
 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Christoffer Benninge 
 
 

Väsentligen Negativ Förändring 
En studie av MAC-klausuler 

 
 
 
 

Examensarbete 
30 högskolepoäng 

 
 
 
 

Handledare 
Katarina Olsson 

 
Ämnesområde 

Associationsrätt/Börsrätt 
 

Termin 
Vårterminen 2008 



Innehåll 
SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 3 

FÖRORD 5 

FÖRKORTNINGAR 6 

1 INLEDNING 7 

1.1 Bakgrund 7 

1.2 Problemdiskussion 8 

1.3 Syfte och frågeställning 8 

1.4 Examensarbetets ramar 9 

1.5 Definitioner 9 

1.6 Metod 10 

1.7 Disposition 11 

2 DEN SVENSKA REGLERINGEN 12 

2.1 Sveriges implementering av direktivet 12 

2.2 Stockholmsbörsens regler för offentliga uppköpserbjudanden 13 
2.2.1 Generella regler för bud 14 
2.2.2 Övervakning och Sanktioner 15 

2.3 Aktiemarknadsnämndens praxis 16 
2.3.1 Perstorpsfallet 16 
2.3.2 Rambøll 18 
2.3.3 Avslutning 19 

3 DEN BRITTISKA REGLERINGEN 20 

3.1 Inledning 20 

3.2 Tempus fallet 21 
3.2.1 Bakgrund 21 
3.2.2 Reglerna och Panelens uttalanden 22 
3.2.3 Slutsatsen av Tempus fallet 24 
3.2.4 Diskussion kring Tempus fallet 25 



4 USA – ETT EXEMPEL 27 

4.1 IBP v Tyson Foods 27 
4.1.1 Bakgrund 27 
4.1.2 Domstolens bedömning 28 
4.1.3 Diskussion kring Tyson fallet 30 

5 DISKUSSION 32 

5.1 Inledning 32 

5.2 Jämförande diskussion 32 

5.3 Överväganden vid bedömningen 34 
5.3.1 Rättsekonomiskt perspektiv 34 
5.3.2 Väsentlighetskravet 36 
5.3.3 Bevisbördan 39 
5.3.4 Sanktioner 40 

5.4 Avslutande reflektion 43 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 46 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING M.M. 49 
 



Summary 
MAC-clauses are commonly used to handle the risk of unexpected events 
from the time a public offer is announced till the deal is through. These 
kinds of clauses have never been tried in Sweden but there are foreign cases 
that show how an assessment can be done.  The Swedish rules for public 
offers are based on an EU directive which in turn is based on the British 
rules in the City Code on Mergers and Takeovers (the Code). In Sweden the 
directive was implemented through a mixture of law and self regulation. The 
law states that stock exchanges need to have rules regarding takeovers that 
live up to the demands of the directive. The rules of Stockholm stock 
exchange allow the offer to be conditional but the conditions must be 
objectively verifiable. Furthermore a circumstance which a bidder wishes to 
invoke must be of material significance for him to withdraw from the bid.   
 
The English rules are similar to the Swedish. The Panel on Mergers and 
Takeovers is an independent body which by a legal delegation try the rules 
of the Code. In the well known Tempus case the panel tried the invocation 
of a MAC-clause. This showed that the bidder has the burden of proof to 
show that a material adverse change has occurred. This circumstance must 
be specific, unexpected and materially significant. It could not be shown 
that the deal had been affected to such extent that the MAC-clause to justify 
a withdrawal.  The Panel took special notice of what long term effects could 
be expected and a circumstance which only affected the target company 
short term could not fulfil the requirement of material significance for a long 
term investor. 
 
In the USA MAC-clauses are handled under contract law and are tried by a 
court. In the case of IBP v Tyson the issue was whether or not Tyson could 
withdraw from its bid because of trouble with one of IBP’s subsidies and 
because the weather prevented both Tyson and IBP to perform as expected. 
The court interpreted the contract according to the motives of the parties. 
Importance was given to press releases from Tyson and how often they had 
been receiving reports from IBP. The court found that Tyson did not have 
the right to withdraw and ruled that Tyson had to follow through the bid. 
The time perspective was important in the assessment. 
 
The considerations in both cases have been rather similar and this is 
probably because the assessments have tried to decide what is of material 
significance in a business perspective. It is probable that a Swedish 
assessment would look similar. 
 
The discussions that followed both cases concerned that the decision put 
more pressure on bidders since the requirement of material significance was 
high. Following the decisions bidders would have to try to be more specific 
and be more thorough with due diligence investigations.    
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The high requirement of material significance is defendable based on the 
protective motives set forth in the directive. It should not be possible to 
affect the market in an inappropriate way and there might be a risk of that if 
the bidder could too easily withdraw his bid. Bids could be used as a 
strategic weapon against the competitors. This does put more pressure on 
the bidder to do a thorough due diligence investigation and to shape the 
conditions after the findings there. 
 
The choice of remedy when a bidder tries to withdraw a bid is very 
important. Economical theory underlines the importance of a balanced 
compensation for damages so that neither of the parties obtains an unfair 
advantage and thus interferes with the market. The possibility to grant 
specific performance can be defended by economical theory since 
compensation in these matters is very hard to estimate. To make a bidder 
follow through his bid might protect the market since the predictability is 
higher. 
 
Finally assessing what is of material significance is not easy. In both cases 
full assessments have been made with focus on the time perspective. A large 
study of mergers and acquisitions showed that the most common motive for 
buying a company was the synergy effects and this should open up for 
considering synergies in an assessment. A full assessment is the most 
reasonable since circumstances can differ so much that a specification of the 
assessment would be impossible. 
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Sammanfattning 
MAC-klausuler används ofta för att reglera risken för oförutsedda händelser 
från tiden då ett offentligt uppköpserbjudande lämnas tills affären är 
avslutad. Dessa är oprövade i Sverige men det finns utländska avgöranden 
som visat hur en bedömning kan arta sig. Den svenska regleringen för 
offentliga uppköpserbjudanden har sin grund i ett EU-direktiv som i sin tur 
är baserat på de engelska reglerna i City Code on Mergers and Takeovers. I 
Sverige implementerades direktivet genom en blandning av självreglering 
och lag. Det stadgades att börser var tvungna att utforma takeover-regler 
som uppfyllde direktivets krav. Stockholmsbörsens regler på området tillåter 
fullföljande villkor men kräver att dessa skall vara objektivt verifierbara. 
Vidare måste en omständighet som åberopas vara av väsentlig betydelse för 
att budgivaren skall få dra tillbaka budet. 
  
De engelska reglerna är väldigt snarlika de svenska. The Panel on Mergers 
and Takeovers utgör ett fristående organ som enligt delegering i lag prövar 
huruvida bolag uppfyller reglerna i the City Code on Mergers and 
Takeovers. Ett fall från panelen där en MAC-klausul åberopats, Tempus 
fallet, visade att budgivaren har bevisbördan för att en väsentligen negativ 
händelse inträffat. Denna händelse är tvungen att vara specifik, oväntad och 
väsentlig. Det kunde inte visas att affären hade påverkats så pass mycket av 
omständigheterna att MAC-klausulen kunde rättfärdiga ett åberopande. 
Panelen såg särskilt till vilka långtidseffekter som kunde väntas. En 
omständighet som endast påverkade målbolaget på kortare sikt kunde inte 
uppfylla kravet på väsentlighet för en långtidsinvesterare. 
 
I USA faller regleringen under kontraktsrätten och prövas av domstol. I 
fallet IBP v Tyson gällde frågan huruvida Tyson kunde dra tillbaka sitt bud 
då vissa problem uppstått rörande ett av IBPs dotterbolag samt att vädret 
gjort att både Tysons och IBPs verksamheter inte presterat som förväntat. 
Domstolen tolkade avtalet efter de syften som parterna haft. Vikt lades vid 
pressmeddelanden från Tysons sida och hur ofta de inhämtat rapporter från 
IBP.  Rätten fann att Tyson inte hade rätt att dra tillbaka budet, även här 
sågs mycket till tidsperspektivet. Tyson ålades att fullfölja budet. 
 
Bedömningarna i fallen var relativt lika och detta beror förmodligen på att 
domstolarna utgått från att bedöma väsentlighet affärsmässigt. Det är troligt 
att även en svensk bedömning hade sett liknande ut. 
 
De diskussioner som följde på båda fallen uttryckte att besluten satte mer 
press på budgivare eftersom väsentlighetskravet sattes väldigt högt. 
Fortsättningsvis skulle budgivare bli tvungna att utforma mer specifika 
klausuler och lägga mer vikt på due diligence-undersökningar. 
 
Det höga väsentlighetskravet är försvarbart utifrån de skyddssyften som 
uttrycks i EU-direktivet. Marknaden skall inte kunna otillbörligen påverkas 
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och det kan föreligga en risk för detta ifall budgivare alltför lättvindigt kan 
kunnat dra tillbaka sitt bud. Bud hade kunnat användas som strategiska 
vapen mot konkurrenterna. Detta lägger mer press på budgivaren att 
genomföra en noggrann due diligence-undersökning och utforma sina 
fullföljande villkor utefter de risker som framkommit. 
 
Valet av sanktion mot den budgivare som försöker frångå budet är av stor 
vikt. Ekonomisk teori understryker vikten av att använda balanserade 
skadestånd för att undvika att ge endera parten en otillbörlig fördel och 
därmed störa marknaden. Möjligheter att ålägga en budgivare att fullgöra 
budet kan försvaras utifrån rättsekonomisk teori eftersom skadestånd i sig 
blir väldigt svårt att uppmäta korrekt. Vidare kan fullgörelse skydda 
marknaden då alla aktörer vet vad som är att vänta.  
 
Slutligen låter sig inte en bedömning av väsentligheten göras lätt. I båda 
rättsfallen har helhetsbedömningar varit det rådande med särskilt fokus på 
tidsperspektivet. En stor studie av företagsförvärv har visat att 
synergieffekterna är det vanligaste motivet till förvärv och detta bör öppna 
upp för att ta in detta i bedömningen. En helhetsbedömning är det rimligaste 
eftersom förvärvens omständigheter skiljer sig så pass mycket att en 
precisering av bedömningen vore omöjlig. 
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Förord 
Studietiden är en tid fylld av glädje. Många är de som sett tillbaka och 
reminiscerat över en tid som varit bland de bästa i livet. Ovetandes om vad 
ödet har väntande för mig, kan jag i alla fall uttrycka en glädje över den tid 
som varit.  
 
Den intellektuella utveckling jag har upplevt under mina år vid juridiska 
fakulteten håller jag väldigt kär. Personligen anser jag att det är kunskapen 
som studenten girigt insuper som gör studietiden så speciell. Denna tid 
växer man som människa och finner sin plats i den intellektuella världen. 
 
Med de odödliga orden ”scientia potentia est”, vill jag tacka alla, i synnerhet 
min familj, som har varit med mig under studietiden. De har sporrat och 
utmanat mig till att lära och förstå. 
 
Lund 2008 
Christoffer Benninge  
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Förkortningar 
AMN  Aktiemarknadsnämnden 
LBC Lag (1992:543) om börs- och 

clearingverksamhet 
LUA Lag (2006:451) om offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
LVpM  Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
MAC  Material adverse change 
MAE  Material adverse effect 
NBK  Näringslivets börskommitté 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
 
 
Företagsförvärv handlar ofta om stora affärer där enorma summor pengar 
står på spel. Detta gör att riskernas fördelning vid ett företagsförvärv blir 
föremål för hårda förhandlingar och många gånger regleras väldigt 
detaljerat. Kreditoron som har svept över stora delar av världen den senaste 
tiden har ökat osäkerheten och påverkar därmed antalet företagsförvärv och 
även villkoren för dem. Dagens industri skriver 2008-01-05 att det nu är 
betydligt svårare för bolag att få lån till företagsförvärv och trenden blir då 
färre förvärv.1  
 
Ett problem som kan uppstå vid publika förvärv när ofta lång tid kan 
förflyta mellan budets lämnande och köpets genomförande är hur risken för 
fel som uppstår under denna period skall regleras. Problemet vid förändrade 
omständigheter blir att köparen i slutändan inte längre köper det denne 
förväntat sig och priset inte speglar vad som verkligen levereras. För att 
skydda sig mot sådana situationer uppställer köparen ofta en rad villkor som 
krävs för förvärvets genomförande, så kallade fullföljandevillkor.  
 
En särskild typ av villkor som används i dessa sammanhang är så kallade 
MAC- eller MAE-klausuler. Förkortningarna står för material adverse 
change respektive material adverse effect, på svenska översätts det till 
väsentlig negativ förändring eller effekt. Dessa utgör en utväg för köparen 
från tiden att budet lämnas tills affären är helt genomförd. Klausulerna 
innebär att köparbolaget uppställer ett villkor för affärens genomförande. 
Detta villkor stipulerar att ingen väsentligen negativ förändring eller effekt 
får drabba målbolaget eller någon specifik del av det. Dessa klausuler är inte 
alltid enbart ett krav från köparens sida utan kraven kan även komma från 
dennes långivare. Klausulerna finns oftast i större internationella avtal men 
liknande villkor förekommer även i mindre nationella förvärv.2

 
Under perioder av stor osäkerhet kan man förvänta sig att MAC-klausuler 
syns mer frekvent vid företagsförvärv. Den rådande kreditoron kan 
förväntas generera fler klausuler av detta slag och fler åberopanden av 
desamma. Det kommer dock att dröja innan man kan se en tydlig trend men 
t.ex. efter elfte september attackerna mot USA riktades större 

                                                 
1 Granström, Klas, Svårare läge för bolagsköp, Dagens Industri, 
http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Svarare_lage_for_bolagskop.aspx%3FArticleID%3D2
008%5C01%5C05%5C263942%26words%3Df%25c3%25b6retagsf%25c3%25b6rv%25c3
%25a4rv%26SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter, 
2008-01-05. 
2 Svernlöv, Carl, Företagsförvärvsskolan/del 4, Balans nr 8-9 2004, s. 30ff.
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uppmärksamhet mot de tämligen brett utformade MAC-klausulerna och 
frågor ställdes huruvida de kunde åberopas vid liknande händelser.3

 
MAC- eller MAE-klausuler finns ej direkt reglerade i svensk lag och det har 
heller ej framkommit några rättsliga avgöranden inom landet. 4

1.2 Problemdiskussion 
MAC-klausulerna rör osäkerheter vid förvärvssituationer. Det är 
anmärkningsvärt att de används relativt ofta när det inte råder större klarhet 
kring dem. Det finns ingen lag eller praxis som anger hur en domstol 
specifikt skulle behandla klausulerna så det tycks som att dessa mer används 
som en extra säkerhetsåtgärd, givet en osäker sådan. Samtidigt ter sig en 
ökning av användandet av MAC-klausuler inte särskilt orealistisk då 
osäkerheten på marknaden har ökat och finansiärer kräver mer säkerhet. 
Detta är alltså en situation där budgivare garderar sig med klausuler som de 
inte helt säkert har någon nytta av. Särskilt som publika förvärv rör stora 
intressen där ett stort antal personer påverkas av resultaten är det 
anmärkningsvärt att inte mer klarhet finns vad gäller denna del. En köpare 
som ger sig in i en köpeprocess i tron att han kan ta sig ur den under vissa 
premisser kan mycket väl visa sig ha förhastat sig och sedan befinna sig i en 
situation han inte hade räknat med.  
 
