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Summary 
 
The main purpose of this essay is to investigate whether defence-measures 
taken towards a hostile takeover is consistent with director’s duties towards 
shareholders in the target-company.   
 
In Sweden as well as in England the board of directors holds a number of 
duties towards the company whom they are representing. These duties 
however aren’t normally duties that protect single shareholders. However, 
the legislation concerning defence-measures on hostile takeovers is one 
example on legislation, where the board of directors are supposed to make 
sure that the shareholders interests comes before any other interest. It is said 
that the shareholders right to make a choice on whether to accept or reject an 
offer is an elementary right.   
 
While this investigation has been carried out, the conclusion of the study is, 
that the shareholders in a wide range, lack protection of their interests, in the 
regulation used in Sweden today. 
 
The Swedish Securities Council is supposed to make sure that the actors, on 
the stock market, follow the Swedish takeover-legislation. However when it 
comes to defence-measures only one case has been tried since July 2006. In 
this case the Council pretty much gave its approval to every measure carried 
out by the board of directors.  
   
The essay concludes that the Swedish Securities Council’s lack of meddling 
into the affairs carried out by the directors is putting the efficiency of the 
stock market ahead of the rights of shareholders. This was not the purpose 
when the Swedish takeover-legislation was implemented.  
 
To make sure the shareholders interests are properly protected, Sweden 
should follow England’s example and extend the duty of skill and care for 
the directors to include individual shareholders when it comes to actions 
made in association with hostile takeovers. But as long as the directors 
doesn’t have this extended duty of skill and care towards the shareholders it 
will not be possible to carry out sanctions towards the directors and 
therefore the legislation won’t be effective.  
 
Finally, the Swedish Securities Council should also make sure that the 
Council is actually representing all parties on the stock market, by also 
including shareholder-representatives among its members. Through this 
action they can make sure that someone within the Council is looking after 
the shareholders interests.  
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att utreda huruvida försvarsåtgärder i samband med ett 
fientligt bud är ett primärt skydd för aktieägarna intresse eller om det finns 
en risk för att styrelsen agerar på ett sätt som snarare är gynnsamt för 
sittande styrelse.  
  
I såväl Sverige som England har bolagsstyrelser ett antal skyldigheter eller 
plikter gentemot det bolag de företräder. I båda det svenska och det engelska 
rättssystemet är huvudregeln att styrelsens förtroendeposition är något som 
existerar mellan styrelsen och bolaget och inte mellan styrelsen och varje 
enskild aktieägare. Dock finns det ett antal lagregler som har till syfte ge 
aktieägare ett särskilt minoritetsskydd. Regleringen om förvarsåtgärder vid 
fientliga bud är ett exempel på regler där aktieägarnas skyddsintresse är det 
som primärt ska beaktas enligt såväl svensk som engelsk rätt. Det finns 
uttryckligen stadgat att styrelsen inte får vidta några försvarsåtgärder ägnade 
att försvåra budet såvida inte dessa åtgärder har godkänts av aktieägarna på 
en bolagsstämma, vilket har att göra med att aktieägarnas rätt att själva ta 
ställning till om de vill acceptera eller avvisar ett bud anses vara en av de 
mest elementära rättigheter som ankommer på en aktieägare. 
  
I teorin åtnjuter aktieägarna således skydd mot missbruk från styrelsen. I 
praktiken visar det sig dock att svenska bolagsstyrelser de facto kan utföra 
ganska långtgående åtgärder utan att drabbas av reprimander. Det 
konstateras i analysen att det finns klara brister i det svenska systemet, dels 
på grund av AMN:s passivitet och dels på grund av avsaknaden av 
aktieägarrepresentanter i AMN.  
 
Till stöd för denna uppfattning ligger dels det faktum att AMN endast har 
prövat tillåtligheten av försvarsåtgärder i ett fall sedan LUA trädde i kraft 
den 1 juli 2006. I det fallet, som rörde Scanias försvarsåtgärder mot MAN, 
var det dessutom Scania själv som begärde uttalandet på grund av att FI 
hade påbörjat en utredning i ärendet. AMN godkände både vidtagna och 
planerade åtgärder med ett enda förbehåll, nämligen att åtgärderna inte fick 
belasta bolaget med oskäliga kostnader.  
 
För att försäkra att aktieägarnas intressen åtnjuter ett tillbörligt skydd, bör 
Sverige följa det engelska exemplet och utöka styrelsens vårdplikt till att 
även omfatta enskilda aktieägare när det gäller försvarsåtgärder vid fientliga 
bud. Så länge en sådan utökad vårdplikt saknas kommer den svenska 
lagstiftningen sakna effektivitet.  
 
Slutligen bör AMN se till att deras sammansättning speglar samtliga parters 
intresse på den svenska aktiemarknaden, det vill säga även aktieägarna. 
Genom att ha representanter från till exempel Aktiespararna i nämnden 
skulle dessa kunna tillse att inte aktieägarnas intresse åsidosätts. 
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Förkortningar och terminologi 
ABL  Aktiebolagslag (2005:551)   
 
AMN Aktiemarknadsnämnden 
 
CA Companies Act 2006 
 
DD Due Dilligence 
 
FFFS Finansinspektionens författningssamling  
 
HB Handelsbalk (1736:1232) 
 
JT Juridisk Tidskrift  
 
Koden City Code on Takeovers and Mergers 
 
LUA     Lag (2006:451) om offentliga uppköps-

erbjudanden på aktiemarknaden 
 
MmL Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk 

vid handel med finansiella instrument 
 
Målbolag Bolag som blir föremål för uppköpserbjudande 
 
NBK Näringslivets börskommitté 
 
NBK:OE Takeover-reglerna 
 
Panelen The Panel on Takeovers and Mergers 
 
Prop Proposition 
 
SkL  Skadeståndslag (1972:207) 
 
VPML  Värdepappermarknadslag (2007:528) 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
Den 5 maj 2008 kunde man på Dagens Industri:s hemsida läsa att Yahoo:s 
ledning tackat nej till Microsoft:s mycket generösa bud på bolaget. Det 
erbjudande som låg på bordet var värt 70 procent mer än aktiernas värde då 
budet lades, men trots det så valde ledningen att avvisa budet. Ledningens 
avvisande resulterade i att missnöjda aktieägare förväntades hålla bolaget 
ansvariga för den missade affären och således stämma ledningen. Redan 
samma dag som avvisandet offentliggjordes hade sju stämningar mot 
ledningen inkommit och många fler förväntas ramla in efter hand, då 
styrelsen genom att motverka budet hindrade aktieägarna från att göra en 
bra affär.  
 
Det är nog få svenskar som blir överraskade av upplysningen att 
aktieägarnas möjlighet att stämma styrelsen i det här fallet hänger samman 
med att det rör sig om bolag hemmahörande i USA – the land of the 
lawsuits.  
 
Att något liknande skulle ske på den svenska aktiemarknaden är högst 
osannolikt, då den svenska aktiemarknaden historiskt sett har varit präglad 
av ett väldigt fredlig klimat. Frågan är om det beror på att vår lagstiftning är 
annorlunda konstruerad eller om det helt enkelt inte ligger i linje med den 
svenska mentaliteten att stämma varandra i tid och otid.  
 
I och med den ökade internationalisering som sker i Sverige, bland annat till 
följd av EU-medlemskapet, kan man dock se en klar förändring inom den 
svenska aktiemarkanden. Influenser från bland annat USA och 
Storbritannien ökar i snabb takt vilket sätter avtryck på den svenska börsen 
och därigenom även den svenska börsrätten.  
 
En tendens som är tydligt märkbar är att fientligheten har ökat i den svenska 
börsvärlden. Köpstarka intressenter, som private equity-bolag, har 
medverkat till att antalet företagsförvärv har ökat markant och i och med 
detta syns även en ökning av antalet fientliga bud samt försvarsåtgärder i 
samband med dessa. 
 
 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utreda styrelsens skyldigheter gentemot aktieägarna i 
samband med ett fientligt bud mot bolaget. Tanken är att utreda om 
försvarsåtgärder är något som sätts in till skydd för aktieägarnas intresse i en 
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budsituation eller om det finns en risk för att styrelsen agerar på ett sätt som 
snarare är gynnsamt för sittande styrelse än för aktieägarna?  
 
Om det är styrelsens intresse som åtnjuter skydd väcks frågan om det skulle 
vara möjligt för svenska missnöjda aktieägare att kräva styrelsen i ett 
svenskt aktiebolag på skadestånd på grund av ett missat affärstillfälle. Det 
vill säga finns det någon möjlighet att agera som Yahoo:s aktieägare?  
 
För att få svar på detta måste det först klargöras vad styrelseledamöter har 
för skyldigheter mot bolaget och dess aktieägare enligt svensk rätt. För att se 
hur de svenska reglerna står sig ur ett internationellt perspektiv kommer 
även en jämförande studie med den engelska rätten att genomföras.  
 
Frågeställningar i uppsatsen är således: 
 
• Vilka skyldigheter har en bolagsstyrelse gentemot aktieägarna enligt 

svensk rätt?  
• Är försvarsåtgärder vidtagna av styrelsen förenliga med styrelsens 

skyldigheter gentemot aktieägarna? 
 
Om det skulle visa sig att försvarsåtgärder inte är förenliga med styrelsens 
skyldigheter mot aktieägarna kommer även en diskussion föras om hur 
sådana brister skulle kunna åtgärdas  
 

1.3 Metod och material 
Metoden som använts är traditionell rättsdogmatisk metod, vilket innebär att 
lagar, förarbeten praxis och doktrin är de källor som huvudsakligen har legat 
till grund för uppsatsen.  
 
För att analysera det svenska regelverket är det naturligt att utgå från den 
lagstiftning som finns och analysera lagtextens syfte utifrån förarbeten och 
lagkommentarer vilket även har varit det tillvägagångssätt som använts i 
uppsatsen.  
 
Eftersom att den svenska takeover-regleringen delvis regleras genom 
självreglering har inte den traditionella rättsdogmatiska metoden använts på 
den delen som behandlar försvarsåtgärder. LUA har visserligen analyserats 
enligt de premisserna men i detta avsnitt har även mycket information 
hämtats från AMN:s hemsida. När det gäller analyserade av rättspraxis så är 
det i uppsatsen uttalanden från AMN som åsyftas trots att de inte 
traditionellt sett är att beakta som rättspraxis är det den enda praxis som är 
aktuell i samband med försvarsåtgärder. 
 
Materialet i de engelska delarna av uppsatsen är framförallt hämtat från 
engelsk lag, lagkommentarer, handledningar och doktrin med mest tyngd på 
lagar och doktrin.  
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För att inte förvränga innebörden av vissa källor i de engelska delarna, har 
jag valt att inte översätta vissa ord och definitioner, då somliga begrepp 
saknar exakt motsvarighet i det svenska språket. 

1.4 Källkritik 
Vad gäller åldern på källor så finns det flera källor i litteraturlistan som har 
ett antal år på nacken. Anledningen till att dessa ändå används är på grund 
av att nyare källor i stor omfattning hänvisar tillbaka till dessa verk. 
I de fall de äldre källorna har använts har detta dock gjorts med försiktighet.  
 
Beträffande den relativt omfattande användningen av affärspress anser jag 
denna befogad i de avsnitt sär denna har använts. KappAhls bud på Lindex 
har till exempel inte diskuterats i någon vidare omfattning i den juridiska 
litteraturen utan den information som finns om affären framkommer 
framförallt genom affärspressens bevakning.  
 

1.5 Avgränsningar 
Då uppsatsen behandlar styrelsens skyldigheter gentemot aktieägare är det 
naturligt att utelämna andra skyldigheter gentemot borgenärer eller andra då 
dessa inte har någon betydelse för uppsatsen. Inte heller VD:s eller 
revisorers skyldigheter kommer att behandlas närmare då även dessa går 
utanför uppsatsens frågeställningar. 
 
I avsnittet om försvarsåtgärder kommer endast en redogörelse för ett fåtal 
försvarsåtgärder att göras. Detta på grund av att dessa framförallt används i 
internationella sammanhang. Syftet med att ändå ha med ett urval av 
åtgärder är att ge en bild av vilka skillnader det kan vara i olika rättssystem 
samt uppmärksamma läsarna på att vissa av dessa trots allt kan användas i 
svensk rätt, även om det troligen är ovanligt i nuläget.  
   

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse över vilka skyldigheter svenska 
bolagsstyrelser har att rätta sig efter samt vilka sanktioner som kan följa om 
dessa inte efterlevs. Därefter följer ett kapitel med en redogörelse för 
motsvarande regelverk i Storbritannien.  
 
Kapitel fyra inleds med en kort presentation över vad ett offentligt 
uppköpserbjudande är följt av ett antal exempel på försvarsåtgärder i 
samband med offentliga uppköpserbjudanden. I samma kapitel kommer 
därefter regelverken för försvarsåtgärder i den svenska respektive den 
engelska rätten att presenteras. Denna redogörelse ska ligga till grund för 
analysen om huruvida styrelsen, då försvarsåtgärder sätts in, följer de 
skyldigheter som de har gentemot aktieägarna. 
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Kapitel fem är det avsnitt som ska ge en praktisk verklighetsanknytning 
angående hur reglerna om försvarsåtgärder tillämpas i Sverige. Scania-
MAN-affären och KappAhls bud på Lindex är båda affärer i vilka reglerna 
om försvarsåtgärder aktualiserats. Även om endast det ena fallet varit 
föremål för prövning av AMN bör dessa kunna ge en rättvisande bild av 
vilka åtgärder en styrelse kan vidta.  
  
