aldrig förverkligats. Vidare skiljer sig de

använda försvarsåtgärderna åt fallen emellan, liksom givetvis de faktiska omständigheterna.

Vi kommer nedan redogöra för vad som hänt i de olika fallstudierna, samt presentera

relevanta faktauppgifter om de behandlade företagen. Löpande i texten kommer vi dessutom

att bistå med en klassifikation och kortare teoretisk analys av de olika försvarsåtgärderna. Vi

kommer här att använda oss av den teori och begreppsapparat som vi introducerat i det

teoretiska kapitlet. Vi förutsätter således att läsaren är bekant med detta kapitel.

6.1 Vodafone köper upp Mannesmann

Nedan skall behandlas ett fientligt företagsuppköp vars aktörer var det engelska

telekomföretaget Vodafone Air Touch PLC:s och det tyska telekomföretaget Mannesmann.

Förvärvet får betecknas som ett av de mer klassiska under de senaste åren.

Mannesmann var ett företag på stark frammarsch i Europa under 1990-talets senare hälft.

Företaget påbörjade sin expansion i juli 1996 genom att köpa in sig i det tyska

telekomnätverket. Under 1999 fortsatte Mannesmann att utvidga sin verksamhet genom ett

antal förvärv av teleoperatörer. Mannesmann blev i och med detta den ledande aktören på den

tyska telekommarknaden för både fasta och mobila telefonitjänster.

Ledningen för Mannesmann visste att företaget riskerade att bli uppköpt eftersom företaget

var en relativt ny aktör på markanden samtidigt som det innehade en stor potential. Företaget

var därför attraktivt för andra företag. För att undvika att bli uppköpt ansåg därför ledningen

för Mannesmann att företaget var tvunget att snabbt bli ännu större. Redan detta

tillvägagångssätt kan betecknas som en preventiv försvarsstrategi. Förvärva andra bolag

istället för att själv bli föremål för ett uppköp. Att på detta sätt växa ifrån uppköpshotet är en

relativt vanlig försvarsåtgärd.
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Mannesmann vände sig mot Storbritannien, såsom en lämplig markand för den tilltänkta

expansionen. Englands största telekomföretag, Vodafone, var där en tänkbar samarbetspartner

men samtidigt också en potentiell fientlig förvärvare. Även Vodafone ville nämligen

expandera sin verksamhet och då speciellt i Europa. Riskerna att bli uppköpta av Vodafone

bedömdes som allt för stora för att inleda ett samarbete. Istället valde Mannesmann att köpa

upp det brittiska mobiltelefonföretaget Orange som vid denna tidpunkt var Vodafones största

brittiska konkurrent. Mannesmann fick betala ett väldigt högt pris för Orange, nästan 70%

över marknadsvärdet. Förvärvet kritiserades i massmedia, eftersom det ledde till misstankar

om att företaget endast köptes upp som ett led i Mannesmanns försvarsstrategi att göra

företaget dyrare för en eventuell uppköpare. Detta är dock något som förnekats av ledningen

för Mannesmann.109

Att på detta sätt orsaka ökade kostnader för eventuella förvärvare genom olika transaktioner

som inte framstår som marknadsmässiga för målbolaget självt är en försvarsstrategi som

brukar betecknas den brända jordens taktik. I detta fall får nog dock uppköpet av Orange

snarare betecknas som en fortsättning på den allmänna strategin att växa sig ifrån uppköpshot.

Dock kan tillägas att den höga köpeskillingen som Mannesmann betalde för Orange säkert

inte hade erlagts om förhållandena varit annorlunda. Förvärvet får därför betraktas som en

explicit preventiv försvarsåtgärd.

Affären innebar att ledningen för Vodafone själva började känna sig oroliga för det växande

tyska företaget. Vodafone valde därför att besvara det tyska uppköpet av Orange, med att

lämna ett uppköpsbud på Mannesmann. Den 16 november 1999 meddelade ledningen för

Vodafone att det var intresserat av att köpa upp det tyska företaget. Vodafone erbjöd

aktieägarna i Mannesmann ett andelsbyte, där de skulle få sammanlagt 42% av andelarna i den

nya företagssammanslutningen. Fem dagar senare meddelade ledningen för Vodafone att den

höjde sitt bud, vilket innebar att aktieägarna istället skulle få 47, 2% av andelarna.110 Ett

uppköp av Mannesmann var Vodafones enda kvarstående möjlighet till expansion i Europa då

övriga tilltänkta samarbetspartner redan inlett samarbete med Mannesmann, varför samarbete

med dessa uteslutits av konkurrensskäl.111

109 Ewing, Jack; Reed, Stanley, Can Mannesmann Wriggle Away?, ABI/INFORM Global, issue 3664, 2000, s.
52.
110 Anonymous, Vodafone triumphs with $5.25bn bond as Mannesmann capitulates, issue 639, 2000, s. 2.
111Brewis, Janine, Vodafone more than a match for Mannesmann, issue 184, 2000, s. 23.
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Den 2 januari år 2000 meddelade ledningen för Mannesmann att den avvisade Vodafones bud.

Officiell anledning var att budet var för lågt satt. Därmed var Vodafones bud att betrakta som

fientligt. Samtidigt meddelade Mannesmann sina aktieägare att ha tålamod eftersom företaget

kunde expandera och bli stort på egen hand. Ledningen för Mannesmann uttalade dock att om

företagets egen expansion skulle misslyckas var den enda lösningen att godta Vodafones bud.

Detta skulle då göras till ett så högt pris som möjligt.

Ledningen för Mannesmann var nu tvungen att initiera försvarsåtgärder med vilka företaget

skulle kunna hålla Vodafone borta. Detta innebar således försvarsåtgärder som aktualiseras

först efter det att ett fientligt erbjudande lagts. Att leverera sådana försvarsåtgärder innebar

vissa problem för Mannesmann i egenskap av ett tyskt företag. Det tyska regelverket var

nämligen inte generöst utformat vad gällde tillåtna försvarsåtgärder mot uppköp. De tyska

reglerna tillät exempelvis inte användande av giftpiller i någon större utsträckning och inte

heller skapandet av olika starka aktier etc. Däremot fanns möjligheten att vända sig till en vit

riddare för hjälp samt givetvis att framföra olika argument för aktieägarvärde.112

Mannesmann inledde efter buden, samarbetssamtal med det franska telekomföretaget Vivendi.

Ett sådant samarbete skulle ytterligare utöka Mannesmanns expansionen. Affären skulle

dessutom medföra att Mannesmann undgick att bli uppköpt av Vodafone, eftersom Vivendi

skulle blockera ett sådant förvärv och stötta Mannesmann.113 Vivendi spelar här tydligt rollen

som en s.k. vit riddare. Vivendi var dock inte speciellt trogen i sin roll som räddare i nöden

utan genomförde samtidigt förhandlingar även med Vodafone. Under förutsättning av att

Vodafone kunde köpa upp mer än 50% av andelarna i Mannesmann skulle Vivendi istället

samarbeta med Vodafone.114

Uppköpsstriden mellan Vodafone och Mannesmann avgjordes till sist av att Vivendi förenade

sig med Vodafone. Mannesmanns ledning blev helt förstummad av detta. Att samtal hade

förts mellan Vivendi och Vodafone var en total nyhet. Utifrån Mannesmanns perspektiv

förvandlades Vivendi från en vit riddare till något liknande en förrädare och dessutom under

väldigt kort tid. Kort efter det att Mannesmann fått reda på nyheten, accepterade aktieägarna

och ledningen sammanslagningen med Vodafone. Nederlaget upplevdes som extra hårt då

112 Anonymous, Vodafone triumphs with $5.25bn bond as Mannesmann capitulates, issue 639, 2000, s. 2.
113 Anonymous Face value, Mannesmann's dogged defender, issue 8154, 2000, s. 67.
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Mannesmann gått ut till allmänheten och berättat om sina tilltänkta affärer med Vivendi, vilka

sedan alltså inte blev av.115

Vodafones juridiska rådgivare Conor Hurley, partner på advokatbyrån Linklaters, ansåg att

Mannesmann hade haft möjlighet att vidta fler försvarsåtgärder, utöver att köpa upp Orange

och att inleda samarbetssamtal med Vivendi.116 Man skall dock beakta det tyska regelverket

såsom en hindrande faktor.

Under hela den pågående budstriden fick ledningen för Vodafone ett stort stöd från sina

aktieägare då det kontinuerligt hölls möten med dessa. Dessutom var Vodafones ledning

duktig på att från början bemöta och neutralisera negativa uttalanden som skrevs om företaget

i tysk press. Vodafone fick ett rykte om sig att effektivt kommunicera med investerare och

aktieägare. Vidare hade Vodafone ett försprång redan från början, eftersom Mannesmann fick

kämpa mot massmedias kritik efter företagets uppköp av Orange.

Informationsflödet till aktieägare och investerare sprids bl.a. genom de berörda företagens

annonskampanjer. Vodafone och Mannesmann kan sägas ha utkämpat en hård strid på

annonspelarna där det ena förtaget utpekades som mera klandervärt än det andra.

Kostnaderna till följd av uppköpsstriden blev stora för de involverade företagen. Bara

annonskampanjerna krävde i sig en stor summa pengar. Dessutom tillkommer kostnader för

att utbilda analytiker och informera media om företagens olika strategier och värderingar. Den

största utgiftsposten är dock kostnader för rådgivning, såväl finansiell som juridisk. De

sammanlagda utgifterna för rådgivning till Vodafone och Mannesmann beräknades uppgå till

närmare 600 miljoner dollar.117

Uppköpet utgör början på en ny era i det kontinentala Europa. Företag kommer i större

utsträckning att tvingas handla utifrån aktieägarnas intressen, snarare än från de anställdas och

ledningens intressen. Uppköpet är också ett tecken på att de fientliga förvärven är tillbaka,

dock i en ändrad form i jämförelse med 80-talets förvärvsvåg. Enligt bedömare berodde dock

114 Anonymous, Vodafone secures White Knight and takes the prize, issue 193, 2000, s. 39.
115 Brewis, Janine, Vodafone more than a match for Mannesmann, issue 184, 2000, s. 22.
116 Brewis, Janine, Vodafone more than a match for Mannesmann, issue 184, 2000, s. 22.
117 Brewis, Janine, Vodafone more than a match for Mannesmann, issue 184, 2000, s. 22.
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inte uppköpet av Mannesmann på företagets oförmåga att skapa värde för aktieägarna.

Mannesmanns ledning hade hela tiden sina aktieägare i första rummet. Avvisningen av

Vodafones bud gjordes endast för att få till stånd ett bättre bud för aktieägarna. Vodafone

företog i sin tur uppköpet som ett led i sin allmänna strategiska plan att utveckla företaget till

ett världsledande telekomföretag.118

6.2 ISP försöker köpa upp Dexter

I början av år 1999 köpte International Special Products (ISP) upp 10% av andelarna i

företaget Dexter.119 Dexter är ett amerikanskt företag som vid den aktuella tidpunkten var

verksam inom olika branscher för elektroniska komponenter samt involverad i olika lösningar

för mat- och läkemedelsindustrin. ISP är liksom Dexter ett amerikanskt företag med

verksamheten inriktad mot hårprodukter. Dexter och ISP var dessutom båda ägare i företaget

Life Technologies. Dexter innehade 71% av andelarna i företaget och ISP:s ägande uppgick

till 18%.

I slutet av år 1999 lade ISP ett bud på Dexter på lite över 1 miljard dollar. Budet motsvarade

ett pris på 45$ per aktie. Dexter avböjde budet, då ledningen ansåg att det var för lågt satt.120

ISP tillkännagav då sin avsikt att initiera en ”proxy contest” på Dexters nästkommande

årsmöte. Huvudorsaken till detta var att ISP ville ha in personer från sitt företag i Dexters

styrelse. I ett försök att få stöd från aktieägarna i Dexter, skickade ledningen för ISP ett brev

till dessa. I brevet till aktieägarna uttalade ISP att det var viktigt för deras fortsatta

engagemang i företaget att de fick kontroll över Dexters styrelse. Bl.a. för att kunna avlägsna

av Dexter tidigare utplacerade giftpiller.121 Vi kan här observera betydelsen av giftpiller såsom

försvarsåtgärd och att förekomsten av dem medför en ovilja att genomföra allt för stora

förvärv utan ledningens samtycke. Det är tydligt att ISP först ville undanröja de giftpiller som

fanns i bolaget innan de gick vidare med sitt anbudsförfarande. Ett bolag som har ett stort

antal utgivna giftpiller kommer annars att bli kostsamt att överta via ett fientligt bud.

118 Ryan, Vincent, Vodafone AirTouch's shock to the system, issue 7, 2000, s. 35.
119 Westervelt, Robert, ISP raises stakes in Dexter battle, issue 20, 1999, s. 14.
120 Anonymous, Growth Report, International Speciality Products to acquire the Dexter Corp. for 0.88 times
revenue, issue 1075, 1999, s. 10542.
121 Wood, Andrew, ISP appeals to Dexter shareholders, issue 9, 2000, s. 13.
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I februari år 2000 meddelade ledningen för Dexter att den var villig att låta ISP ta del av intern

information syftande till att ISP skulle höja sitt initiala bud. Anledningen var att ISP gjort klart

att en höjning var aktuell om information som skulle rättfärdiga ett högre bud presenterades.