I USA och England har MAC-klausuler prövats och en studie av dessa 
avgöranden kan ge större insikt i hur bedömningar och resonemang rörande 
MAC-klausuler ter sig. Detta kan i sin tur ge ökad förståelse för hur en 
prövning skulle komma att se ut och hur den bör se ut i Sverige. Vidare kan 
en förståelse för MAC-klausuler som företeelse ge nödvändig kunskap för 
personer involverade i en förvärvsprocess. Särskilt under förhandlingar när 
klausuler utformas behöver vetskap finnas om vilka konsekvenser olika val 
kan få vid eventuella framtida problem. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att visa hur rättsläget ser ut vad gäller MAC-klausuler 
inom svensk rätt. Vidare baserat på utländska avgöranden från USA och 
England avses det visas hur en bedömning kan gå till och vilka 
överväganden som behöver göras. Slutsatsen av hur bedömningen bör göras 
ställs sedan i relation till de skyddssyften som presenteras i direktivet och 
rättsekonomisk teori.  
 
De frågeställningar som arbetet ämnar besvara är följande: 

1. Hur kan bedömningen se ut rörande MAC-klausuler i brittisk och 
amerikansk rätt? 

2. Hur kan en bedömning av MAC-klausuler se ut i svensk domstol? 
                                                 
3 Birkett, Kirsten, Untying the knot: Material adverse change clauses, Practical Law 
Company, mars, 2002, s.17f. 
4 Svernlöv, a. a. .s. 30ff.
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3. Hur bör bedömningen se ut utifrån de skyddssyften som presenteras 
i Direktivet och utifrån rättsekonomiska teorier? 

 

1.4 Examensarbetets ramar 
Arbetet har inriktats specifikt på MAC- och MAE-klausuler. För att 
tydliggöra det svenska rättsläget har Stockholmsbörsens regler för offentliga 
uppköp använts, då det EU-direktiv som är rådande på området har 
implementerats delvis genom självreglering.  
 
I de delar av arbetet som behandlar utländsk reglering har två olika rättsfall 
använts. Dessa är utvalda på grund av att de har rönt stor uppmärksamhet 
och har setts som vägledande på området. Flera rättsfall hade kunnat 
användas men de har inte bedömts som nödvändigt för resultatet. De två 
avgöranden som utvalts har ansetts vara de mest tongivande inom respektive 
land. Ett av de utländska avgörandena är hämtat från England. Detta är 
utvalt för att England lyder under samma EU-direktiv som Sverige på 
området. Det avgörande som är hämtat från USA har använts eftersom det 
ger en intressant inblick i hur liknande situationer kan lösas på annorlunda 
sätt.  
 

1.5 Definitioner 
För att säkerställa att läsaren kan tillgodogöra sig innehållet i arbetet följer 
här definitioner som kommer vara rådande beträffande terminologin som 
används. Definitionerna är citerade från Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden, artikel 
2.1: 

”a) uppköpserbjudande eller erbjudande : ett offentligt erbjudande (från 
någon annan än målbolaget självt) till innehavare av värdepapper i ett bolag 
om att förvärva alla eller en del av dessa värdepapper, obligatoriskt eller 
frivilligt, som följer på eller syftar till förvärv av kontrollen över målbolaget 
i enlighet med landets lagstiftning; 

b) målbolag : det bolag vars värdepapper är föremål för ett erbjudande; 

c) budgivare : varje fysisk eller juridisk person enligt offentligrättslig eller 
privaträttslig lagstiftning som lämnar ett erbjudande;…” 

Vidare kommer MAC eller MAE på svenska översättas som väsentligen 
negativ förändring.  
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1.6 Metod 
En rättsvetenskaplig uppsats bör sträva efter att skapa något nytt. Antingen 
genom att läsaren lär sig något denne inte kunde innan eller att en analys av 
ett tidigare problem tas till en djupare nivå.5 Detta arbete strävar efter att ge 
läsaren en fördjupad förståelse och samtidigt ge upphov till nya tankesätt. 
Resultatet som eftersträvas är att läsaren på ett nytt sätt skall förstå MAC-
klausuler och överväganden anknutna till dessa. 
 
En jurist arbetar inte med lika entydigt empiriskt material som en forskare 
inom naturvetenskapen ibland gör. Istället blir argumentation kring 
materialet det viktiga för att övertyga om sin ståndpunkt. Inom branschen 
hålls därför en utsaga för sann när konsensus kring den har uppnåtts.6  
 
En lärare på Juridiska Fakulteten i Lund beskrev en gång metoden som det 
verktyg juristen använder för att utföra sitt arbete. Det sades att likt en 
snickare som kräver rätt verktyg för att utföra ett precisionsarbete behöver 
juristen vara säker i sitt arbetssätt för att resultatet ska bli korrekt och 
trovärdigt. 
 
De verktygen som har använts i detta arbete har använts för att ge en 
trovärdig bild av verkligheten i de delar där beskrivning av gällande rätt 
varit aktuell. Metoden har här utgått från rättskälleläran med lag, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin i nu nämnd rangordning. 
 
Materialet har även till vissa delar utgjorts av utländska avgöranden och 
regler. Syftet med detta har varit för att jämföra med svenska regler och 
utgöra underlag för fortsatt diskussion, inte att göra en djupare undersökning 
av den utländska rätten. Det är alltid viktigt vid komparativa studier att 
behandla den utländska rätten efter dess förutsättningar och inte anta att den 
ter sig som den inhemska. 7 De avgöranden som har valts ut har använts på 
grund av att de har varit väldigt viktiga och på ett detaljerat sätt beskrivit hur 
bedömningen har gått till. I detta arbete har materialet i det avseendet 
mestadels utgått från två fall som utgör underlag för jämförelse och 
diskussion. Härvid har de överväganden som domstolen gjort i sina 
bedömningar varit det intressanta. Dessa avgöranden har tolkats och 
jämförts utifrån doktrin för att se på vilka skillnader och likheter som finns. 
Det har inte varit målet att klargöra rättsläget utomlands utan avgöranden 
som använts har använts för att visa på hur bedömningen av MAC-klausuler 
kan göras och vilka övervägandena i sådana fall är. Detta gör att risken för 
feltolkning av utländsk rätt blivit mindre.  
 
De åsikter som framförs inom ramen för diskussionen i arbetet har valts ut 
därför att de presenterat intressanta synvinklar. Dessa åsikter är måhända 

                                                 
5 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod och 
argumentation, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 17.   
6 Sandgren, a. a. s. 18f. 
7 Sandgren, a. a. s. 73f. 
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inte alltid de mest representerade uppfattningarna men i flera fall har åsikter 
hämtats från välciterade auktoriteter på området. Arbetet strävar efter en 
diskussion kring ämnet och således har inte materialets status varit det 
primära utan dess värde för diskussionen har varit viktigast. Vidare har 
åsikterna som presenteras eftersträvat att vara aktuella eftersom marknaden 
kan ändra sig snabbt. Vissa av åsikter är utvalda därför att de kom i 
anslutning till de avgöranden som diskuterats för att ge en bild av hur fallen 
mottogs. 
 

1.7 Disposition 
Arbetet tar sin utgångspunkt i de svenska reglerna för offentliga 
erbjudanden. Detta utgör sedan en bas för läsaren att ha med sig under de 
följande två kapitlen som berör två tongivande rättsfall från England och 
USA.  
 
I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring reglernas tillämpning och 
de bedömningar som är anknutna till dessa. Diskussion utgår från de 
skyddssyften som presenteras i EU-direktivet och från ett rättsekonomiskt 
perspektiv. 
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2 Den svenska regleringen 
I Sverige baseras reglerna för offentliga uppköpserbjudanden på ett EU 
direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 
2004 om uppköpserbjudanden (Direktivet). Direktivet är baserat på de 
brittiska reglerna för uppköpserbjudanden som de kommer till uttryck i The 
City Code on Takeovers and Mergers (Koden).8 Fullföljandevillkor regleras 
inom ramen för dessa regler. I Direktivet presenteras de skyddssyften som 
reglerna utgår ifrån. Dessa är viktiga att ha med sig vid diskussionen kring 
MAC-klausuler och bedömningen av desamma. 
 
I skälen till Direktivet anges bland annat att syftet är att skydda 
bolagsmännen och tredjeman på ett likartat sätt inom gemenskapen. Detta 
kräver att skyddsåtgärderna är samordande. Vidare anges att innehavare av 
värdepapper bör skyddas vid en förvärvssituation och ha en rätt att erhålla 
adekvat information vad det gäller villkoren för erbjudandet i artikel 3. 
Skyddet för marknaden och andra inblandade sker genom tillgodoseendet av 
att de får korrekt information. I Direktivet kommer detta vidare till uttryck i 
artikel 1 (b) där det stadgas att det åligger medlemsstaterna att tillgodose att 
innehavare av värdepapper i ett målbolag får tillräckligt med information 
och tid för att kunna fatta ett välgrundat beslut i en förvärvssituation. 
Därutöver stipuleras i artikel 1 (d) att ”Marknaderna för värdepapperen i 
målbolaget, bolaget som lämnar erbjudande eller något annat bolag som 
berörs av erbjudandet får inte otillbörligen påverkas, så att kursen på 
värdepapperen stiger eller faller på ett konstlat sätt och marknadernas 
normala funktionssätt snedvrids.”. 
 
Ett annat intresse som inte lika klart uttrycks men återfinns i förarbetet till 
LUA och i Direktivet är huruvida uppköp är samhällseffektiva.9 Det 
uttrycks att det finns en avvägning mellan att underlätta förvärv och skyddet 
för aktieägarna,10 varom mera nedan. 

2.1 Sveriges implementering av direktivet 
Innan direktivet trädde i kraft sköttes reglering av uppköpserbjudanden till 
stor del av Näringslivets Börskommitté (NBK) och Aktiemarknadsnämnden 
(AMN). Både NBK och AMN drivs idag av Föreningen för god sed på 
värdepappersmarknaden.  NBK:s och AMN:s regler var tidigare inte enligt 
lag bindande för noterade bolag men genom avtalsreglering blev de 
bindande via noteringsavtalet för bolag på Stockholmsbörsen.11 AMN är 

                                                 
8 Prop. 2005/06:140 s. 34. 
9 Samhällsnyttan inom rättsekonomi handlar om hur marknaden skall utformas för att 
maximera välståndet i samhället. Se nedan under 5.2.1. 
10 Stattin, Daniel, Take-over Offentliga uppköpserbjudanden Reglering, tolkning och 
tillämpning, Thomson Fakta AB, 2006, s.11.  
11 Prop. 2005/06:140 s. 42f.  
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fortfarande verksamma vid bedömningen av börsers regler gällande 
offentliga uppköpserbjudanden, se vidare nedan. 
 
Direktivets regler implementerades genom en blandning av lag och 
självreglering. I lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet infördes 
bestämmelser som ålade börserna att utforma egna regler som uppfyllde 
Direktivets krav och även utse en oberoende tolkare av reglerna.  
 
I november 2007 trädde Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden i kraft 
som ett led i implementeringen av ett EU-direktiv12, det så kallade MiFID 
direktivet. Denna lag ersatte LBC och föranledde även ändringar i LUA. 
Den regel i LBC som ställde kravet på börsen att ha takeover-regler som 
följde Direktivet ersattes och återfinns idag i LVpM 13:8. Här stadgas, 
utöver kravet på att börser måste ha regler som följer Direktivet, även att 
reglerna måste ”… i övrigt vara ändamålsenliga.”, en tydlig koppling till de 
resultat och skyddssyften som är relaterade till lagstiftningen. Vidare 
medger LVpM 13:8 2st. att börsen kan besluta om undantag från Takeover-
reglerna. Stockholmsbörsen har valt att ge AMN kompetens att tolka och 
besluta om undantag från reglerna.13

 
Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
reglerar såsom namnet antyder offentliga uppköpserbjudanden. I 2:a kapitlet 
finns bestämmelser om budgivarens skyldigheter. 2:1 stipulerar att en 
budgivare som vill lämna bud måste åta sig att följa reglerna för 
uppköpserbjudanden som finns på den marknadsplats där målbolagets aktier 
finns upptagna och att underkasta sig de sanktioner som marknadsplatsen 
beslutat om vid överträdelser av reglerna. Detta innebär att utländska 
budgivare måste följa de regler som gäller för olika börser i Sverige. 

2.2 Stockholmsbörsens regler för 
offentliga uppköpserbjudanden 

OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s (Stockholmsbörsen) regler 
kommer till uttryck via noteringsavtalet14, vilket alla noterade bolag åtagit 
sig att följa. Bolagen som är noterade åtar sig enligt p.1 att följa de regler 
och de ändringar som kan komma att ske i avtalet. Vidare stadgas i p.1 c. att 
de noterade bolagen måste följa de regler som Stockholmsbörsen slagit fast 
gällande offentliga uppköpserbjudanden och ändringar till dessa. Ifall 
reglerna om offentliga uppköpserbjudanden skulle strida mot Direktivet 
                                                 
12 Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 
93/22/EEG. 
13 OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden 
på aktiemarknaden, 
http://www.omxnordicexchange.com/digitalAssets/35/35852_B__rsens_takeover_2007070
1_p___svenska_-_justerad_20071002.pdf 
14http://www.omxnordicexchange.com/digitalAssets/40/40599_Noteringsavtal_med_handle
dning_1_juli_2007_.pdf 
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finns ingen skyldighet att följa dessa. Det är ifrån dessa regler som 
bedömningen av MAC-klausuler utgår. 
 
OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (Takeover-reglerna), grundar sig på 
Direktivet.  

2.2.1 Generella regler för bud  
I p.I.1 i Takeover-reglerna tas det upp vid vilka tillfällen reglerna är 
tillämpliga. Dessa gäller när en budgivare offentligt lämnar ett bud på att 
köpa alla eller delar av aktierna i ett bolag, där aktierna har getts ut av ett 
svenskt bolag som är noterat på börsen. Ett bud skall offentliggöras snabbt 
och på ett icke-diskriminerande sätt enligt p.I.4. Vidare skall 
offentliggörandet ske omedelbart när en budgivare beslutat att lämna ett bud 
och innehålla information om bland annat fullföljandevillkor, såsom stadgas 
i p.II.3. En budgivare måste även innan budet lämnas vidta åtgärder som 
utvisar att denne har förmåga att genomföra budet enligt p.II.1. I 
kommentaren anges att det har sin grund i att offentliga bud påverkar 
aktiehandeln och det därför är viktigt att budgiven har haft för avsikt att 
genomföra budet. I kommentaren till p.II.3 uttrycks vidare att det är viktigt 
att kurspåverkande information offentliggörs. 
 
Takeover-reglernas p.II.4 stipulerar att villkor för erbjudandets fullföljande 
får uppställas. Detta kan till exempel vara MAC-villkor, om vissa krav 
uppfylls. Det första kravet är att villkoren måste vara objektivt verifierbara. 
I kommentaren till p.II.4 sägs att offentliga uppköpserbjudande har 
långtgående verkningar på marknaden och berör en stor krets intressenter. 
Med anledning av detta så måste reglerna vara tydliga och enkla samtidigt 
som de ska ta hänsyns till budgivarens situation. Det sägs vidare att man 
måste ta hänsyns till att aktieägarna i målbolaget skall kunna bedöma 
erbjudandet på ett korrekt sätt. Ett sätt att uppfylla detta är att endast tillåta 
objektivt verifierbara villkor. I kommentaren nämns exempelvis att en 
revisor ska kunna objektivt bedöma om villkoret är uppfyllt eller ej. Vidare 
stadgas i p.II.4 att budgivaren ej själv får ha ett avgörande inflytande över 
om villkoren uppfylls eller ej. 
 