Avslutningsvis kommer ovanstående delar ligga till grund för den analys 
som ämnar besvara frågeställningen om huruvida styrelsens skyldigheter 
gentemot aktieägarna och försvarsåtgärder vid fientliga bud är förenliga 
med varandra. 
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2 Styrelsens skyldigheter enligt 
svensk rätt 

2.1 Inledning 
Vad som är styrelsens huvuduppgifter i ett aktiebolag framgår av ABL 8:4 
som stadgar att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av 
bolagets angelägenheter samt för att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation. Dessa huvuduppgifter är av sådan karaktär att även 
om styrelsen väljer att delegera bort vissa av dem kvarligger det yttersta 
ansvaret för dessa hos styrelsen.  
 
Paragrafen som sådan är allmänt hållen och är därmed inte uttömmande. 
Vad som kan utläsas är att styrelsen har en allmän plikt att se till att bolagets 
organisation är ändamålsenlig. Vad gäller förvaltningen så omfattar 
styrelsens förvaltning i princip alla de uppgifter där stämman inte har 
exklusiv beslutanderätt. I lagkommentaren framhåller man även styrelsens 
skyldighet att diskutera bolagets strategifrågor vilket även finns stadgat i 
svensk kod för bolagsstyrning 3.1.1.1  
 
När det kommer till att bedöma bolagets ekonomiska situation är det en 
skyldighet som åligger hela styrelsen kollektivt. Varje styrelseledamot i ett 
svenskt bolag anses ha en aktivitetsplikt eller handlingsplikt när det gäller 
bolagets ekonomi. Denna innebär att ledamoten är skyldig att vidta skälig 
aktivitet för att skaffa sig en bild av bolagets ekonomi och förvaltning. 
Denna plikt tilltar dessutom om bolaget skulle hamna i en ekonomisk 
svacka.2  
 
Utöver de regler som återfinns i ABL och andra lagar så är det även viktigt 
att ha i åtanke att en styrelseledamot i svensk rätt även är att anse som en 
slags syssloman. En syssloman har till uppgift att rättshandla för någon 
annan i till exempel ekonomiska angelägenheter. Uppdraget som sådant kan 
ses som ett slags fullmaktsuppdrag med stränga krav på redighet och 
omsorg. I fall då sysslomannen inte uppfyller sin vårdnads- eller 
omsorgsplikt kan även skadestånd bli aktuellt.3   
 
I svensk juridisk doktrin är man oense om exakt hur en styrelseledamot ska 
bedömas i förhållande till sysslomannareglerna i HB 18 kap. Vissa talar om 
att styrelseledamöter har en sysslomannaliknande ställning medan andra 
menar att man ska se styrelseledamöter som rena sysslomän.4 Att benämna 
styrelseledamöter som ”en slags sysslomän” torde dock vara en ståndpunkt 

                                                 
1 Kommentar till ABL 8:4 
2 Sandström s. 251 
3 HB 18:1 och Karnovkommentaren till samma paragraf 
4 Öster s. 52 och Munukka s. 302f 
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som de flesta är villiga att acceptera. I och med att styrelser i svensk rätt 
anses ha en sysslomannaliknande ställning följer samma lojalitets- och 
vårdplikt som för en syssloman gentemot sin uppdragsgivare. För 
styrelseledamöter innebär det att dessa plikter gäller gentemot bolaget och 
därigenom aktieägarna kollektivt.5 De skadeståndregler som återfinns i HB 
18 kap kan i vissa fall bli tillämpliga, dock torde dessa fungera som ett 
komplement till ansvarsreglerna i ABL 29 kap. och bör således inte 
användas primärt.  
 

2.2 Styrelsens lojalitetsplikt 
Lojalitetsplikten finns inte uttryckligen lagstadgad i svensk rätt, men är, 
trots att explicit lagtext saknas, en självklar del av den svenska 
aktiebolagsrätten. Grundprincipen är att styrelsen alltid är skyldig att sätta 
bolagets intresse främst då de handlar för bolagets räkning.6 Trots att 
lojalitetsplikten som sådan inte är fastslagen i svensk lag finns det en rad 
stadganden och principer som kan hänföras till denna plikt.  
 

2.2.1 Likhetsprincipen 
Likhetsprincipen i ABL 4:1 stadgar att alla aktier ska ha lika rätt i bolaget.  
Principen utgör en skyddsregel som är ägnad att se till att aktieägarna i ett 
och samma bolag ges samma rättigheter såvida inte regeln har avtalats bort. 
Om samtliga aktieägare är överens om detta, kan likhetsprincipen avtalas 
bort genom att införa detta i bolagsordningen, vilket är anledningen till att 
A- och B-aktier med olika röstvärden kan utfärdas i svenska börsbolag.7  
 

2.2.2 Generalklausulen 
Otillbörlighetsprincipen eller generalklausulen i ABL 8:41 är ytterligare ett 
lagrum som kan kopplas till styrelsens lojalitetsplikt. Styrelsen får enligt 
denna princip inte vidta någon gärning som kan ge en otillbörlig fördel åt en 
aktieägare eller tredje man till nackdel för bolaget eller annan aktieägare. I 
förarbeten till äldre versioner av ABL uttrycks att regeln också kan tolkas 
som att styrelsen är skyldig att handla lojalt mot till exempel en 
aktieägarminoritet.8 Generalklausulen skiljer sig från likhetsprincipen i och 
med att den även kan tillämpas på åtgärder där någon som inte själv är 
aktieägare i bolaget har dragit nytta av viss åtgärd som har medfört skada 
för bolaget eller aktieägare.9   
 

                                                 
5 Svernlöv s. 155 
6 af Sandeberg 2006 s. 138 
7 af Sandeberg 2006 s. 131f 
8 Prop. 1975:103 s. 247 
9 af Sandeberg 2006 s. 134  
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2.2.3 Vinstsyftet 
Även bolagets vinstsyfte har en klar koppling till lojalitetsplikten. 
Huvudregeln i ABL 3:3 är att ett aktiebolag drivs i syfte att generera vinst 
till aktieägarna. Aktieägarna kan visserligen besluta om att bolaget ska ha ett 
annat syfte, men för att det ska vara möjligt krävs det att samtliga aktieägare 
är överens om detta samt att beslutet har förts in i bolagsordningen. Såvida 
aktieägarna inte har valt att frångå vinstsyftet ska styrelsen bevaka 
aktieägarnas vinstintresse. Det finns således ingen möjlighet att starta upp 
en verksamhet som inte förväntas generera någon vinst.10 Detta innebär 
dock inte att styrelsen inte har någon möjlighet att göra en dålig affär, vilket 
också är en av anledningarna till att sysslomannareglerna inte kan tillämpas 
rakt av på en bolagsstyrelse. En viktig del av styrelsens uppdrag är ju, vilket 
redan framhållits ovan, att generera vinst till bolagets aktieägare. För att 
uppnå detta mål krävs det vissa spekulativa inslag i styrelsens agerande. Det 
är inte alltid självklart att en affärssatsning kommer ge den utdelning som 
man räknat med från början. Olika tillfälligheter kan leda till att det som 
inledningsvis såg ut att vara en väldigt lukrativ affär visar sig bli en 
förlustaffär. I engelsk och amerikansk rätt har man en regel kallad the 
business judgement rule11 som kan illustrera vad detta innebär. Kort sagt så 
är det en skyddsregel som skyddar styrelsen från ansvar i samband med 
dåliga affärer såvida styrelsen inte varit oaktsam och beslutet om att 
rekommendera en affär har varit korrekt underbyggt vid beslutstillfället. 
Detta innebär bland annat att styrelsen ska ha haft en tillräcklig beredning av 
ärendet och utifrån detta fattat ett beslut i tro om att det var det bästa för 
bolaget.12    
  

2.2.4 Jävsreglerna 
Jävsreglerna i ABL 8:23 ska ses mot bakgrund av styrelsens lojalitetsplikt. 
Paragrafen nämner tre situationer i vilka jävig styrelseledamot inte får vara 
med i handläggningen av ärendet. Med handläggning avses både själva 
överläggningen och beslutet i det aktuella ärendet.  
 
Den första jävsituationen rör avtal mellan styrelseledamot och bolaget, så 
kallat handläggningsjäv. Handläggningsjävet tar sikte på situationer där 
styrelseledamoten kan ha ett personligt intresse som strider mot bolagets.  
 
Situation nummer två rör det som kallas intressejäv, vilket kan komma i 
fråga då bolaget ingår ett avtal med tredje man och en styrelseledamot har 
ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. Ett exempel på situation 
då intressejäv kan förekomma är då tredje man är närstående till en 
styrelseledamot så ledamoten indirekt skulle gynnas av affären.  
                                                 
10 af Sandeberg 2006 s. 134f 
11 ”a presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on 
an informed basis, in good faith and honest belief that the action taken was in the best 
interest of the company.” Stattin s. 202 
12 Stattin s. 202f 
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Den tredje jävssituationen som räknas upp i ABL 8:23 är ställföreträdarjäv, 
en situation som kan förekomma om en styrelseledamot är ledamot i en 
annan bolagsstyrelse med vilken bolaget ska ingå avtal.13  
 
Med jävsreglerna följer även reglerna om att styrelseledamöter inte får 
bedriva någon sidoverksamhet som konkurrerar med bolagets verksamhet. 
Denna regel kan dock frångås om styrelseledamoten fått särskilt tillstånd till 
detta.14   
 
Att delta i ett beslut trots att jäv föreligger innebär att styrelseledamoten i 
fråga gör sig skyldig till ett legalt befogenhetsöverskridande.15 Reglerna om 
kompetensöverskridanden i ABL 8:42 är dock behäftad med ett 
godtrosskydd vilket innebär att bolaget blir bundet såvida det inte går att 
bevisa att tredje man var medveten om att styrelseledamoten var jävig. Vad 
gäller möjligheterna för bolaget eller enskilda aktieägare att utkräva 
skadestånd i samband med jävsöverträdelser kommer detta att presenteras 
närmare i avsnitt 2.3. 
 
 

2.2.5 Tystnadsplikten 
ABL saknar även uttryckliga bestämmelser om styrelsens tystnadsplikt. 
Denna plikt brukar istället omnämnas som en del av den lojalitetsplikt som 
följer av styrelsens sysslomannaliknande ställning.16 I lagkommentaren till 
ABL 8:4 anses tystnadsplikten framgå e contrario av ABL 7:32 som anger 
styrelsens upplysningsplikt gentemot bolagets aktieägare. 
Upplysningsplikten ger aktieägarna rätt att få upplysningar från styrelsen 
som kan komma att påverka bedömningen av frågor på dagordningen på 
bolagsstämman. Denna upplysningsplikt begränsas dock av att upplysningar 
inte får lämnas ut om det kan medföra väsentlig skada för bolaget. I 
realiteten innebär detta att om bolaget i något avseende kan ha nackdel av 
att upplysningarna lämnas ut så gäller tystnadsplikt angående dessa. 
Detsamma gäller om upplysningarna kan medföra att till exempel 
affärshemligheter yppas för utomstående i samband med att upplysning 
lämnas.17 När det gäller publika bolag är aktieägarnas rätt att kräva 
upplysningar begränsad till årsstämman.18 Anledningen till begränsningen 
av styrelsens informationsplikt i ett börsbolag beror på att bland annat 
VPML och börsreglerna innehåller regler om hur informationsgivningen ska 
gå till i ett börsbolag. I och med att högre krav ställs på till exempel 

                                                 
13 af Sandeberg 2006 s. 140f 
14 Sandström s. 249-251 
15 ABL 8:42, 2 st 
16 Unckel s. 646 
17 Kommentar till ABL 7:32 
18 ABL 7:57 
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ekonomiska rapporter så anses aktieägarna få tillräcklig information om 
företaget.19

 
När det gäller publika bolag finns det ytterligare aspekter att ta ställning till 
beträffande tystnadsplikten. En av dessa är att publika bolag omfattas av 
MmL som bland annat innehåller ett röjandeförbud som har till syfte att 
motverka insiderhandel. Röjandeförbudet återfinns i MmL 7§ och är en 
utökning av tystnadsplikten för styrelser i publika bolag. Förbudet stadgar 
att ”den som uppsåtligen röjer information som han eller hon inser eller 
borde inse är insiderinformation döms, utom i de fall röjandet sker som ett 
normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande, för 
obehörigt röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst ett 
år”. Förbudet belyser den intressekonflikt som kan uppstå mellan 
styrelseledamotens tystnadsplikt gentemot bolaget och möjligheten att 
informera och rådgöra med den part som ledamoten företräder i 
bolagsstyrelsen. I propositionen finns uttalat att avvägningen mellan de båda 
intressena måste tas upp till diskussion i den berörda styrelsen och lösas i 
varje styrelse för sig.20  
 
Sammanfattningsvis kan tystnadsplikten för börsbolag förklaras som en 
plikt för styrelsemedlemmarna att endast uttala sådan information om 
bolaget som följer av de informationsregler som gäller för ett noterat bolag. 
Visserligen ges aktieägare viss möjlighet att begära upplysningar i samband 
med årsstämman, men huvudprincipen torde vara att styrelsens tystnadsplikt 
i första hand ska skydda bolaget som helhet, inte enskilda aktieägare eller 
arbetstagare i bolaget.  
 