Ledningen för Dexter tillkännagav också att företaget skulle mjuka upp de föreskrifter som

styrde företagets giftpiller. Samtidigt var ledningsgruppen noga med att påpeka att företaget

inte sålde ut sig självt, utan endast hade för avsikt att se till att aktieägarna skulle få ta

ställning till bättre och mer rättvisa anbud.122

I maj år 2000 avbröt ISP sina direkta diskussioner med ledningen för Dexter och började

istället förhandla direkt med aktieägarna. Företaget erbjöd nu aktieägarna ett bud på 50$ per

aktie. Samtidigt meddelade ISP att de funnit en tredje part som var intresserat av Life

Technologies och att en sådan uppdelning av ägandet var ett tänkbart scenario. Ledningen för

Dexter vidhöll dock sin inställning till budet och kommunicerade sina aktieägare att ISP

fortfarande inte var villigt att betala ett skäligt belopp för att överta företaget.123 De direkta

samtalen med Dexters aktieägare misslyckades också. ISP drog därefter tillbaka sitt

erbjudande om 50$ per aktie till att nu endast erbjuda de initiala 45$ per aktie. Agerandet är

att betrakta som en klassisk förhandlingstaktik med syftet att tvinga ledningen för Dexter att

agera.124

I juni år 2000 avslöjade Dexter att företaget skulle sälja av delar av sin verksamhet för 400

miljoner dollar, samt att ytterligare utförsäljning, motsvarande närmare 275 miljoner dollar,

kunde bli aktuell. Försäljningen skulle enligt Dexter ekonomiskt sätt medföra ett bättre läge

för aktieägarna än vad ISP:s bud kunde erbjuda. Aktieägarna skulle få ta del av förtjänsten

genom utdelning.

ISP:s reaktion på planerna var att affären skulle förstöra företagets värde till skada för

aktieägarna i Dexter och att utförsäljningen inte var i överensstämmelse med företagets

långsiktiga mål.125 Det är möjligt att klassificera utförsäljningarna som ett kronjuvelsförsvar

alternativt den brända jordens taktik. Genom att göra sig av med företagets huvudtillgångar

minskar värdet för en eventuell förvärvare. Detta speciellt om de avyttrade tillgångarna var

122 Westervelt, Robert, Dexter invites higher bid from ISP, issue 7, 2000, s. 13.
123 Westervelt, Robert, ISP breaks off takeover talks with Dexter, issue 19, 2000, s. 16.
124 Chang, Joseph, ISP:s hostile takeover battle for Dexter becomes intense, issue 23, 2000, s. 13.
125 Walsh, Kerri, Dexter snubs ISP bid; plans to break itself up, issue 25, 2000, s. 9.
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anledningen till förvärvarens intresse för bolaget. Det framkommer också att ISP reagerade

starkt på de planerade utförsäljningarna, vilka antagligen inte alls var i överensstämmelse med

de egna planerna. Övriga aktieägare kan emellertid i detta fall känna sig tillräckligt

kompenserade av den ökade utdelningen.

Enligt ISP var inte heller de tilltänkta affärerna legalt korrekta eftersom Dexters ledning hade

tagit beslut om försäljning utan att ha konsulterat aktieägarna. ISP stämde därför Dexter, i

egenskap av aktieägare, inför en domstol i Connecticut och menade att utförsäljningen borde

stoppas.126 Här begagnar sig således det budgivande företaget av rättsliga åtgärder för att

motverka de försvarsåtgärder som målbolaget påbörjat.

Utförsäljningen stoppades emellertid inte och Dexter sålde av de utlovade delarna. I samband

med hela förfarandet dök dessutom en vit riddare upp som ville köpa upp återstoden av Dexter

och Life Technologies. Den vite riddaren, Invitrogen Corporation, erbjöd Dexters aktieägare

62.50$ per aktie i kontanter och andelar. Ett klart högre anbud än vad ISP lyckats prestera. Ett

erbjudande som ledningen för Dexter godtog med stort nöje. ISP fick därmed känna sig

besegrat. Dexters aktieägare hade slutligen fått ett bud som motsvarade värdet på dess

företag.127

Dexter lyckas alltså förhindra ett fientligt uppköp genom att använda sig av olika

försvarsåtgärder. De utplacerade giftpillerna saktade ner hela uppköpsförfarandet, därefter

gjordes företaget mindre attraktivt för den fientlige förvärvaren genom en utförsäljning av

företagets kronjuveler och avslutningsvis genom att vända sig till en vit riddare som erbjuder

en betydligt högre köpeskilling än den fientlige förvärvaren.

6.3 Petrobank försöker köpa upp Ranger Oil

Ytterligare ett fientligt uppköpsförsök riktades mot det kanadensiska företaget Ranger Oil Ltd

Ticker (härefter Ranger), som sedan ett flertal år varit en potentiell uppköpskandidat för ett

flertal oljebolag på den kanadensiska marknaden. Företaget hade varit välvilligt inställt till att

bli uppköpt, under förutsättning att budet varit det rätta. I april 2000 lade företaget Petrobank

126 Westervelt, Robert, ISP sues to block sale of Dexter assets, issue 26, 2000, s. 24.
127 Chang, Joseph, Invitrogen to acquire Dexter and Life Tech in $1.8bn deal, issue 3, 2000, s. 11f.
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Energy & Resources Ltd (härefter Petrobank) ett bud på Ranger. Köpeskillingen var

emellertid inte i nivå med vad Ranger kunde acceptera. Dessutom trodde inte ledningen för

Ranger att Petrobank hade bättre förutsättningar att driva företaget än vad Ranger själv hade.

Härvid bör även beaktas att Petrobank endast var 1/10 så stort som Ranger. Budet föregicks av

en två månaders offentlig strid företagen emellan. Ranger gjorde allt för att förhindra

Petrobanks uppköp. Företaget hoppades på att en vit riddare skulle dyka upp och avbryta ett

stundande fientligt förvärv.

Anledningen till att Ranger ville bli uppköpt, berodde framförallt på att företaget varit utsatt

sedan det felkalkylerat oljepriserna 1998. Aktieägarna krävde att åtgärder skulle vidtas för att

höja avkastningen i företaget. Två av de största ägarna krävde VD:ns avgång. Vid denna tid

började de två affärsmännen, John Wright och Bruce Chernoff, att intressera sig för Ranger.

De ansåg att företaget var undervärderat och började därför i tysthet att köpa upp aktier i

Ranger genom sitt privata investmentföretag Caribou Capital Corp. Kort därefter krävde

affärsmännen att ledningen för Ranger skulle bytas ut, vilket dock avböjdes från Rangers sida.

Avböjandet tyder på att Ranger hade infört hajburar i bolagsordningen som en preventiv

försvarsåtgärd. Genom en reglering i bolagsordningen av hur stor röstkapacitet som krävs för

att byta ut ledningen lyckades således Ranger avstyra Wright och Chernoffs attack. Detta

föranledde att affärsmännen tvingades pröva en annan strategi för att förvärva Ranger. Nästa

steg i handlingsplanen blev att köpa upp det lilla oljeföretaget Petrobank. Därefter hade

Wright och Chernoff möjlighet att lämna ett fientligt bud på Ranger.

Ledningen för Ranger upplevde en mycket pressad situation, och bestämde sig därför för att

sätta ut företaget till försäljning. Detta innebar att konkurrenter fick fri tillgång till all

information om Ranger, så att de kunde bilda sig en uppfattning om huruvida företaget var

köpvärt eller inte. På detta sätt exponerade företaget allt som kan vara av intresse för en

eventuell uppköpare. Detta innebar även att företaget gjorde reklam för sig och därmed

försökte frambringa en vit riddare. Trots meddelandet om försäljning lade Wright och

Chernoff ett fientligt bud på Ranger redan nästkommande dag. Budet var så pass lågt att

köpesumman i princip var värdelös för företaget. Köpet skulle ske medelst kontanter och

andelsbyte. Kontanterna skulle erhållas genom upptagande av ett lån, vilket skulle öka

företagens gemensamma lånedel vid ett eventuellt uppköp. Vad gäller andelsbytet så var det

näst intill värdelöst eftersom Petrobank inte hade några tillgångar som skulle medföra värden i
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företaget. Konsekvenserna av budet blev att Petrobank nekades tillträde till en stor del av

Rangers information. På så sätt blev det svårt för dem att sammanställa ett bra bud. Det är

viktigt att poängtera att Petrobank skulle fått tillgång till all information avseende Ranger, om

Petrobank avvaktat med att avge sitt bud.

Petrobanks erbjudande godtogs inte heller av de institutionella aktieägarna. Detta berodde dels

på det dåliga finansiella erbjudandet och dels på att det var ytterst tveksamt om de två

affärsmännen skulle kunna skapa ett bättre värde för aktieägarna än den förra ledningen gjort.

Wright och Chernoff hade nämligen visat prov på dåligt strategiskt tänkande under hela den

tid som uppköpsförsöket pågått. Istället för att själva försöka byta ut ledningen i Ranger,

kunde de ha samlat stöd från de institutionella aktieägarna och utkämpat en s.k. ”proxy

contest”. Eftersom det fanns ett stort missnöje med hur företaget sköttes, skulle en sådan

strategi haft goda förutsättningar att lyckas.

Tvärtemot ledningen för Petrobank, agerade Rangers ledning smart under hela

uppköpsperioden och hade på detta sätt revanscherat sitt tidigare dåliga ledarskap. Ranger

meddelade att det var intresserat av en försäljning endast för att underminera Petrobanks bud.

Därefter försökte Rangers ledning att få budet ogiltigförklarat på rättsliga grunder. Denna

försvarsstrategi brukar omtalas som ”litigation” och innebär att det attackerade bolaget för att

fördyra eller fördröja ett uppköp vidtar en eller flera rättsliga åtgärder. Wright och Chernoff

hade nämligen, vilket vi tidigare nämnt, köpt upp aktier i företaget genom sitt företag Caribou

Capital. Detta skulle enligt Ranger utgöra ett insiderbrott. Domaren som avgjorde fallet

blockerade inte Petrobanks bud, men uttalade att de investerare som sålt Ranger aktier på

marknaden samtidigt som Caribou köpte upp aktier i företaget kunde stämma Wright och

Chernoff.

Petrobanks uppköp av Ranger lyckades alltså inte. Även om ledningen för Petrobank

meddelade att de kunde tänkas höja sitt bud så var de institutionella aktieägarna enade om att

vänta på ett bud från något annat företag.128

Ranger använde således ett flertal strategier för att försvara sig mot Petrobanks uppköp.

Ranger förefaller ha haft en preventiv försvarsåtgärd i form av en hajbur införd i sin



49

bolagsordning. Denna åtgärd fick i inledningsskedet effekten att de två huvudintressenterna,

Wright och Chernoff, inte fick möjlighet att byta ut styrelsen. De två investerarna lyckades

därför inte få kontroll över bolaget, vilket innebar att de var tvungna att vidta mer kostsamma

åtgärder för att fullfölja sin intention att erhålla kontroll över Ranger. Denna åtgärd bestod i

att köpa upp det relativt lilla bolaget Petobank och därefter lägga ett bud på Ranger. Detta

satte press på Ranger som försvarade sig med att försöka locka till sig en vit riddare. Eftersom

Ranger inte vann framgång med denna strategi försökte de försvara sig genom rättsliga

åtgärder. I det här fallet innebar åtgärden att Ranger stämde Wright och Chernoff och påstod

att dessa gjort sig skyldiga till insiderbrott.

6.4 Frontline köper ICB

John Fredriksen köpte det svenska rederiet Frontline 1996. Han fusionerade det med det

brittiska rederiet London Overseas & Freighters. Frontline beslutade att flytta huvudkontoret

från Sverige till Bermuda. Företaget avfördes därmed från Stockholms Fondbörs. Det

noterades i stället i Oslo och i New York.129 På hösten 1997 lade Fredriksen genom Frontline

ett fientligt bud på ICB Shipping. 1999 köpte det norska rederiet Frontline det svenska

tankrederiet ICB efter en hätsk budstrid.

På 1970-talet gick det att tjäna in hela investeringen i ett stort tankfartyg på bara några resor.

Minnet av denna gyllene tid, när skillnaden mellan utbud och efterfrågan var milsvidd, lever

kvar. Det gör också drömmen om en upprepning. Detta skriver Björn Wilke i Veckans Affärer

1999.130 Wilke menar att detta har fått svenska placerare att investera miljarder i upprepade

nyemissioner i olika tankrederier. ICB är ett av dessa rederier, Frontline är ett annat. År 1997

lade Frontline ett fientligt bud på ICB som försvarade sig med att fusionera sin tankerflotta via

en apportemission med en grekisk redare.

De senaste åren hade det då rått lågkonjunktur inom redarbranschen men många i branschen

menade nu att en högkonjunktur var att vänta inom snar framtid. Både ICB Shipping och

Frontline börstoppades, på Stockholms- respektive Oslobörsen. Det spekuleras i ett bud från

128 Verburg, Peter, The attack of the killer mosquitos, issue 12, 2000, s. 40f.
129 Veckans Affärer, 19970520.
130 Björn Wilke, Iskallt för ICB, Veckans Affärer, 19990705.
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Frontline på ICB.131 Frontline lade sitt fientliga bud på ICB i september 1997.132 Prognosen

var emellertid att tankmarknaden stod inför några goda år och därför ansåg ICB:s ledning och

ägare att budet var för lågt. Budet avvisades således.

ICB:s styrelse, med huvudägaren Clarence Dybeck i spetsen, uppmanade alltså sina aktieägare

att tacka nej till Frontlines bud. Styrelsen och ledningen ville istället flytta sig själva och

bolaget till Singapore. Frontline hade emellertid skaffat sig en corner-position och ville stoppa

flytten.133

Trots ICB ledningens uppmaning till ägarna att inte sälja aktierna och trots den förväntade

högkonjunkturen på den ifrågavarande marknaden förelåg incitament att sälja aktierna i ICB.