Vill en budgivare återkalla sitt bud med hänvisning till bristande 
villkorsuppfyllelse så räcker det inte endast med att villkoret inte uppfyllts i 
sig, utan det krävs även att det är av väsentlig betydelse för förvärvet av 
målbolaget, enligt p.II.5. I kommentaren till bestämmelsen anges att 
väsentlighetsbedömningen får ske utifrån det enskilda fallets förutsättningar 
och villkorets art. Dessutom anförs att det i normalfallet torde vara så att ett 
mer generellt utformat villkor ställer högre krav på budgivaren att visa att 
det är av väsentlig betydelse. 
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2.2.2 Övervakning och Sanktioner 
Väljer någon att inte genomföra ett bud exempelvis med hänvisning till en 
MAC-klausul och en prövning visar att budgivaren inte hade rätt att 
frånträda budet aktualiseras vilken sanktion som kan åläggas. 
 
Vid implementeringen av Direktivet diskuterades på vilket sätt man kunde 
uppfylla kravet på proportionella, effektiva och avskräckande sanktioner. 
Härvid överlät man till marknadsplatserna och Finansinspektionen som 
tillsynsmyndighet att på egen hand utveckla systemet. De regler som 
tidigare utgivits av NBK innehöll inte i sig några sanktioner men i och med 
att de knöts till noteringsavtalet kunde sanktionsmöjligheterna däri 
utnyttjas.15   
 
LUA 7:1 anger att det är Finansinspektionen som ska tillse att reglerna i 
LUA kap 2-5 följs. I 7:2 stadgas att en avgift skall erläggas till staten ifall en 
budgivare inte åtagit sig vad som åligger denne enligt 2:1 och 
Finansinspektionen därmed förbjudit förfarandet enligt 6:1 c 3 st. LHF. 
Avgiftens storlek kan vara mellan 50 000 kr och 100 miljoner kr. 
Bakgrunden till att avgiften satts i dessa intervaller står att finna i 
propositionen, ”En annan modell för fastställande av sanktionsavgiften är att 
i lagen ange ett intervall i fasta belopp inom vilket Finansinspektionen med 
hänsyn till affärens storlek och andra omständigheter i det enskilda fallet får 
bestämma avgiften.”16 Denna modell fann utredningen vara den mest 
tillfredställande men lämnade ingen djupare motivering till varför just dessa 
belopp använts mer än att företagsförvärv rör mycket stora belopp och att 
Finansinspektionen måste kunna utdöma kännbara sanktioner.17

 
I LUA 7:10 föreligger en möjlighet för Finansinspektionen att delegera 
tolknings- och dispenskompetens till ett organ med representativa 
företrädare för näringslivet. Avsikten med denna bestämmelse är att AMN 
skall pröva frågor som relaterar till bestämmelserna i LUA, något som 
pågått innan lagens införande, dock med stöd av andra bestämmelser. 
Tanken med att låta AMN sköta vissa frågor var att man ville tillvarata den 
kompetens som byggts upp och behålla den närhet till marknaden som fanns 
där. En nackdel med att låta Finansinspektionen sköta förfarandet var att det 
skulle ta stora resurser i anspråk och att man riskerade att 
handläggningstiderna skulle bli långa, vilket ur marknadens synpunkt är 
mycket negativt. Denna delegering innebär även att AMN i vissa fall 
kommer att ägna sig åt myndighetsutövning och på detta följer i sin tur att 
besluten måste kunna överklagas. AMN:s beslut kan överklagas till 
Finansinspektionen och Finansinspektionens beslut kan överklagas till 
förvaltningsdomstol. Notera även att AMN inte intar roll som domstol och 
alltså inte kan utdöma skadestånd.18  
 
                                                 
15 Prop. 2005/06:140 s. 45f 
16 Prop. 2005/06:140 s. 77. 
17 Prop. 2005/06:140 s. 76ff. 
18 Prop. 2005/06:140 s. 82f. 
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Denna delegering som tillåts och som Stockholmsbörsen har utnyttjat, finns 
uttryckt i Takeover-reglerna p.V. lyder: ”Om budgivaren åsidosätter eller 
bryter mot dessa regler eller mot Aktiemarknadsnämndens tolkningar eller 
tillämpningar av reglerna eller - i förekommande fall - mot 
Aktiemarknadsnämndens tidigare tolkningar av Näringslivets 
Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden på aktiemarknaden, 
får börsens disciplinnämnd besluta att en särskild avgift skall tas ut av 
budgivaren. Avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 100 
miljoner kronor. 
 
Är överträdelsen mindre allvarlig eller ursäktlig kan disciplinnämnden 
besluta att avstå från påföljd. ” 
 
Tidigare fanns i LBC en bestämmelse intagen som rörde denna delegering. 
Idag återfinns den i 13:8 LVpM i huvudsakligen oförändrat skick och 
motiven återfinns i förarbetena till LBC.19 I andra stycket stadgas att 
”undantag från reglerna skall kunna beslutas av börsen eller ett av börsen 
utsett organ med representativa företrädare för näringslivet. Undantag får 
förenas med villkor. Ett beslut om undantag skall ange de skäl som det 
grundas på.” Denna regel innebär inte att börsen kan besluta om avsteg från 
direktivets regler, utan undantagen måste vara i överensstämmelse med 
direktivet.20  
 
Enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal p.4. så kan påföljder utdömas ifall 
ett bolag åsidosätter ”lag, annan författning, detta avtal eller allmänt 
vedertagen god sed på värdepappersmarknaden”. I kommentaren till regeln 
förklaras att med detta uttryck menas en faktiskt förekommande praxis 
bland börsbolagen och att denna praxis kan komma till uttryck genom 
AMN:s uttalanden. Påföljderna som kan bli aktuella vid överträdelser av 
noteringsavtalet stadgas i p.4. och dessa innefattar avnotering, vite och 
varning.   

2.3 Aktiemarknadsnämndens praxis 
Fallen som refereras nedan är de enda tillfällen då AMN uttalat sig rörande 
MAC-klausuler. 

2.3.1 Perstorpsfallet21 
Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:20, det så kallade Perstorspsfallet, 
gällde rätt till återtagande av offentligt bud. Notera att Direktivet ännu inte 
trätt i kraft vid detta tillfälle men att AMN:s bedömning ändå är av intresse 
då man hämtade visst stöd från Kodens regler.  
 

                                                 
19 Prop. 2006/07:115 s. 611 
20 Prop. 2005/06:140 s. 139. 
21 Aktiemarknadsnämndens uttalanden 2000:20. 
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I april år 2000 lämnades ett offentligt uppköpserbjudande på alla aktier i 
bolaget Perstorp AB. Anbudsgivare var Perstorp Intressenter AB som 
kontrollerades av Industri Kapital AB. Budet innehöll bland andra följande 
villkor (citerat från AMN): 
 
”Förvärvet av samtliga aktier och konvertibla skuldförbindelser i Perstorp 
kommer att finansieras med eget kapital samt lån. Industri Kapital har 
erhållit bindande kreditlöften från Salomon Brothers International Limited 
och Svenska Handelsbanken avseende erforderlig lånefinansiering. 
Kreditgivarna har villkorat angivna kreditlöften på för dem sedvanliga 
villkor. Ett sådant villkor är att Perstorps verksamhet och finansiella 
ställning inte i väsentlig omfattning påverkas negativt innan Erbjudandet 
fullföljs.”  
 
Efter tre förlängningar av anmälningstiden sattes det slutliga datumet till 
den 29:e september år 2000. Den 28:e september gick Perstorp AB och 
Perstorp Intressenter ut med ett gemensamt pressmeddelande som i 
huvudsak sa följande (citerat från AMN): 

• ”Som ett resultat av svårigheterna inom Perstorps 
laminatgolvsverksamheter bedöms Perstorp AB komma att redovisa 
ett sämre resultat än förväntat. Osäkerheten kring den framtida 
resultatutvecklingen inom dessa verksamheter har ökat. 
Kemiverksamheten fortsätter att utvecklas enligt förväntningarna.”  
    

• ”Den negativa utvecklingen för Perstorps laminatgolvverksamheter 
innebär att förutsättningarna för Perstorp Intressenter AB:s 
erbjudande till aktieägare och konvertibelinnehavare i Perstorp har 
väsentligt förändrats. Erbjudandet fullföljs därför inte, eftersom 
samtliga villkor ej kan uppfyllas.” 
    

• ”Perstorp avser att tillsammans med Industri Kapital söka 
konstruktiva lösningar avseende ett eventuellt nytt erbjudande med 
beaktande av de nya framtidsutsikterna." 

Till detta hör att Perstorp AB lämnat en halvårsrapport i juli år 2000 och en 
delårsrapport avseende januari till september skulle offentliggöras i oktober 
2000. Alltså hänförde sig inte pressmeddelandet till någon av dessa. Det 
rörde sig snarare om, som AMN påpekade, en vinstvarning. Vi detta tillfälle 
hade heller inga uppgifter offentliggjorts om att kreditlöften från långivarna 
skulle dragits tillbaka. Den 2:e oktober meddelade Perstorpsintressenter i ett 
pressmeddelande att den tidigare veckans information innebar att 
kreditgivarna återtagit sina löften.  

AMN skulle ta ställning till om återtagandet av budet uppfyllde kravet på 
god sed på värdepappersmarknaden. AMN sa i sin bedömning att inga 
regler eller ingen tydlig praxis hade framkommit från NBK. Därför valde 
man att titta på Koden. AMN refererade regler i Koden rörande att en 
budgivare måste ha finansiering för att lämna bud och även att villkor i bud 
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måste vara objektivt verifierbara (regler som gäller genom Direktivet i 
Sverige idag).  AMN hade inte mandat att pröva ifall kreditgivarna hade rätt 
att återta sina löften men analogin från Koden visade på att AMN ansåg att 
svenska regler ligger nära de brittiska vad gäller bedömningen för god sed.  
I detta avseende uttryckte AMN att det inte var förenligt med god sed att 
villkora bud som ej objektivt kunde fastställas exempelvis genom att säga 
att målbolaget rent allmänt utvecklas i en ogynnsam rikting. Frågan 
handlade delvis om man kunde anse finansiering säkrad med det ovan 
angivna villkoret. Nämnden fann att:  
 
”Det anförda innebär således att kreditlöftena gjorts beroende av ett villkor 
som tog sikte på målbolagets utveckling. För att kreditlöftena skulle få 
återkallas krävdes dock att Perstorps verksamhet och finansiella ställning i 
väsentlig omfattning påverkades negativt. Nämnden har inte underlag för 
annan bedömning än att ett sådant villkor överensstämmer med 
hittillsvarande marknadspraxis.”    
 
Perstorp Intressenter AB hade däremot inte uppfyllt kravet på god sed vad 
gäller de pressmeddelanden som lämnats då dessa inte varit tillräckligt 
tydliga. Vidare fanns ingen rätt att återta budet endast med hänvisning till 
försämrat resultat hos Perstorp då Perstorps Intressenter AB inte hade 
villkorat budet med någon anknytning till en försämring av Perstorps 
resultatutveckling. AMN anförde även att Perstorp Intressenter AB inte 
uppfyllt den lojalitetsplikt som gäller för en budgivare. Den innebär 
budgivaren ska verka för budets genomförande. Eftersom Perstorp 
Intressenter AB inte försökt hitta någon annan lösning på 
finansieringsfrågan ansågs den inte uppfylld. 

2.3.2 Rambøll22 
Rambøll Hannemann & Höjlund A/S (Rambøll) offentliggjorde i februari 
2003 ett offentligt bud på samtliga aktier i Scandiaconsult AB. Rambøll är 
ett danskt bolag och hade fått villkorade kreditlöften från två olika banker.  
Som villkor för erbjudandets genomförande angavs följande (citerat från 
AMN): 
”1. […]; 

2. 
att bristande uppfyllelse inte föreligger av de av Rambøll under 
kreditavtalet lämnade garantierna och utfästelserna. Väsentliga 
sådana är: 

  

(i) att det inte inträffar någon händelse utanför Rambølls eller 
Scandiaconsults kontroll som inte skäligen kunnat förutses och 
som påverkar Rambølls eller Scandiaconsults likviditet eller 
resultat väsentligt negativt eller orsakar en allvarlig störning på 
den nordiska kapitalmarknaden eller den nordiska marknaden 
för bygg- och teknikkonsulter; 

  (ii)  att varken Rambøll eller Scandiaconsult kommit på obestånd 
eller blivit föremål för likvidation; 

                                                 
22 Aktiemarknadsnämndens uttalanden 2003:12. 
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  (iii) att avtal som är väsentligt för Rambølls eller Scandiaconsults 
verksamhet inte sagts upp; 

  
(iv) att varken Ramböll eller Scandiaconsult blivit föremål rättslig 

tvist som väsentligt negativt påverkar deras respektive 
likviditet eller resultat; samt 

  
(v)  att det inte inträffar någon händelse som utgör grund för 

uppsägning från kreditgivarnas sida av annat avtal mellan 
kreditgivarna och Ramböll.” 

 
NBK hade nyligen utkommit med en ny rekommendation gällande 
uppköpserbjudande som dock inte trätt i kraft vid tillfället men då Rambøll i 
erbjudandet uttryckt att man beaktat rekommendationen ansåg AMN att de 
haft för avsikt att följa den.  
 
Frågan som AMN skulle ta ställning till var om villkoren i 2.(i) och (v) 
uppfyllde kraven på god sed på aktiemarknaden. Här redogörs dock endast 
för diskussion kring 2.(i) då endast denna är av intresse för detta arbete. 
 
Rambøll anförde att villkor som i sig tog sikte på oförutsedda händelser inte 
kunde formuleras så att de blev helt uttömmande AMN började med att ta 
itu med frågan huruvida villkoren uppfyllde kravet på objektiv 
verifierbarhet. De anförde, såsom det står i Takeover-reglernas kommentar, 
att en revisor bör kunna objektivt bedöma om villkoret är uppfyllt eller ej. 
Formuleringen ” som påverkar budgivarens eller målbolagets likviditet eller 
resultat väsentligt negativt” ansåg AMN kunna förstås av målbolagets ägare 
och att med hänvisning till tidigare resultat och likviditet kunna bedöma 
någorlunda objektivt om villkoret uppfyllts. Däremot ansåg man andra delen 
av 2.(i), ”orsakar en allvarlig störning på den nordiska kapitalmarknaden 
eller den nordiska marknaden för bygg- och teknikkonsulter”, vara för 
allmänt formulerad för att målbolagets ägare skulle kunna direkt förstå 
innebörden i villkoret. 
 

2.3.3 Avslutning 
Perstorpsfallet visar på två saker. Det första är att MAC-klausuler godtas av 
AMN. Förvisso var klausulen i fallet knutet till lånelöftet och inte själva 
förvärvet men att det ändock godtogs. Det andra som kan utläsas är att 
AMN inte är främmande för att se till Kodens regler. 
 