2.3 Vårdplikten 
Precis som styrelsen anses ha en lojalitetsplikt mot bolaget anses de även ha 
en vårdplikt eller omsorgsplikt mot detsamma. Att definiera vårdplikten är 
ingen självklarhet. Hur långt en styrelse är skyldig att gå för att anses ha 
uppfyllt denna plikt är något som måste prövas från fall till fall. Något som 
har framkommit i doktrinen är dock att vårdplikt inte är detsamma som att 
undvika risktagande. Styrelsen förväntas ta vissa risker i bolagets 
affärsverksamhet. Stattin talar om att det vore kontraproduktivt med alltför 
ingripande skadeståndsregler då det skulle kunna medföra att styrelser inte 
vågar gå in i en affär som potentiellt sett kan generera vinst för bolaget. Att 
utkräva skadestånd från en bolagsledning vid varje misslyckad 
affärstransaktion och hänvisa till att styrelsen brutit mot vårdplikten skulle 
på sikt kunna medföra ett onödigt försiktigt affärsklimat. Vad som däremot 
är viktigt att framhålla är att skadeståndsmöjligheten i samband med 

                                                 
19 Prop. 1997/98:99 s. 116 
20 Prop. 2004/05:142 s. 67 (Arbetstagarrepresentanternas intressekonflikt i bolagsstyrelsen 
är särskilt omnämnt i lagens förarbeten, men då uppsatsen främst behandlar aktieägarnas 
intressen kommer inte denna konflikt belysas närmare.) 
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risktagande inte bör uteslutas helt och hållet. I de fall där styrelsen har 
agerat vårdslöst ska aktieägarna och bolaget kunna få ersättning.21

2.4 Sanktioner 
För att fastställa vilka sanktioner som kan drabba en enskild styrelseledamot 
eller styrelsen gemensamt, är det av yttersta vikt att klarlägga mot vem 
styrelsen innehar sin förtroendeställning. Styrelsen står inte i 
förtroendeställning till varje enskild aktieägare utan till bolaget, dvs 
samtliga aktieägare i förening.22 Detta innebär att möjligheterna för bolaget 
respektive enskilda aktieägare att utkräva skadestånd skiljer sig från 
varandra.  
 
Styrelseledamots skadeståndsansvar regleras i ABL 29:1 som stadgar att i 
de fall då styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat bolaget 
skada, skall skadan ersättas.  
 
När det gäller styrelsens ansvar mot bolaget stadgar lagkommentaren till 
ABL 29:1 att utgångspunkten för bedömningen är att styrelsen är ”skyldig 
att iaktta den omsorg och lojalitet som krävs av en syssloman eller 
uppdragstagare i allmänhet”. Vad som däremot förtjänar ett förtydligande 
är att styrelseledamöters ansvarsregler måste separeras från 
sysslomannareglerna när det gäller culpabedömningen. Som nämnts ovan är 
det viktigt för bolagets utveckling att det finns ett visst mått av spekulativ 
affärsverksamhet från styrelsens sida och således måste hänsyn även tas till 
detta i culpabedömningen.23 För att aktieägarna ska kunna utkräva 
skadestånd enligt ABL 29:1 krävs det att överträdelsen är kopplad till någon 
av de skyddsregler som återfinns i ABL, tillämplig lag om årsredovisning 
eller bolagsordningen.24 Här kan till exempel överträdelser av 
generalklausulen, vinstsyftet eller jävsreglerna nämnas.  
 
Beträffande sysslomannareglerna, regleras rätten till skadestånd i HB 18:3-
4. Den av reglerna som är relevant i det här fallet är HB 18:4, då HB 18:3 
tar sikte på behörighetsöverskridande vilket inte kan bli aktuellt för 
analogitolkning då det finns särskilda regler om styrelsens 
behörighetsöverskridande i ABL. I HB 18:4 finns däremot den regel som 
styr skadestånd vid brott mot vårdplikten. För att skadestånd skall utgå till 
huvudmannen krävs det att sysslomannen vållat skadan genom försummelse 
eller svek, samt att adekvat kausalitet föreligger. 25   
 
När det gäller aktieägares möjlighet att få skadestånd för indirekt skada så är 
den rätten ytterst begränsad. En allmän rätt till skadestånd för aktieägare 
anses strida mot aktiebolagens system och syfte.26 En indirekt skada för en 
                                                 
21 Stattin 2005 s. 201f 
22 Dotevall s. 486 
23 Öster s. 55 
24 Kommentar till ABL 29:1 
25 Stattin 2005 s. 250 
26 af Sandeberg 2006 s. 254f 
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aktieägare är ofta en följd av att bolaget drabbats av en skada. Om bolaget 
ersätts för denna skada är principen att även aktieägarnas indirekta skada 
anses vara ersatt. Skador som leder till förändringar av aktiekursen används 
ibland som exempel för att påvisa situationer då aktieägarnas skada är större 
än den som bolaget lidit och blivit ersatt för. I och med detta uppstår frågan 
om huruvida aktieägarna har möjlighet att begära ersättning för den 
överskjutande skadan som inte täcks av den indirekta kompensationen till 
bolaget. När det gäller kursförändringar så är det en av de mest elementära 
riskerna som följer av att vara aktieägare, vilket talar för att 
ersättningsansvar inte ska kunna komma i fråga vad gäller sådana 
förluster.27 Det ska dock tilläggas att det finns de som förespråkar att ett 
indirekt skadeståndsansvar inte helt borde uteslutas i alla situationer. Ström 
förordar till exempel att aktieägarnas rätt att väcka skadeståndstalan mot 
styrelsen även bör vara möjlig i fall då aktieägare drabbas av indirekt skada 
till följd av brott mot lojalitetsplikten.28

  
Slutligen så ska även nämnas att det finns möjlighet att väcka talan om 
styrelseledamots överträdelse är att betrakta som brott vilket kan leda till att 
han eller hon döms för trolöshet mot huvudman enligt BrB 10:5 vilket även 
kan aktualisera de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna i SkL 2:2.29

 

2.5 Sammanfattning 
I svensk rätt ser vi alltså på en styrelseledamot som en renodlad 
uppdragstagare. Detta uppdrag medför en omsorgs- och vårdplikt gentemot 
det företag man företräder. Uppdraget som sådant har en ren affärsmässig 
karaktär vilket är direkt kopplat till att alla bolag har ett vinstsyfte och en 
styrelseledamot således en skyldighet att iaktta detta syfte.30 ”Alla 
handlingar – eller underlåtenhet att agera – som inte motiveras av bolagets 
lönsamhetsintresse är med andra ord förbjudna.”31 I och med den 
affärsmässiga karaktären på uppdraget måste parallellerna till 
sysslomannareglerna i HB 18 kap begränsas. Det är dock klart att det finns 
en sysslomannaliknande ställning att beakta, vilket är anledningen till den 
omsorgs- och vårdplikt som omnämns ovan.  
 
I och med att de flesta skyldigheter och plikter rör förhållandet mellan 
bolaget och styrelsen är det också bolaget som har den primära rätten att 
väcka talan mot styrelsen eller enskild ledamot av densamma. För att 
enskilda aktieägares ska ha rätt att väcka talan mot styrelsen måste det 
föreligga brott mot någon av de minoritetsskyddsregler som nämns i ABL 
29:1.  
 
 
                                                 
27 Ström s.  
28 Ström s. 606ff 
29 Sandström s. 252 
30 Sandström s. 248f 
31 Sandström s. 249 
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3 Styrelsens skyldigheter enligt 
engelsk rätt 
Som internationell utblick har jag valt att titta på hur Storbritannien ser på 
styrelsens funktion och vilka skyldigheter och plikter som åligger 
styrelsemedlemmar enligt brittisk rätt. Anledningen till att jämförelsen görs 
mot Storbritannien är att landets roll som föregångsland inom corporate 
governance såväl som på andra rättsområden. Drygt en tredjedel av jordens 
befolkning lever i länder med rättssystem som i betydande omfattning 
bygger på engelsk rätt.32  
 
Den engelska rätten bygger på common law, equtiy och statutory law. 
Common law är lag som har skapats genom domstolarnas 
prejudikatbildande verksamhet med stare decisis-principen33 som grund för 
systemet. Equity är ett komplement till common law som bygger på 
rättviseprinciper som har utvecklats sedan medeltiden. Om en konflikt 
uppstår mellan en common law-regel och en equity-princip har equity 
företräde. Equitys företrädesrätt har sin grund i att common law-reglerna i 
forna dagar hade en tendens att bli alltför stela i sin utformning vilket 
innebar att reglerna inte nödvändigtvis gav rättvisa till berörda parter. Då så 
var fallet fanns det möjlighet att gå till kungen för att få rättvisa skipad. 34 
Beträffande statutory law så har lagstiftning företräde framför prejudikat. 
Dock är den brittiska domarkåren känd för att tillämpa lagen restriktivt, 
enligt den så kallade literal rule. Konsekvensen av denna tolkningsmetodik 
är att lagstiftaren istället formulerar lagtexten på ett omständligt sätt som gör 
det svårt att tolka den restriktivt.35   
 

3.1 Directors’ duties 
I Storbritannien grundar sig styrelsens rättsliga ställning gentemot bolaget 
på rättsdiscipliner utanför bolagsrätten. Styrelsens rättsliga ställning härrör 
ursprungligen från law of agency och law of trust. Styrelsens 
kompetensområde fastställs visserligen i bolagsordningen, men denna är i 
regel standardiserad och ger styrelsen mer eller mindre exklusiv kompetens 
att sköta bolagets intressen. Companies Act innehåller inte någon 
bestämmelse om hur tillsättning av styrelseledamöter ska gå till. Vanligtvis 
utses ledamöterna av ordföranden tillsammans med en 
nomineringskommitté. Med den svaga regleringen i Companies Act är det 
lätt att dra slutsatsen att styrelsen har ett fritt handlingsutrymme vad gäller 
bolagets angelägenheter. Handlingsutrymmet begränsas dock av directors´ 

                                                 
32 Bogdan s. 91 
33 Stare-decisis-principen innebär att prejudikat bör respekteras  
34 Bogdan s. 92-101 
35 Bogdan s. 113f 

 15



duties som historiskt sett har delats upp i fiduciary duties och duties of skill 
and care.36  

3.1.1 Fiduciary duties 
Det finns ett flertal definitioner av vad som menas med en fiduciary eller 
fiduciary duties. Jag har valt att använda mig av definitionen från The Law 
Commission som definierar fiduciary enligt följande: 
 
”Broadly speaking a fiduciary relationship is one in which a person 
undertakes to act on behalf of or for the benefit of another often as an 
intermediary with a discretion or power which affects the interests of the 
other who depends on a fiduciary for information and advice.”37

 
Som definitionen antyder går inte fiduciary att översätta till en viss position, 
utan begreppet är brett och kan således appliceras på en rad olika 
förtroendeposter. Det kan röra sig om en styrelseledamot, en VD eller 
kanske en banktjänsteman för att ta några exempel. Då det endast är 
styrelsen i svenska bolag som har varit föremål för utredning ovan kommer 
endast de fiduciary duties som åligger en bolagsstyrelse att behandlas nedan.  
 
Utveckling som skett inom affärsjuridiken har medfört att definitionen av 
fiduciary har breddats. The Law Commission i Storbritannien38 definierade 
1995 fiduciary duties enligt följande fyra ”regler”: (De fyra nedanstående 
reglerna är direktciterade från Law Com No. 236 (1995) para 1.4) 
 
 

(i) the “no conflict” rule  
A fiduciary must not place himself in a position where his own 
interest conflicts with that of his customer, the beneficiary. There 
must be a “real sensible possibility of conflict”; 

 
(ii) the ‘‘no profit” rule  

A fiduciary must not profit from his position at the expense of his 
customer, the beneficiary; 

 
(iii) the undivided loyalty rule  

A fiduciary owes undivided loyalty to his customer, the 
beneficiary, not to place himself in a position where his duty 
towards one customer conflicts with a duty that he owes to 
another customer. A consequence of this duty is that a fiduciary 
must make available to a customer all the information that is 
relevant to the customer’s affairs; 

 
(iv) the duty of confidentiality  

                                                 
36 Olinder s. 1052f 
37 Law Com No.236 (1995), para.1.3. 
38 The Law Commission UK är ett oberoende organ instiftat av det brittiska parlamentet 
1965 för att granska och föreslå ändringar av lagar. (http://www.lawcom.gov.uk/) 
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A fiduciary must only use information obtained in confidence 
from his customer, the beneficiary, for the benefit of the 
customer and must not use it for his own advantage, or for the 
benefit of any other person.39

 
Den utredning i vilken the Law Commission definierade innebörden av 
fiduciary duties 1995 var en del av en utredning som genomfördes för att 
undersöka möjligheten att kodifiera vissa av styrelsens plikter. Resultatet 
blev en revidering av Companies Act där vissa plikter som åligger 
styrelseledamöter i Storbritannien nu är lagstadgade. De fiduciary duties 
som inte är införda i lagen ska fortfarande tillämpas som ett komplement till 
the general duties, men directors’ duties of skill and care regleras helt och 
hållet i the general duties of directors. 
 