Avkastningen på investeringarna var helt enkelt för låg.134 Den så kallade substansvärderingen

av tankers byggde på värden som andra spekulationsredare var villiga att betala. Wilke på

Veckans affärer menade att det långsiktigt står klart att tankrederiaktier inte är några lockande

placeringar.135 Konkurrenter med lägre avkastningskrav raserade enligt hans mening alla

sansade kalkyler. Kortsiktigt kunde det finnas ett chansmoment i tankaktier som attraherade

en viss typ av aktiespekulanter. Är man inne på den linjen så skulle det vara bättre utsikter i

Frontline än i ICB.136 Detta innebär alltså att det i förevarande fall fanns ett stort incitament

för aktieägarna i ICB att sälja alternativt byta sina aktier mot aktier i Frontline.

6.4.1 Frontline angriper

Frontline svarade på ICB:s avvisning av deras bud med att köpa stora mängder av aktier i ICB

och blev efter långdragna förhandlingar bolagets enskilt största ägare. I sitt fientliga bud i

september 1997 erbjöd Frontline inledningsvis ICB:s aktieägare att byta en ICB aktie för tre

aktier i Frontline alternativt att sälja dem för 115 kr styck.137 Budet ansågs inte vara värt att

acceptera och bl.a. Aktiespararna rekommenderade därför ägarna att behålla sina aktier.138

131 Veckans Affärer, 19970901.
132 Press release from Frontline Ltd. - 01.09.1997.
133 Björn Wilke, Veckans Affärer, 19970908.
134 Björn Wilke, Veckans Affärer, 19970908.
135 Björn Wilke, Veckans Affärer, 19970908.
136 Björn Wilke, Börshaveri, Veckans Affärer, 19970922.
137 Press release from Frontline Ltd. - 01.09.1997.
138 Lars-Erik Forsgårdh, Frontlines erbjudande till ICBc aktieägare , Sveriges aktiesparares riksförbund,
Pressmeddelande, 1997-09-03, Stockholm.
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Enligt Aktiespararnas rekommendation var även det faktum att ICB:s ägare inte i förväg visste

huruvida de skulle få betalt med kontanter eller erhålla aktier i Frontline i utbyte något som

talade emot att de skulle acceptera budet.139

Förhandlingar mellan de båda företagen bedrevs intensivt och via pressmeddelanden

kommenterade de båda bolagen sina respektive substansvärderingar. Eftersom Frontline ville

betala med egna nyemitterade aktier var värderingen av de bägge rederierna av högsta vikt.140

I ordkriget tillämpas slaktkalkyler på både ICB och Frontline. ICB hävdade att deras

substansvärde per aktie var högre än de 99 kronor som Frontline utgått från i budet.141 Nya

värderingar, senare gjorda intjäningar m.m. lyfte substansvärdet till 111 kronor per aktie.

Skulle ICB tillämpa samma, tydligen tvivelaktiga, principer som Frontline, så borde värdet

istället vara 143 kronor per ICB aktie.142 Detta föranledde att ICB:s styrelse såg det som

självklart att avråda sina aktieägare från att anta Frontlines bud att byta en aktie i ICB mot tre

aktier i Frontline.143 Det fanns emellertid omständigheter som talade för att aktieägarna skulle

ha bytt sina aktier i ICB mot aktier i Frontline. Exempelvis var spekulationsredarna för många

och för små i sina förhandlingar med oljebolagen, som själva äger hälften av hela flottan.

Detta gäller både för ICB och Frontline. Frontline och ICB skulle emellertid bli en storaktör

med bättre förhandlingssits och därmed större möjligheter att ge sina aktieägare en bättre

avkastning.144 Den stigande oljekonsumtionen förväntades öka transportbehoven och flottorna

skulle kunna utnyttjas i högre grad än tidigare.145 Detta samt det faktum att fraktraterna vid

denna tidpunkt var på väg uppåt , och att de optimistiska redarna trodde att trenden skulle

hålla i sig under flera år talade för att aktieägarna skulle byta till sig aktier i Frontline.

Frontline underkände naturligtvis ICB:s beräkningar, men tog fram 75 miljoner dollar i egna

dolda värden som lyfte substansvärdet från 28 till 32 kronor per aktie. ICB kontrade med att

underkänna Frontlines värdering på sig självt. Detta skedde i samband med att både ICB:s och

Frontlines ledningar såg att tankermarknaden stod inför en uppgång.

139 Lars-Erik Forsgårdh, Frontlines erbjudande till ICBc aktieägare , Sveriges aktiesparares riksförbund,
Pressmeddelande, 1997-09-03, Stockholm.
140 Björn Wilke, Börshaveri, Veckans Affärer, 19970922.
141 Björn Wilke, Börshaveri, Veckans Affärer, 19970922.
142 Björn Wilke, Börshaveri, Veckans Affärer, 19970922.
143 Björn Wilke, Börshaveri, Veckans Affärer, 19970922.
144 Veckans Affärer, 19970908.
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Frontline hade i september 1997 köpt mer än hälften av alla aktier i ICB men hade endast

cirka 31 procent av rösterna.146 ICB:s motsträvighet tvingade Frontline till ytterligare

åtgärder. I september 1997 försökte Frontline med två nya utspel nå röstmajoritet i ICB. Budet

på A-aktierna höjdes till 130 kronor, men låg kvar på 115 kronor för B-aktierna.147 Detta bud

villkorades av att Frontline före en viss tidpunkt skulle ha uppnått röstmajoritet.148 Inte heller

detta bud ansågs vara värt att acceptera.149 Aktiespararna hävdade att skälet i första hand var

att de snabbt stigande fraktraterna på tankermarknaden ännu inte fått genomslag i ICB:s

resultat och aktiekurs. ICB:s stora framtidspotential ansågs alltså inte tillräckligt beaktat i

Frontlines bud. Aktiespararna bedömde att ICB:s värderingar och prognoser var rimliga och

beslutade därför att istället stödja ICB styrelsens förslag till förvärv av Astro Tankers.150

Aktiespararna bedömde att denna affär skulle vara mer gynnsam för ICB:s aktieägare.151

6.4.2 ICB försvarar sig

Frontlines stora uppköp av aktier tvingade ICB att vidta andra åtgärder än att endast

rekommendera sina aktieägare att inte sälja. För att förhindra att röststarka A-aktier hamnade i

händerna på Frontline försökte ICB få in den grekiske storredaren John Angelicoussis som ny

inflytelserik ägare i ICB. Det handlade nu om att säkra röstmajoriteten till den extra

bolagsstämma som var utlyst till den 17 oktober 1997. ICB:s styrelse ville genom en

apportemission ta över det grekiska rederiet Astro Tankers och betala med röststarka A-aktier.

Genom apportemissionen skulle ett så stort antal röster överföras till Astro Tankers att ICB:s

styrelse för all framtid skulle säkra makten.152 Denna försvarsåtgärd innefattar enligt vår

mening tre olika strategier. Dels försvar genom att växa sig större och därmed svårare att köpa

för det förvärvande bolaget, dels en hajbur genom att ett stort antal röster i bolaget överförs

till någon som är vänligt sinnad till det utsatta bolaget och som bolaget får indirekt kontroll

145 Veckans Affärer, 19970908.
146 Press release from Frontline Ltd. - 26.09.1997.
147 Press release from Frontline Ltd. - 17.11.1997.
148 Press release from Frontline Ltd. - 08.10.1997, Veckans Affärer, Frontline vägrar ge upp, 19971006.
149 Lars-Erik Forsgårdh, Frontlines nya bud på ICB, Pressmeddelande, Sveriges aktiesparares riksförbund, 1997-
10-15, Stockholm.
150 Lars-Erik Forsgårdh, Frontlines nya bud på ICB, Pressmeddelande, Sveriges aktiesparares riksförbund, 1997-
10-15, Stockholm.
151 Lars-Erik Forsgårdh, Frontlines nya bud på ICB, Pressmeddelande, Sveriges aktiesparares riksförbund, 1997-
10-15, Stockholm.
152 Veckans Affärer, Dragkamp på börsen, 19971006.
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över. Dessutom utgör detta förmodligen en form av försvar genom en vit riddare, alltså en

vänligt sinnad ägare som tar kontroll istället för det fientliga bolaget.

Naturligtvis reagerade Frontline på ICB:s förfarande att genom apportemission med A-aktier

förvärva Astro tankers.153 Frontline ville att Stockholms Fondbörs skulle undersöka

aktieägaravtalet med den grekiske skeppsredarfamiljen Angelicoussis.154 Frontline hävdade att

de tänkte vidta rättsliga åtgärder mot ICB med anledning av förvärvet av Astro Tankers. De

menade att en styrelse som vidtar åtgärder som äventyrar budets genomförande kan kritiseras

av aktieägarna. Dessutom riskerade styrelsen enligt Frontline att träffas av ett

skadeståndsansvar. Köpet av Astro Tankers var med stor sannolikhet tillkommet för att

förhindra Frontlines bud.155 ICB:s styrelse hävdade för sin del att förvärvet, som skedde

genom en apportemission, var i aktieägarnas intresse. Bolagets substansvärde steg starkt på

den dåvarande positiva tankmarknaden.156 ICB:s styrelse undvek skadestånd eftersom en extra

bolagsstämma beslutade om apportemissionen. Formellt var det således majoriteten av

aktieägarna som fattade beslutet. Förfarandet är emellertid inte helt okontroversiellt. I

synnerhet kan frågan om varför grekerna fick så stort röstmässigt inflytande i ICB behöva

granskas närmare.

Eftersom Frontline inte hade någon framgång med sina rättsliga hot valde de istället att höja

sitt bud till 125 kr för B-aktierna och 130 kr för A-aktierna. Övriga villkor stod fast.157

6.4.3 Upplösning

I juni år 1999 hade ICB bolagsstämma, minoritetsaktieägarna hoppades att stämman skulle

innebära slutet på kampen som vid detta lag började bli ganska långdragen. Dessa

förhoppningar fick aktiekursen att lyfta från omkring 40 kronor till 65 kronor. Trots

uppgången var kursen endast hälften jämfört med när Frontlines uppköpsförsök började.158

Efter en utdragen budstrid vann Frontline slutligen kampen om ICB hösten 1999. Frontline

153 Press release from Frontline Ltd. - 21.10.1997.
154 Detta skulle enligt Veckans Affärer 19971006 kunna innehålla bestämmelser om gemensamt röstförfarande.
155 Press release from Frontline Ltd. - 21.10.1997.
156 Veckans Affärer, Frontline vägrar ge upp, 19971006.
157 Press release from Frontline Ltd. - 16.10.1997.
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betalade slutligen 72,58 kronor per B-aktie, vilket motsvarade bolagets substansvärde per

aktie. För A-aktierna var priset högre, 112,58 kronor. Det kan emellertid konstateras att ICB:s

aktieägare hade gynnats av att acceptera Frontlines erbjudande i ett tidigare skede av

budstriden, i kontrast till bl.a. Aktiespararnas rekommendation.

ICB använde sig således förmodligen av en kombination av tre olika försvarsstrategier.

Genom att kombinera en form av hajbur med ett försvar som gick ut på att växa sig större

uppnåddes flera effekter. Dels överfördes ett stort röstvärde till en vänligt sinnad ägare, en vit

riddare, dels växte bolaget betydligt vilket gjorde det dyrare och svårare för det fientliga

bolaget att utföra uppköpet.

6.5 Olivetti köper upp Telecom Italia

Det italienska företaget Olivetti meddelade den 20 februari 1999 att företaget hade lämnat ett

uppköpsbud på 100% av aktierna i företaget Telecom Italia för 58 miljarder euro, vilket

motsvarade 10 euro per aktie.159 Olivetti var ett företag som var väldigt illa ute under större

delen av 1990-talet. Företaget hade försökt sig på olika försäljningsområden som

skrivmaskiner, datorer och slutligen mobil telekom. Olivetti förlorade stora summor pengar

och var nära konkurs 1996. Sedan 1996, när företaget gick in i mobil telekom, har dock

företaget gått riktigt bra.160 Detta företag skulle försöka sig på att köpa upp det sju gånger

större Telecom Italia, som hade haft en otrolig utveckling, ett enormt kassaflöde och var

världens sjätte största telekomföretag.161

Olivettis bud hade förberetts långt i förväg under samtal mellan ledningen för Olivetti och

företagets finansiella rådgivare. Olivettis finansiella rådgivare bestod av investmentbankerna

Chase, Lehman Brothers, Donaldson Lufkin&Jenrette samt Mediobanca. Rådgivarna kom

med förslag till hur företaget skulle ta över Telecom Italia. Lehman Brothers ansåg att Olivetti

inte kunde lämna ett direkt uppköpserbjudande på Telecom Italia, eftersom företaget inte hade

tillräckligt mycket kapital för detta. Det skulle istället varit bättre att bygga upp stora

minoritetsandelar, på ca 30%, på marknaden och på den vägen ta sig in i företaget. Chase hade

158 Björn Wilke, Iskallt för ICB, Veckans Affärer, 19990705.
159 Anonymous, Business: Gulp, ABI/INFORM Global, issue 8108, 1999, p. 61f.
160 Warwick, Martin, Imitating the action of the tiger?, ABI/INFORM Global, issue 3, 1999, p. 3.
161 Anonymous, Olivetti´s loan call takes jumbo deal to new level, ABI/INFORM Global, issue 591, 1999, p. 1f.
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en mer aggressiv strategi och ville att Olivetti direkt skulle försöka köpa upp 100% av

aktierna i Telecom Italia. Företaget skulle då få tillgång till Telecom Italias stora kassaflöde

och minimala skuldpost. Ett erbjudande på 100% av aktierna var också viktigt för att få

internationell trovärdighet. Både Donaldson Lufkin&Jenrette och Lehman godtog Chase

förslaget. Uppköpet skulle genomföras genom en så kallad ”leveraged buy-out ”, vilket

innebar att Olivetti skulle köpa upp Telecom Italia för lånade pengar. Det stora problemet var

nu att samla ihop den ansenliga lånesumma som behövdes för uppköpet.162 Det lyckades dock

de fyra stora investmentbankerna klara av, och resultatet blev att Olivetti fick tillgång till det

största kartell lånet någonsin för ett europeiskt företag, på 22.5 miljarder euro.163