Rambøll fallet visar på att utformning av en MAC-klausul påverkar 
bedömningen av den. AMN ansåg att en klausul bör kunna förstås av 
utomstående. Det krävs dock inte att det är helt specifikt vad som avses.    
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3 Den brittiska regleringen 

3.1 Inledning 
The Takeover Panel (Panelen) är ett fristående organ, instiftat 1968, vars 
syfte är att utfärda och administrera the City Code on Mergers and 
Takeovers (Koden).  Panelen skall övervaka och reglera uppköp med mera 
som faller under Koden. Kodens syfte är att aktieägare skall behandlas 
rättvist och likvärdigt.  Reglerverket som framställs i Koden utgör de 
formella formerna för hur uppköp skall gå till och samtidigt stödja 
förtroendet för finansmarknaden. Frågor gällande större perspektiv på 
uppköp såsom offentliga intressen, berörs inte i Koden utan regleras av 
myndigheterna i Storbritannien eller EU. Panelen fick vid Direktivets 
införande för första gången formellt reglerad makt i och med 
implementeringen i Storbritannien. Panelen arbetar efter att vara flexibel, 
precis och snabb. Detta för att säkerställa att panelen är ett pålitligt organ 
som inte utnyttjas i taktiska syften för att förhala en uppköpsprocess.23 Det 
är alltså under Koden och av Panelen som MAC-klausuler bedöms. 
 
Panelen är som andra brittiska offentliga organ i det avseendet att deras 
beslut kan överklagas till domstol. Detta har varit väldigt ovanligt men ett 
exempel är Datafin fallet från 1986 där Lord Donaldsson uttryckte att 
Panelens speciella natur och funktion gör att rätten bör respektera deras 
beslut. Efter implementeringen av Direktivet har Panelens beslut bindande 
effekt. Parter i ett förvärv kan inte stämma varandra för brott mot 
regelbaserade krav efter ett beslut av panelen.24

 
The Executive är ett organ som sköter det dagliga arbetet med att övervaka 
takeovers. I detta arbete agerar the Executive oberoende av panelen. 
Uppgifterna innefattar bland annat inledande av undersökningar, 
övervakande av takeovers och rådgivning angående tolkning och 
tillämpning av Koden. The Executive ger ut Practice Statements som ger 
informell vägledning till hur företag involverande i en förvärvsprocess skall 
agera.25   
 
The Code Committee of the Takeover Panel (Kommittén) utreder nya 
förslag vad gäller regler och tillägg till Koden. När Kommittén har gjort en 
utredning publiceras Consultation Papers där utredningen redogörs för och 
sedan tillåts allmänheten lämna synpunkter på utredningen och förslagen. 
Kommittén offentliggör sedan Response Statements där synpukter som 

                                                 
23 Button, Warham, A practitioner’s Guide to The City Code On Takeovers and Mergers 
2006/2007, City & Financial Publishing, Biddles Ltd, King’s Lynn, Great Britain, 2006, s. 
1f.   
24 Button, Warham, a. a. s. 23ff.   
25 Se vidare 
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/new/practiceStatements%5Cpracticestatements_frame.
htm. 
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framkommit rörande Consultation Papers presenteras. Kommittén består av 
en blandning av aktieägare, företagsrepresentanter och andra med intresse 
inom Panelens regelområde.26

 
Direktivet är som ovan beskrivits baserat på reglerna i the City Code on 
Mergers and Takeovers. Vidare har i Sverige AMN diskuterat the Panels 
uttalanden och Kodens regler i sina avgöranden, exempelvis i Perstorpsfallet 
ovan. Detta ger en antydan om att det brittiska fall som nedan refereras kan 
vara i viss mån vägledande för hur ett liknande fall skulle ha behandlats i 
Sverige. 

3.2 Tempus fallet27 
Tempus fallet gav den första detaljerade beskrivningen av hur en MAC-
klausul bedöms av Panelen.28 En översyn av de efterföljande avgörandena 
hos panelen visar att det är det enda fallet där en detaljerad bedömning har 
gjorts avseende MAC-klausuler.29

 
Notera att reglerna i viss mån har ändrats sedan fallet. Detta påverkar dock 
inte fallets relevans för diskussion i detta arbete eftersom reglerna i 
huvudsak överensstämmer och förändringarna är mestadels redaktionella. 

3.2.1 Bakgrund 
WPP Group PLC (WPP) lämnade den 20:e augusti 2001 ett offentligt 
uppköpserbjudande gällande företaget Tempus Group PLC (Tempus). WPP 
ägde vid erbjudandets offentliggörande cirka 22 % av aktierna i Tempus. 
Den 7:e september samma år lämnade Tempus ut prognoser för tiden till 
och med årets slut. Fyra dagar senare inträffade terroristattackerna i USA.  
Den 17:e september köpte WPP på den öppna marknaden cirka 3 % av 
Tempus aktier. Den 25:e september offentliggjorde Tempus sitt resultat för 
sexmånadersperioden med slut den 30:e juni. Den 2:e oktober hade WPP 
fått en anslutning till budet på 89,9 % av de aktier erbjudandet gällde och i 
kombination med de aktier WPP redan ägde gjorde detta att övriga aktier 
kunde tvångsköpas enligt de brittiska bestämmelserna. WPP valde att 
förlänga erbjudandet till den 15:e oktober och den 10:e oktober 
tillkännagavs att man sökte ett beslut av Panelen huruvida en MAC-klausul 
kunde åberopas. Tempus meddelade sin åsikt till Panelen den 16:e oktober 
och menade att ingen väsentligen negativ förändring hade skett. Till 
meddelandet bifogades en hemlig och privat reviderad prognos för bolaget 
fram till årets slut. Panelen vidarebefordrade den reviderade prognosen till 
WPP, med Tempus samtycke. Tempus meddelade vilka villkor man 
önskade åberopa och budet blev därmed ovillkorligt i övrigt. Budet 
förlängdes till och med den 12:e november. 

                                                 
26 Button, Warham, a. a. s. 20.   
27 Panel statement 2001/15. 
28 Birkett, a. a. s. 22. 
29 http://www.thetakeoverpanel.org.uk/new/statements/statements_frame.htm 
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3.2.2 Reglerna och Panelens uttalanden 
De relevanta villkoren i MAC-klausulen som WPP ville åberopa löd: 
 
"(g) since 31 December 2000 and save as disclosed in the accounts 
then ended and save as publicly announced in accordance with the 
Listing Rules by Tempus prior to 20 August 2001 and save as disclosed 
in this document or as otherwise fairly disclosed in writing by Tempus 
to WPP: 
(i) no material adverse change or deterioration having occurred 
in the business, assets, financial or trading position or profits 
or prospects of any member of the wider Tempus Group." 
 
"(h) save as publicly announced in accordance with the Listing 
Rules by Tempus prior to 20 August 2001 or as otherwise fairly 
disclosed in writing to WPP prior to that date by any member of the 
Tempus Group, WPP not having discovered: 
(iii) any information which materially affects the import of any 
information disclosed at any time by or on behalf of any 
member of the wider Tempus Group". 
 
 
WPP medgav att villkoret i (h)(iii) inte självständigt kunde ge dem rätt att 
frångå budet men ville kunna förlita sig på information som inlämnats av 
Tempus den 16:e oktober. Det ansågs i fallet ostridigt att WPP kunde 
använda den informationen och Panelen bedömde endast villkoret i (g)(i). 
 
WPP ville åberopa förändringar i Tempus prognoser som grund för att en 
väsentlig negativ förändring hade inträffat. Frågan för panelen var alltså om 
en sådan förändring hade inträffat och om terroristattackerna den 11 
september 2001 kunde vara ett sådant skäl som kunde accepteras. 
 
Tillämpliga regler i Koden var Rule 2.7 och Rule 13. 
Bestämmelserna i 2.7 reglerar konsekvenserna av ett ”Firm 
Announcement”, det vill säga att den som offentliggör en bestämd avsikt att 
lämna ett bud måste fullfölja budet såvida inte budet är föremål för 
uppfyllande av villkor av specifik art som inte uppfyllts. I kommentaren till 
Rule 2.7 sägs att en förändring i generella ekonomiska, industriella eller 
politiska omständigheter ej utgör grund för inte fullfölja ett bud. Det krävs 
omständigheter av exceptionell och specifik natur.   
 
Panelen citerade ett tidigare fall, Panel Statement 1974/2, där en diskussion 
fördes angående förändringar i generella förhållanden. Där sades att 
förändringarna är en risk som budgivaren måste acceptera då formerna och 
tiden för ett bud är helt styrt av budgivaren. Dessutom är fluktuationer på 
marknaden något som sker emellanåt. I synnerhet med hänsyn till vilken 
påverkan ett bud kan ha på värdet av aktierna i målbolaget och hur detta 
påverkar marknaden så bör inte återtaganden av buden tillåtas. De undantag 
som i uttalandet kunde accepteras vid generella förändringar var i fall av 
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helt exceptionell natur och som skulle göra ett legalt kontrakt omöjligt att 
uppfylla.    
 
Rule 13 behandlar subjektiva villkor och stipulerar att villkor som ett bud är 
beroende av ej får vara utformade så att dess uppfyllande är beroende av 
budgivarens egna subjektiva uppfattning eller att huruvida uppfyllande sker 
ligger i händerna på budgivaren. I kommentaren till regeln framgick 
(numera uttryckt i själva regeln) det att ett subjektivt inslag kan vara tillåtet 
under vissa speciella omständigheter där det inte är gångbart att specificera 
alla faktorer som kan påverka ett villkors uppfyllande.  Det kan även vara 
acceptabelt att villkoren är utryckta som uppskattningar såvida de uttrycks 
tillräckligt klart. Vidare krävdes (även idag) att en omständighet som gjorde 
att ett villkor ej uppfylldes skulle vara väsentligt för budgivaren. 
 
Parterna diskuterade mycket i sina inlagor huruvida 11:e september 
attackerna kunde utgöra en omständighet av exceptionell och specifik natur. 
Tempus menade att regeln i 2.7 var direkt tillämplig på MAC-klausuler 
eftersom det gällde en generell förändring av ekonomin, detta gällde även 
attackerna. WPP anförde att syftet med 2.7 var att tillse att bud verkligen 
blev lämnade och att efter ett lämnat bud så var det tillåtet att åberopa 
villkor så länge de uppfyllde kraven i 13. Ifall detta inte stämde menade 
WPP ändå att effekten av 11:e september var av exceptionell och specifik 
natur.  
 
Panelen framförde att bakgrunden och ordalydelsen av Rule 2.7 gjorde det 
svårt att applicera den direkt på en MAC-klausul. Däremot borde 
bakgrunden till regeln och uttalanden i 1972 års fall tas in i bedömningen 
vid väsentlighetstestet i regel 13. Panelen menade att det krävdes en negativ 
förändring som på ett betydande sätt påverkade själva kärnan i 
transaktionen. Denna förändring uttrycktes som något som var analogt med 
”frustrate a legal contract”. Med detta menas en händelse som omöjliggör 
kontraktets uppfyllande.  Konsekvensen av att ha ett lägre krav skulle 
motverka syftet i Rule 2.7 och uttalanden i 1972 års fall. Panelen anförde 
vidare att en generell förändring i ekonomin kunde användas för att åberopa 
ett villkor så länge det uppfyllde kravet på att ha en betydande påverkan på 
kärnan i transaktionen.  
 
Vid tiden för den 11:e september var båda parter i målet överens om att det 
rådde nedgång i ekonomin, både generellt och i branschen. De var överens 
om att WPP inte kunde åberopa en omständighet som sedan tidigare varit 
känd för dem, alltså vad WPP stödde sig på var konsekvenserna för Tempus 
av attackerna. Tempus anförde, vilket även Panelen höll med om, att WPP 
härvid måste visa vilka effekter som tillhörde vilken omständighet. WPPs 
subjektiva bedömning kunde inte heller ligga till grund för ett avgörande. 
Panelen menade dock att det tilläts ett visst mått av subjektivitet men att 
andras åsikter skulle beaktas, t.ex. Tempus, och ge alla synpunkter den vikt 
de förtjänade i ljuset av bevisningen. 
 

 23



Det fördes en diskussion i vilket tidsperspektiv som förändring måste ha 
inträffat för att kunna rättfärdiga åberopandet av en MAC-klausul. Panelens 
slutsats i den delen var att det krävdes en negativ förändring i ett längre 
perspektiv då en köpare av ett bolag av strategiska skäl inte ser en temporär 
förändring som väsentligen negativ i budets kontext. Parternas meningar 
gick vitt isär gällande på vilket sätt Tempus hade påverkats. Panelen fann 
inte att WPP lyckats visa på att Tempus hade blivit materiellt skadat. 
 
I buddokumentet hade WPP uttryckt att det fanns flera strategiska fördelar 
med köpet. Panelen fann inte att dessa hade påverkats i annat avseende än 
kortsiktigt. 

3.2.3 Slutsatsen av Tempus fallet 
Panelen kom fram till att för att en budgivare skall få åberopa en MAC-
klausul måste budgivaren visa att exceptionella omständigheter har förelegat 
och dessa skall ha påverkat målbolaget på ett sätt som inte rimligen kunnat 
förutses vid tiden för budets lämnande. Denna påverkan måste uppfylla 
kravet på en negativ förändring som på ett betydande sätt påverkade själva 
kärnan i transaktionen, som nämnts ovan. Denna påverkan måste i sin tur ha 
långtidskonsekvenser. Panelen menade att detta gällde situationer som 
denna där WPP hade baserat sina strategiska överväganden på fördelar över 
en längre tidsperiod.  
 
Panelen fann alltså att WPP inte lyckats visa på omständigheter som 
rättfärdigade ett åberopande av MAC-klausulen. 
 
Svernlöv sammanfattar domslutet i företagsförvärvsskolan del 4 enligt 
följande:  
 
” 1. En budgivare som vill åberopa en MAC-klausul måste visa att en eller 
flera extraordinära omständigheter (dvs. en försämring av en väsentlig natur 
som påverkar själva huvudsyftet med affären, i princip motsvarande force 
majeure) har uppstått med avseende på målbolaget. 
 
2. Den extraordinära omständigheten får inte ha varit skäligen förutsägbar 
vid tidpunkten då budet offentliggjordes. 
 
3. Den väsentliga försämringen måste ha en långvarig effekt och påverka 
budgivarens framtid (och inte bara dess lönsamhet på kort sikt). 
 