3.1.2 The general duties 
The general duties bildar tillsammans en uppförandekod som sätter riktlinjer 
för hur en styrelse ska agera. Samtliga av dessa plikter härstammar 
ursprungligen från common law-regler och equity-principer. Reglernas syfte 
är att förhindra att en styrelsemedlem sätter sitt eget eller någon annans 
intresse före bolaget samt att hindra styrelsemedlem från att handla vårdslöst 
eller försumligt gentemot bolaget. Kodifiering (i Companies Act 2006) av 
de redan existerande reglerna är en effekt av den massiva kritik som riktats 
särskilt mot duties of skill and care, då förpliktelsen har ansetts urholkad 
bland annat på grund av att aktsamhetskravet varit för lågt ställt.  
 
Målet med kodifikationen är att:  
 
• klargöra vad som förväntas av en person i styrelseposition samt göra 

lagen mer tillgänglig genom att samla regleringen på ett ställe istället för 
i en rad olika regler och principer; 

 
• skapa en ökad förutsägbarhet i regleringens utveckling; 
  
• åtgärda brister i de gamla principerna rörande intressekonflikter.40 
 

3.1.2.1 Duty to act within powers 
Plikten att agera inom befogenheten innebär att styrelsen ska agera utifrån 
vad som är stadgat i bolagsordningen eller i andra stadganden som styr 
styrelsens arbetsordning.41  
 

                                                 
39 Law Com No.236 (1995), para.1.4. 
40 Explanatory notes s. 45f 
41 Companies Act 2006 Section 171 
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3.1.2.2 Duty to promote the success of the company  
En fråga som har varit omdiskuterad i engelsk rätt såväl som i många andra 
länder är vems intressen styrelsen ska skydda, det vill säga gentemot vem de 
olika plikterna gäller. När det gäller duty to promote the success of the 
company i CA Section 172, så är det en plikt som är tänkt att utöka bolagets 
sociala skyldigheter. Trots att plikten som sådan i första hand ska tillgodose 
aktieägarnas, och därmed bolagets intresse är styrelsen när de utövar denna 
plikt skyldiga att även beakta anställda, leverantörer, kunder, samhället, 
miljön med flera.42  
 

3.1.2.3 Duty to exercise independent judgement  
Den här regeln har som syfte att förhindra inaktiva styrelsemedlemmar som 
inte själva tar någon aktiv roll i skötseln av bolaget utan överlåter detta till 
resten av ledningen. Det är med andra ord en slags aktivitetsplikt som 
regleras.43  
 

3.1.2.4 Duty to exercise reasonable care, skill and 
diligence 
Duty to exercise reasonable care, skill and diligence är den regel som har 
ersatt Duties of skill and care som tidigare tillsammans med fiduciary duties 
utgjorde ramverket för hur styrelsen skulle agera. Duty of skill and care, i 
sin forna innebörd, behandlar styrelsens aktsamhetsplikt i 
förvaltningsuppdraget. Ribban för aktsamheten har varit mycket låg, vilket 
har resulterat i en massiv kritik då endast fall av grov vårdslöshet har kunnat 
medföra ansvar för styrelseledamöter. Anledningen till att aktsamhetskravet 
har varit lågt ställt grundar sig på ett rättsfall från början av 1900-talet då 
man inte hade några särskilda kompetenskrav på styrelseledamöterna. Att 
inneha ett styrelseuppdrag ansågs som ett hedersuppdrag och om 
aktieägarna hade utsett någon som inte var tillräckligt kompetent ansåg man 
från domstolarnas sida att aktieägarna fick skylla sig själva. 44 I och med 
den utveckling som skett i bolagsrätten står sig inte aktsamhetskravet längre, 
vilket konstaterades i rättsfallet Norman v Theodore Goddard där man 
utökade aktsamhetskravet redan 1992. I rättsfallet höjdes nivån för den 
objektiva prövningen av aktsamhetskravet. Den förhöjda standarden byggde 
på en analog tillämpning av den betydligt strängare aktsamhetsbedömningen 
som gäller för styrelseledamöter under insolvensförhållanden citerad 
nedan.45  
 
"... the facts which a director of a company ought to know or ascertain, the 
conclusions which he ought to reach and the steps which he ought to take 
are those which would be known or ascertained, or reached or taken, by a 
reasonably diligent person having both-  

                                                 
42 Explanatory notes s. 50f. 
43 Companies Act 2006 Section 173 
44 Olinder s. 1054f och 1068f 
45 Norman v Theodore Goddard 
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(a) the general knowledge, skill and experience that may reasonably be 
expected of a person carrying out the same functions as are carried out by 
that director in relation to the company, and  
(b) the general knowledge, skill and experience that that director has." 46

 
Med den nya lagfästa aktsamhetsregeln ska en styrelsemedlem i ett bolag 
utöva reasonable vård, skicklighet och aktsamhet. Definitionen av hur långt 
ordet reasonable sträcker sig är kopplat till den bildning, skicklighet och 
erfarenhet som rimligen kan förväntas av en person som utför uppgifter som 
utförs av en styrelseledamot i förhållande till bolaget samt den generella 
kunskap, skicklighet och erfarenhet som den enskilda ledamoten besitter. 47

Bestämmelsen är således identisk med den förhöjda objektiva 
aktsamhetsstandard som introducerades för duty of care and skill i rättsfallet 
Norman v Theodore Goddard.  
 

3.1.2.5 Duty to avoid conflicts of interest  
Duty to avoid conflicts of interest har ersatt the no conflict rule som tidigare 
varit del av styrelsens fiduciary duties. Regeln gäller transaktioner mellan en 
styrelseledamot och tredje man, och är alltså inte tillämplig på transaktioner 
mellan bolaget och styrelseledamot då sådan intressekonflikt finns reglerad i 
CA, Sect. 177. Vad gäller intressekonfliktens art så omfattar bestämmelsen 
alla tänkbara intressekonflikter, såväl befintliga som potentiella, som kan 
tänkas uppstå mellan bolaget och styrelseledamot i samband med en 
transaktion med tredje man. I den ursprungliga regeln krävdes det att det 
fanns “a real sensible possibility of conflict” medan regeln i the general 
duties alltså stadgar att en styrelseledamot ska undvika att försätta sig i en 
situation där han är i eller kan komma att hamna i konflikt med bolagets 
intressen,48 vilket alltså innebär en skärpning av den gamla regeln. När det 
gäller möjlighet till dispens vid en intressekonflikt innebär den nya 
regleringen dock en lättnad då det numera endast krävs att de andra 
oberoende styrelseledamöterna godkänner transaktionen. Tidigare krävdes 
det att aktieägarna godkände sådana transaktioner. Lättnaden motiveras av 
att regeln ska vara mer förenlig med den moderna affärsutvecklingen.49  
 

3.1.2.6 Duty not to accept benefits from third parties  
Det är inte tillåtet att acceptera förmåner eller mutor från tredje man som 
ledamot får på grund av sin position i bolaget eller på grund av någon åtgärd 
som har utförts av densamme just i egenskap av denna position.50 Plikten 
har en nära koppling till the duty to avoid conflicts of interest i CA Sect 175 
eftersom att förmånen, för att vara otillåten, på något sätt måste ge upphov 
till en intressekonflikt.  
 

                                                 
46 Ibid 
47 Companies Act 2006 Section 174  
48 Companies Act 2006 Section 175 
49 Explanatory notes s. 52  
50 Companies Act 2006 Section 176 
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3.1.2.7 Duty to declare interest in proposed transaction 
or arrangement  
I equity-principerna har det tidigare varit fastslaget att en styrelsemedlem 
inte får ha något eget intresse i en transaktion där bolaget är part såvida inte 
detta har godkänts av aktieägarna. Den nya regleringen skiljer sig till viss 
del från den gamla fastslagna principen. För det första så är det inte 
nödvändigt att styrelsemedlemmen själv är part i transaktionen. Oavsett om 
det rör sig om ett direkt eller indirekt intresse för styrelsemedlemmen måste 
denna informera bolaget om detta. När det gäller själva 
informationsgivningen från denna så krävs det inte längre godkännande från 
aktieägarna såvida bolaget inte själva har bestämt att så ska vara fallet 
genom att föra in regler om detta i bolagsordningen eller i styrelsens 
arbetsordning. Finns inga särskilda regler från bolagets sida räcker det att 
den berörda styrelseledamoten meddelar resten av styrelsen om detta. Det 
räcker dock inte med ett meddelande om att en intressekonflikt föreligger, 
ledamoten måste ge besked om hur och i vilken omfattning han har en 
intressekonflikt i den aktuella affären.51   
 

3.2 Sammanfattning 
Traditionellt sett bygger styrelsens skyldigheter i engelsk rätt på fiduciary 
duties och duties of skill and care vilka härstammar från common law och 
equity-principer. År 2006 genomfördes en reform vilken innebar att 
styrelsens skyldigheter till stor del fick statutory footing52, genom the 
general duties i The Companies Act 2006. Reformen genomfördes för att 
förtydliga de gamla principerna och göra dem mer anpassade till dagens 
rådande affärsklimat.  
 
En av de viktigaste förändringarna som reformen medförde var att 
vårdplikten blev lagfäst vilket innebär att det aktsamhetskrav som gällt för 
engelska styrelseledamöter sedan tidigt 1900-tal fick en modernare 
utformning mer anpassad efter bolagsstyrelsers nuvarande förutsättningar. 
 

                                                 
51 Explanatory notes s. 53 
52 Statutory footing innebär att en bestämmelse blir lagstadgad 
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4 Försvarsåtgärder mot 
fientliga bud i teorin 
När filmen Wall Street släpptes 1987 var fientliga företagsförvärv något 
relativt främmande för oss svenskar. Det var en typ av affärer som hörde 
hemma på den amerikanska aktiemarknaden och även där var det 
fortfarande relativt ovanligt. Sedan dess har den svenska börsvärlden 
utvecklats i en riktning mot det som länge har varit del av den amerikanska 
världen. Offentliga uppköpserbjudanden är idag en naturlig del av den 
svenska börsrätten och alla stora advokatbyråer i Sverige som sysslar med 
börsrätt har särskilda avdelningar för att behandla dessa frågor. Med den 
utveckling som har skett har Sverige också fått ett mer fientligt klimat ur 
den aspekten att det idag genomförs fientliga uppköpserbjudanden i allt 
större utsträckning.53  
 
”Ett företagsförvärv klassificeras som fientligt när budet om köp av 
målföretagets aktier inte har godkänts eller kommer att godkännas av den 
sittande målföretagsledningen.”54

 
Det är just i samband med att ett målbolag drabbas av ett fientligt 
uppköpserbjudande som frågan om försvarsåtgärder brukar aktualiseras. För 
att avvärja budet och på så vis bevara bolaget intakt finns det olika 
möjligheter för målbolagets styrelse att sätta in diverse försvarsåtgärder, mer 
eller mindre möjliga i svensk rätt.  
 

4.1 Exempel på försvarsåtgärder 
Den första distinktionen som måste göras då vi talar om försvarsåtgärder 
och hur dessa används är huruvida de planerade åtgärderna är preventiva 
eller om de sätts in då det fientliga budet är ett faktum.  
 
Preventiva åtgärder är till exempel åtgärder som skrivs in i avtal eller i 
bolagsordningen, för att avvärja möjligheten för fientliga bud i framtiden. 
Preventiva åtgärder är sällan föremål för prövning av två anledningar. För 
det första så är det i regel på bolagsstämman som beslut om sådana åtgärder 
fattas och för det andra sätts de in när ett reellt hot inte föreligger.  
 
För att en styrelse ska kunna sätta in försvarsåtgärder efter att ett fientligt 
bud inkommit krävs det att man använder de aktuella försvarsåtgärderna 
som en del av företagsledningens dagliga verksamhet. Beroende på hur 
målbolagets rådande situation ser ut finns det en rad olika försvarsstrategier 
som kan tillämpas.  Dock begränsas möjligheten att sätta in försvarsåtgärder 

                                                 
53 af Sandeberg 2008 s. 311 
54 Sevenius s. 37 
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av den svenska lagstiftningen vilket förklaras närmare i avsnitt 4.2. 
Majoriteten av nedanstående åtgärder är på grund av detta inte möjliga att 
använda i svensk rätt såvida inte dispens för detta har meddelats av AMN. 
Trots detta kommer ett urval av åtgärder beskrivas översiktligt nedan för att 
belysa ett mer internationellt perspektiv av försvarsåtgärder som fenomen.  
 