Telecom Italia fick, på samma sätt som Olivetti, samla ihop sitt team av finansiella rådgivare,

efter det att Olivetti tillkännagivit sitt bud på företaget. Telecom Italias finansiella rådgivare

var liksom Olivettis, väldigt meriterade. De var de fyra stora investmentbankerna J.P. Morgan,

Credit Suisse First Boston, Lazard Freres och italienska IMI. De fyra rådgivarna lade var för

sig fram sina förslag till försvarstaktik. Det pratades om vita riddare, ”a legal Kosovo”

(företaget skulle bombardera Olivetti med alla möjliga tänkbara stämningar), ett Pac-man

försvar (företaget skulle köpa upp hela, eller en stor del av Olivetti), ett uppköp av de

resterande 40% som företaget inte ägde i Telecom Italia Mobile, rensa lånemarknaden (det

finns ett tak för hur mycket lånemarknaden kan låna ut och Olivettis största problem var att

hitta tillräckligt med likviditet för sitt stora lån), konvertera icke-röstberättigade aktier till

röstberättigade (detta skulle medfört att Olivetti blev tvunget att slåss mot fler röster än de

avsett från början), och återköp av maximalt tillåtna antal aktier på 10%. Telecom Italias

finansiella rådgivare insåg att företaget verkligen var i riskzonen för en ”leveraged buy-out”,

med dess stora kassaflöde och dess nästintill avsaknad av skulder och rådde därför även

ledningen till att öka sina skulder genom att uppta fler lån och på så sätt göra företaget mindre

överkomligt. Trots alla dessa förslag meddelade ledningen för Telecom Italia att de inte tänkte

företa någon försvarsåtgärd. Den trodde nämligen att företagets industriella plan skulle kunna

övertyga aktieägarna om att företaget klarade sig bra på egen hand.

Efter ett tag blev dock ledningen för Telecom Italia övertygad av sina finansiella rådgivare att

de var tvungna att företa vissa försvarsåtgärder. Ledningen bestämde sig för att genomföra en

162 Walker, Marcus, The sack of Telecom Italia, ABI/INFORM Global, issue 363, 1999, p. 30-46.
163 Anonymous, Olivetti´s loan call takes jumbo deal to new level, ABI/INFORM Global, issue 591, 1999, p. 1f.
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plan i tre steg för att öka kostnaden av företaget för en eventuell uppköpare med 30%, och på

så vis växa utom räckhåll för ett eventuellt uppköp. Den första åtgärden var att lägga ett bud

om andelsbyte på aktierna i Telecom Italia Mobile. Den andra åtgärden var att återköpa 10%

av sitt utestående aktiekapital. Den tredje åtgärden var slutligen att konvertera företagets

utestående icke röstberättigade aktier till röstberättigade. Detta är således en försvarsstrategi

som innebär att bolaget genom storleksökning hindrar det fientliga bolaget att genomföra

förvärvet. Denna strategi innefattade i förevarande fall tre delstrategier. Den första strategin

var en ren storleksstrategi, nämligen att växa genom uppköp av bolaget Telecom Italia

Mobile. Strategi nummer två innebar att företaget skulle återköpa sina egna aktier. Detta

medför att de likvida medlen i bolaget reduceras och att företaget därmed blir mindre

attraktivt. Dessutom innebär ett återköp att aktiekursen drivs uppåt vilket medför att det blir

dyrare för det fientliga bolaget att genomföra förvärvet. Den sista delstrategin som ingick i

storleksstrategin kan närmast karaktäriseras som ett giftpiller. Bolaget skulle konvertera

företagets utestående icke röstberättigade aktier till röstberättigade. Förslag två och tre fick

medhåll från aktieägarna, men förslaget om att göra ett andelsbyte mot aktier i Telecom Italia

Mobile blev inte uppskattat. Investerarna ville nämligen inte byta sina redan undervärderade

aktier i Telecom Italia mot sämre aktier i Telecom Italia Mobile. Ledningen för Telecom Italia

övertalades att istället köpa ut aktierna i Telecom Italia Mobile mot ett kontant vederlag. Detta

skulle medföra att investerarna fick direkta kontanter i sina händer.164 Det skulle också

medföra att företaget skulle öka sina skulder med dubbelt så mycket mot tidigare.165 I slutet av

mars erbjöd Telecom Italia aktieägarna i Telecom Italia Mobile 22,5 miljarder euro i kontanter

för att köpa ut deras aktier. Två dagar efter utspelet från Telecom Italia, meddelade ledningen

för Olivetti att de skulle öka sitt bud med 15% till 60,4 miljarder euro, eller 11,50 euro per

aktie. Samtidigt varnade Olivetti, Telecom Italias aktieägare, att om de röstade för de

föreslagna försvarsåtgärderna på aktieägarmötet den 10 april, skulle de dra tillbaka sitt bud.166

Ledningen för Telecom Italia var övertygad om att den skulle få med sig sina aktieägare på

försvarsupplägget som skulle presenteras på aktieägarmötet den 10 april. Det visade sig dock

att tillräckligt med aktieägare inte dök upp på mötet, för att kunna rösta igenom åtgärderna.

Någon åtgärd kunde därför inte företas från företagets sida.167 Endast 22% av aktieägarna dök

164 Walker, Marcus, The sack of Telecom Italia, ABI/INFORM Global, issue 363, 1999, p. 30-46.
165 Colby, Laura, Fleming, Stewart, Telecom Italia under siege, ABI/INFORM Global, issue 5, 1999, p. 52.
166 Cazzani, Stefano, Stakes are raised in Italian bid, ABI/INFORM Global, issue 4, 1999, p. 20.
167 Walker, Marcus, The sack of Telecom Italia, ABI/INFORM Global, issue 363, 1999, p. 30-46.
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upp på mötet, vilket inte ens räckte för att kunna giltigförklara detsamma. Detta berodde bl.a.

på att vissa aktieägare väntade på offentliggörandet av Olivettis prospekt om uppköp och

andra misstrodde företagets förmåga eftersom företaget visat sig handlingsfattigt i striden med

Olivetti.168

Telecom Italia fick därför prova en annan försvarsstrategi och meddelade kort efter

misslyckandet på aktieägarmötet, att de inlett förhandlingar om en sammanslagning med det

tyska företaget Deutsche Telekom. Detta visade sig dock inte helt oproblematiskt, eftersom

den tyska staten var majoritetsägare i Deutsche Telekom med 72%, och den italienska staten

ägde en viss procent i det före detta statliga Telecom Italia. För att uppköpet skulle kunna

genomföras behövde de båda staterna komma överens om hur den tilltänkta

sammanslagningen skulle gå till. De lyckades inte med detta, vilket medförde att Telecom

Italias vita riddare försvann bort. Kvar fanns Olivettis bud på 11,50 euro per aktie. P.g.a.

Telecom Italias misslyckanden, lyckades Olivetti förankra sitt bud på företaget och övertog

majoriteten av aktierna (51,9%) i Telecom Italia.169 Resultatet blev det största fientliga

uppköpet någonsin i Europas historia, till en kostnad av 34 miljarder euro.170

Detta fientliga bud föranledde således inte mindre än fyra olika försvarsstrategier. Telecom

Italia försöker först att genom att öka sin storlek förhindra ett fientligt uppköp. I denna strategi

ingick inte mindre än tre olika försvarsstrategier. Strategin bestod av ett försök till förvärv av

ett annat bolag, ett återköp av aktier och slutligen även ett giftpiller i form av att konvertera

redan utestående icke röstberättigade aktier till aktier med röstvärde. Denna strategi fick inte

önskad effekt, vilket föranledde att Telecom Italia tvingades uppsöka en vit riddare. De fann

en potentiell vit riddare i Deutsche Telekom. Ett samgående förhindrades emellertid av att den

Tyska staten, som var huvudägare i Deutsche Telekom, inte accepterade samgåendet.

6.6 TotalFina köper upp Elf

Det franska oljeföretaget TotalFina SA lade den 5 juli 1999 ett bud på dess franska konkurrent

Elf Aquitaine SA. Budet var på 42 miljarder euro och det var tänkt att ske som ett andelsbyte

där tre aktier i Elf skulle bytas mot 4 aktier i TotalFina. Budet motsvarade en premie på 15%

168 Colby, Laura, Fleming, Stewart: Telecom Italia under siege, ABI/INFORM Global, issue 5, 1999, p. 52
169 Walker, Marcus, The sack of Telecom Italia, ABI/INFORM Global, issue 363, 1999, p. 30-46.
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över Elfs marknadsvärde. Sammanslagningen skulle innebära att det nya företaget blev

världens fjärde största oljeföretag.171

Ledningen för Elf lät meddela att företaget inte godtog budet och att den direkt efter

tillkännagivandet av budet påbörjat en plan för att motarbeta detta.172 Det var från början

uteslutet för Elf att tänka över en räddning från en vit riddare, eftersom de potentiella räddarna

(exempelvis Royal Dutch/Shell och Chevron Corp) var utländska företag.173 Detta berodde på

att den franska staten ägde en ”golden share” (andelspost) i Elf, vilket gjorde det möjligt för

staten att blockera potentiella uppköpsbud som den inte gillade. Den franska staten ville att

företaget skulle stanna i fransk ägo.174

Elf gjorde därför istället något så oväntat som att starta ett Pac-man försvar mot TotalFina.

Detta innebar att Elf lade ett motbud på TotalFina. Budet utgjordes, liksom TotalFinas bud, av

ett andelsbyte men med en tillhörande kontantdel. Tre Elf aktier plus en summa av 190 euro

($194) skulle ges i utbyte mot fem TotalFina aktier. Budet motsvarade 50,3 miljarder euro

($51,3). Ledningen för Elf uttalade att där fanns klara fördelar med en sammanslagning av

företagen, men att det nya företaget skulle lyckas bättre under Elfs ledning, än under

TotalFinas ledning.175 De båda företagens förslag till hur det sammanslagna företaget skulle se

ut, skiljde sig åt på det sättet att Elf bl.a. tänkte slå ihop företagens kemikalierörelser till en

separat firma skiljt från oljedelen, vilket skulle bli världens femte största producent av

kemikalier. TotalFina ville däremot ha olje- och kemikaliedelen sammanslagen i ett. Elfs

förslag skulle innebära personalnedskärningar med 6000 personer, vilket kan jämföras med

TotalFinas nedskärningar med 4000 personer.176 Elf:s förslag skulle dessutom medföra

kostnadsbesparingar på 2,5 miljarder euro över en tre års period, vilket var mer än dubbelt så

mycket som TotalFinas förslag på 1,2 miljarder euro.177

170 Anonymous, A comedy of errors, ABI/INFORM Global, issue 123, 1999, p. 10.
171 Anonymous TotalFina makes $ 41,2 billion bid for Elf, ABI/INFORM Global, issue 28, 1999, p. 22-24.
172 Anonymous, Elf planning to fight TotalFina takeover, ABI/INFORM Global, issue 28, 1999, p. 23-25.
173 Anonymous, TotalFina makes $ 41,2 billion bid for Elf, ABI/INFORM Global, issue 28, 1999, p. 22-24.
174 O´Leary, Christopher, Deals of the year: An unprecedented French power play: TotalFina creates a national
champion, ABI/INFORM Global, issue 23, p. 27.
175 Knott, David, Elf´s counterattack, ABI/INFORM Global, issue 30, 1999, p. 40.
176 Young, Ian, Elf counterbids for TotalFina, ABI/INFORM Global, issue 28, 1999, p. 7.
177 Norton, P Leslie, International trader: Elf Aquitane´s Jaffre just wants a little respect from TotalFina-and a
40% premium, ABI/INFORM Global, issue 34, p. 9.
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Trots att Elfs förslag såg ut att vara bäst på papperet, fick företaget det svårt med att övertala

sina aktieägare om det föreslagna uppköpet. Det var särskilt de amerikanska investerarna som

innehade 25% av rösterna i Elf, som var skeptiska mot förslaget. Detta berodde på att Elf

skulle bli tvunget att låna en ansenlig summa pengar för att kunna fullgöra uppköpet. Lånet

skulle öka Elfs skulder i förhållande till eget kapital från 23% till 122%.178

Den 13 september 1999 meddelade TotalFina att företaget köpt upp Elf. Det slutliga budet gav

Elfs aktieägare 19 Totalfina aktier per 13 Elf aktier. Budet låg på ett premium av 26% över

Elfs marknadsvärde. Förutom den högre köpeskillingen för aktierna i Elf, fick företaget

dessutom hälften av ledningspositionerna i det nya företaget. Anledningen till varför Totalfina

till slut lyckades att köpa upp Elf, berodde bl.a. på att Elf inte fått med sig aktieägarna på

uppköpsförslaget, men också på att marknaden trott mer på Totalfinas enklare plan för det nya

jätteföretaget istället för Elfs strategi om att bryta ut kemikaliedelarna till en ny firma.179

I förevarande fall kunde det angripna företaget inte använda den försvarsstrategi som de i

första hand ville, nämligen försvar genom en vit riddare. Detta p.g.a. att den franska staten var

huvudägare och inte tillät att något utländskt företag gick in som ägare i Elf.

Elf vidtog istället en av de mest offensiva försvarsåtgärder som existerar, nämligen ett s.k.