4. Frågan om huruvida extraordinära omständigheter har uppstått måste 
avgöras objektivt, inte subjektivt.”30

                                                 
30 Svernlöv, a. a. s. 30ff.
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3.2.4 Diskussion kring Tempus fallet 
Panelens ställningstagande väckte anstöt från vissa håll då många ansåg att 
kravet på att omständigheterna skulle uppnå ”legal frustration” var satt 
alldeles för högt. Ogowewo skriver i International Financial Law Review att 
många upplevde att en MAC-klausul används just för det ändamålet att man 
vill ha en utväg utan att nå upp till kravet på legal frustration. Han menade 
att Panelen hindrat användningen av MAC-klausuler. Vidare sa Ogowewo 
att Panelen gick emot 1974 års fall då det där uttrycktes att kravet på legal 
frustration gällde de fall då inga villkor, förutom sedvanliga 
anslutningsvillkor, fanns i budet men då budgivaren ändock skulle ha rätt att 
ta tillbaka budet.31

 
I Practice Statement no.5, 2004, uttalade sig the Executive angående 
väsentlighetstestet i Rule 13 med anledning av hur praktiker tolkat Tempus- 
fallet. ”The Executive is aware that certain practitioners have interpreted Panel 
Statement 2001/15 to mean that an offeror would need to demonstrate legal 
frustration in order to be able to invoke a condition to its offer (other than the 
acceptance condition or any UK or EC competition condition). The Executive 
does not consider this interpretation to be correct” Vidare klargjordes att ifall 
en omständighet är tillräckligt väsentlig för att tillåta en budgivare att frångå 
budet, skall bedömningen göras efter de fakta som framkommit i varje 
enskilt fall vid tidpunkten för när omständigheten uppstår. Vad gällde 
MAC-klausuler och liknande villkor beror testets resultat på ifall budgivaren 
lyckas visa att de relevanta omständigheterna är av betydande signifikans 
och påverkar själva kärnan i transaktionen.32

 
Panelen offentliggör Consultation Papers som är de diskussioner som 
föregår nya regler eller tillägg till Koden. I Consultation Paper 2004/4 rörde 
diskussionen MAC-klausuler som har blivit mer specifikt utformade, t.ex. 
där de har knutits till vissa nyckeltal och har föregåtts av förhandlingar, ifall 
kraven för att få åberopa klausulen borde sänkas. Kommittén anförde bland 
annat att fördelarna med att tillåta dessa förhandlade villkor skulle göra att 
budgivaren skulle få mer säkerhet och därmed kunna erbjuda ett högre pris 
vilket skulle gagna målbolagets aktieägare, vidare borde ett företag som på 
förhand identifierat vissa risker kunna få skydda sig mot dessa. Utan skydd 
skulle budgivare sänka priserna eller kunna helt avstå från att lämna bud. 
Marknaden skulle dessutom förstå innebörden av budet och vid vilka 
specifika omständigheter budet kunde frånträdas. Nackdelarna som togs upp 
innefattade bland annat att även om de specifika omständigheterna var 
tydliga så skulle endast de mest sofistikerade aktieägarna direkt förstå vad 
som kunde utgöra sådana omständigheter. Kommitténs slutsats var att man 
inte skulle frångå de regler som tidigare gällt men att panelen borde ta in i 
bedömningen huruvida ett villkor hade specificerats och förhandlats. I det 
Response Statement som utkom 2005, Response Statement 2004/4, med 
                                                 
31 Ogowewo, Tunde, Takeover Panel commits U-turn on Mac clauses, International 
Financial Law Review, London, jun. 2004, s.43f. 
32 The Takeover panel, Practice Statement no. 5, Note 2 on Rule 13 - Invocation of 
conditions. 
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anledning av Consulation Paper 2004/4 fastslogs det att en förhandlad 
klausul inte per automatik innebär att väsentlighetskravet är uppfyllt utan 
det är panelen som bestämmer detta. Detta motiverades av att 
bedömningarna skulle vara konsekventa och en klausul inte för lättvindigt 
skulle kunna åberopas av en part till vars fördel klausulen varit skriven. 
 
Band och Anderson skriver i en artikel 2007 att MAC-klausuler i 
Storbritannien inte är pålitliga men att många banker och långivare har 
förlitat sig på MAC-klausuler i själva köpeavtalen och inte skrivit in egna i 
låneavtalen. Långivarna riskerar att låna ut pengar på villkor som de inte 
förutsett. Kravet ligger på dem själva att se till att klausulerna är utformade 
med den säkerhet som de eftersträvar. Vidare sägs att i det instabila 
marknadsläge som nu har rått blir det svårt vid publika förvärv att åberopa 
MAC-klausuler då omständigheterna oftast kommer att ses som 
förändringar i den generella ekonomin.33

                                                 
33 Band, Anderson, Materiality Today, International Financial Law Review. London, nov. 
2007, s.1ff.  
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4 USA – ett exempel 
Den amerikanska rätten på området skiljer sig åt mellan delstaterna. Därför 
vore det ett alltför stort arbete att presentera alla regler här. Dessutom styrs 
rätten i USA till större del av case based law. Här kommer följaktligen bara 
ett rättsfall att presenteras och få illustrera de regler som är gällande. 

4.1 IBP v Tyson Foods34 
MAC-klausuler har prövats vid ett flertal tillfällen i USA men det mest 
inflytelserika och omskrivna fallet anses vara IBP v Tyson Foods.35 Vidare 
har fallet citerats i flera andra stora fall till exempel i Frontier Oil v Holly 
Corp. från 2005 där domstolen skriver ”The drafters of the Merger 
Agreement had the benefit of the analysis in In re IBP, Inc. Shareholders 
Litigation”, vidare sades även att ”Although IBP involved application of 
New York law, I see no reason why the law of Delaware should prescribe a 
different perspective.”.36

4.1.1 Bakgrund 
IBP Inc. (IBP), var år 2000 en av världens största nöt- och 
fläskköttsproducenter.  I oktober 2000 lämnades det första budet på IBP, 
detta följdes av tre till från olika företag. En av budgivarna var Tyson Foods 
(Tyson) som planerade att fusionera IBP med sitt dotterbolag Lasso. Under 
december 2000 genomförde Tyson och Smithsfield, en av USAs största 
köttproducenter, due diligence undersökning av IBP. IBP själva menade att 
de under denna varit tydliga med att framföra ett allvarligt revisionsproblem 
hos en av sina större dotterbolag. Det rörde sig om vissa nedskrivningar hos 
dotterbolaget i storleksordningen 35-40 miljoner dollar. Den 29:e  december 
2000 mottog IBP ett fax från Securities Exchange Commission där oro 
uttrycktes över delar av IBP:s offentligjorda information, detta kunde även 
skapa tvivel gällande delar av den finansiella information som Tyson tagit 
del av. Den 1:e januari 2001 stod Tyson som segrare i budstriden kring IBP 
och hade här ännu inte fått kännedom om faxet som inkom den 29:e 
december. Tyson fick ta del av faxet under andra veckan i januari 2001. 
Under vintern och våren 2001 drabbade stora problem IBPs och Tysons 
verksamheter. Dessa orsakades av att vädret varit särskit ogynnsamt. I mars 
2001 bestämde sig Tyson för att de inte längre ville genomföra fusionen och 
informerade att de ville dra sig ur samtidigt som de stämde IBP för vad som 
i Sverige kan liknas vid bedrägeri (fraudulently inducing the Merger). 

                                                 
34 IBP, Inc. Shareholders Litigation v Tyson Foods, Inc., No CIV. A.18373.2001 WL 
675330, (Del. Ch. June 18, 2001). 
35 Band, Anderson, a. a. s.1f. Se vidare Gilson, Ronald J., Schwartz, Alan, Understanding 
MACs: Moral Hazard in Acquisitions, Journal of Law, Economics, & Organization, Oxford 
University Press, vol. 21, iss. 2, 2005, s. 355. 
36 Frontier Oil v. Holly Corp., No. Civ.A. 20502.2005 WL 1039027, ( Del.Ch., Apr 29, 
2005.) 
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Stämningen grundade sig på att IBP inte lämnat ut den information till 
Tyson som de åtagit sig och därigenom medvetet vilselett dem till att 
genomföra fusionen. IBP och dess aktieägare svarade då med att stämma 
Tyson för att de inte hade någon rätt att dra sig ur affären. Fallet avgjordes i 
juni 2001. 
 
Tyson stödde sin talan om sin rätt att dra tillbaka budet bland annat på en 
MAE-klausul i avtalet som utformats: 
 
”Section 5.11. No Undisclosed Material Liabilities. Except as set forth in 
Schedule 5.11 the Company 10-K or the Company 10-Qs, there are no 
liabilities of the Company of any Subsidiary of any kind whatsoever, 
whether accrued, contingent, absolute, determined, determinable or 
otherwise, and there is no existing condition, situation or set of 
circumstances which could reasonably be expected to result in such a 
liability, other than: 
 

(a) liabilities disclosed or provided for in the Balance Sheet; 
 

(b) liabilities incurred in the ordinary course of business consistent with 
past practice since the Balance Sheet Date or as otherwise specifically 
contemplated by this Agreement; 
 

(c) liabilities under this agreement; 
 

(d) other liabilities which individually or in the aggregate do not and 
could not reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.” 
 
Detta rörde alltså informationen som Tyson tagit del av och kan förenklat 
sägas innebära att det inte skulle finnas något, förutom det som bolaget 
informerats om, som kunde ha en väsentligen negativ effekt. 

4.1.2 Domstolens bedömning 
Rätten hade flera olika frågor att besvara men för detta arbete är intresset 
endast de delar som rör MAE-klausulen och därför kommer endast de att 
beröras. 
 
Tyson grundade sin rätt på att dra sig ur avtalet med att anföra att de 
problem som uppstått i dotterbolaget och konsekvenserna av detta 
tillsammans med den dåliga inledningen på 2001 utgjorde bevis för att en 
väsentlig negativ effekt drabbat IBP.  
 
Rätten började med att anföra att Tyson inte hade nämnt något om en 
väsentlig negativ effekt när Tyson offentliggjorde att de tänkte dra sig ur 
affären. Detta menade rätten antydde att Tyson inte ansåg att klausulen 
omfattade korttidseffekter. Vidare hade heller inte dotterbolagets problem 
nämnts. Bedömningen skulle utgå från att tolka situationen på 
kontraktsrättlig grund. 
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IBP menade att i den informationen som lämnats hade risker med 
köttproducentmarknaden understrukits och därför kunde inga 
omständigheter rörande denna göras gällande med MAE-klasulen. Rätten 
åsikt var att klausulen var brett utformad och något otydlig i sin ordalydelse 
men att IBPs argument inte höll då en sådan inskränkning skulle uttryckts 
tydligare. Vidare uttrycktes att Tyson inte kunde använda klausulen som en 
utväg närhelst problem uppstod. Här skulle istället Tyson behöva visa själva 
väsentligheten i effekten.  
 
Klausulen som använts i kontraktet tog dock sikte på alla slags effekter och 
rätten fann det därför nödvändigt att se ifall det hade inträffat en väsentligen 
negativ effekt sedan avtalet skrivits. Rätten gjorde följaktligen en 
väsentlighetsbedömning. Denna gick mestadels ut på att titta på olika 
finansiella data från tidigare år, bland annat denna vinstredovisning (citerat 
från rättsfallet): 
 
  1999 1998 1997 1996 1995
Earnings from 
Operations 

$ 528,473 373,735 226,716 322,908 480,096 

(in thousands)   
Net Earnings 
Per Share 

$ 3.39 2.21 1.26 2.10 2.96 

 
Denna tabell menade rätten visade på att företagets resultat fluktuerade 
relativt kraftigt.  Rättens syn var att fluktuationer kunde förväntas men att 
för en korttidsinvesterare kunde förändringar i korta prognoser uppfylla 
kravet på väsentlighet. För en långtidsinvesterare ansågs inte mindre 
störningar i resultatet kunna uppfylla kravet på väsentlighet så länge inte 
störningen påverkade vinstgenereringen i något större avseende.  
 
Nästa fråga som rätten adresserade var vem som har bevisbördan i ett dylikt 
fall. Ingen tillräckligt stark praxis fanns att tillgå men rätten menade att den 
som fanns lutade åt att köparen var tvungen att visa på att klausulen kunde 
tillämpas. Diskussionen som följde gick ut på att kontrakt av detta slag 
förhandlas i detalj och att MAE-klausuler innebär en utväg för köparen när 
oväntade omständigheter inträffar som påverkar målbolagets vinstpotential 
för lång tid. Det noterades även att IBP inte skickade några kvartalsrapporter 
till Tyson. Rätten anförde vidare att om bevisbördan låg på säljaren skulle 
detta få till effekt att klausulerna skulle bli väldigt mycket mer detaljerade 
och detta skulle i sin tur gå emot syftet med klausulerna.  
 
Tyson hade anfört att förtjänsten hos IBP hade försämrats avsevärt särskilt 
jämfört med tidigare år men även med hänsyn till de prognoser de hade 
förlitat sig på. Tyson menade att följden av det som skett innebar att IBP 
skulle uppleva sitt sämsta år sedan 1997. IBP å sin sida svarade att Tyson 
inte haft några expertutlåtanden som visade på att effekten av den svaga 
inledningen på 2001 hade långtgående verkningar, utan åberopade själva att 
Merrill Lynch ansåg att det överenskomna priset var rimligt för en 
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långsiktig affär. Rätten fann sig sliten mellan de båda sidorna då särskilt IBP 
endast hade visat goda resultat under två veckor på sex månader under 2001. 
 
Slutligen kom rätten fram till att Tyson inte lyckats visa att det inträffat 
någon väsentligen negativ effekt. Detta grundade sig på att de problem som 
skett inte var tillräckligt stora sett ur ett längre tidsperspektiv. Det framhölls 
särskilt i domskälen att tidsaspekten var av stor vikt för bedömningen. Det 
fanns analytiker som framhöll att det överenskomna priset fortfarande var 
rimligt för en långtidsinvesterare. Intressant att notera är även att rätten sade 
att vid omvänd bevisbörda, alltså där IBP skulle visat att ingen väsentlig 
negativ effekt hade inträffat, så hade de inte lyckats visa detta. 
 
Den slutliga domen blev att Tyson ålades att fullfölja affären såsom IBP och 
aktieägarna yrkat. Rätten sade att ett skadestånd inte skulle kunna fastställas 
med någon precision som adekvat skulle ersätta den skada som IBP och 
dess aktieägare lidit. Ett skadestånd skulle bli väldigt skönsmässigt utformat 
och spekulativt på grund av frågans komplexitet. En fullgörande ansågs som 
fullt möjligt men att parterna borde fundera över vilken påverkan 
förseningen innebar. 