White knights 
Att använda sig av white knights innebär att målbolaget söker upp en eller 
flera alternativa, mer önskvärda budgivare som kan lägga konkurrerande 
bud på målbolaget. Den här åtgärden är den enda försvarsåtgärd som enligt 
svensk rätt uttryckligen är tillåten utan att stämmobeslut måste tas. Detta 
beror på att alternativa erbjudanden kan pressa upp budpriset på aktierna, 
vilket självklart gynnar aktieägarna. 55  
 
Poison pills 
Poison pills är en vanligt förekommande försvarsåtgärd i USA och är även 
en möjlig åtgärd i Storbritannien. Försvarsåtgärdens grundprincip är att det 
finns ett avtal mellan bolaget och dess aktieägare som stadgar att 
aktieägarna ska få köpa på sig ytterligare aktier i bolaget till ett förmånligt 
pris i samband med till exempel ett fientligt bud. Den här åtgärden är fullt 
möjlig i Storbritannien i och med att ett aktiebolag i regel inte har emitterat 
alla aktier, utan har ett visst utrymme att emittera ytterligare aktier direkt 
efter beslut av styrelsen. I svensk rätt skulle det i teorin vara möjligt för 
aktieägarna att i preventivt syfte lämna ett bemyndigande till styrelsen att 
göra en emission i händelse av ett fientligt bud. För att detta ska resultera i 
ett effektivt försvar krävs dock att ett sådant bemyndigande rör en riktad 
emission vilket kräver att 90 procent, av de närvarande rösterna och aktierna 
på stämman, röstat för en sådan emission. I praktiken skulle ett sådant 
förfarande dock kunna leda till klandertalan, av den eller de som inte får ta 
del av de nyemitterade aktierna, med åberopande av att generalklausulen 
åsidosatts.56

 
Standstill agreement 
Ett standstill agreement innebär att målbolagets styrelse gör en 
överenskommelse med budgivaren om att upphöra med att köpa aktier 
under en viss tidsperiod. I gengäld ska målbolagets styrelse inte vidta några 
åtgärder som kan försvåra förvärvet. Denna motåtgärd är framför allt 
tillämplig vid en controlled auction om målbolaget vill vinna tid för att få in 
högre bud på bolaget av andra intressenter.57     
 
Golden parachutes  
Golden parachutes innebär att till exempel målbolagets VD tilldelas ett 
avgångsvederlag av betydande storlek om han eller hon skiljs från sin 
befattning till följd av ett uppköp.  Detta är en av de få försvarsåtgärder som 
faktiskt skulle kunna vara möjlig att använda sig av i Sverige. Anledningen 
till detta är att beroende på hur man argumenterar kan en sådan åtgärd både 
                                                 
55 Stattin s. 83 
56 Stattin s78f 
57 Jonsson s. 904f  
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anses underlätta och försvåra genomförandet av ett offentligt bud.58 
Argumentet som skulle kunna användas för att hävda att åtgärden är ägnad 
att underlätta ett övertagande är att avsikten med åtgärden är att bereda väg 
för ett smärtfritt byte av företagsledningen.59

 
Green mail 
En green mail-transaktion är ett slags återköp av egna aktier. Målbolaget 
köper samtliga aktier från budgivaren till ett värde som ligger över gällande 
aktiekurs. I samband med detta gör man i regel också en överenskommelse 
om att budgivaren inte ska fortsätta köpa aktier i målbolaget. Problemet i 
svensk rätt är att en tredje bolagspart måste blandas in, en så kallad ”white 
knight” (ett vänskapligt sinnat bolag), då riktade återköp av aktier inte är 
tillåtet enligt ABL 19:14. Målföretaget får dock ersätta sin white knight för 
den överkurs bolaget fick betala för att skydda aktierna.60  
 
Crown jewels  
The crown jewel-defence innebär att målbolaget säljer sina huvudtillgångar 
(kronjuvelerna) till ett vänskapligt sinnat bolag, en white knight. I och med 
att man säljer av sina kronjuveler hoppas man att budgivaren ska dra tillbaka 
budet då företaget med största sannolikhet inte anses lika attraktivt utan sina 
huvudtillgångar. Strategin som sådan bygger på att man i 
överenskommelsen mellan målbolaget och dennas ”white knight” kommit 
överens om att målbolaget får köpa tillbaka tillgångarna om det fientliga 
budet inte går igenom.61  
 
Pac-Man-defence 
The Pac-Man-defence är uppkallat efter dataspelet Pac-Man som var 
populärt under 1980-talet och gick ut på att äta upp motståndaren innan man 
själv blev uppäten. Applicerat på ett fientligt bud så innebär det att 
målbolaget börjar köpa aktier i det budgivande bolaget i så pass stor 
omfattning att budgivaren ställs inför hotet att bli övertaget av målbolaget. 
Åtgärden som sådan är genomförbar i svensk rätt förutsatt att den blivit 
godkänd av bolagsstämman. Det gäller dock att denna motåtgärd sätts in 
innan det budgivande bolaget köpt upp mer än 50 procent av målbolaget då 
ett dotterbolag inte får äga aktier i sitt moderbolag enligt ABL 19:2.62  
 
Den främsta nackdelen med den här försvarsmetoden är att den kan leda till 
stora kostnader för målbolaget i och med att ett uppköp av aktier innebär att 
man tar av bolagets finanser. Kostnaderna kan i vissa fall bli så stora för 
målbolaget att hela syftet med försvarsåtgärden går om intet.63  
 
 
 

                                                 
58 Stattin s. 81f 
59 Stattin s. 85 
60 Jonsson s. 905 
61 Jonsson s. 905 
62 Jonsson s. 906 
63 Weston s. 531 
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Defensive merger 
Defensive merger är när målbolaget köper ett annat bolag för vilket till 
exempel konkurrenslagstiftning inte tillåter okontrollerade uppköp. I och 
med att målbolaget integrerat företaget i sin verksamhet blir det möjligt för 
målbolaget att avstyra förvärvet på laglig väg.64  
 

4.2 Svensk reglering av offentliga 
uppköpserbjudanden 
I Sverige regleras offentliga uppköpserbjudanden genom en kombination av 
lagreglering och självreglering. När det gäller möjligheten för styrelsen att 
sätta in försvarsåtgärder så regleras detta i NBK:s regler och i LUA. Hur 
fördelningen mellan reglerna ser ut samt hur reglerna uppkommit kommer 
klargöras nedan.  
 

4.2.1 NBK:s regler om offentliga 
uppköpserbjudanden   
Näringslivets Börskommitté (NBK) bildades 1968 av Sveriges 
Industriförbund och Stockholms handelskammare, men drivs idag av en 
ideell förening, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Genom 
att ge ut regler som i de flesta fall utgör en del av Stockholmsbörsens 
noteringsavtal ska NBK verka för god sed på aktiemarknaden och spelar 
därigenom en viktig roll för självregleringen på aktiemarknaden i Sverige.65   
 
I Sverige har offentliga uppköpserbjudanden, och således även 
försvarsåtgärder i samband med dessa, fram till 2006 saknat reglering i 
svensk lag, men trots detta så är Sverige ett av de länder i Europa som var 
först med att införa regler om offentliga uppköpserbjudanden. Först genom 
NBK:s rekommendationer som infördes 1971 och i samband med en 
revidering 2003 gick bestämmelserna från att vara rekommendationer till att 
benämnas som NBK:s regler om offentliga uppköpserbjudanden. 
Grunddragen i NBK:s ursprungliga reglering bygger på The London City 
Code on Takeovers and Mergers (Storbritanniens regler om offentliga 
uppköpserbjudanden), och har under årens lopp anpassats utifrån den 
ekonomiska utvecklingen och aktiemarknadsnämndens avgöranden.66   
 
Reglerna som utfärdas av NBK är inte bindande i sig, men har gjorts 
avtalsrättsligt bindande genom att det i reglerna anges att en budgivare ska 
ange att NBK:s regler och AMN:s besked om tolkning och tillämpning av 
dessa ska vara gällande för erbjudandet.67 I praktiken har NBK:s regler 

                                                 
64 Jonsson s. 907 
65 www.naringslivetsborskommitte.se/Templates/Undersida.aspx?pId=4 
66 SOU 2005:58 s. 10 
67 Prop. 2005/06:140 s. 37f 
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tillämpats undantagslöst sedan 1 september 2003 vilket torde vara ett bra 
kvitto på att aktiemarknadens aktörer accepterat reglerna som bindande även 
innan de implementerades i nu gällande lag.68 Att man valde att lämna det 
redan fungerande systemet med NBK:s regler och lagfästa dessa 
bestämmelser är en konsekvens av takeover-direktivets implementering i 
den svenska rätten. 
 
Ett exempel på den nära kopplingen mellan NBK:s regler, takeover-
direktivet och the City Code on Takeover and Mergers är de allmänna 
principer som finns i inledningen till respektive dokument. Dessa principer 
ska vara vägledande för tolkningen av en regel då denna inte är helt klar i 
sin utformning.  
 
Principerna ska tillvarata följande intressen i en budsituation:  
 
• Aktieägarnas intressen ska tillgodoses genom likabehandlingsprincipen, 

genom rätten till enkel och tydlighet i information samt genom rätten att 
själva få ta ställning till erbjudandet.  

 
• Marknaden skyddas från konstlade kursförändringar genom förbudet att 

påverka marknaden på ett otillbörligt sett. 
 
• Möjligheten för genomförande av ett bud säkerställs genom att 

budgivare måste garantera att kontant vederlag kan erläggas innan 
offentliggörande av budet sker. 

 
• Slutligen så skyddas även målbolagets verksamhet genom principen om 

skyndsam hantering som visserligen inte har satt ut någon specifik 
tidsbegränsning men stadgar att ett erbjudande inte får hindra bolaget 
från att bedriva sin verksamhet under längre tid än vad som är 
nödvändigt.69    

 
 
En bestämmelse i NBK:s regler som är av stor vikt i samband med ett 
fientligt bud är den som reglerar målbolagsstyrelsens skyldighet att uttala 
sig om budet. Styrelsen är enligt denna bestämmelse skyldig att 
offentliggöra sin inställning till budet samt skälen som ligger till grund för 
denna inställning. När styrelsen tar ställning för eller emot budet ska de göra 
det i egenskap av företrädare för samtliga aktieägares intresse. Uttalandet får 
således inte påverkas av hur ett uppköp skulle påverka enskilda aktieägare 
eller styrelseledamöterna själva.70 För aktieägarna kan styrelsens uttalande 
ha stor betydelse för hur de väljer att ställa sig till erbjudandet eftersom att 
styrelsen är de som förväntas ha bäst insikt i bolaget. Styrelsen kanske anser 
att den nuvarande aktiekursen inte speglar bolagets reella värde på grund av 
bolaget är i en expansiv fas och förväntas rendera en värdeökning inom en 

                                                 
68 Stattin s. 14f 
69 NBK:OE (Inledning), Direktiv 2005/25/EG art. 3 
70 NBK:OE II.14 
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snar framtid, vilket skulle kunna vara skäl nog för många aktieägare att 
tacka nej till ett bud.   
 

4.2.2 Takeover-direktivet 
Takeover-direktivets syfte är att samordna skyddsåtgärder gentemot 
bolagsmännen och tredje man i samband med offentliga uppköp i de olika 
medlemsstaterna i EU. Samtidigt som direktivet ska garantera aktieägarna i 
ett målbolag en rättvis och rimlig behandling ska det även möjliggöra sunda 
omstruktureringar i näringslivet genom att hålla regleringen flexibel. Denna 
flexibilitet ska uppnås genom att det erbjuds möjlighet till undantag och 
dispenser.71  
 
Liksom de svenska reglerna har takeover-direktivet sin grund i de brittiska 
reglerna vilket innebär att direktivets implementering som sådan inte 
medförde några omvälvande förändringar för Sveriges del.72 I och med att 
direktivet stadgar att självreglerande organ bör kunna utöva tillsynen73, 
kunde det etablerade systemet fortsatt användas med skillnaden att det nu 
finns stöd i lag för regleringen.  
  

4.2.3 LUA 
Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
(LUA) är den lag som i Sverige implementerats till följd av takeover-
direktivet.  
 
Styrelsens möjligheter till försvarsåtgärder i samband med ett fientligt bud 
mot målbolaget regleras i LUA 5:1. Huvudregeln är att beslut från 
bolagsstämman krävs för att någon åtgärd som är ägnad att försämra 
möjligheterna för budets genomförande ska kunna vidtas. Paragrafens 
strikta lydelse går ut på att lyfta fram aktieägarnas rättighet att själva ta 
ställning till ett bud från en intressent. Styrelsen ska inte kunna motarbeta ett 
bud utan att aktieägarna fått ta ställning till det givna budet. Regelns 
undantag finns i paragrafens andra stycke som stadgar att det däremot är 
tillåtet för bolaget att söka alternativa erbjudanden. Styrelsen har alltså rätt 
att söka upp en så kallad white knight utan att inhämta bolagsstämmans 
godkännande. Att söka alternativa budgivare är något som ofta pressar upp 
priset på aktierna och således är till aktieägarnas fördel vilket också är 
anledningen till att lagstiftaren valt att hålla denna möjlighet öppen för 
styrelsen.  
 
Huvudregeln i LUA 5:1 är inte absolut, utan det finns möjlighet att kringgå 
bestämmelsen genom att utnyttja LUA 7:4-5. Enligt LUA 7:4 kan bolagen 
begära tolkningsbesked av AMN om huruvida en planerad åtgärd är att anse 
                                                 
71 Direktiv 2005/25/EG Inledande bestämmelser 1, 6 
72 Prop. 2005/06:140 s. 34 
73 Direktiv 2005/25/EG (7) 
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som en otillåten försvarsåtgärd. Om särskilda skäl föreligger kan bolaget 
även begära dispens för att få genomföra vad som annars skulle vara att anse 
som en otillåten försvarsåtgärd. 
 
När det gäller dispensreglerna så talar man i förarbetena om att dispens från 
förbudet att vidta försvarsåtgärder endast kan bli aktuellt när styrelsen 
skyndsamt måste vidta en åtgärd som visserligen utåt sett är ägnad att 
försvåra övertagandet men i realiteten har med helt andra överväganden att 
göra. Det kan till exempel röra sig om att bolaget redan har ett åtagande om 
att sälja ut vissa delar av verksamheten och vill verkställa denna 
försäljning.74 En sådan åtgärd skulle objektivt sett kunna uppfattas som ett 
crown jewel-defence men kan alltså godkännas om beslutet om 
försäljningen var beslutat innan den fientliga budsituationen uppstod.     
  