Pac-man försvar. Detta kan översättas till försvar genom angrepp. Elf försökte således att

köpa upp det angripande företaget TotalFina. I det teoretiska avsnittet nämndes att det oftast

räcker att målbolaget, i detta fall Elf, förvärvar en s.k. praktisk röstmajoritet i det angripande

företaget för att avsätta styrelsen och erhålla kontroll. Det är emellertid oftast mycket dyrt att

försvara sig på detta sätt och finansieringsproblemet vid förvärv av det angripande bolagets

aktier är oftast det största hindret för att vidta ett Pac-man försvar. Av fallstudien ovan

framgår även att finansieringen av ett tillräckligt stort förvärv i Totalfina skulle innebära att

Elf skulle tvingas att öka sina skulder i förhållande till eget kapital från 23% till 122%.

178 Milmo, Sean, Elf delays crucial shareholders meeting, ABI/INFORM Global, issue 9, p. 6.
179 Anonymous, Elf Aquitaine submits to TotalFina takeover bid, ABI/INFORM Global, issue 38, p. 30-33.
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6.7 Trilogy köper upp Chapter

Företaget Trilogy, en av Kanadas största återförsäljare av böcker, gav i slutet av år 2000 ett

bud på företaget Chapter, Kanadas största bokaffärskedja. Budet var på 13 CAD per aktie och

avsåg 50,1% av Chapters aktier, till ett sammanlagt värde av 624 miljoner CAD. Chapters

styrelse godtog inte budet eftersom den menade att budet var att betrakta som inadekvat och

oacceptabelt.180

En vecka efter det att budet annonserats, meddelade ledningen för Chapter att företaget skulle

genomgå en stor omstrukturering med syftet att göra företaget mer lönsamt. Chapter skulle

köpa tillbaka sin grossistverksamhet samt sin Internetverksamhet, som lagts ut på entreprenad

till företaget Chapter Online. Ledningen för Chapter menade att återköpen var nödvändiga för

att maximera värdet för aktieägarna, förbättra kassaflödet samt förbättra lönsamheten i

företaget. Det poängterades också att omstruktureringen inte genomfördes p.g.a. erbjudandet

från Trilogy.181

Det kan dock ifrågasättas om inte de planerade uppköpen gjordes just för att försvåra ett

övertagande från Trilogy. Genom förvärven skulle företaget bli dyrare och följaktligen svårare

att köpa upp för en eventuell spekulant. En vanlig försvarsstrategi är som tidigare påpekats att

försöka växa sig ifrån en hotfull situation och då ofta i kombination med transaktioner som

inte alltid framstår som helt marknadsmässiga.

Ledningen för Trilogy var just av meningen att Chapter slösade bort företagets kassa genom

återköpen. Chapter erbjöd nämligen en köpeskilling på 170% över marknadspriset för Chapter

Online, trots att företaget gått mycket dåligt under hela år 2000. Ur Trilogys synvinkel var

återköpen enbart att se som en försvarsåtgärd ägnad att försvåra och fördyra övertagandet.

Dagen före tidsgränsen för uppköpserbjudandet gick ut förlängde Trilogy sitt anbud med

ytterliggare tre veckor, till den 24 januari 2001. Detta ansåg företaget var nödvändigt för att

Chapter skulle kunna få tid till att avveckla sina påtänkta transaktioner, som vid den aktuella

tidpunkten hindrade genomförandet av uppköpet. Trilogy ville inte att Chapter skulle tunna ut

sin kassa genom dåliga investeringar. Ledningen för Chapter uttalade att förlängningen av

180 Eichler, Lea, Investment group makes offer for chapters, ABI/INFORM Global, issue 49, 2000, p. 9.
181 Eichler, Lea, Chapters realigns as takeover battle continues, ABI/INFORM Global, issue 51, 2000, p. 9.



61

uppköpserbjudandet endast berodde på att Trilogy inte lyckats övertala aktieägarna i Chapter

om att affären var dem till nytta. Detta berodde, enligt Chapters VD, framförallt på att anbudet

inte avspeglade det riktiga värdet på Chapter.182

Både Trilogy och Chapter försökte hela tiden att smutskasta varandra genom utbyte av öppna

brev och pressmeddelanden, vilket gjorde affären till en bitter och smutsig strid. Även detta är

en vanlig försvarsåtgärd och angreppsstrategi, med syftet att påverka aktieägarna. Trilogy som

inte ville ge upp kampen, ökade sitt bud på Chapter till 15 CAD per aktie. Detta var emellertid

fortfarande ett för lågt bud för Chapters ledning, företagets värde var ännu högre än så.183

I mitten av januari år 2001, såg det ut som om Chapter skulle bli räddad av en vit riddare då

företaget Future Shop Ltd meddelade att det var intresserat av Chapter. Future Shop var en

elektronisk stormarknadskedja vars erbjudande till Chapters aktieägare uppgick till 16,80

CAD per aktie. Erbjudandet avsåg 100% av aktierna i Chapter. Budet översteg Trilogys bud

med 1,80 CAD per aktie. Ledningen för Future Shop uttalade att Chapter passade utmärkt in i

företagets tillväxtstrategi. Chapters ledning var också väldigt nöjda över budet och uttalade att

företagen kompletterade varandra perfekt. Ledningen uppmanade samtidigt sina aktieägare att

anta anbudet.184

En teoretisk analys ger vid handen att Future Shop är en typisk vit riddare. Först så initieras en

budstrid med den fientliga förvärvaren p.g.a. den högre erbjudna köpeskillingen. Vidare så

betraktar målbolagets ledning Future Shop som en mer lämplig förvärvare eftersom företaget

anses bättre passa in i Chapters företagsfilosofi.

Efter det att Trilogy fått reda på att Future Shop lämnat ett bud på Chapter, meddelade

ledningen för Trilogy att den inte skulle ge upp slaget om Chapter utan budstrid. Trilogy höjde

därför sitt bud på Chapter till 17 CAD per aktie, samt ökade sitt anbud till att avse 100% av

aktierna i Chapter. En ytterliggare fördel med budet var att det var ett kontant bud, i motsats

182 Eichler, Lea, Trilogy extends offer deadline for Chapters, ABI/INFORM Global, issue 2, 2001, p. 17.
183 Mutter, John, Trilogy raises Chapters bid, ABI/INFORM Global, issue 3, 2001, p. 9.
184 Eichler, Lea, Chapters gets electronic White Knight, ABI/INFORM Global, issue 4, 2001, p. 169.
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till Future Shops bud vilket avsåg kontanter och aktier. Trilogy ställde som villkor för budet

att Chapter avvecklade sina återköpsplaner.185

Efter denna ytterligare ökning av erbjuden köpeskilling och då ledningen för Chapter tidigare

rekommenderat aktieägarna att acceptera det lägre budet från Future Shop fick slutligen

Chapters ledning kapitulera och godta Trilogys bud.186 Visserligen blev Chapter tillslut

förvärvade av Trilogy men de försvarsåtgärder, och då speciellt den vite riddaren, som

användes föranledde ändå det initiala budet att stiga betänkligt fram till den slutliga affären.

6.8 Granada köper upp Forte

Den 22 november 1995 meddelade tv- och fritidanläggningsföretaget Granada att det lämnat

ett bud på hotell- och cateringföretaget Forte. Budet var på 3,3 miljarder GBP.187

Huvudorsaken till Granadas bud var att företaget ville komma åt Fortes starka varumärken.

Forte hade nämligen många kända varumärken som exempelvis restaurangkedjorna Happy

Eater och Little The, budget- och mellanklasshotellkedjorna Posthouse och Travelodge,

förstaklasshotellkedjan Meridien samt Axe och Lillywhites. Dessutom ägde Forte andelar i

Savoy-gruppen och Alpha Airports-gruppen. Ledningen för Granada ansåg att varumärkena

var underexploaterade under Fortes ledning och att Granada kunde öka deras värde. Forte var

dock själva medvetna om bristerna vad avsåg utnyttjandet av i sina varumärken och höll vid

tidpunkten för budet själva på att förbättra detta.188

Forte godtog inte Granadas bud. Budet var för lågt satt och det fanns inget som indikerade att

Granada skulle sköta företaget bättre än vad den dåvarande ledningen gjorde. Vad sedan

gällde Fortes varumärken, så hade företaget initierat en intern strategi för att förbättra

utnyttjandet av dessa. Forte meddelade istället att den skulle göra allt för att bekämpa det

fientliga budet som Granada givit.

185 Eichler, Leah; Milliot, Jim, Trilogy ups offer in battle for Chapters, ABI/INFORM Global, issue 5, 2001,
p.14.
186 Fox, Jim, Canada´s book war results in Chapters buyout, ABI/INFORM Global, issue 9, 2001, p. 2.
187 Anonymous, Granada v Forte: Rocco´s fight, ABI/INFORM Global, issue 7947, p. 54.
188 Pippa, Considine, Can Granada grasp Forte´s brand value?, ABI/INFORM Global, issue 37, p. 23.
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Ledningen för Forte hade således för avsikt att göra allt för att förhindra att företaget blev

uppköpt. Resultatet blev att man beslutade sig för att använda den brända jordens taktik som

försvarsåtgärd. Metoden gick i det aktuella fallet ut på att Forte försökte sälja av alla

företagets tillgångar som låg utanför företagets kärnverksamhet. Detta innebar att allt utom

hotellkedjorna i mellanklass, vilket var företagets kärnverksamhet, skulle bort.189 På detta

viset skulle Forte snabbt kunna öka värdet för sina aktieägare, samtidigt som företaget skulle

bli mindre attraktivt för ett uppköpande företag, som inte hade samma visioner som Forte.190

Företaget började med att sälja av sportaffären Lillywhites som endast hållits kvar i koncernen

av sentimentala skäl, men som inte riktigt passat in i verksamheten. Därefter sålde företaget av

de amerikanska budgethotellen, Travelodge, för 175 miljoner USD. Ledningen för Forte

meddelade sedan att den var villig att avyttra sitt andelinnehav på 68 % i den prestigefyllda

Savoy gruppen, till en lämplig köpare. Det var också tänkt att företaget skulle sälja sina

vägkrogar och motell till det engelska företaget Whitbread för 0,5 miljarder GBP i kontanter.

Affären skulle dock endast genomföras om Granada vann uppköpsstriden mot Forte.

De första åtgärderna är således en tillämpning av den brända jordens taktik med den

reservationen att Forte ändå försöker bibehålla värdet på bolaget intakt för aktieägarna. Det är

bara Granada som skall ta skada av transaktionerna. Medan de första åtgärderna var tänkta att

utgöra försvar mot Granadas uppköpsbud, var de senare tänkta att sätta press på Granada att

höja sitt bud.191 Kontakterna med Whitbread bär emellertid karaktären av ett typiskt

inlåsningsavtal där en utförsäljning kommer att ske vid händelse av ett fientligt övertagande.

Tillgångarna är således under alla omständigheter utom räckhåll för den fientlige förvärvaren.

Inlåsningsavtalets syfte var givetvis att fungera avskräckande på Granada.

Den 2 januari 1996 påbörjade Forte sin sista försvarsåtgärd, vilken innebar att företaget lovade

sina aktieägare att återköpa aktier till ett värde av 800 miljoner GBP om företaget undgick att

bli uppköpt. Forte lovade dessutom sina aktieägare en årlig utdelningstillväxt på 20% fram till

år 1999. Återköpen av aktier skulle kunna ses som ett sätt att minska tillgången på aktier på

markanden och därmed försvåra ett uppköp för Granada. Men då återköpen uppenbarligen

skulle ske efter det att uppköpsstriden redan var avgjord skall man nog istället betrakta de

189 Anonymous, Granada v Forte: Rocco´s fight, ABI/INFORM Global, issue 7947, p. 54.
190 Pitcher, George, Forte demerger plan puts paid to Granada shareholder appeal, ABI/INFORM Global, issue
38, p. 29.
191 Anonymous, Granada v Forte: Rocco´s fight, ABI/INFORM Global, issue 7947, p. 54.
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utlovade återköpen och utdelningstillväxten som löften till aktieägarna om en ökad direkt

avkastning under förutsättning att aktieägarna förhåller sig lojala till ledningsgruppen och

dennas önskan att inte bli uppköpta. Att på detta sätt använda sig av försvarsåtgärden återköp

av aktier hör inte till vanligheterna.

Den 10 januari 1996 höjde Granada sitt uppköpsbud till 3,8 miljarder GBP. Det var nu upp till

aktieägarna att bestämma vem de ville skulle äga företaget.192 Trots den extremt hårda

försvarslinje som upprätthållits av Forte, med en mängd företagna försvarsåtgärder, bestämde

sig aktieägarna slutligen för att anta Granadas förslag. I slutet av januari år 1996 meddelade

Granada att företaget säkrat en kontrollpost i Forte. Det slutliga budet uppgick till 3,8

miljarder GBP.193

6.9 Hilton försöker köpa upp ITT

Företaget Hilton Hotels lämnade den 27 januari 1997 ett bud på hotell- och casino företaget

ITT. Budet var på 55 USD per aktie och var värt närmare 6,5 miljarder USD. Budet utgjordes

av en 30% premie jämfört med ITT:s aktiekurs. Ledningen för ITT ansåg att budet var för lågt

satt och godtog det därför inte.194

Anledningen till varför Hilton ville köpa upp ITT var framförallt för att få tillgång till ITT:s

stora hotellkedja Sheraton. Därigenom skulle Hilton blivit världens största hotellkedja, med

över 650 stycken hotell. Ledningen för Hilton räknade med att hotellindustrin skulle fortsätta

att gå bra och företaget skulle därigenom få ökade intäkter i framtiden.195 Av intresse var

också ITT:s ägande av Caesars kasino i Las Vegas och Atlantic City, vilket utgjorde ett

väldigt starkt varumärke. Med ett förvärv av ITT, skulle även följa ett delägande i sportarenan

Madison Square Garden i New York.196

Ledningen för ITT meddelade att den var beredd på strid mot Hilton. Företaget hade laddat

upp med investmentbankerna Lazard Freres & Co. och Goldman Sachs & Co. samt

192 Cozens, Claire, Welcome to the hotel battlefield, ABI/INFORM Global, issue 135, p. 12.
193 Churchill, David, Forte seeks to recoup part of chain, ABI/INFORM Global, issue 3, p. 1.
194 Anonymous, Hilton drops the bomb, ABI/INFORM Global, issue 5, 1997, s. 14.
195 Grover, Ronald; Lesly, Elisabeth; Schine, Erik, Hilton Could Hit the Jackpot, ABI/INFORM Global, issue
3513, 1997, s. 40.
196 Greenwald, John, Hilton has room for ITT, ABI/INFORM Global, issue 6, 1997, s. 52-55.
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advokatfirman Cravath Swaine & Moore.197 Enligt analytiker på marknaden skulle ITT:s

försvarsstrategi troligen vara följande: ITT skulle sälja av tillgångar inom hotellverksamheten

för motsvarande 5 miljarder USD, ge ut en extra stor utdelning till aktieägarna, samt köpa upp

ett annat spelföretag som kunde stärka ITT:s rörelse i Las Vegas och Atlantic City.