4.1.3 Diskussion kring Tyson fallet 
I The Corporate & Securities Law Advisor skriver Arthur Fleischer Jr att 
fallet visade att tydlighet vid klausulernas utformning är väldigt viktig. Det 
säkraste för en part menade han, är att försöka specificera vilka 
omständigheter som skulle utgöra något väsentligen negativt, även vilken 
sorts företag det handlar om spelar roll. I fallet fokuserades på den 
långsiktiga investeringen men i andra fall kan bedömningen bli annorlunda 
beroende på vilket målbolaget är och syftet med köpet.37

 
I M&A Yearbook: USA, skriver Getter, Kim och Husain att fallet lär oss tre 
viktiga saker. Den första är att domstolarna inte gärna lägger sig i 
kommersiella avtal mellan kunniga parter. En part som ingår ett avtal bör 
inte tro att de kan ta sig ur avtalet på grund av tekniska kryphål. Med detta 
menas att domstolarna kommer läsa avtalet som det rimligen bör förstås i 
det sammanhang som det skrivits. Det är därför viktigt att vara specifik i 
utformningen av klausulerna. Den andra lärdomen är att domstolen tolkar en 
brett utformad klausul snävt och inte bokstavligt. Detta gjorde rätten genom 
att bedöma väsentligheten i klausulen utifrån tidsperspektivet och alltså inte 
bara se till ordalydelsen. Återigen måste parter vara specifika annars riskerar 
de, precis som här, att klausulen endast kan åberopas när omständigheter 
påverkat den långsiktiga investeringen. Det tredje som lyftes fram var att 
domstolen är mindre rädd att bevilja ”specific performance” (ungefär som 
fullföljande i svensk rätt) när det handlar om aktieköp. Särskilt vad gäller 
företagsförvärv när de positiva sidorna av transaktionen framhålls kan rätten 
tillåta en part att ta del av ett förvärv där synergieffekterna inte lätteligen 
                                                 
37 Fleischer Arthur Jr, Contract interpretation in acquisition agreements: The content of 
material adverse change, Insights; the Corporate & Securities Law Advisor, Vol.15, Iss. 9, 
2001, s.7f.
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kan kvantifieras som ett skadestånd. Vidare framfördes i artikeln att 
resultaten av fallet med hänsyn till attackerna den 11:e september 2001 
skulle generera mer specifika klausuler och bli föremål för hårdare 
förhandlingar än tidigare.38

 
I en artikel från 2001 har Martin Sikora intervjuat ett antal jurister om vilken 
påverkan de menade att Tyson fallet skulle få på branschen. Vissa uttryckte 
att due diligence processen skulle bli betydligt viktigare vid företagsförvärv 
eftersom det nu var svårare att ta sig ur en affär än man tidigare trott. Vidare 
sa andra att det kommer bli mer fokus på informationen som målbolaget 
lämnar ut och att klausulerna kommer blir mer specifika och knutna till 
denna information. Domen ogillades starkt av vissa som ansåg att den kunde 
tvinga företag in i affärer som inte var gynnsamma eftersom affären ingicks 
på fel premisser.39

 
Sikora uppmärksammar ett annat fall, gällande sammanslagningen av 
Frontier Oil Corp. (Frontier) och Holly Corp. (Holly) från 2003. Målet var 
att skapa ett starkt oljebolag med verksamhet i Klippiga Bergen. Här hade 
en grupp miljöaktivister ledda av Erin Brokovich stämt ett bolag då utsläpp 
från ett oljeborrtorn orsakat cancer hos vissa av de närboende. Frontier var 
en möjlig svarande då oljerättigheterna tillhört en av deras dotterbolag. 
Holly menade att detta hot utgjorde en väsentligen negativ förändring och 
ville åberopa en MAC-klausul. Målet avgjordes även här i Delaware och 
rätten menade att klausulen inte var tillräckligt specifik för att kunna 
åberopa detta innan någon faktisk förändring inträffat. Detta fall i 
kombination med Tyson fallet menade Sikora har avsevärt sänkt 
användbarheten av MAC-klausuler, då kravet på att vara specifik är högt 
ställt.40

                                                 
38 Getter, Douglas L, Kim, Edward, Husain, Zain, M&A yearbook: USA, Corporate 
Finance. London, nov. 2001, s.61ff. 
39 Sikora, Martin, Walking away from a deal becomes a more perilous trip, Mergers and 
Acquisitions. Philadelphia, Vol. 36, Iss. 8, aug. 2001, s. 12ff. 
40 Sikora, Martin, MACs Severely Weakened As Devices for Busting Deals, Mergers and 
Acquisitions, Philadelphia, Vol. 40, Iss. 11, nov. 2005, s. 16ff.  
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5 Diskussion 

5.1 Inledning 
MAC-klausuler kan sägas vara den utväg som många köpare eftersträvar i 
en affär, man vill direkt kunna lämna en affär som inte visat sig så lönsam 
som man trott. Fallen ovan har visat att det inte är helt lätt att dra tillbaka ett 
offentligt bud. Företagsförvärv är stora affärer och ter sig inte som vanliga 
kontrakt där effekterna mest påverkar parterna själva och eventuellt ett fåtal 
andra. Stora företagstransaktioner berör många och påverkar 
aktiemarknaden. Därför kan inte total avtalsfrihet råda, man måste tillse att 
alla viktiga intressen skyddas på samma gång som inte viljan och 
incitamenten att göra affärer stryps.  
 
För att kunna föra en relevant diskussion är det viktigt att ständigt ha i 
åtanke vad målet med regleringen är. Det finns som tidigare nämnt flera 
intressen att ta hänsyn till. Reglernas utformning kan se avsevärt annorlunda 
ut beroende på vilket syfte man har. Resultatet av reglerna som skapas blir 
att de olika aktörerna agerar på olika sätt. Antingen kommer fler förvärv att 
genomföras eller färre och då bör lagstiftaren fundera kring vilka förvärv det 
är man vill ska genomföras. Det är givet att det finns flera skyddsintressen 
att beakta vid utformandet av lagar men det är när dessa skyddsintressen 
hamnar i konflikt med varandra som överväganden måste göras om vilket 
som är mer skyddsvärt. 
 
Alla aspekter som påverkas av regleringen kring MAC-klausuler kan inte 
redogöras för. Istället har vissa områden valts ut för djupare diskussion. De 
områden som kommer att beröras är följande, väsentlighetskravet, 
bevisbördan, och sanktioner. 
 
I den följande diskussionen kommer mina egna åsikter att presenteras 
förutom på de ställen där källhänvisningar finns.  

5.2 Jämförande diskussion 
De svenska reglerna är baserade på Direktivet som i sin tur är till stor del 
baserat på de engelska reglerna i Koden. Här är syftena tydligt uttryckt i 
början av Direktivet. Dessa innefattar skydd för ägare av värdepapper och 
tredjemän samt att bibehållandet av förtroendet för marknaden. Den 
amerikanska regleringen på området som utgår från kontraktsrätt har inte 
uttryckt skyddsintressen lika konkret. 
 
I de båda utländska fallen ovan har utgången blivit detsamma. En intressant 
diskussion är hur de båda fallen hade bedömts i USA respektive England. 
Trobman och Cline har diskuterat detta i artikeln Comparing the value of 
US and UK Mac clauses. De menar att den största skillnaden i sig att 
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åberopa en MAC-klausul är att i USA utgår domstolen från kontraktsrätten 
och bedömer vilka motiv parterna haft till affären och om dessa i stort har 
förändrats. I England är kontraktsrätten relevant men mindre viktig då 
Koden och Panelen styr bedömningen, dessa utgår från likabehandling och 
förtroende för marknaden, såsom det kommer till uttryck i Direktivet. I USA 
å ena sidan har The Securities and Exchange Commission41 en policy mot 
subjektiva fullföljande villkor men dessa är inte lika specifikt uttryckta som 
i Kodens regler. Istället beror framgången med ett åberopande av en MAC-
klausul på rättens bedömning på kontraktsrättslig grund, som inte behöver ta 
hänsyn till likabehandling eller marknadspåverkan. Vidare menar de att det 
finns en politiskt grundad presumtion i Storbritannien om att budgivaren 
står risken för oväntade händelser och ett åberopande kräver extremt 
negativa händelser. Den amerikanska kontraktsrättsliga bedömningen har 
ingen sådan presumtion utan risken kan regleras i avtalet.42

 
Trobman och Cline går vidare i sin artikel och tittar på hur Tempus fallet 
hade bedömts i USA. Reglerna gällande förändringar i generella 
ekonomiska förhållanden hade inte varit aktuellt att se på. Detta uttryckliga 
undantag i Koden hade alltså bara gällt så länge det reglerats i avtalet. 
Fortfarande hade väsentlighetsbedömningen behövts göras. Rätten hade 
behövt ta ställning till ifall den 11:e september attackerna skulle ses som 
någots som påverkade den långvariga lönsamheten i reklambranschen och 
även vilken nedgång i branschen som härrörde till den generella nedgång 
som var för handen innan den 11:e september. Detta i linje med prövningen 
i Tempus fallet.43

 
MAC-klausulernas syfte är som tidigare diskuterats ett skydd mot oväntade 
händelser och därför ligger det inte i sakens natur att parterna vill kvantifiera 
vad som är väsentligen negativt. Domstolarna har i båda fallen ovan satt 
kraven relativt högt enligt många bedömare. Det tycks som de höga kraven 
delvis haft sin grund i klausulernas breda utformning, sett till domstolarnas 
tankegångar i fallen. Alltså kan förekomsten av en regel skönjas där kravet 
på väsentlighet stiger desto mindre specifik klausulen är. 
 
Vad gäller de svenska reglerna kan man endast spekulera, men det vore inte 
otänkbart att bedömningen i mångt och mycket skulle överensstämma med 
den brittiska. Reglerna har samma grund och AMN har tidigare, exempelvis 
i Perstorpsfallet, funderat över hur Panelen agerat. Det har visat sig att 
väsentlighetsbedömningen i Tempus och Tyson fallet ovan har överensstämt 
till stora delar. Detta beror troligtvis på att domstolen tolkar affärsmässiga 
aspekter av en investering. Affärsmässiga överväganden är många gånger 
väldigt lika oberoende av vart företaget befinner sig. I de utländska fallen 
ovan har en helhetsbedömning gjorts gällande väsentlighetskravet. Detta 
skulle troligen vara fallet även i Sverige om man ser till formuleringen i 

                                                 
41 Securities and exchange commission övervakar börser, börsmäklare med flera som 
handlar med värdepapper i USA. Se vidare http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml. 
42 Trobman, Richard, Cline, Nick, Comparing the value of US and UK Mac clauses, 
International Financial Law Review, London, Vol. 21, Iss. 1, jan. 2002, s. 20ff. 
43 Trobman, Cline, a. a. s. 20ff. 
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Takeover-reglernas kommentar till p.II.5 ”Vad som är av väsentlig 
betydelse får avgöras med hänsyn till villkorets art och omständigheterna i 
det enskilda fallet.”. Eventuellt skulle AMN inte alls tillåta en alltför bred 
MAC-klausul i linje med de tankegångar som framfördes i Rambøll fallet 
men eftersom Takeover-reglerna tar upp breda klausuler är det tveksamt att 
dra en sådan slutsats. 

5.3 Överväganden vid bedömningen 

5.3.1 Rättsekonomiskt perspektiv 
Det rättsekonomiska perspektivet syftar till att ge en djupare förståelse för 
vilka intressen som är beaktansvärda och ge en förklaring till varför 
företagsförvärv kan vara eftersträvansvärt från samhällssynpunkt. De teorier 
som presenteras nedan är tänkt att utgöra en bas för den fortsatta 
diskussionen. 
 
Samhällsnyttan åsyftar den sammanlagda värdeökningen som uppnås av en 
transaktion. I ekonomisk teori talar man om att individer eller företag är 
rationella varelser som gör allt för att maximera sitt välstånd. Något 
förenklat kan man förklara detta med att en individ inte kommer sälja ett 
föremål denne äger om inte mer betalning ges än vad individen värderar den 
till. På samma sätt kommer inte någon individ att köpa något för mer pengar 
än denne värderar föremålet till. Alltså när en transaktion genomförs 
kommer båda parter att byta ett lägre värde mot ett högre, detta extra värde 
som finns efter transaktionen är det som kallas samhällsnytta. Från 
samhällssynpunkt är det eftersträvansvärt att försöka maximera 
samhällsnyttan eftersom det totala välståndet ökar.44

 
För att kunna maximera samhällsnyttan måste en perfekt marknad existera. 
Detta innebär att det måste råda perfekt konkurrens, alla kostnader skall vara 
internaliserade45 och det skall finnas perfekt information till alla parter. Det 
ser inte ut så här i verkligheten men genom att utforma regler som gör att 
verkligheten närmar sig en perfekt marknad så kommer samhällsnyttan att 
öka.46

 
En anledning till att en perfekt marknad inte kan finnas är 
transaktionskostnader. Detta är kostnader för att genomföra en transaktion. 
Dessa brukar delas in i tre grupper, kontakt, kontrakt och kontroll. 
Kontaktskostnader innebär kostnaderna två parter har för att komma i 
kontakt med varandra, exempelvis annonsering eller börsnotering då en börs 
gör det lättare för köpare och säljare av aktier att finna varandra. 
Kontraktskostnaderna är de kostnader parterna har för att ingå ett avtal, till 
exempel kostnader för jurister. Kontrollkostnader är de kostnader någon har 

                                                 
44 Dahlman, Christian, Glader, Marcus, Reidhav, David, Rättsekonom En introduktion, 
Studentlitteratur, Lund, 2004, s.75ff. 
45 Med internaliserade kostnader menas att kostnaderna bärs av den som orsakar dem. 
46 Dahlman, Glader, Reidhav, a. a. s.62ff. 
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för att tillse att de får alla de rättigheter som tillkommer dem genom ett 
avtal. Detta kan vara att se till att man får betalning genom att gå till 
domstol. Transaktionskostnader i sig gör att flera gynnsamma avtal aldrig 
kommer till stånd, eftersom dessa kostnader överstiger den potentiella 
vinsten av transaktionen.47

 
De flesta ekonomer anser att aktiemarknaden är effektiv i den mening att 
aktievärdet relativt korrekt speglar den information som finns rörande ett 
bolags nuvarande och framtida förtjänstpotential. Information som kommer 
till marknaden gör det oftast i en relativt osäker form. Detta gör att 
reaktionerna inte direkt speglar den förändring som har skett, utan detta sker 
oftast gradvis. Dock speglar reaktionerna den information som finns.48 
Detta är ett uttryck för att man anser aktiemarknaden vara 
samhällsekonomiskt effektiv. 
 
Teorin om the market for corporate control handlar om konkurrens kring 
kontrollen över resurserna i näringslivet. Konkurrens om resurserna gör att 
de hamnar där de gör mest nytta. För ett aktiebolags del innebär detta störst 
avkastning för aktieägarna. Genom att marknaden kan omflytta resurser till 
exempel genom uppköp kommer investeringarna att utnyttjas på bästa sätt. 
Det är då när en förvärvare kan utnyttja målbolagets resurser bättre än den 
nuvarande ledning som ett uppköp sker. Teorin har ifrågasatts därför att det 
inte alltid nödvändigtvis är dåligt skötta bolag som blir uppköpta utan 
motiven till förvärvet kan vara flera. I flera studier har det dock visat sig att i 
ett längre tidsperspektiv verkar det som de flesta förvärv som genomförs 
skapar värde. Detta visar att företagsförvärv är samhällsekonomiskt 
effektiva. Detta är bra för samhället då investeringarna kan väntas göra nytta 
genom återinvesteringar, privatuttag som inbringar skatt och uttag för 
konsumtion.49

 
De ekonomiska effekterna av ett förvärv är svåra att exakt bedöma men då 
dessa finns på börser kan studier utföras på marknadsvärdet.  I en studie från 
2004 där Groener och Renneboog studerade 187 förvärv och fusioner med 
värde över 100 miljoner USD undersöktes effekterna av offentliggörandet 
av buden i relation till värdet på företagen. Det visade sig att värdet på 
bolagen steg när ett bud offentliggjordes. Värdeökning var betydligt större 
för målbolaget än för budgivaren. Budgivarens värde steg med 0,7% medan 
värdet på målbolaget ökade med 9%.50 Detta tyder på att förvärv är 
samhällsekonomiskt effektiva och bör uppmuntras. 

