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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar budpliktsinstitutet i Sverige samt i några andra utvalda 
länder. Fokus ligger på vilka subjekt som kan drabbas av sanktion, samt vil-
ka typer av sanktioner som finns att tillgå vid ett brott mot sagda budplikt. 
Institutet har kommit att bli ett av de mer omdiskuterade reglerna på värde-
pappersmarknaden då det råder osäkerhet om huruvida regeln verkligen pas-
sar det svenska företagsklimatet.  
 
Värdepappersmarknaden i Sverige regleras genom lag samt självreglering. 
Självregleringen utgörs av råd, regler och rekommendationer utgivna av oli-
ka organisationer. En av de mer tongivande organisationerna är Näringsli-
vets Börskommitté (NBK), vilken administrerar diverse regler. I NBK:s reg-
ler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv regleras budplikten. Budplik-
ten innebär att då en förvärvare, eller någon av dennes närstående, uppnår 
ett rösträttsinnehav på 30 % i ett bolag skall denne erbjuda sig att förvärva 
resterande aktier i bolaget. Att budplikten endast finns reglerad i självregle-
rande instrument medför att sanktioner enligt lag ej kan utdömas. Dock skall 
alla bolag som önskar börsnotera sig skriva på ett noteringsavtal, vilket ock-
så innehåller en förpliktelse om att följa NBK:s regler och därmed budplik-
ten. Genom denna konstruktion kan ett avtalsbrytande bolag drabbas av 
sanktion rent avtalsrättsligt. Det finns emellertid två förvärvare som helt 
undgår sanktioner: En icke avtalsbunden förvärvare samt en förvärvare av 
aktier i ett utländskt bolag noterat på svensk börs. Ovanstående förvärvare 
kan endast drabbas av sanktion skapade av självregleringen, den s.k. ”cold 
shoulder”.  
 
Den komparativa delen belyser det faktum att alla, utom ett, av de jämförda 
länderna har lagreglerat budplikten. Storbritannien, som fortfarande har sin 
självreglering kvar, har emellertid knutit självregleringen till lag. Detta 
medför att Storbritannien har någon form av semilagstiftning. Genom lag-
stiftningen täcker reglerna in fler subjekt än vad den svenska självreglering-
en gör.  
 
För att stärka budpliktsinstitutet finns det olika alternativ att tillgå. Exem-
pelvis kan budplikten lagregleras, vilket har skett i många andra länder. Vi-
dare kan de av självregleringen skapade sanktionerna inkorporeras i NBK:s 
regler, då detta kan ha en avskräckande effekt. En bestämmelse i bolagsord-
ning kan införas, vilken medför att lagstiftning kan undvikas. Oavsett om 
självreglering eller lagreglering förordas kan detta komma att bli av under-
ordnad betydelse, eftersom EU i skrivandes stund behandlar ett direktivförs-
lag, vilket inbegriper regler om budplikt. Om direktivet röstas igenom inne-
bär det att helt nya diskussioner kommer att behöva föras. Frågor om im-
plementering, tillsyn samt budpliktsgräns kommer då att bli aktuella. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval 

Många faktorer spelade in vid mitt val av ämne. Dessa fick mig att undra 
över hur det svenska systemet fungerade samt huruvida Sveriges regelverk 
skiljde sig från resten av Europa.  
 
För det första förefaller det som om någon form av regleringsiver har drab-
bat den svenska finansmarknaden, där flera marknadsaktörer spelar en roll. 
Exempelvis har både Näringslivets Börskommitté (NBK) samt Finansin-
spektionen sökt stärka sina regler. Från och med första september 2003 in-
förde NBK nya regler, vilka innebär att gränsen för budplikt justerades ner 
från 40 % av rösterna i ett bolag till 30 %. Vidare har NBK också diskuterat 
och i viss mån genomfört ytterligare åtgärder för att stärka sina rekommen-
dationer, vilka numera, som ett led i denna insats, benämns regler. Även Fi-
nansinspektionen kommer att verka inom ramen för nya spelregler, vilka 
kommer att innebära ökad insyn, stärkt konsumentskydd och ökade sank-
tionsmöjligheter. EU har också tagit mer kraftfulla tag för en starkare re-
glering på finansmarknaden. Ett nytt direktiv angående marknadsmissbruk 
har röstats igenom, vilket i sin tur har inneburit att Sverige måste revidera 
Insiderstrafflagen (2000:1078). Ändringen kommer att innebära ett förbud 
mot spridande av vilseledande information och alla försök att manipulera 
marknaden. I lagförslaget skall även domstolsprocessen ersättas med ome-
delbara straffavgifter. Vidare tillsatte regeringen den 5 september 2002 en 
kommission, ”Förtroendekommissionen”. Denna kommission har till upp-
gift att analysera behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för det 
svenska näringslivet. Den skall bland annat bedöma om lagstiftning, offent-
lig reglering samt marknadens självreglering behöver förändras.1 Resultatet 
av kommissionens arbete kommer, enligt direktivet, att redovisas senast den 
31 mars 2004.  
 