Försäljningen av tillgångarna samt den efterföljande utdelningen skulle hindra Hilton från att

få in en stor summa pengar vid ett eventuellt uppköp. Genom att köpa upp ett annat

spelföretag för kontanter och aktier, skulle ITT:s skulder öka och därigenom bli mindre

attraktivt att köpa upp.198

ITT:s första åtgärd blev, precis som analytikerna antytt, att anamma den brända jordens taktik,

för att skaka av sig Hiltons fientliga uppköpsbud. ITT började med att sälja av all ”onödig”

verksamhet som fanns inom företaget. Detta rörde sig bl.a. om ett av företagets två privata

flygplan, samt företagets 50% andel i Madison Square Garden som inte alls passade in i den

övriga verksamheten.199 Med försäljningen av Madison Square Garden, följde också

företagets ägande i lagen New York Knicks, New York Rangers samt Madison Square Garden

Network. ITT sålde sedan sitt 2,8% innehav av aktier i företaget France`s Alcatel Alsthom,

samt företaget WBIS+.200 Vidare gjordes personalnedskärningar med 125 personer på

företagets huvudkontor i New York. Efter att ITT sålt av de ”onödiga” bitarna av sitt företag,

började ITT sälja av delar av sin kärnverksamhet. ITT sålde nämligen 5 stycken Sheraton

hotell för sammanlagt 200 miljoner USD till företaget FelCor Suite Hotels. Detta gjordes utan

att hotellen varit ute till budgivning. Affären berodde dock troligtvis på att ITT ingick en

överenskommelse med FelCor Suite Hotels om att ITT skulle inneha förvaltningen av hotellen

i 20 år. Dessutom fanns det en klausul i kontraktet som innebar att överenskommelsen om

förvaltning av hotellen skulle bli ogiltig om ITT fick en ny ägare. Denna strategi får närmast

betecknas som ett försvar genom upprättandet av ett inlåsningsavtal. Hilton skulle i och med

det gå miste om stora intäkter om det köpte upp ITT. Efter det att Sheraton hotellen sålts

sattes ITT:s flaggskepp (lyxiga St. Regis hotell) på Manhattan i New York ut till försäljning.

197 Grover, Ronald; Lesly, Elisabeth; Schine, Erik, Hilton Could Hit the Jackpot, ABI/INFORM Global, issue
3513, 1997, s. 40.
198 Gene, G Marcial, Harrah`s May Be in Itt`s Game Plan, ABI/INFORM Global, issue 3514, 1997, s. 84.
199 Greenwald, John, ITT`s strip show, ABI/INFORM Global, issue 25, 1997, s. 52-53.
200 Grover, Ronald; Laderman, M Jeffrey, The Unhappy Campers at ITT, ABI/INFORM Global, issue 3532,
1997, s. 44.



66

Det såg nu ut som om ITT:s utförsäljningar verkade allt mer ämnad att endast rädda företaget,

istället för att se till aktieägarnas bästa.201

ITT använder sig här av en mycket drastisk försvarsstrategi som brukar benämnas ”den

brända jordens” taktik. Strategin innebär att ITT utan att alltför mycket skada sin

kärnverksamhet försöker avyttra de delar av företaget som den fientliga uppköparen är

intresserad av. Denna strategi innebär emellertid att bolaget riskerar att försämras och sjunka i

värde, något som inte är förenligt med aktieägarnas intressen. Att ledningen vidtar åtgärder

som går emot vad företagets ägare vill innebär naturligtvis en risk att ägarna avyttrar sina

aktier. Dessutom kan ett dylikt förfarande anses strida mot gällande rätt och därmed innebära

att ledningen även riskerar en stämning. Om denna strategi tas i bruk bör således ledningen

kunna motivera företagna avyttringar med andra affärsmässiga skäl än att förhindra ett

uppköp.

Efter det att ITT sålt iväg tillgångar till ett värde av 2 miljarder USD i juni 1997, skickade

ledningen för Hilton ett brev till ITT:s VD där den varnade för att företaget skulle dra tillbaka

sitt bud om utförsäljningen fortsatte. En investerare med ett innehav på en miljon aktier i ITT,

antydde vid samma tidpunkt att han skulle stödja ett fullmaktskrig mot ITT:s styrelse om

företagets utförsäljning av tillgångar medförde att Hilton tappade intresse för företaget.202

I juli 1997 meddelade ledningen för ITT att företaget skulle delas upp i tre separata företag.

ITT Destinations – ett spel- och hotellföretag, ITT Corp. – publikation av utländska gula

sidor, samt ITT Educational Services – ägare av ett antal tekniska skolor. Samtidigt

meddelades att ITT skulle köpa tillbaka aktier i företaget för 70 USD per aktie till ett värde av

2.1 miljarder USD.203 Det kan tyckas att uppdelningen skulle göra det väldigt enkelt för

Hilton att köpa ut den del av ITT som det var intresserat av, nämligen spel- och hotelldelen.

Men det var det inte, eftersom ledningen för ITT skulle skriva en helt ny stadga för ITT

Destinations med en klausul som gav styrelsen rätt att neka ett fullmaktskrig som utlystes av

ett förvärvande företag.204 Att skriva in ett sådant förbehåll i stadgarna brukar karaktäriseras

201 Greenwald, John, ITT`s strip show, ABI/INFORM Global, issue 25, 1997, s. 52-53.
202 Grover, Ronald; Laderman, M Jeffrey, The Unhappy Campers at ITT, ABI/INFORM Global, issue 3532,
1997, s. 44.
203 Saporito, Bill; Tassel, Jane Van, Voorst, Bruce Van, ITT slips out of Hilton, ABI/INFORM Global, issue 4,
1997, s. 59.
204 Anonymous, A 21-gun retort from besieged ITT, ABI/INFORM Global, issue 2, 1997, s. 8.
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som en hajbur. Ett dylikt förbehåll kombinerat med en klausul att kvalificerad majoritet krävs

för att ändra stadgarna kan vara en mycket effektiv försvarsåtgärd. Om ett villkor om krav på

kvalificerad majoritet, exempelvis 90 % av rösterna, för att ändra stadgarna införs tvingas det

angripande bolaget att köpa en väsentligt större del av företaget. Detta innebär således att

uppköpet blir väsentligt dyrare.

ITT:s tänkta uppsplittring av företaget, samt den tilltänkta hajbursklausulen, gjorde att Hilton

stämde ITT inför domstol. Anledningen till stämningen var framförallt att ITT tänkt

genomföra omorganisationen utan att tillfråga sina aktieägare. Hilton passade även på att höja

sitt bud på företaget till 70 USD per aktie.205 En domare i Nevada meddelade att ITT inte

kunde genomföra omorganisationen utan att tillfråga sina aktieägare. Detta medförde att ITT

fick skjuta upp sin tilltänkta omorganisering för att först kunna ha ett möte med sina

aktieägare.206

I slutet av oktober 1997 dök en vit riddare upp i striden om ITT. Företaget Starwood Loodging

gav då ett bud på ITT på 82 USD per aktie. Ledningen för ITT ställde sig mycket positiva till

budet som var på 12 USD över Hiltons bud.207 Hilton gav dock inte upp striden om ITT så

lätt, utan höjde sitt bud till 80 USD per aktie. Trots att budet var lägre än Starwoods, så

innehöll Hiltons bud en större andel kontanta medel (44 USD jämfört med 15 USD).208 Hilton

tvingades dock ge upp kampen om ITT några dagar senare då Starwood höjde sitt bud till 85

USD per aktie. ITT:s aktieägare röstade nämligen för att godta Starwood som uppköpare av

företaget.209

6.10 Computer Associates försöker köpa upp Computer Sciences Corp

Dataföretaget Computer Associates (CA) gav den 10 februari 1998 ett bud på 9 miljarder

USD för dataföretaget Computer Sciences Corp (CSC).210 Budet var på 108 USD per CSC

aktie, vilket motsvarade en premie på 35% över företagets aktievärde den dagen. Meningen

205 Laing, Jonathan, Nasty bout, ABI/INFORM Global, issue 39, 1997, s. 33-38.
206 Malley, Mike, Judge`s ruling gives Hilton advantage, ABI/INFORM Global, issue 18, 1997, s. 29.
207 Malley, Mike, Starwood outbids Hilton to land ITT, ABI/INFORM Global, issue 19, 1997, s. 125.
208 Anonymous, Do not pass go, ABI/INFORM Global, issue 8042, 1997, s. 68-69.
209 Johnson, Ben; Sheridan, Mike, Starwood`s ITT deal may be the start of another hot year, ABI/INFORM
Global, issue 12, 1997, s. 38-47.
210 Ferranti, Marc, Service needs drive CA`s bid to acquire CSC, ABI/INFORM Global, issue 7, s. 1.
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med budet var att ledningen för CA ville göra sitt företagsutbud komplett, så att de kunde

erbjuda sina kunder helhetslösningar inom data. CA tillverkade nämligen mjukvaror till

datorer, medan CSC erbjöd professionell IT-service åt sina kunder. Genom förvärvet skulle

CA komma att bli en av de största utvecklarna av mjukvaror och systemintegrerare inom hela

industrin.211

Ledningen för CSC meddelade att budet inte avspeglade företagets rätta värde samt att en

sammanslagning med CA endast skulle skapa problem. Bl.a. framfördes att då uppköpet

skulle kräva upplåning så skulle CSC:s kreditvärdighet sänkas från den dåvarande A ratingen.

Sammanslagningen skulle enligt ledningsgruppen också medföra att nyckelpersoner på CSC

skulle lämna företaget i protest mot affären.212 Ett sådant hot är extra allvarligt när uppköpet,

som i det här fallet, gäller ett serviceföretag eftersom ett serviceföretags viktigaste tillgångar

är humankapitalet. Ett fientligt bud på ett serviceföretag kan därför i vissa avseenden likställas

med ett fientligt bud riktat mot själva personerna i företaget. Dessa omständigheter gör att det

är extra svårt att företa ett fientligt uppköp av ett tjänsteföretag.213

För att bättre kunna överblicka vilka åtgärder som CSC hade möjlighet att vidta, förde

ledningen för företaget samtal med olika potentiella vita riddare, bl.a. AT&T, IBM och

EDS.214 Dessa kontakter resulterade dock initialt inte i några konkreta resultat. Man skall

dock betänka att förekomsten av samtal med potentiella vita riddare i sig kan ha en

avskräckande effekt på fientliga budgivare. Dessa har nämligen anledning att befara att

samtalen i förlängningen skall leda till kostsamma budstrider. Betraktat ur den synvinkeln är

det alltid lönsamt för ett målbolag att försöka etablera kontakt med olika vita riddare.

Den första stora försvarsåtgärden som CSC vidtog var dock att stämma CA vid domstol.

Företrädarna för CSC anklagade nämligen CA för att ha agerat olagligt vid

uppköpsförfarandet genom att bl.a. försökt muta CSC:s VD med 50 miljoner USD.215 Att på

detta sätt starta legala processer för att försvåra ett övertagande är mycket vanligt i USA. Den

här använda grunden för stämningen, ett påstått bestickningsförsök, är om inte typisk i varje

211 Duffy, Jim, CA makes $9 billion bid for CSC, ABI/INFORM Global, issue 7, s. 12.
212 Ferranti, Marc, CSC tries to block CA takeover, ABI/INFORM Global, issue 8, s. 14.
213 Webb, Dave, CA backs off in bid for CSC, ABI/INFORM Global, issue 10, s. 1-2.
214 Saunders, John, CSC seeks help in fending off hostile takeover, ABI/INFORM Global, issue 8, s. 19.
215 Caldwell, Bruce, Fallout from CA-CSC battle, ABI/INFORM Global, issue 671, s. 20.
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fall ett illustrativt exempel på vad för slags skäl de rättsliga åtgärderna kan ha bakom sig.

Givetvis måste ett bolag försvara sig mot anklagelser av detta slag. Huruvida det fanns någon

verklig substans bakom anklagelserna kan inte utredas här, det räcker att konstatera att så inte

behöver vara fallet för att försvarsåtgärden skall anses som lyckad.

Nästa försvarsåtgärd blev att ge företagets 150 toppanställda fallskärmsavtal vilka skulle ha

dubblerat deras löner om CA lyckats med sitt uppköp.216 I vilken utsträckning som

fallskärmsavtal verkligen utgör en effektiv försvarsåtgärd har som tidigare uppmärksammats

varit föremål för diskussion. Men när det som i detta fall rör sig om ett så stort antal individer

som omfattades av förmånsavtalen så kan kostnaderna nog bli tillräckligt stora för att ha en

viss avskräckande effekt.