                                                 
47 Dahlman, Glader, Reidhav, a. a. s.83ff. 
48 Frank, Robert, H., Microeconomics and Behavior, sixth edition, McGraw-Hill/Irwin, 
New York, 2006, s.564.  
49 Stattin, Daniel, a. a. s. 11ff. 
50 Groener, Marc, Renneboog, Luc, Shareholder Wealth Effects of European Domestic and 
Cross-border Takeover Bids, European Financial Management, Vol. 10, No. 1, 2004, s. 
38f. 
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5.3.2 Väsentlighetskravet 
Väsentlighetskravet påverkas av flera faktorer. Återigen måste syftet med 
regleringen beaktas för att finna den mest önskvärda regeln. Ett lågt ställt 
krav skulle vara köparvänligt. Den troliga effekten vore att flera aktörer 
skulle våga inleda förhandlingar och lämna bud då de redan på förhand vet 
att en inte alltför svårforcerad nödutgång finns ifall några oförutsedda 
omständigheter uppstår. Detta skulle kunna leda till fler förvärv och högre 
samhällsnytta.  Den negativa aspekten är att en stark köpare skulle kunna 
förhandla sig till ett bra och specifikt MAC-villkor som tillåter denne att 
avstå på grund av väldigt små förändringar i omständigheterna. I USA är det 
inte helt otänkbart att detta skulle accepteras eftersom bedömningen görs på 
rent kontraktsrättslig grund men det reglerade kravet på väsentlighet i 
Sverige och England skulle omöjliggöra en sådan situation. Vid avtalsfrihet 
skulle en köpare kunna manipulera marknaden och förstöra mycket för 
säljaren om detta vore möjligt. Till exempel om målbolaget är konkurrent 
till budgivaren skulle det inte vara otänkbart att använda ett uppköpsbud 
som en taktik för skada att målbolaget. Köparen skulle kunna få tillgång till 
hemliga dokument om målbolaget för att sedan avstå affären och dra fördel 
av den information man fått ta del av.  Detta skulle i praktiken kunna leda 
till att målbolag inte lämnar ut lika mycket information i förvärvssituationer 
och priset skulle troligtvis sänkas. En köpare skulle inte vara benägen att 
betala mycket för något man inte har fullkännedom om. Vidare skulle det 
kunna leda till att målbolagens ägare blir mindre benägna att överhuvudtaget 
inleda förhandlingar. Vidare uppstår större osäkerhet för målbolaget enär 
denne inte kan vara säker på att affären kommer att genomföras, detta 
problem kan vara oerhört stort då strategier för företaget kan se radikalt 
annorlunda ut ifall ett köp eller sammanslagning genomförs. Potentiellt 
skulle detta kunna skada samhällsnyttan. För marknaden kan ett lågt 
väsentlighetskrav orsaka osäkerhet huruvida ett förvärv verkligen kommer 
genomförs eller ej. Reaktionen på denna osäkerhet kommer troligtvis 
innebära att inte det mest optimala priset för aktien kommer sättas och 
därmed störa handeln på ett negativt sätt. Detta sker genom att marknaden 
erhåller mindre information än tidigare. 
 
Ett högt krav kan tvinga budgivaren att försöka vara mer specifik vilket 
delvis går emot syftet med klausulen. Fördelarna blir att säljare och 
marknaden kan känna sig säkrare på att affären blir av och kan därmed 
reagera utifrån detta. Frågan är då huruvida det viktigaste är att köparen kan 
dra sig ur relativt lätt eller att säljare och marknad kan känna trygghet. Det 
mest lämpliga i förhållandena till skyddssyftena och rättsekonomiskt 
perspektiv framstår som att sätta ett högt krav. De negativa effekterna av ett 
lågt krav är alltför stora jämfört med nackdelarna vid ett högt krav. Det är 
budgivaren som väljer när budet skall lämnas och har möjligheten att göra 
en bra due diligence undersökning, vilket skapar trygghet för denne. 
 
Den stora skillnaden mellan brittisk och amerikansk reglering är som 
tidigare nämnts att den brittiska regleringen knyter an till specifika regler 
medan den amerikanska reglerar MAC-klausuler under kontraktsrätten. I 
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USA kan parterna själva styra vad som är väsentligt och vad som skall 
möjliggöra för köparen att avstå affären. Detta ger större spelutrymme för 
parterna som oftast är kunniga och själva kan komma fram till precis det 
avtal som passar båda bäst. Nackdelen med detta är att marknaden inte 
skyddas på samma sätt som i Storbritannien. Kravet på att 
fullföljandevillkor skall vara objektivt verifierbara har delvis sin grund i att 
marknaden ska kunna förstå innehållet i budet som lämnats och kunna 
reagera korrekt på detta. 
 
Ett problem med kravet är att domstolen kommer att bedöma vad som är 
väsentligt. Budgivaren kan inte göra affärer helt på sina egna villkor. 
Dessutom finns inget uttalat sätt på vilken bedömningen skall göras vilket 
än mer skapar osäkerhet för köparen. Ett tydligt uttryck för hur 
bedömningen skall göras vore välkommet. Baserat på slutsatserna från de 
utländska fallen ovan kunde det formuleras som att en helhetsbedömning 
skall göras i förhållande till köparens syfte och fördelar med affären, där 
särskilt tidsperspektivet spelar stor roll. 
 
Vidare att försöka uttrycka vad som är väsentligt i mer specifika termer är 
en svår uppgift eftersom förhållandena är så pass olika från fall till fall. Jag 
instämmer i uttalandena ovan att man måste se till affärens syfte och 
tidsperspektivet. Fokus har i fallen varit på de framtida 
förtjänstmöjligheterna och hur dessa har påverkats av omständigheterna som 
inträffat. I bedömningen har även tagits i beaktande att branscher fluktuerar 
och att vissa förändringar av en verksamhet är naturliga. Väsentlighet bör 
överstiga vad som är vanligt förekommande och icke oväntade förändringar. 
Vid en brett utformad klausul sätts kravet med fördel högt eftersom 
marknaden bättre har möjligheter att förstå informationen. I detta fall torde 
omständigheterna behöva sträcka sig mot en väldigt stark påverkan.  
 
Vad gäller skyddet för marknaden kan det diskuteras hur mycket 
väsentlighetskravet egentligen skyddar. Marknaden reagerar mycket på 
spekulationer och när ett bolag ger sig in i en förvärvsprocess framhävs 
fördelarna. Marknaden ser ofta förvärvet som något positivt för bolagen och 
därmed stiger aktiepriset. Köparen har gett sig in i affären med intentionen 
att göra en bra affär men när läget plötsligt förändras är det inte längre 
attraktivt att köpa bolaget. Redan när bolaget då beslutar sig för att försöka 
frånträda affären borde marknaden inse att delar av de positiva effekterna 
har försvunnit. Har bolaget inte rätt att frånträda affären inträffar det istället 
något negativt och kursen sjunker. Skyddssyftet för marknaden är att man 
vill att aktörerna skall kunna fatta korrekta beslut men när något oförutsett 
inträffar så är skadan redan skedd, alltså det man trodde skulle hända skedde 
inte. Att istället låta köparen frånträda en dålig affär vore kanske mer 
korrekt när marknaden blir införstådd med motiven för detta. Detta är 
givetvis inte fallet när förändringarna ligger hos budgivaren eller när 
anledningen till frånträdet snarare handlar om generell osäkerhet än 
förändringar hos målbolaget. 
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Väsentlighetskravet har i Tempus och Tyson fallen ovan bedömts utifrån de 
långtidseffekter som investeringen förväntats generera och hur dessa har 
påverkats av affären. I en studie av 68 olika förvärv och fusioner har 
Groener och Renneboog undersökt vilka motiv som affärerna har haft.  Tre 
olika sorters motiv undersöktes. Det första var synergieffekter där både 
budgivare och målbolaget strävade efter att maximera aktieägarnas värde. 
Det andra rörde principal – agent teorin, där motiven för förvärvet var att 
budgivarens affärsledning själva tjänade på affären. Det tredje rörde 
förvärvshybris, där ledningen för budgivaren överskattade fördelarna med 
förvärvet. Studien utfördes genom att se till de ekonomiska konsekvenserna 
av förvärven. Konsekvenserna här förstås som hur marknaden reagerade, det 
vill säga hur kurspriserna förändrades. Slutsatsen i studien tyder på att det 
främsta skälet till ett förvärv är de synergieffekter som kan förväntas 
genereras.51 Ställt i relation till väsentlighetskravet bör detta öppna för att en 
bedömning bör se mycket till hur synergieffekterna påverkats av de 
inträffade omständigheterna. Målbolagets egna vinstgenereringsmöjligheter 
kan ha påverkats av negativa förändringar men de fördelar som förvärvet 
kan ge upphov till kan fortfarande vara så pass stora att väsentlighetskravet 
inte uppfyllts. I Tyson fallet hade fördelarna med affären uttryckts genom 
olika pressmeddelanden som rätten tittade på. Det var rimligt att titta på hur 
samspelet har påverkats utifrån de motiv som budgivaren signalerat till 
marknaden.  
 
Ställt i relation till de skyddsintressen som presenteras i Direktivet framstår 
det mest lämpliga alternativet för svensk del att ställa ett högt krav på 
väsentlighet vid icke specifika MAC-klausuler. Marknaden skyddas och 
budgivare förhindras att använda förvärv som en skenmanöver för att skaffa 
sig fördelar eller skada konkurrenter. Detta verkar vara den troliga vägen för 
en bedömare i Sverige med tanke på Takeover-reglerna. I kommentaren till 
Takeover-reglerna II.5. står det att läsa ” Vad som är av väsentlig betydelse 
får avgöras med hänsyn till villkorets art och omständigheterna i det 
enskilda fallet. Normalt torde det dock förhålla sig så att ju mer generellt 
villkoret är utformat desto högre krav får ställas på budgivaren att kunna 
visa att den bristande uppfyllelsen av villkoren är av väsentlig betydelse för 
hans förvärv av målbolaget.” Detta öppna uttalande säger att kravet på 
väsentlighet förändras beroende på klausulens utformning. Tanken med 
väsentlighetskravet förefaller vara att tillse att bud endast dras tillbaka ifall 
det verkligen är något av vikt som inträffat, det vill säga att undvika att 
budgivare drar sig ur utan att ha en bra anledning till det. Denna flexibilitet i 
kravet är förståelig med tanke på skyddet för marknaden och att parterna 
själva delvis kan förhandla sig fram till det villkor de önskar. Resultatet av 
detta blir troligen att parterna kommer förhandla mer och bli mer specifika 
när det finns mycket osäkerhet. Precis som tankarna som följt på fallen ovan 
blir due diligence ett viktigare moment. Det ligger alltså på köparen att i 
viss mån utforma sin utväg på önskvärt sätt i förhållande till den 
information som framkommit om målbolaget. 
 

                                                 
51 Groener, Renneboog, a. a. s.39f. 
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En budgivare som vill använda MAC-klausuler hamnar i en svår sits. Det 
ska bevisas att något väsentligen negativt inträffat. Givet är att budgivaren 
redan är av den uppfattningen men det måste visas på ett sådant sätt att även 
en utomstående skulle uppfattat det så. För bedömarens del är det inte heller 
en lätt nöt att knäcka när tidsperspektivet tas in i diskussionen och framtida 
påverkan blir viktig. Slutsatsen i denna del blir att en helhetsbedömning är 
det rådande och troligtvis det bästa alternativet. Bedömningen får utgå från 
budgivarens motiv till affären på de sätt de kommit till uttryck men inte vara 
begränsad av dem. 

5.3.3 Bevisbördan 
Bevisbördan har i båda fallen ovan legat på budgivaren som varit tvungen 
att visa att en väsentligen negativ förändring eller effekt har inträffat. I 
Tyson fallet resonerade rätten att det inte vore rimligt att en part som vill 
åberopa en klausul till sin fördel inte behöver visa på att omständigheterna 
inträffat. Det åligger köparen att försöka visa på att en särskild omständighet 
inträffat och att denna är av väsentlig betydelse. I Tempus fallet behövde 
budgivaren visa på vilka förändringar som kunde härledas till den allmänna 
nedgången i branschen och skilja dessa från påverkan av 11:e september 
attackerna. Det utrycktes även av Panelen att en budgivare själv bestämmer 
när och hur ett bud skall lämnas således är det upp till denne att bära risken. 
 
Problem med bevisbördan rörande MAC-klausuler tas upp av Birkett i en 
artikel från 2002. I en intervju med praktiserande jurister i England framförs 
att när bevisbördan ligger på köparen måste denne visa på omständigheter 
samtidigt som denne inte har någon rätt till information från målbolaget. 
Vidare sägs att Tempus fallet visar på att Panelen inte gärna kräver av 
målbolaget att detta skall avslöja information.  Resultatet blir att budgivaren 
blir beroende av bevis som denne inte har tillgång till.52

 
Sett till riskernas fördelning handlar det om risken för externa och interna 
oförutsedda omständigheter hos målbolaget som budgivaren vill slippa bära. 
Budgivaren har i fallen dock fått bära risken för att något oförutsett händer. 
Problemet som uppstår för budgivaren är att denne måste visa på en 
omständighet rörande målbolaget dit denne inte alltid har full tillgång. 
Särskilt när effekterna av den inträffade händelsen inte är direkt synliga 
måste man förlita sig på prognoser som inte alltid kommer vara säkra. Det 
ligger samtidigt ofta i målbolagets och dess ägares intresse att se till att 
affären genomförs och kan därför tänkas vilja hålla inne med viss 
information. Säkerhet för budgivaren är väldigt viktigt men regler som 
skulle ge budgivaren full tillgång till målbolaget när affären är inne i ett 
skede där den eventuellt kommer bli avbruten är inte att föredra, särskilt om 
parterna är direkta konkurrenter. 
 
Motsatsen å ena sidan skulle innebära att målbolaget måste visa att en sådan 
omständighet inte inträffat. Detta vållar i sig stora problem när bolaget skall 

                                                 
52 Birkett, a. a. s. 25. 
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visa att dess värde som investeringsobjekt inte har påverkats i för stor skala 
av någon oförutsedd händelse. Detta skulle leda till oerhört specifika 
klausuler, såsom anfördes i Tyson fallet, målbolaget skulle försöka skydda 
sig och knyta klausulen till nyckeltal med mera, vilket skulle gå emot syftet 
med MAC-klausuler.  
 
De tankar som framfördes i Tempus fallet ter sig som de mest relevanta där 
en helhetsbedömning får vara avgörande och parternas påstående bedöms i 
ljuset av bevisningen som framlagts. Alltså läggs inte hela bevisbördan på 
budgivaren. 

5.3.4 Sanktioner 
När en budgivare vill dra tillbaka sitt bud skall en domstol eller nämnd 
pröva huruvida denne har rätt till detta. När utgången i prövningen blir att 
budgivaren inte haft rätt att frånträda budet uppstår frågan om vilken 
sanktion som är den bästa. Skadestånd, fullgörelse, avnotering eller vite är 
de medel som finns tillgängliga i de regelsystem som presenterats. Vite 
agerar som ett skadestånd ifall någon bryter mot en regel, exempelvis ifall 
ett företag väljer att inte genomföra en affär trots att det fastslagits att de inte 
har rätt att göra så, får de betala ett vite. Vitet föranleder dock en annorlunda 
process jämfört med skadestånd. Ur rättsekonomiskt perspektiv för denna 
framställnings syfte kan vitet liknas vid ett skadestånd eftersom problem 
med kvantifiering blir desamma. Därför kommer i den fortsätta 
framställningen ej vite att behandlas utan diskussionen sammanfaller med 
den rörande skadestånd. 
 