4.2.4 Aktiemarknadsnämnden 
Det faktiska tillsynsansvaret för att reglerna i LUA följs av marknadens 
aktörer innehas enligt LUA 7:1 av Finansinspektionen. Enligt LUA 7:10 har 
finansinspektionen dock möjlighet att efter regeringens bemyndigande, 
delegera förvaltningsuppgifter av vissa frågor till ett organ med 
representativa företrädare för näringslivet. I och med att AMN redan innan 
LUA trädde i kraft, hade till uppgift att göra uttalanden om huruvida olika 
åtgärder var förenliga med god sed på aktiemarknaden, var det ett naturligt 
steg att Finansinspektionen valde att delegera förvaltningsuppgifterna till 
AMN.75 I FFFS0717 14:1 överlåter finansinspektionen samtliga 
förvaltningsuppgifter som nämns i LUA 7:10 till AMN. Denna delegation 
innebär bland annat att det är AMN som ska ge besked om huruvida en viss 
åtgärd står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder i LUA 5:1.  
 
Aktiemarknadsnämnden bildades 1986 precis som NBK på initiativ av 
Sveriges industriförbund och Stockholms handelskammare. Nämndens 
uppgift är att verka för god sed på aktiemarknaden genom uttalanden, 
rådgivning och information. AMN är en branschorganisation bestående av 
24 ledamöter varav en är ordförande och en vice ordförande. 76 AMN:s 
styrelse ska enligt AMN:s stadga, sträva efter en sammansättning som är 
lämplig i förhållande till de aktörer som finns på aktiemarknaden samt i 
förhållande till de uppgifter AMN ska utföra, vilket i praktiken innebär att 
ledamöterna ska vara representativa för näringslivet.  För närvarande består 
nämnden av bland annat advokater, direktörer samt ett nuvarande och ett 
före detta justitieråd.77  
 
När det gäller uttalanden från AMN kan nämnden meddela uttalanden 
antingen på eget initiativ eller efter framställning78. Vid framställning avgör 

                                                 
74 Prop. 2005/06:140 s. 118 
75 af Sandeberg 2008 s. 94f 
76 Om Aktiemarknadsnämnden  
77 Om Aktiemarknadsnämnden och Aktiemarknadsnämnens sammansättning 
78 Framställning innebär att AMN prövar en fråga efter begäran av part 
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nämnden själv huruvida denna ska föranleda att frågan tas upp till 
behandling eller ej. Vid bedömningen av huruvida behandling ska ske, ska 
särskilt beaktande tas till huruvida frågan är av principiell natur eller av 
praktisk betydelse för aktiemarknaden samt om frågan kan väntas bli 
behandlad i någon annan ordning.79 Såvida det inte finns särskilda skäl ska 
alla uttalanden offentliggöras skriftligt på AMN:s hemsida. I vissa fall kan 
dock offentliggörandet dröja om det till exempel rör sig om en planerad 
åtgärd som inte vidtagits eller offentliggjorts än. Det kan även hända att 
uttalandena i vissa fall anonymiseras då ett offentliggörande skulle kunna 
leda till att ett bolags företagshemligheter eller annan känslig information 
läcker ut vid ett offentliggörande.80  
 
Om ett uttalande har behandlats av ordföranden eller direktören ensam, 
vilket är möjligt om till exempel ärendet är särkilt brådskande eller 
motsvarande fråga har behandlats av nämnden tidigare, kan det omprövas av 
nämnden om sökanden begär detta.  
 
När det gäller möjligheten att överklaga ett uttalande från AMN som görs 
beträffande försvarsåtgärder, eller någon av de andra åtgärderna som AMN 
har fått delegerade till sig från Finansinspektionen, så finns det vissa 
möjligheter för Finansinspektionen att överpröva sådana uttalanden. Beslut 
från Finansinspektionen kan i sin tur överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Möjlighet att överklaga kräver dock att det är den part 
som begärde och fick besked från nämnden som överklagar. 
Finansinspektionen kan således enligt LUA 8:1-3, inte överpröva ett beslut 
på eget bevåg.  
 
Uttalandena från AMN har ingen formell prejudikatverkan men har i 
praktiken en konstitutiv verkan för hur rättsfrågor rörande takeover-reglerna 
ska avgöras. Stattin kallar detta för en form av självvald 
prejudikatbundenhet som kommer av att börsens aktörer respekterar AMN:s 
avgöranden.81  
 

4.2.5 Sanktioner 
Försvarsåtgärder som omfattas av LUA 5:1 får alltså inte vidtas utan 
godkännande av bolagsstämman eller dispens från AMN. Om styrelsen trots 
allt går emot dessa regler kan finansinspektionen vid vite förbjuda bolaget 
från att vidta en åtgärd, vilket framgår av LUA 7:6 3-4st. 
 
Om bolaget har belastats med vite på grund av att styrelsen agerat mot 
LUA:s regler, är vitet att beakta som en skada för bolaget vilket då även 
aktualiserar skadeståndsreglerna i ABL 29:1.82  
 
                                                 
79 Stadgan 25§ 
80 Om Aktiemarknadsnämnden 
81 Stattin s. 30 
82 Stattin s.84f 
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Förutom de faktiska sanktioner som brott mot LUA kan medföra är det 
också viktigt att tänka på den dåliga publicitet som kan följa av att ett bolag 
inte iakttar god sed på aktiemarknaden, dålig publicitet som givetvis kan 
vara kurspåverkande.  
 

4.3 Engelsk reglering av offentliga 
uppköpserbjudanden 
Då Storbritannien är det land som varit föregångsland för såväl vår svenska 
reglering av uppköpserbjudanden som det inom EU antagna takeover-
direktivet förefaller det självklart att en översiktlig inblick bör göras även i 
den brittiska regleringen.  

4.3.1 City Code on Takeovers and Mergers 
City Code on Takeovers and Mergers (koden) är ett principiellt 
privaträttsligt dokument vilket, liksom NBK:s reglering, bygger på 
självreglering. Koden kom till 1968 som en reaktion på att det inte varit 
möjligt att, genom common law, få till stånd en takeover-reglering som 
kunde försäkra att bolagsstyrelser respekterade aktieägarnas intressen i 
samband med budsituationer.83  
 
Även om koden har haft en ställning som privaträttsligt dokument har det i 
engelsk rätt tillmätts en större betydelse på grund av att Court of Appeal i ett 
rättsfall har fastslagit att koden:  
 
”sufficiently resembles legislation as to be likewise regarded as demanding 
construction of its provisions by a judge”. 
 
I ovanstående uttalande från Court of Appeal är det således fastslaget att 
koden ska tolkas som en lag vilket innebär att dess subjektiva syfte tillmäts 
större betydelse än om den skulle ha gjort om den tolkats som ett avtal.84  
 
Koden ska försäkra att aktieägare behandlas lika av en budgivare samt att de 
inte förnekas rätten att under korrekta premisser ta ställning till ett bud. 
Koden är tänkt att utgöra ett noggrant regelverk, vilket ska styra hur 
uppköpserbjudanden skall förrättas. Utöver det så är koden också utformad 
på ett sätt som tillsammans med andra regelverk ska gynna integriteten på 
den finansiella marknaden.   
 
Regleringen i koden påminner givetvis mycket om de regler vi har att rätta 
oss efter i Sverige eftersom våra regler bygger på de engelska. Att 
grundprinciperna stämmer överens med varandra har redan konstaterats 

                                                 
83 Johnston s. 422 
84 R. v. Spens 
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ovan och detsamma gäller möjligheten att sätta in försvarsåtgärder som även 
i England kräver bolagsstämmans godkännande.85   
 
När det gäller styrelsens skyldighet att uttala sig om huruvida de 
rekommenderar budet eller inte skiljer sig reglerna åt. Själva skyldigheten 
att uttala sig existerar i båda rättsordningarna men i den engelska rätten har 
styrelsen mer långtgående skyldigheter.  
 
”Each document issued to shareholders or advertisement published in 
connection with an offer by, or on behalf of, the offeror or the offeree 
company, must state that the directors of the offeror and/or, where 
appropriate, the offeree company accept responsibility for the information 
contained in the document or advertisement and that, to the best of their 
knowledge and belief (having taken all reasonable care to ensure that such 
is the case), the information contained in the document or advertisement is 
in accordance with the facts and, where appropriate, that it does not omit 
anything likely to affect the import of such information.”86

 
Styrelseledamöterna ska alltså garantera innehållet i alla dokument som 
skickas ut till aktieägarna i samband med budet, och därmed försäkra 
aktieägarna om att de även tar ansvar för de olika utskickens innehåll.  
 
Att en sådan försäkran görs torde resultera i att styrelsens normala vårdplikt 
utökas till att även omfatta en särskild vårdplikt gentemot aktieägarna, vilket 
inte är ett helt orimligt krav med tanke på att styrelsen i sådana fall ger ett 
rent ekonomiskt råd till aktieägarna.87   
 

4.3.2 The Panel on Takeovers and Mergers 
The Panel on Takeovers and Mergers (panelen) är Storbritanniens 
motsvarighet till aktiemarknadsnämnden.88 Panelen bildades 1968 som ett 
oberoende organ och är numera det sista existerande självregleringsorganet 
på den brittiska finansmarknaden. Panelen ansvarar för administreringen av 
the City Code on Takeovers and Mergers (koden) samt för kontroll av att 
koden följs vid offentliga uppköpserbjudanden. Det är även möjligt att, 
precis som den svenska AMN, konsultera panelen för att utreda huruvida en 
planerad åtgärd är förenlig med koden.  
 
Panelens huvudsakliga syfte är att se till att likabehandlingsprincipen för 
aktieägarna tillgodoses samt att aktieägarnas rättighet att själva ta ställning 
till ett bud inte blir åsidosatt. Precis som AMN har panelen numera stöd för 
självregleringen i lag89 vilket även innebär att panelen, efter nästan 40 års 

                                                 
85 Koden, rule 21.1 
86 Koden 19.2 (a) 
87 Deakin s. 136f 
88 http://www.thetakeoverpanel.org.uk/new/ 
89 CA Section 942 

 30



verksamhet, även har rätt att utfärda sanktioner mot parter som bryter mot 
koden.90  
 
En skillnad från det svenska systemet är möjligheterna att överklaga ett 
avgörande från panelen. I England finns det ett renodlat 
överklagandeinstitut, en Appeal Committee, som ska behandla dessa mål. 
Ordförande i the Appeal Committee ska ha innehaft ett högt domarämbete. 
Att vi inte har ett likvärdigt överklagandeinstitut i svensk rätt kan, enligt 
Stattin, bero på AMN:s sammansättning till skillnad från panelens anses ha 
en stor juridisk expertis med såväl justitieråd och advokater bland 
ledamöterna som är väl bevandrade i den svenska rätten, vilket torde vara 
tillräckligt för att garantera en korrekt och rättvis prövning.91  
 

4.4 Sammanfattning 
Offentliga uppköpserbjudanden regleras i Sverige genom en kombination av 
lagregler och självreglering. LUA och NBK:s regler ligger tillsammans till 
grund för de uttalanden och tolkningsbesked som AMN lämnar ifrån sig. 
Samma upplägg gäller i Storbritannien där uppköpserbjudanden regleras 
genom the City Code on Takeovers and Mergers som efter takeover-
direktivets implementering har fått statutory footing i engelsk rätt, vilket 
även innebär att panelen har rätt att självständigt utfärda sanktioner.  
 
Regelverkens utformning är i stort sett identiska med varandra, vilket är 
naturligt med tanke på att de svenska reglerna ursprungligen bygger på de 
engelska. De skiljer sig dock från varandra på en viktig punkt, nämligen den 
som i den engelska regleringen benämns som en utökad vårdplikt mellan 
styrelsen och aktieägarna. Någon motsvarande vårdplikt finns inte i svensk 
rätt vilket innebär att enskilda aktieägare inte kan föra talan mot en styrelse 
som brutit mot regleringen trots att den är ägnad att skydda aktieägarna. 
 
 

                                                 
90 CA Section 952 
91 Stattin s. 15f 
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5 Försvarsåtgärder i praktiken 

5.1 Scania-MAN-affären 
Det fientliga budet som MAN lade på Scania i september 2006 är en affär 
som har varit föremål för många rubriker i svensk affärspress. Affären och 
de försvarsåtgärder som sattes in av Scanias styrelse är den enda affären, 
sedan LUA:s ikraftträdande den 1 juli 2006, i vilken AMN har gjort ett 
uttalande om huruvida de vidtagna försvarsåtgärder var att betrakta som 
otillåtna eller inte, vilket innebär att detta uttalande är högaktuellt för att 
precisera nu rådande rättsläge.92  
 

5.1.1 Scanias försvarsåtgärder 
Scanias styrelse vidtog en rad försvarsåtgärder för att värja sig mot MANs 
bud och efter att finansinspektionen informerat om att en utredning rörande 
dessa åtgärder skulle inledas bad styrelsen AMN att lämna ett utlåtande om 
huruvida åtgärderna var att anse som otillåtna.  
 
Vid tiden för utlåtandet hade styrelsen vidtagit tio olika åtgärder och 
ytterligare fyra tänkbara åtgärder fanns planerade. 
  