CSC utformade också olika typer av inlåsningsavtal samt införde giftpiller i sina stadgar.

Exempelvis så bands 25% av CSC:s intäkter för 1999 upp till kontrakt som innehöll en

särskild typ av fristående klausul. Kontrakten gav kunderna rätt att annullera de ingångna

avtalen om ett annat företag skulle bli ägare till CSC. Inlåsningsavtal av denna typ är alltid

utmanande för det förvärvande företaget. Tillgångarna, eller i detta fallet de ingångna avtalen,

kommer att bibehållas intakta så länge inte uppköpet genomförs. Men om så sker kommer

företagets ekonomiska ställning drastiskt att förändras till följd av avtalens utformning.

Efter alla dessa försvarsåtgärder började det dugga tätt med stämningar inför domstol mot

både CSC och CA. Bl.a. gjordes tre stycken ”class-action” stämningar mot CSC från

investerare som krävde att företaget omprövade uppköpsbudet från CA. CA stämde CSC för

att ha företagit olagliga försvarsåtgärder i sina antagna stadgar, en naturlig strategi för att

försöka blockera försvarsåtgärder som inte sällan balanserar på gränsen till det otillåtna. Två

advokater från New York stämde dessutom CA för att ha misslett aktieanalytiker och

investerare om företagets uppköpsintentioner under ett flertal möten i januari och februari år

1998.217 Slutligen så stämdes CSC av Investmentföretaget Wyse-Pratte & Co., som ägde över

400 000 aktier i CSC. Syftet med stämningen var att försöka få bort CSC:s giftpiller ur

stadgarna.218 Denna kanonad av påbörjade rättsliga processer är kännetecknande för det legala

216 Caldwell, Bruce, CA moves to plan b, ABI/INFORM Global, issue 672, s. 22-26.
217 Webb, Dave, CA backs off in bid for CSC, ABI/INFORM Global, issue 10, s. 1-2.
218 Caldwell, Bruce, CA-CSC battle still smolders, ABI/INFORM Global, issue 673, s. 180.
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klimatet i USA, vilket av naturliga skäl får betydelse för så kontroversiella företeelser som

fientliga förvärv.

De av CSC:s vidtagna försvarsåtgärderna samt alla legala tvister blev tillslut för mycket för

CA. Företaget lät därför sitt erbjudande om uppköp av CSC gå ut den 16 mars 1998, och

meddelade att företaget inte längre var intresserat av ett förvärv. Ledningen för CA skrev

också ett brev till VD:n för CSC, där den meddelade att den inte ville skada industrin,

arbetstagarna eller aktieägarna, genom en lång och utdragen uppköpsstrid.219

Ett tämligen hårt försvar som involverade många av de mest kända försvarsåtgärderna visade

sig således tillräckligt för att förmå den fientlige förvärvaren att överge sitt bud. Man skall i

detta fallet inte underskatta betydelsen av de rättsliga härvor som blev en konsekvens av

uppköpserbjudandet. Det blev helt enkelt för osäkert att fortsätta med övertagandet med så

pass många pågående rättsliga förfaranden. De slutliga kostnaderna tillföljd av processerna är

nämligen väldigt svåra att uppskatta. Bättre då att lämna hela projektet och förhoppningsvis

även processerna bakom sig.

219 Fitzloff, Emily; Weil, Nancy, CA to allow its takeover bid for CSC to lapse, ABI/INFORM Global, issue 10,
s. 10.
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7. Utvärdering av undersökta försvarsåtgärder

7.1 Sammanställning av fallstudier

En sammanställning av behandlade fallstudier visar att försvarsstrategin vit riddare är den

vanligast förekommande försvarsåtgärden vid fientliga förvärvsförsök. Försvar genom

hajburar, giftpiller, att växa sig större samt olika typer av inlåsningsavtal är andra åtgärder

som förefaller användas i stor utsträckning. Övriga försvarsstrategier används mindre frekvent

och verkar oftast användas som ett komplement till någon av de fyra mest frekvent använda

försvarsstrategierna. Detta framgår av den tabell som redovisas nedan. I den fortsatta

framställningen kommer vi löpande hänvisa till tabellen för att på ett överskådligt sätt

underbygga vår analys av förekommande försvarsstrategier.

Ett fientligt förvärv kan innebära att det uppköpta bolaget styckas upp eller på annat sätt

reduceras så att dess verksamhet mer eller mindre elimineras. Ett uppköp kan även innebära

att ägarna säljer till ett värde under företagets marknadsvärde. Det finns således mycket goda

skäl för intressenterna i ett bolag som riskerar att bli utsatt för ett fientligt förvärv att på bästa

sätt införa olika försvarsstrategier. Av naturliga skäl kommer företagets försvar i de fall

bolaget är förberett på att försvara sig bestå av flera olika strategier för att hindra en fientlig

förvärvare. I de fall vi har undersökt förefaller företag tämligen ofta införa hajburar och

giftpiller som preventiva åtgärder.220 När väl det fientliga budet kommer är de sålunda i viss

mån förberedda. Trots detta vidtas ofta ytterligare mer snabbhanterade åtgärder i form av att

det angripna företaget försöker hindra angriparen genom att själva göra företagsförvärv och

därmed bli för stora för den fientlige uppköparen.221 En alternativ akut strategi som också

används påfallande ofta är den brända jordens taktik, vilket innebär att det angripna bolaget

säljer ut de delar av företaget som den fientlige uppköparen är mest intresserad av.222 På detta

sätt gör sig målbolaget mindre attraktivt och därmed dyrare för det angripande företaget att

förvärva.

220 Fallstudie 2, 3, 4, 5.
221 Fallstudie 4.
222 Fallstudie 9.
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7.2 Effekter av studerade försvarsstrategier

När ett målbolag använder sig av försvarsåtgärder är givetvis ett av syftena att dessa skall

resultera i att något uppköp aldrig kommer till stånd. Om denna effekt uppnås kan således de

initierade försvarsåtgärderna sägas ha varit lyckade. Det är dock inte så lätt att man motsatsvis

kan konstatera att om ett fientligt övertagande sker så har försvarsåtgärderna varit misslyckade

och bortkastade. Så kan självklart vara fallet om, försvarsåtgärderna tilltrots, det uppköpande

företaget lyckas genomföra förvärvet utan några större problem eller ökade kostnader. I de fall

där ett övertagande sker, men där den slutgiltiga köpeskillingen är betydligt högre än den

initialt erbjudna, får däremot försvarsåtgärderna betecknas som i varje fall partiellt

lyckosamma. Användandet av dem har inte lyckats avstyra övertagandet men har istället

kunnat garantera aktieägarna ett större ekonomiskt utbyte. I det följande skall utredas i vilken

utsträckning de i fallstudierna begagnade försvarsåtgärderna var lyckade eller ej.

Utifrån de fallstudier vi behandlat kan vi inledningsvis konstatera att när ett målbolag vidtar

försvarsåtgärder så leder detta i de allra flesta fall antingen till att övertagandet förhindras eller

att köpeskillingen höjs. Väldigt sällan kan initierade försvarsåtgärder beskrivas som helt

bortkastade. Det är således ur målbolagets perspektiv gynnsamt att använda sig av

försvarsåtgärder. Som framkommit tidigare är dock begreppet försvarsåtgärder ett begrepp

som innefattar en mängd olika försvarstyper. När man dessutom betänker att dessa kan

kombineras på olika sätt förstår man att det inte går att avfärda frågeställningen om

effektivitet endast genom konstaterandet att försvarsåtgärder generellt är bra för målbolagen.

En mer detaljerad analys är påkallad som dessutom försöker besvara varför vissa

försvarsåtgärder framstår som mer lyckosamma än andra och varför vissa strategier är mer

vanligt förekommande än andra.

7.2.1 Vita riddare

Vi har påvisat att användandet av vita riddare är en vanligt förekommande försvarsstrategi.

Nästan alla målbolag vi undersökt försöker på något sätt använda sig av ett annat mer vänligt

sinnat företag för att undvika uppköpshotet. I de fall där målbolagen lyckas att etablera en

seriös kontakt med en vit riddare framstår försvarsåtgärden dessutom som synnerligen

effektiv. Antingen så blir målbolaget förvärvat av den vita riddaren viket får betecknas som en
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optimal lösning för målbolaget,223 eller så tvingas den fientlige förvärvaren höja sitt initiala

bud med anledning av den vite riddarens närvaro, exempelvis p.g.a. en aktualiserad

budstrid.224 De fall där försvarsåtgärden inte har inneburit några konkreta fördelar för

målbolaget kan oftast förklaras med att man inte lyckades upprätta någon riktig kontakt med

en vit riddare225 eller att den tilltänkta vite riddaren inte var så vänligt sinnad som beräknat.226

Anledningen till att vita riddare används så ofta, eller i varje fall försöker användas, är i första

hand att strategin förefaller vara effektiv. Ett vit riddare försvar är dessutom riskfritt för

målbolaget då det i de flesta fall inte innebär några större kostnader för målbolaget. I de fall

som vi undersökt har inte kontakterna med de vita riddarna kombinerats med någon

garanterad kompensation i form av exempelvis inlåsningsavtal, sådana avtal skulle annars

kunna tänkas innebära en kostnad för målbolaget. Vidare förefaller användandet av vita ridare

vara tämligen okontroversiellt ur ett juridiskt perspektiv varför inga legala hinder uppstår. Att

vända sig till en vit riddare är således enkelt, billigt och bra vilket mer än väl förklarar

strategins vanlighet. Man skall dock betänka att strategin ändå innebär att målbolaget blir

uppköpt, men då av någon annan än den fientlige förvärvaren. För de målbolag som inte alls

vill bli förvärvade framstår vita riddare således inte som ett ändamålsenligt försvar.

Ytterligare en fördel med vita riddare, som framkommer av fallstudierna, synes vara att

strategin kan kombineras med de flesta övriga försvarsåtgärder. Kontakterna med en vit

riddare ligger i realiteten vid sidan av eventuellt övriga påbörjade försvarsåtgärder. Dessa kan

fungera som de skall utan att i nämnvärd betydelse påverka den vita riddaren. Sen är det en

annan sak att det kumulativa elementet av flera försvarsåtgärder givetvis innebär en ytterligare

prövning för den fientlige förvärvaren.

7.2.2 Försvar genom ökad storlek

Via fallstudierna har också framkommit att det är tämligen vanligt att målbolagen försöker

undandra sig uppköpshot genom att själva förvärva andra bolag och på så sätt göra sig för

223 Fallstudie 2, 9.
224 Fallstudie 7.
225 Fallstudie 3, 5, 10.
226 Fallstudie 1.
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stora för ett fientligt övertagande.227 Detta kan ske i preventivt syfte innan något direkt bud

har lagts men även efter ett aktualiserat fientligt anbud. I de senare fallen tenderar uppköpen

att inte alltid vara helt marknadsmässiga, målbolaget erlägger helt enkelt en för hög

köpeskilling vid de olika transaktionerna.228 I dessa fall bär strategin således även en prägel av

den brända jordens taktik.

Att växa sig ifrån uppköpshot kan tyckas vara en instinktiv och logisk åtgärd. Vidare kan de

genomförda förvärven i många fall närmast betraktas som en del i företagets allmänna

tillväxtstrategi. Det är således en okomplicerad årgärd som under dessa omständigheter inte

kan liknas vid de extraordinära tilltag som ofta försvarsåtgärder innebär. Detta kan förklara

den relativt höga frekvensen i statistiken.

I de fallstudier vi behandlat har emellertid inte denna försvarsåtgärd visat sig särskilt

lyckosam. Övertagandet har kommit till stånd i samtliga fall trots försöken att växa sig större

och har aktieägarna slutligen erbjudits en högre köpeskilling har detta snarare varit beroende

av andra vidtagna åtgärder, som exempelvis vita riddare.

Av detta kan man inte sluta sig till att försvarsåtgärden alltid är bortkastad. Det är mycket

möjligt att om försvarsåtgärden används i preventivt syfte så kan det presumtiva målbolaget

helt lyckas undvika fientliga förvärvserbjudande. Då kommer bolaget inte heller återfinnes i

statistiken över inträffade fientliga bud. I vilken utsträckning detta inträffar ligger dock

utanför föreliggande uppsats räckvidd.

Däremot pekar fallstudierna entydigt på att akuta försök att växa sig större när den fientlige

förvärvaren redan lagt ett bud inte fungerar. Orsakerna kan vara flera; målbolaget hittar inte

tillräckligt snabbt möjliga förvärvsobjekt varför försvarsåtgärden blir en halvmesyr, kritik från

de egna aktieägarna och omvärld om inte erlagd köpeskilling är marknadsmässig. Den kanske

viktigaste förklaringen är dock att den fientlige förvärvaren efter ett lagt bud inte tänker ge

upp enbart av den anledningen att målbolaget blir något större. Försvarsåtgärden är helt enklet

inte tillräckligt avskräckande i de akuta skeendena.

227 Fallstudie 1, 4, 5, 7.
228 Fallstudie 1, 7.
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7.2.3 Hajburar och giftpiller

Fallstudierna har visat att försvar genom hajburar och giftpiller förekommer frekvent. De här

två typerna av försvarsåtgärder har flera saker gemensamt.

För det första utgör de båda ett preventivt försvar, men som får aktualitet först när det fientliga

budet har lanserats. Det är preventivt i den meningen att hajburarna i bolagsordningen

upprättas redan innan fientliga bud kommit till stånd liksom giftpiller läggs ut på ett tidigare

stadium. Däremot framkommer effekten av åtgärderna först när en fientlig förvärvare försöker

med ett övertagande.