Inom rättsekonomin ser man till vilka samhällsekonomiska konsekvenser 
användandet av en viss regel får. Alla verksamheter har kostnader och den 
som bedriver verksamheten bär oftast dessa kostnader och får även erhålla 
vinsten av verksamheten. I vissa fall är kostnaderna externa och det innebär 
att kostnaderna bärs av någon annan än den som orsakar dem. Betänk ett 
exempel där någon bedriver sin verksamhet så att det stör någon annan. 
Oftast innebär detta att den störande parten får ersätta den lidande parten. 
Från samhällssynpunkt måste vi fundera över ifall den skadade parten skall 
ersättas och ifall detta innebär att parterna gemensamt förlorar mer än om 
ingen ersättning hade betalats. I detta fallet kanske den störande parten 
förlorar mer än vad som är ekonomiskt försvarbart. Alltså vad vi bör sträva 
efter är att tillse att den mest effektiva lösning används, att minimera 
kostnaderna för skador och säkerhetsåtgärder.53

 
Under ett kontrakt åtar sig parterna att göra något. Detta kan vara att 
utlämna en vara eller utföra ett arbete. Vid händelse att den ena parten inte 
fullgör sitt åtagande kommer den andra parten att utkräva någon form av 
ersättning. Denna ersättning kan vara skadestånd eller fullgörelse. 
Skadestånd lämpar sig för situationer när substitut till en vara eller tjänst 
finns tillgänglig, det blir härvid lätt att bedöma storleken på skadan. I andra 
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fall, till exempel när ett konstverk skall säljas kan det vara svårare att 
bedöma värdet eftersom detta är subjektivt och icke substituerbart. I dessa 
fall är fullgörelse en bättre ersättning eftersom det utlovade värdet 
tillkommer den drabbade parten. Avvägningen mellan skadestånd och 
fullgörelse kan förklaras av spelteori. Det avgörande att se på är hur parterna 
kommer att agera för att maximera sin vinst. Ifall kostnaden för en part att 
fullgöra sin del av ett avtal är hög kommer denna även fundera över 
kostnaden för att inte fullgöra. Det är kostnaden för det eventuella 
skadestånd som parten kommer att behöva betala som blir avgörande. Det är 
när kostnaden för att fullgöra överstiger kostnaden för att bryta mot avtalet 
som parten kommer välja det senare. 54 I ett sådant scenario är det lämpligt 
för rättsordningen att använda sig av fullgörelse som ersättning. 
 
Vad gäller skadestånd måste detta utformas så att det ska ersätta skadan 
korrekt. Sätts skadeståndet för högt kommer den skadedrabbade att 
eftersträva att bli skadad eftersom denne tjänar på det och följaktligen 
försöka bli skadad samtidigt som denne inte vidtar några 
försiktighetsåtgärder. Skadeståndet skall inte heller vara för lågt då detta 
innebär att skadegöraren inte behöver ta ansvar för hela den skada som 
denne vållar och kommer då vara mer benägen att skada.55 Från 
samhällsekonomisk synpunkt är det av stor vikt att skadestånd regleras på 
rätt sätt så att parterna agerar på det mest effektiva sättet. 
 
Tillämpas detta tankesätt på MAC-klausuler innebär detta att ett skadestånd 
i för liten storlek gör att budgivaren kommer vara mer benägen att lämna 
bud för att sedan återta budet och betala skadeståndet. Incitamentet för att 
genomföra en bra due diligence undersökning skulle även minska och 
således flytta över delar av risken på målbolaget. Detta skulle då strida mot 
de skyddsintressen som satts upp i direktivet främst skyddet för målbolagets 
ägare men även skyddet för marknaden genom att adekvat information inte 
lämnas. Detta sker eftersom vid lämnandet av ett bud vore det mer osäkert 
ifall affären blir av eller ej. Ett för högt skadestånd skulle gynna målbolaget 
som då var intresserat av att förmå budgivaren att försöka dra sig ur, 
eftersom budgivaren skulle tjäna på detta. I förlängningen innebär ett fel 
avvägt skadestånd att parterna inte kommer agera på det sätt som är mest 
samhällseffektivt. Värde som annars hade skapas blir istället förstört och 
den ena av parterna kommer att få en otillbörlig fördel. I Tyson fallet förde 
rätten en diskussion kring nackdelarna med skadestånd och ansåg att 
fullgörelse utgjorde den bästa lösningen. Diskussionen grundade sig på att 
skadestånd i fall av det här slaget skulle bli väldigt skönsmässiga då frågan 
är komplex.  
 
Ett alternativ till skadestånd är att ålägga budgivaren att fullfölja budet 
såsom skedde i Tyson fallet ovan. Yair Listokin erbjuder en intressant 
diskussion kring skadestånd och fullgörelse baserat på aktiemarknadens 
reaktion efter Tyson fallet och ett annat fall. Listokin menar att i en värld 
                                                 
54 Cooter, Robert, Ulen, Thomas, Law and economics, Third edition, Addison Wesley 
Longman, 2000, s.235ff. 
55 Dahlman, Glader, Reidhav, a. a. s.117ff. 
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utan transaktionskostnader skulle domstolens beslut om skadestånd eller 
fullgörelse ha precis samma effekt på aktiemarknaden. Innan ett avgörande 
skulle marknaden förutsätta att domstolen skulle komma fram till ett 
effektivt beslut och det sammanlagda värdet av IBP och Tyson skulle vara 
detsamma före och efter beslutet. Vinnaren i domstolen skulle få sitt värde 
ökat med precis lika mycket som förloraren skulle få sitt sänkt. I en värld 
med transaktionskostnader blir situationen en helt annan. Valet av sanktion 
får därmed större betydelse.  Utdöms skadestånd där fullgörelse är det 
effektiva valet eller vice versa, skulle detta innebära att värde förstörs. 
Listokin menade att marknaden blev överraskad av fullgörelsedomen i 
Tyson fallet. Marknaden reagerade positivt på beskedet och marknadsvärdet 
på Tyson och IBP steg med 5% den första handelsdagen efter domen och 
värdet var bibehållet efter tre dagar. Marknadens reaktion på 
offentliggörandet att Tyson initialt ville dra sig ur affären ledde till en 
ökning av Tysons värde med 17 procent medan IBPs sjönk med 28 procent. 
Listokin drar slutsatsen att marknaden då var nöjd med att Tyson gav sig ur 
affären och att det var negativt för IBP att inte längre kunna få det höga 
priset för aktierna som erbjudits. Det sammanlagda värdet av IBP och Tyson 
sjönk med 5.2 procent samma dag som offentliggörandet och 8.6 procent det 
följande tre dagarna. Efter domen sjönk värdet på Tyson med 17 procent 
och IBP ökade med 33 procent. Den första handelsdagen ökade det 
sammanlagda värdet med 4.6 procent och under det närmaste tre dagarna 
hade värdet ökat med 5.4 procent. Listokin baserar sitt resonemang på att 
domstolen ger marknaden två delar information att reagera på. Den första är 
att IBP vann och den andra att Tyson ålades att fullfölja budet. Den första 
delen information borde få effekten att IBPs värde stiger samtidigt som 
Tysons sjunker motsvarande och alltså inte påverkar det sammanlagda 
värdet av företagen. Den andra delen av information påverkar däremot det 
sammanlagda värdet. Skulle marknaden sett fullgörelsen som något 
negativt, det vill säga något som gör att vinstpotentialen hos företagen 
minskar skulle värdet ha sjunkit. Detta är i sig inget bevis för att fullgörelse, 
enligt Listokin, är den bästa lösningen men det ger en indikation på att 
marknaden välkomnat den.56

 
Avnotering innebär att ett noterat bolags aktier ej längre är upptagna till 
handel på en börs. Detta är en mycket allvarlig sanktion. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är börsens funktion att sänka 
transaktionskostnaderna så att potentiellt gynnsamma transaktioner kan 
komma till stånd. Detta sker genom att kontaktskostnaderna sänks eftersom 
börsen underlättar för investerare och säljare att finna varandra.  Vid en 
avnotering försvinner alltså dessa fördelar. Det finns en bestämmelse 
intagen i Stockholmsbörsens noteringsavtal p.4 som stadgar att avnotering 
inte får ske om det är olämpligt från allmän synpunkt.  Det framstår som det 
mest lämpliga att avnotering endast borde användas i fall där handeln skadas 
allvarligt av att låta bolagets aktier vara upptagna till handel på börsen och 
inte utgöra någon sanktion i normalfallet.   
 
                                                 
56 Listokin, Yair, The Empirical Case for Specific Performance: Evidence from the IBP-
Tyson Litigation, Journal of Empirical Legal Studies, Vol. 2, Iss. 3, 2005, s 469ff. 
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Baserat på resonemangen i detta avsnitt kan man se att stora svårigheter 
uppstår när man skall bestämma vilken lösning som är den bästa. 
Skadestånd är svåra att bestämma och blir ett relativt dåligt botemedel för 
skada som har uppstått. Sett till skyddet för marknaden och målbolagets 
ägare kommer de att sväva i osäkerhet eftersom skadeståndets storlek skall 
spegla skadan men riskerar att inte göra det. Ifall målbolaget får mer 
skadestånd än vad som är lämpligt kommer marknadsvärdet att öka och ge 
dem en orättvis fördel gentemot budgivaren som kommer att drabbas för 
hårt. Detta är särkilt allvarligt när budgivare och målbolag är direkta 
konkurrenter. Skadeståndet som riskerar att bli spekulativt kommer 
eventuellt att förstöra värde för någon av parterna som inte borde förstörts. I 
ett sådant fall har domstolen otillbörligt påverkat konkurrensen på 
marknaden. Här framstår fullgörelse som en mer tillfredställande lösning. 
Marknaden kan förutsätta att antingen kommer affären att bli av på de 
premisser som tidigare fastslagits eller så har något inträffat som är så 
graverande att kontraktet medger budgivaren att avstå. De tankar som 
presenterats här skall inte ses som något slags bevis på att fullgörelse är att 
föredra framför skadestånd men erbjuder intressanta tankegångar för vidare 
diskussion. 

5.4 Avslutande reflektion 
Detta arbete har varit en lärorik resa kring MAC-klausuler och dess 
tillämpning. Det tycks som att överväganden som skett i Tempus fallet och 
Tyson fallet har varit relativt likartade sett till väsentlighetsbedömningen. 
Detta framstår som naturligt med tanke på att i båda fallen så är det upp till 
rätten att bedöma vad som är väsentligt ur ett affärsperspektiv. Troligtvis 
skulle en väsentlighetsbedömning se likartad ut även i Sverige. Särskilt i 
förhållanden till Panelens bedömning eftersom reglerna baseras på samma 
direktiv. 
 
Företagsförvärv ser väldigt olika ut från fall till fall. Detta gör att det är svårt 
att precisera vad som skall ses som väsentligen negativt. Problemet blir 
ytterligare större av att man inte kan se direkt vilken påverkan en viss 
händelse kommer att få och därmed kan spekulationer bli ett relativt stort 
inslag i vissa fall. Det måste i ljuset av den diskussion som förts i detta 
arbete leda till slutsatsen att en helhetsbedömning är att föredra. I Tyson 
fallet tog rätten in pressmeddelanden, finansiella rapporter och analytikers 
utsagor i sin bedömning. Denna information är lättåtkomlig för de flesta. En 
bedömning som grundas på sådan information gör att skyddet för 
målbolagets ägare och marknaden kan tillgodoses. Dessa olika 
informationskällor får sedan kopplas till syftet och särskilt tidsperspektivet 
av affären för att göra en så korrekt bedömning som möjligt.  Förvärvens 
olika karaktär gör att en helt regelstyrd bedömning inte är möjlig. 
Avsaknaden av en reglerad bedömning ger även den upphov till vissa 
problem men för att tillgodose skyddsintressena blir detta en nödvändig 
kompromiss.      
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Det svenska kravet på fullföljandevillkor att vara objektivt verifierbara kan 
vara svårt att uppfylla med en MAC-klausul. När klausulerna tar sikte på 
oväntade icke specificerade händelser kan det klart vara svårt att förstå vad 
som avses. Detta motiverar även ett högre krav på väsentlighet. Såsom 
resonemangen i Rambøll fallet behöver inte marknaden och säljare förstå 
exakt vilka omständigheter som avses men bör kunna skapa sig en 
uppfattning utan att vara alltför insatta. Detta kan uppfyllas med en 
någorlunda specifik klausul. Detta ligger i linje med Takeover-reglerna där, 
som tidigare nämnts, en icke specifik klausul ställer högre krav. 
 
Väsentlighetsbedömningen har krävt relativt mycket av köparna i fallen 
ovan, för att visa på omständigheter som utgjort en väsentlig negativ 
förändring. Detta höga krav förefaller som det mest passande sett till de 
skyddssyften som diskuterats. Ett tydligare uttryck för hur bedömningen 
skall gå till vore önskvärt men detta gör sig troligen lämpligast genom 
praxis. Det problem som kvarstår är att rätten objektivt skall kunna bedöma 
vad som är väsentligt för ett investerande företag. Ett företag som vill 
genomföra ett förvärv är troligtvis rätt säkra på att de vill köpa och när de 
sedan bestämmer sig för att försöka frångå affären har de redan gjort en 
bedömning att något inträffat som är av väsentlig betydelse som gör att 
affären inte längre är lönsam.  Rätten gör sedan en bedömning huruvida 
denna väsentlighet, som budgivaren upplever, når upp till en nivå av vad 
man rimligen kan tolka ur fullföljandevillkoren. I båda fallen ovan har 
tidsperspektivet fått stor uppmärksamhet. Tidsaspekten är rimlig att ha i 
åtanke men vid förändrade omständigheter bör även påverkan på 
synergieffekter bedömas, då vissa studier tyder på att detta är det vanligaste 
motivet för förvärv. 
 
Bevisbördan i fallen har legat på budgivaren. Det framstår som naturligt att 
budgivaren behöver visa på vilka omständigheter de anser har påverkat så 
pass mycket att det når upp till väsentlighetskravet. Problemet är att denna 
påverkan har skett hos målbolaget där budgivaren inte har full tillgång till 
information. Lösningar på detta problem är svåra att finna. Troligtvis är det 
fördelaktigaste att inte ålägga budgivaren en alltför tung bevisbörda utan, 
som uttalanden i Tempus fallet, se till alla åsikter i ljuset av bevisningen.  
 
Valet av sanktion är väldigt viktigt. I arbetet har skadestånd och fullföljande 
diskuterats men det är problematiskt att finna det mest lämpliga.  Ett 
fullföljande vid en fusionssituation tvingar två parter som eventuellt inte är 
på god fot med varandra in i ett samarbete. Vid en ren förvärvssituation kan 
ett fullföljande betyda att ett företag måste köpa något de inte längre anser 
vara till nytta för deras lönsamhet. Skadestånd å sin sida uppställer en hel 
rad problem. Det är inte lätt att på ett tillfredsställande sätt kunna bedöma 
hur stor skada som drabbat målbolaget när budgivaren på orättfärdig grund 
drar sig ur förvärvet. Denna brist på precision kan få stora konsekvenser ur 
samhällsekonomisk synvinkel och kan leda till oönskat resultat. Det finns 
inte tillräckligt med underlag för att bedöma huruvida fullgörelse eller 
skadestånd är den bästa lösningen men det finns goda argument för 
fullgörelse och vidare undersökningar vore välkomna.   
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Sammanfattningsvis kan sägas att de regler som har presenterats i arbetet 
inte har varit köparvänliga och att risken mestadels har legat på köparen i 
slutändan. Den kompromiss som gjorts framstår som rimlig för att tillgodose 
skyddsintressena. Det höga kravet på budgivaren kan motiveras med att 
marknaden och målbolagets ägare måste förstå vilka premisser som en affär 
ingås på. Marknaden kräver öppenhet för att kunna fungera på ett bra sätt 
och bör sträva mot perfekt information. MAC-klausuler är många gånger 
otydliga i sin utformning och kan göra det svårt för marknaden att kunna 
agera på rätt sätt. Kravet på väsentlighet behöver därför vara så högt att det 
krävs omständigheter av extrem karaktär som påverkar affären så mycket att 
alla förstår att syftet med affären har påverkats. Budgivaren kan gardera sig 
genom att göra ett gott förarbete med en due diligence undersökning och 
försöka identifiera vissa riskområden som kan behandlas i en MAC- eller 
MAE-klausul. En kunnig köpare kommer att överväga noggrant innan 
denne lämnar ett offentligt bud för det finns inga lätta utvägar. Det blir 
budgivaren som får bära de största riskerna men samtidigt är det denne som 
initierar en affär för att kunna tjänar pengar. 
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