Vidtagna åtgärder: 
 

1. Anlitande av diverse rådgivare för utredning och bemötande av 
budet. 

2. Förberedelsearbete för att underbygga styrelsens avvisande och 
rekommendationen till aktieägarna att avvisa budet.  

3. Kontakter med AMN, Stockholmsbörsen samt diverse myndigheter.  
4. Förberedelser och genomförande av åtgärder som inte strider mot 

LUA 5:1. 
5. Annonsering i dagspress innehållande en kortfattad sammanfattning 

av styrelsens rekommendation till aktieägarna att säga nej till MANs 
bud.  

6. Utskick av informationsbroschyr med mer detaljerad information till 
aktieägarna om varför de ska säga nej till budet.  

7. Förberedelse av förslag till bolagsstämma angående extra utdelning.  
8. Diskussioner med MAN angående samrådssynergier och alternativa 

strukturer för samgående.  
9. Offentliggörande av positiv information angående bolagets resultat 

tidigare än planerat.  
10. Vägran att bistå MAN i förberedelserna av budet. Till exempel 

genom att inte tillåta en due diligence. 93 

                                                 
92 AMN 2006:55 s. 1 
93 AMN 2006:55 s. 1f 

 32



 
Planerade åtgärder:  
 

1. Genomföra plan för att finna alternativa budgivare.  
2. Publicera information om MAN (saklig och korrekt information).  
3. Offentliggöra analytikerrapporter (sakliga och korrekta rapporter). 
4. Utarbeta förslag samt kalla till extra bolagsstämma för att kunna 

genomföra även sådana försvarsåtgärder som kräver stämmans 
godkännande. 94 

 

5.1.2 AMNs uttalande   
AMN delade upp sitt uttalande genom att kategorisera de olika åtgärderna 
(vidtagna eller planerade), i olika grupper då flera åtgärder tangerade 
varandra.   
 
• Åtgärder i samband med avgivande och spridning av styrelsens 

uttalande (punkt 1, 2, 5 och 6), är enligt nämnden åtgärder vilka 
styrelsen haft anledning att vidta då anlitande av diverse rådgivare för att 
utvärdera budet och få fram underlag för att kunna vägleda aktieägarna 
är ett måste om styrelsen ska kunna basera sina rekommendationer på 
korrekt information.  
 

• Annan spridning av information (punkt 9 och vissa planerade 
åtgärder) ansågs också var tillåten då reglerna inte syftar till att förbjuda 
informationsspridning från målbolagets styrelse till aktieägarna.  
 

• Att vägra bistå förberedelser (punkt 10) är inget lagbrott vare sig 
under de gamla eller de nya reglerna.95 Takeover-reglerna II.15 stadgar 
att om en budgivare framställer önskemål om att genomföra en DD ska 
styrelsen i målbolaget ta ställning till om ”bolaget kan och skall 
medverka till en sådan undersökning”. Det finns således inga krav på att 
man måste bistå budgivaren med detta.  
 

• Beträffande Scanias åtgärd att söka efter andra alternativ (punkt 1, 
8 och viss planerad åtgärd) är det enligt nämnden fullt tillåtet vilket 
framgår direkt av LUA 5:1, 2st.  
 

• Angående förberedelser inför bolagsstämma (punkt 7 och viss 
planerad åtgärd) så är det tydligt stadgat i LUA att styrelsen har 
möjlighet att sammankalla en bolagsstämma för att där få en viss 
försvarsåtgärd godkänd, vilket även AMN tagit fasta på i sitt utlåtande. 
AMN ansåg dessutom att man i denna reglering även kan läsa in att 

                                                 
94 AMN 2006:55 s. 2 
95 AMN 2006:55 s. 4-5 
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förslag till bolagsstämma angående extra utdelning och andra 
kapitalstruktursförändringar.96   

 
• Övriga åtgärder (punkt 3 och 4) berör huruvida Scanias förfrågningar 

till AMN och andra myndigheter var att anse som otillåtna 
försvarsåtgärder. Nämnden ansåg att dessa åtgärder inte kan ses som 
otillåtna försvarsåtgärder så länge de vidtagits för att klarlägga rättsläget 
eller faktiska omständigheter. De får alltså inte ha använts som 
bromskloss för att störa budprocessen.97  

 
AMN ansåg således inte att någon av Scanias genomförda eller planerade 
försvarsåtgärder var att betrakta som otillåtna försvarsåtgärder. Dock hade 
nämnden en allmän reservation för samtliga av ovanstående åtgärder i sitt 
uttalande som inriktade sig på kostnader i samband med de olika åtgärderna. 
Nämligen att styrelsen inte har rätt att ådra bolaget oskäliga kostnader i 
samband med vidtagandet av de olika försvarsåtgärderna.98   
 
Samtidigt som Scania offentliggjorde sitt helårsresultat för 2006 
offentliggjordes även de faktiska kostnaderna som belastade resultatet med 
anledning av de vidtagna försvarsåtgärderna i samband med MAN:s bud. 
Kostnaderna för de olika åtgärderna uppgick till ett belopp på 200 Mkr. 
Finansinspektionen uppmanade, i egenskap av övervakningsmyndighet, 
Aktiemarknadsnämnden att undersöka hur dessa kostnader förhöll sig till 
det tidigare uttalandet i frågan. 
 
Scania meddelade till sitt försvar att denna kostnad som i och för sig kan 
anses vara av betydande storlek endast motsvarar cirka 0,3 procent av 
Scanias nettoomsättning 2006. Dessutom anförde Scania att börskursens 
värde av Scania gått upp med cirka 39 Mdr kronor sedan MAN först 
lämnade sitt erbjudande vilket indikerar att försvarsåtgärderna var till stor 
nytta för aktieägarna.  
 
AMN gick helt på Scanias linje och meddelade, med anledning av de 
uppgifter som Scania anfört, att det inte fanns någon anledning att 
ifrågasätta de kostnader som försvarsåtgärderna medfört för bolaget.99  
 

5.2 KappAhls bud på Lindex 
I augusti 2007 inkom KappAhl med ett fientligt bud på samtliga aktier i 
Lindex. Anledningen till att budet var att anse som fientligt var på grund av 
att det inte var förankrat hos Lindex styrelse som inte bara blev tagna på 
sängen utan dessutom ansåg att budet var för lågt. Lindex styrelse satte in 
försvarsåtgärder men använde sig inte av någon av de traditionella 

                                                 
96 AMN 2006:55 s. 5 
97 AMN 2006:55 s. 5-6 
98 AMN 2006:55 s. 6 
99 AMN 2007:10 
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motåtgärderna för att avvärja budet utan använde sig av en tidigare 
obeprövad metod. För att förenkla själva processen kan man säga att Lindex 
styrelse beslutade sig för att genomföra en omkapitalisering vilken innebar 
att ett holdingbolag vid namn Lindex Holding AB skulle lämna ett offentligt 
erbjudande till aktieägarna där aktieägarna erbjöds att överlåta samtliga 
aktier i Lindex till Lindex Holding AB.100 Erbjudandet innebar att 
aktieägarna erbjöds ca 44 kronor per aktie i kontanter och marknadsnoterade 
obligationer samt nya aktier i Lindex Holding för resterande andel.101 I 
praktiken så innebär det i princip att Lindex la ett bud på sig själva. 
 
Ovanstående försvarsstrategi var dock tvungen att godkännas av aktieägarna 
på en extrainsatt bolagsstämma innan Kapp Ahls bud löpte ut, vilket den 
också gjorde.102 Själva processen genomfördes dock aldrig då Lindex drygt 
en vecka efter den extrainsatta bolagsstämman fick ett nytt bud från finska 
Stockmann-koncernen.103 Huruvida Lindex aktivt hade sökt upp Stockmann 
eller om Stockmann själva bestämde sig för att ge sig in i leken har inte 
framkommit, men om Lindex sökte upp Stockmann så är det ett klassiskt 
exempel på ett white knight-försvar. Stockmanns bud antogs av aktieägarna 
och Lindex avnoterades från Stockholmsbörsen den 18 januari.104

 
Styrelsens agerande i Lindex-affären har inte varit föremål för någon 
prövning av aktiemarknadsnämnden. I och med att NBK:OE II.14 stadgar 
att styrelsen ska tillkännage sitt ställningstagande är styrelsens agerande 
beträffande yttrandet att avråda budet helt i linje med gällande rätt. Det som 
möjligen skulle kunna ifrågasättas är det faktum att styrelsen inte nöjde sig 
med att meddela sin ståndpunkt utan förde en öppen kampanj för att få 
aktieägare att godta den motåtgärd som senare också kom att godkännas på 
den extrainsatta bolagsstämman. Frågan är om man ska se denna kampanj 
som en fristående motåtgärd eller om den ska betraktas som en del av den 
omkapitaliseringsåtgärd som godtogs av den extrainsatta bolagsstämman.  
 
I äldre avgöranden från AMN har innebörden av olika 
informationsdokument, ägnade att påverka aktieägarna att säga nej till ett 
bud, varit föremål för prövning. Nämnden har i de fallen fastslagit att 
reglerna om försvarsåtgärder inte har som syfte att begränsa styrelsens 
yttrandefrihet, vilket innebär att det står styrelsen, eller för den delen 
enskilda aktieägare, fritt att argumentera för sin uttalade ståndpunkt bland 
annat genom uttalanden i media och informationsbroschyrer.105 I och med 
att man i AMN 2006:55 fastslog att även äldre uttalanden kan anses 
gällande, då den nya lagen i princip är en kopia av de äldre NBK-reglerna, 
torde man således inte heller kunna ifrågasätta styrelsens föreberedande 
kampanj. Detta på grund av att flera äldre uttalanden från AMN har godkänt 
liknande kampanjer.  

                                                 
100 Lindex: Kommuniké från AB Lindex extra bolagsstämma 
101 http://di.se/Index/Nyheter/2007/09/03/246487.htm?src=xlink 
102 http://di.se/Index/Nyheter/2007/09/26/249981.htm?src=xlink 
103 http://di.se/Index/Nyheter/2007/10/01/250590.htm?src=xlink 
104 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007\12\21\263014&sectionid=undefined 
105 AMN 2005:47 
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Vad gäller åtgärden att söka upp en vit riddare (om så var fallet), är inte 
heller det något som kräver prövning då det är den enda åtgärd som 
styrelsen enligt svensk rätt ovillkorligen har rätt att vidta utan beslut från 
bolagsstämman. 
 

5.3 Sammanfattning 
 
LUA har varit en del av svensk lag i snart två år men trots det så finns det 
idag endast ett uttalande från AMN angående otillåtna försvarsåtgärder. 
Detta är ett faktum som är värt att uppmärksamma lite extra, dels på grund 
av att Scania själva begärde uttalandet och dels för att detta enda uttalande 
bjuder på en, för styrelsen, fördelaktig tillämpning av reglerna.  
  
Scania genomförde många och omfattande åtgärder för att förhindra 
uppköpet från MAN men den enda egentliga invändningen som AMN hade 
till dessa var att de inte fick medföra alltför stora kostnader för bolaget. Vad 
som är att anse som stora kostnader är dessutom något som måste beräknas 
utifrån varje bolags ekonomiska förutsättningar. I Scanias fall var 200 
miljoner kronor inte en oskälig kostnad eftersom att den procentuellt sett var 
en väldigt liten kostnad i förhållande till bolagets totala nettoomsättning 
samma år.  
 
Lindex-fallet var aldrig föremål för prövning av AMN men med hjälp av 
äldre uttalanden, grundade på NBK:OE, kan man ändå konstatera att om 
AMN valt att utreda de av Lindex vidtagna försvarsåtgärderna skulle även 
dessa ha bedömts som fullt tillåtna. 
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6 Analys 

6.1 Styrelsens skyldigheter enligt svensk 
respektive engelsk rätt 
När man jämför det svenska och det engelska regelverket finns det klara 
likheter mellan de båda systemen. Lojalitetsplikten som i svensk rätt 
framgår genom bland annat vinstsyftet, generalklausulen och 
tystnadsplikten framgår i engelsk rätt genom såväl fiduciary duties som 
vissa av the general duties. I och med att både the fiduciary duties och duties 
of skill and care, från början grundar sig på law of agency och law of trust 
kan man dra klara paralleller mellan dessa regler och de regler som gäller 
för sysslomän i svensk rätt, då även de svenska sysslomannareglerna är 
äldre regler vilka appliceras på styrelser genom analogitolkning.  
 
Att styrelser ska sträva efter värdemaximering av aktierna och därmed 
bolaget, är en grundregel som återkommer oavsett om man talar om svensk 
rätt eller common law. Med värdemaximeringen som utgångspunkt har de 
olika rättssystemen utformat en rad plikter som ska se till att styrelsen 
verkligen gör sitt yttersta för att göra vad som är i bolagets intresse.  
 
Det är viktigt att poängtera att det är just bolagets intresse som ska beaktas. 
Styrelsen är företrädare för alla aktieägare kollektivt och inte för enskilda 
ägare. Därmed inte sagt att enskilda aktieägares intresse aldrig ska beaktas. I 
såväl svensk som engelsk rätt finns det minoritetskyddsregler som 
aktualiseras i vissa situationer. Styrelsen är till exempel skyldig att beakta 
likhetsprincipen, det vill säga se till att alla aktieägare med samma typ av 
aktier i bolaget behandlas likvärdigt. I svensk rätt framgår dessa 
minoritetskyddsregler av ABL och anses i svenskt rättsväsende vara en del 
av styrelsens lojalitetsplikt och i engelsk rätt finner vi denna reglering i 
Companies Act 2006.  
 