För det andra så framstår båda åtgärderna som effektiva. Även om de inte helt förhindrar

uppköpet så medför de betydande problem för den fientlige förvärvaren. Denne upptäcker

plötsligt att man måste byta angreppsstrategi tillföljd av föreskrifter i bolagsordningen eller att

man måste uppnå kontroll i styrelsen för att om möjligt avlägsna kostsamma giftpiller.229 Ofta

medför förekomsten av giftpiller att målbolaget höjer sitt initiala erbjudande under

förutsättning av att giftpillerna plockas bort.230 Denna egenskap hos giftpiller har vi berört i

det teoretiska kapitlet.

För det tredje så verkar åtgärderna ofta användas i kombination med andra åtgärder. Hajburen

eller giftpillret utgör den initiala motattacken som stoppar upp det fientliga övertagandet, detta

följs sedan upp av mer akuta åtgärder, såsom utförsäljning av kronjuveler och brända jordens

taktik, eller försök att finna en vit riddare. Kombinationer av detta slag har visat sig effektiva i

fyra av de fallstudier vi studerat.231

Tyvärr är det väldigt svårt att nå kunskap om hur dessa försvarsåtgärder exakt är utformade i

fallstudierna. Det är inte ofta som den fientlige förvärvaren exempelvis väljer att

reservationslöst svälja ett giftpiller så att man kan få se de exakta konsekvenserna. Istället

iscensätts olika undanmanövrar. Eftersom bolagsordning och upprättade giftpiller är

bolagsintern information får man därför i dessa fall söka sig till försvarsåtgärdernas närmare

utseende.

229 Fallstudie 2, 3.
230 Fallstudie 5, 10.
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Man kan tycka att användandet av dessa försvarsåtgärder skulle vara än vanligare än som

framkommer av fallstudierna. Man skall dock betänka att dessa försvarsåtgärder är tämligen

komplicerade till sin uppbyggnad och det kräver en hel del eftertanke för att korrekt kunna

uppskatta effekterna av ex. ett initierat giftpiller. Vidare kan dessa försvarsåtgärder möta

legala hinder i flera rättsordningar. Förekomsten av giftpiller i USA kommer med säkerhet

leda till ett försök att avlägsna dessa genom rättsliga åtgärder.232

7.2.4 Försvar genom utförsäljning och inlåsningsavtal

En kategori av försvarsåtgärder som figurerat flitigt i fallstudierna är olika typer av försvar

genom utförsäljning av tillgångar samt inlåsningsavtal.

Vad vi finner något förvånande är dock att försvar som får betecknas som den brända jordens

taktik förekommer så pass ofta som är fallet.233 Denna strategi är nämligen extrem i sitt

utförande och tveksam från aktieägarsynpunkt. Även legala frågetecken kan sättas upp ur

fordringsägarsynpunkt. Vidare kan strategin medföra betydande kostnader för målbolaget

självt. Det skall dock anmärkas att i de fall vi studerat har försvarsåtgärden i huvudsak

utnyttjats på ett sätt som inte nämnvärt skadat de egna aktieägarna. Det har nämligen främst

handlat om en total utförsäljning av alla verksamhetsgrenar som inte tillhör

kärnverksamheten.234 Den brända jordens taktik används när målbolaget närmast är desperat i

sina försök att undkomma den fientlige förvärvaren. Försvarsåtgärden har dock inte, betrakat

isolerat, varit särskilt effektiv i de undersökta fallstudierna. Den fientlige förvärvaren har inte

avslutat sitt försök till övertagande till följd av de vidtagna åtgärderna, utan det har behövts

ytterligare hjälp ofta i formen av en vit riddare.

Mindre förvånande är då användandet av övriga åtgärder tillhörande denna kategori.

Utförsäljning av kronjuveler och inlåsningsavtal, där tillgångar binds till utomstående aktörer

i händelse av ett fientligt övertagande, har också visat sig mer effektiva även om dessa

åtgärder ofta kombinerats med andra försvarsåtgärder.235 I dessa fall har målbolaget med

231 Fallstudie 2, 3, 9,10.
232 Fallstudie 10.
233Fallstudie 1, 8, 9.
234 Detta möjligtvis med undantag från fallstudie nummer 9.
235 Fallstudie 2, 8, 9, 10.
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mindre ingripande åtgärder uppnått närmst samma effekt som vid den brända jordens taktik

och samtidigt inte försvårat eventuellt engagemang från vita riddare genom att förstöra det

egna bolaget. Speciellt inlåsningsavtal där målbolaget endat behöver avyttra sina tillgångar i

händelse av att övertagandet lyckas framstår som förmånligt för bolaget.

7.2.5 Övriga använda försvarsåtgärder

Övriga i fallstudierna förekommande försvarsåtgärder har inte använts i samma utsträckning

som dem vi gått igenom ovan. Vi skall lämna några synpunkter som möjligtvis kan förklara

detta förhållande.

Anledningen till att försvar genom korsvist ägande inte förekom i fallstudierna är att detta är

en typisk svensk försvarsåtgärd samt att vi endast behandlat en svensk fallstudie. Dessutom

börjar användandet av försvarsåtgärden även minska i Sverige.

Återköp av aktier är i sin allmänna form egentligen inte en renodlad försvarsåtgärd. De

uppnådda effekterna såsom kurspåverkan och minskad likviditet är ofta i sig inte tillräckligt

för att verka avskräckande. Dessutom finns det ofta legala hinder som begränsar antalet aktier

som bolaget kan återköpa. När samtidigt åtgärden är ganska dyr för företaget väljs kanske

hellre andra strategier. Vi kan dock se att återköp av aktier har förekommit i ett par fall och då

i kombination med andra åtgärder.236 Intressant är den fallstudien där återköp av aktier

närmast synes användas som en muta i förhållande till aktieägarna. En sådan användning har

inte diskuterats i litteraturen.237

Däremot har inte ett enda fall av greenmail påfunnits i fallstudierna. Detta är egentligen inte

särskilt överraskande. Greenmail är som vi påpekat i det teoretiska avsnittet en synnerligen

riskabel och kostsam försvarsåtgärd. Därutöver så är försvarsåtgärden explicit förbjuden i ett

flertal rättsordningar samt hårt beskuren i andra.

Även ett Pac-man försvar är dyrt och kräver ett ansenligt kapital hos målbolaget. Dessutom

förutsätter försvarsåtgärden att man verkligen vill förvärva den fientlige förvärvaren, vilket

236 Fallstudie 5, 8.
237 Fallstudie 8.
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inte alls behöver vara fallet. I den fallstudie som Pac-man försvaret förekom misslyckades

också åtgärden just till följd av att det ansågs för dyrt och innebar en för hög skuldsättning238.

Om kapital finns och bolagen passar ihop kan nog försvarsåtgärden vara effektiv.

Smutskastning i massmedia samt fallskärmsavtal är två åtgärder vars effektivitet starkt kan

ifrågasättas. Även om säkert vissa resultat kan uppnås via pressen så är det nog ändå i sista

hand andra faktorer som fäller avgörandet. Det är också vanskligt att avgöra när man skall

beteckna skriverier i pressen som en försvarsåtgärd och inte bara allmänna överdrifter. I viss

utsträckning förekommer det nästan i alla fall av fientliga förvärv någon form av partisk

medierapportering med sitt ursprung hos de olika parterna. Om även denna typ av skriverier

betecknas som försvarsåtgärder är smutskastning i media den absolut vanligaste och samtidigt

mest tandlösa formen av försvarsåtgärd. Vad gäller fallskärmsavtal har vi redan i det

teoretiska avsnittet diskuterat åtgärdens berättigande såsom försvarsåtgärd. Fallskärmsavtal är

nog i sig tämligen vanligen förekommande men anses nog i de flesta fall helt enkelt inte vara

en försvarsåtgärd, varför de inte heller återfinnes i rapporteringen. I den fallstudie som

fallskärmsavtal ändå angavs som en försvarsstrategi var antalet anställda som omfattades av

programmet så stort att det kan tänkas ha haft en avskräckande effekt.239

Rättsliga åtgärder har förekommit i två av de undersökta fallstudierna och har i båda fallen i

kombination med andra åtgärder visat sig mycket effektiva240. Först kan konstateras att om vi

haft fler fallstudier med amerikanska företag så skulle förekomsten av rättsliga åtgärder ha

ökat markant. Det är som vi påvisat i det teoretiska avsnittet främst i USA som litigation

används som en renodlad försvarsåtgärd. Fördelen med rättsliga åtgärder som försvarsåtgärd

är förutom kostnadsökningen för motparten också det element av osäkerhet som infinner sig

med en mängd pågående processer riktade åt alla möjliga håll. Är det någonting som en

företagsledning avskyr så är det att vara förhindrad att planera sin verksamhet. En initierad

process föder också ofta en andra och en tredje process tills det hela mest liknar ett rättsligt

slagfält, viket illustreras tydligt i en av fallstudierna241. Att genomföra uppköp i en sådan

miljö möter givetvis betydande hinder.

238 Fallstudie 6.
239 Fallstudie 1.
240 Fallstudie 3, 10.
241 Fallstudie 10.
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7.3 Rekommenderad försvarsstrategi

Av den här framförda utvärderingen torde framgå att vissa specifika försvarsstrategier vid

bemötandet av ett fientligt anbud varit speciellt effektiva. De strategier vi tänker på är främst

försvar genom vit riddare, giftpiller och hajburar. Dessa strategier har emellertid sällan tagits i

bruk utan någon kompletterande strategi och det är därför svårt att avgöra om någon av dessa

metoder självständigt eller endast i kombination med andra strategier är att klassificera som

ett effektivt försvar. Den fråga vi har att ställa oss är om det finns någon försvarsåtgärd som är

mer effektiv än någon annan och om det finns kombinationer av försvarsåtgärder som är mer

fördelaktiga att ta i bruk än andra kombinationer. Vi vill härvid göra läsaren uppmärksam på

att de olika försvarsåtgärderna inte alltid är helt jämförbara. Det förhåller sig enligt vår

uppfattning på så sätt att somliga åtgärder endast bör införas som preventiva strategier och till

och med är mer eller mindre olämpliga att tillämpa i den akuta budsituationen. I motsats till

dessa strategier finns det åtgärder som bör eller måste vidtas i direkt anslutning till att det

fientliga budet läggs. Detta gör att de olika försvarsmetoderna blir svåra att jämföra. Av vår

vidtagna undersökningen torde vi ändå kunna utröna att de strategier som kan sägas vara

effektiva att införa i preventivt syfte främst är giftpiller och hajburar, medan strategier som

avyttring av kronjuveler och rättsliga åtgärder har varit effektiva som akut vidtagna

försvarsmetoder. Försvar genom vit riddare har som ovan anförts visat sig vara en effektiv,

både preventiv och akut, försvarsmetod.

Mot bakgrund av den här gjorda framställningen vill vi, trots att vissa försvarsmetoder

individuellt visat sig mycket effektiva, hävda att det mest tillfredställande försvaret ändå

består av en kombination av olika strategier. Enligt vår mening och mot bakgrund av vad vi

kommit fram till i vår tidigare analys bör ett sådant försvar bestå av såväl preventiva strategier

som av mer akuta åtgärder. Vi anser även att en väl underbyggd försvarsstrategi bör innehålla

en vit riddare som ett sista skyddsnät i det fall de andra strategierna inte visar sig vara

tillräckligt repellerande. Härvid skall anmärkas att ett försvar som byggs upp på detta sätt

måste vara väl förberett. Den nu beskrivna tvåfasmodellen med en preventiv och en akut

åtgärd kräver att företaget i god tid före angreppet förbereder sig. Det är således enligt vår

uppfattning de företag som i förväg byggt upp en försvarsstrategi som har bäst förutsättningar

att stå emot ett fientligt bud. Härvid skall även tilläggas att det torde vara lättare för ett

välorganiserat företag med en ledning som förberett försvarsåtgärder att i

budgivningssituationen lyckas fånga en vit riddares uppmärksamhet.
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Vår rekommendation är således att företaget i god tid före det fientliga budet avges bygger

upp en preventiv strategi i form av en hajbur eller ett giftpiller. När det fientliga budet

kommer bör företaget försvara sig ytterligare genom en akut åtgärd, exempelvis rättsliga

åtgärder eller försäljning av en eller flera av företagets kronjuveler. Under förloppet måste

företaget även beakta möjligheten till försvar genom etablerandet av en kontakt med en vit

riddare. Med detta tvåfasförsvar som kompletteras med en vit riddare i bakgrunden bör

målföretaget ha goda möjligheter att hindra ett fientligt förvärv.
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8. Förslag till fortsatt forskning

Under arbetet med förevarande uppsats har vi dels tvingats utesluta vissa intressanta aspekter

ur vår framställning, dels har vi upptäckt ett flertal intressanta forskningsområden som

tangerat vårt arbete. Vi vill därför rekommendera följande forskningsområden:

! En analys av angreppsstrategier vid fientliga företagsförvärv.

! En undersökning av vad som karaktäriserar företag som befinner sig i riskzonen för ett

fientligt företagsförvärv.

! Utreda hur många företag som genom preventiva åtgärder lyckats undvika att ett fientligt

bud över huvud taget uppkommit.

! Utreda i vilken mån rättsliga åtgärder och då främst civilprocessuella säkerhetsåtgärder

kan användas som försvarsåtgärd i Sverige och andra rättsordningar med liknande

processuell lagstiftning.

! Utreda huruvida det finns en specifik svensk utveckling inom fientliga företagsförvärv

som utmärker sig i förhållande till övriga marknader.

Samtliga ovan nämnda ämnesområden förefaller intressanta och vi önskar framtida författare

lycka till.
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