Sammanfattningsvis kan man med hjälp av ovanstående utredning 
konstatera att den stora skillnaden mellan de båda rättsordningarna torde 
vara att vårdplikten numera är lagstadgad i engelsk rätt vilket medför en 
tydligare bild av hur reglerna ska tolkas. I svensk rätt är ju vårdplikten något 
som läggs till styrelsens plikter på grund av den sysslomannaliknande 
ställningen. I och med att analogitolkningen till sysslomannareglerna i HB 
18 kap. inte är helt självklar utan måste prövas från fall till fall är det inte 
helt självklart var gränsen mellan ”ett sunt risktagande” och överträdelse av 
vårdplikten skall dras.106  
 
En annan viktig skillnad som även den har med vårdplikten att göra är den 
utökade vårdplikt som i England gäller mellan styrelse och aktieägare i 

                                                 
106 Stattin 2005 s. 201 

 37



samband med styrelsens skyldighet att ge aktieägarna råd om hur de ska 
ställa sig till ett bud. I och med att styrelsen måste försäkra aktieägarna om 
att de kan förlita sig på det underlag som legat till grund för styrelsens 
ställningstagande, öppnas nya möjligheter för aktieägare upp. Skulle det 
visa sig att styrelsen inte agerat utifrån aktieägarnas intresse kan enskilda 
skadeståndskrav komma ifråga, vilka då ska beräknas enligt de allmänna 
skadeståndrättsliga reglerna, vilket innebär att den skadelidande parten 
måste visa dels att skada föreligger dels att adekvat kausalitet föreligger. 
   

6.2 Är styrelsens skyldigheter förenliga 
med motverkande av bud?  
På frågan om försvarsåtgärder vidtagna av styrelsen är förenliga med 
styrelsens skyldigheter gentemot bolagets aktieägare måste då först 
konstateras att styrelsens lojalitets- och vårdplikt inte primärt gäller mot 
enskilda aktieägare utan mot bolaget. Däremot ska inte styrelsen kunna 
bortse från de skyldigheter som LUA medför. Utifrån ovanstående 
redogörelse anser jag dock att det finns uppenbara brister i de skyddsregler 
som LUA stadgar. Dessa brister går enligt min åsikt att härleda till flera 
aspekter som var för sig och gemensamt bidrar till att aktieägarna inte 
åtnjuter ett tillräckligt skydd i nuläget. Dessa aspekter är: 
 
• Reglerna om styrelsens plikt att framföra sin åsikt om ett bud 
• Styrelsers starka ställning i svenska börsbolag 
• AMN:s sammansättning 
• AMN:s passivitet  
 
I såväl svensk som engelsk rätt har man valt att förbjuda försvarsåtgärder i 
samband med ett offentligt bud, såvida inte åtgärden har godkänts av 
aktieägarna på bolagsstämman. Det beror på att man i båda rättsordningarna 
lägger stor vikt vid att aktieägarna själva ska ha möjlighet att ta ställning till 
ett föreslaget bud, utan påverkan från styrelsen. Att styrelsen inte får 
påverka budets genomförande är dock inte det samma som att de ska stå 
passiva i transaktionen.  
 
Styrelsen har i såväl svensk som engelsk rätt en skyldighet att efter noggrant 
övervägande göra ett uttalande där de framför sina bestämda åsikter om 
budet. Detta uttalande ska ge aktieägarna hjälp att ta ställning till budets 
värde i förhållande till bolagets ekonomiska situation. Denna regel innebär 
att när det gäller reglerna om försvarsåtgärder så är det, liksom 
minoritetsskyddsreglerna i ABL, regler där de enskilda aktieägarnas intresse 
ska stå i fokus.  
 
Styrelsen ska grunda sitt uttalande på bolagets faktiska förhållanden och får 
inte väga in sina egna intressen i den aktuella transaktionen, med andra ord 
intresset av att inte bli av med sin styrelsepost. Kontrollen av att styrelsen 
verkligen har vidtagit noggranna undersökningar för att utifrån detta kunna 

 38



ge bolagets aktieägare en fullgod rekommendation om budet i fråga är inget 
som fått något särskilt uppmärksammande i svensk rätt, vilket enligt min 
åsikt är ytterst anmärkningsvärt då rekommendationerna i sig skulle kunna 
beaktas som försvarsåtgärder i sig.  
 
Det enda som varit föremål för prövning är de åtgärder i form av 
informationsmaterial och uttalanden som styrelsen vidtagit under tidpunkten 
mellan sitt uttalande och den tidpunkt då aktieägarna ska fatta beslut om 
budet. Dessa åtgärder har bedömts vara helt i sin ordning av 
aktiemarknadsnämnden som menar att styrelsen måste ha rätt att 
argumentera för den rekommendation de har avlagt.   
 
I och med att kontrollen av styrelsens uttalanden är bristfällig är det svårt att 
styrka att styrelsen agerar utifrån aktieägarnas bästa intresse när de 
rekommenderar aktieägarna att avslå ett bud. Det går inte att bortse från det 
faktum att bolagsstyrelsen har ett egenintresse av att behålla bolaget i 
nuvarande regi i och med att det vid ett ägarbyte är naturligt att styrelsen 
byts ut.   
 
Om vi tar KappAhls bud på Lindex som exempel, vilket jag redogjort för 
ovan, så ”gick Lindex styrelse ut hårt” från början och sa att budet var för 
lågt, att det inte skulle antas. De uttalanden som Lindex styrelse gjorde bör 
om man ser till AMN:s utlåtande i såväl Old Mutual som Scania-MAN-
affären, vara en fullt tillåten försvarsåtgärd. Det som däremot skulle kunna 
kritiseras är dels att styrelsen var väldigt snabb med att gå ut med sin 
rekommendation att avslå budet dels att anledningen som gavs var att budet 
var för lågt. Aktieägarnas bedömning av aktiernas värde kan definitivt 
påverkas av sådana uttalanden från bolagsstyrelsen, vilket skulle kunna ses 
som en åtgärd ägnad att försvåra budets genomförande. Styrelsen ska ju 
känna till bolaget så till den grad att en riktig rekommendation ska kunna 
avges, men frågan är om ”noggrant övervägande” är förenligt med ett alltför 
snabbt uttalande från styrelsen. I Lindex fall tog styrelsen sin 
försvarsstrategi ytterligare ett steg genom att sätta in ytterligare en åtgärd, 
nämligen den försvarsåtgärd som godkändes på stämman, vilket innebär att 
aktieägarna själva beslutade att aktivt motarbeta budet från KappAhl.    
 
Personligen tror jag att Lindex använde såväl uttalandena och den på 
stämman antagna lösningen för att vinna tid för att få möjlighet att förhandla 
fram ett bättre bud. Faktum är ju att Lindex aktieägare fick ett bättre bud på 
aktierna från Stockmann än vad som tidigare erhållits av KappAhl.    
 
Även när det gäller andra typer av försvarsåtgärder ställer jag mig frågande 
till hur stark den svenska lagregleringen i LUA 5:1 egentligen är. Enligt vad 
som framkommit genom doktrinen och AMN:s utlåtande till Scania, så kan 
en styrelse vidta ganska långtgående åtgärder för att förhindra ett bud så 
länge inte dessa åtgärder medför att bolaget belastas med oskäliga 
kostnader. Detta innebär att kostnaderna måste vara marknadsmässiga och 
sakligt motiverade samt förenliga med aktieägarnas intresse. Bedömningen 
för detta ska göras utifrån styrelsens generella vårdplikt. Hur stora dessa 
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kostnader kan vara finns det i nuläget inget svar på då det idag inte finns 
något fall där kostnaderna har varit att anse som för stora.  
 
För att en enskild aktieägare ska kunna begära ersättning från styrelsen 
måste förutsättningarna i ABL 29:1 vara uppfyllda. Som framkommit ovan 
är det svårt för enskilda aktieägare att driva en skadeståndstalan enligt 
svensk rätt, särskilt om den skada som lidits är en indirekt skada då dessa 
normalt sett inte ersätts.  
  
Enligt min uppfattning pekar alla tecken i samma riktning. Jag skulle vilja 
påstå att en styrelse kan vidta relativt långtgående försvarsåtgärder utan att 
bryta mot sina plikter på pappret, och därigenom torde också styrelsens 
möjligheter att utnyttja regelverket för egen vinning vara relativt stor.  
 
Även om ett antal försvarsåtgärder kräver stämmobeslut så skulle jag vilja 
påstå att inte heller en bolagsstämma är en särskilt hög tröskel om en 
bolagsstyrelse vill driva igenom en försvarsåtgärd. Det är långt ifrån alla 
aktieägare som går på bolagsstämman och aktieägarna hyser dessutom ofta 
stort förtroende för styrelsen på grund av styrelsens goda kännedom av 
bolaget. För att återgå till KappAhls bud på Lindex så har vi här ett tydligt 
exempel på hur det fungerar i praktiken. Innan det är dags att ta beslut om 
en försvarsåtgärd på stämman har styrelsen meddelat sin rekommendation 
till aktieägarna och dessutom har styrelsen skickat ut informationsmaterial 
till aktieägarna för att stärka rekommendationen. Informationen från 
styrelsen kommer troligtvis att påverka de flesta aktieägarna då de ska ta 
ställning till budet. Har styrelsen låtit sitt eget intresse färga 
rekommendationen finns det en risk att det inte är aktieägarnas intresse som 
speglas av rekommendationen, vilket är att betrakta som ett missbruk av 
styrelsens ställning.  
 
Att aktieägarnas intresse inte till fullo tillgodoses i dagsläget beror dock, 
enligt min uppfattning, inte enbart på hur lagstiftningen är utformad utan 
kan även härledas till AMN:s nuvarande sammansättning och 
arbetsmetoder. Även om det finns de som menar att AMN:s sammansättning 
i dess nuvarande form garanterar parterna en rättvis prövning, anser jag 
bristerna som pekats ut ovan talar emot denna uppfattning. Att AMN består 
av företrädare för svenskt näringsliv och personer inom den juridiska banan 
kan väl visserligen anses vara en lämplig konstellation för att företräda 
näringslivet och rättsväsendet, dock saknas det representanter för 
aktiespararna i AMN. Detta är något som i sig ger anledning till att 
ifrågasätta nämndens objektivitet. Det är svårt att hävda att AMN företräder 
hela marknaden när inte alla marknadens aktörer är representerade i 
nämnden.  
 
Slutligen så har även AMN:s passivitet stor betydelse för de brister som 
finns i nuläget. AMN har inte använt sin möjlighet att på eget initiativ ta upp 
och pröva lagligheten av försvarsåtgärder en enda gång sedan LUA:s 
ikraftträdande 2006. Denna passivitet hänger enligt min åsikt samman med 
att det saknas aktieägarrepresentanter i AMN. Om AMN ska vara 

 40



granskningsorgan för LUA:s efterlevnad måste AMN ta en mer aktiv roll 
och inte bara invänta specifika förfrågningar från berörda bolag. AMN 
måste aktivt ta initiativ och föra upp tveksamma fall till prövning.  
  
 

6.3 Möjliga åtgärder 
För att ge aktieägarna ett fullgott skydd mot eventuellt missbruk av 
styrelsen, i samband med att denna uttalar sig om de positiva och negativa 
aspekterna av ett bud, förordar jag att man även i Sverige utökar den 
vårdplikt som normalt gäller mot bolaget till att även omfatta aktieägarna i 
samband med att styrelsen ger sitt råd om det fientliga budet. Även om 
styrelsen normalt ska agera för hela bolagets bästa, rör det sig här om 
specifik rådgivning om hur enskilda ägare ska förvalta sitt aktiekapital. 
Regeln om att styrelsen måste uttala sig om budet är en skyddsregel som 
grundar sig på att styrelsen ska förmedla sin kunskap om bolagets rådande 
situation till de berörda aktieägarna så att de utifrån detta kan fatta väl 
underbyggt beslut. I och med att regeln är så specifikt inriktad på 
aktieägarnas intresse borde dessa också ha möjlighet att ställa styrelsen till 
svars för dessa uppgifter om de varit felaktiga. 
 
Ytterligare en tänkbar åtgärd för att bättre kunna tillgodose aktieägarnas 
intresse är att göra omstruktureringar i aktiemarknadsnämndens 
sammansättning. Att se till att nämnden även inkluderar 
aktieägarrepresentanter i någon form, till exempel från Aktiespararna, som 
redan sysslar med intressebevakning för aktieägare på till exempel olika 
bolagsstämmor, skulle kunna uppfylla detta behov. Genom att göra en sådan 
omstrukturering skulle man även kunna komma tillrätta med den passivitet 
som idag präglar aktiemarknadsnämnden.  
 
Att aktieägarna i ett svenskt börsbolag skulle föra en skadeståndstalan 
gentemot styrelsen, såsom Yahoos aktieägare gjorde tidigare i våras, är inte 
möjligt med nu gällande reglering och skulle antagligen inte heller bli det 
naturliga utfallet av ovanstående åtgärder, eftersom Yahoo-exemplet speglar 
det mycket fientligare amerikanska börsklimatet. Vad man däremot skulle 
uppnå är ett börsklimat där man inte helt bortser från styrelsens egna 
intentioner utan lyfter möjligheten att ifrågasätta styrelsens agerande. Med 
en fungerande kontrollfunktion minskar möjligheterna till missbruk och 
aktieägarintresset som från början skulle åtnjuta skydd av LUA får ett skydd 
som fyller sin funktion utan att det för den skull får ett onödigt försiktigt 
affärsklimat som konsekvens. 
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