För det andra har det funnits, och finns i viss mån fortfarande, en diskussion 
kring budpliktens själva existens. Budplikten har under en längre tid varit 
föremål för en tämligen extensiv diskussion. I början handlade denna om 
budpliktens vara eller icke vara. Sedermera fokuserades diskussionen på hu-
ruvida institutet är verkningslöst eller ej. I och med regeländringen diskute-
rar man numera om huruvida denna gräns är för låg, för hög, eller helt en-
kelt orättvis. På senare tid har det också förts en diskussion om huruvida 
budpliktsinstitutet borde flyttas från den självreglerade delen av värdepap-
persmarknaden till den lagreglerade. 
 
För det tredje håller EU på att utveckla det trettonde bolagsdirektivet, vilket, 
om det röstas igenom, kommer att innehålla budpliktsregler, vilka följaktli-

                                                 
1 Dir. 2002:115. 
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gen alla EU:s medlemmar måste införa. Den centrala frågan kommer då sä-
kerligen att bli på vilket sätt regeln skall implementeras, samt om direktivet 
kommer att tvinga fram en lagstiftning med en till denna knuten sanktion. 
 
Därutöver visar statistik från Stockholmsbörsen att dess disciplinnämnd 
kommer att slå rekord i antalet prövade ärenden. Tio ärenden har varit uppe 
2003, vilket är dubbelt så mycket som 2002. Ökningen förklaras med större 
aktivitet på aktiemarknaden, fler uppköp på börsen samt större fokus på 
regelfrågor och tillsyn.  
 
Vidare redovisar Institutet för tillväxtpolitiska studier att det finns (år 2002) 
8 501 utlandsägda företag med 530 758 anställda i Sverige. Detta är en ök-
ning jämfört med rekordåret 2001 då det fanns 7 821 utlandsägda företag 
som sysselsatte 520 081 anställda i Sverige. Ökningen innebär att ca 22 % 
av samtliga anställda i näringslivet sysselsätts av utlandsägda bolag. Stati-
stiken visar också att det utländska ägandet i Svenska börsnoterade bolag 
ökar. Från att år 1989 endast vara 7 % har nu det utländska ägandet ökat till 
32 %. Ovanstående fakta fick mig att vilja undersöka om utländska ägare 
har samma respekt för det av självregleringen skapade budpliktsinstitutet 
som de bolag som har svenskt ägande, samt hur de utländska bolagen egen 
reglering ser ut. Vidare är de utländska bolagens aktier intressanta ur ett 
svenskt perspektiv, då de är undantagna från de svenska budpliktsreglerna.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att djupare studera budplikten i NBK:s regel-
verk. Det primära syftet är att utröna vilka subjekt som kan drabbas av sank-
tion, samt vilka typer av sanktioner som finns att tillgå vid brott mot bud-
plikten. Ett ytterligare syfte är att undersöka om det finns ett behov att stär-
ka budplikten. I uppsatsen ingår också en komparativ del, i vilken jag har 
som syfte att jämföra utländsk reglering med den svenska. Har andra euro-
peiska länder lagstadgade sanktioner eller har de ansett att en självreglering 
är tillräcklig? Vidare undersöks förslaget till det trettonde bolagsdirektivet, i 
vilket ett budpliktsinstitut ingår. Vilka konsekvenser kommer en implemen-
tering att få för Sverige?  
  

1.3 Metod och material 

På grund av att budpliktsinstitutet hör till den självreglerade delen i Sverige 
finns det mycket lite litteratur i ämnet. Jag har därför fått förlita mig på ar-
tiklar i diverse tidskrifter samt regler utgivna av självreglerande organ. Det-
ta har till mångt och mycket inneburit att arbetet i denna del blivit 
jämförelsevis deskriptivt. Vad anbelangar den komparativa delen av arbetet 
har det i vissa fall funnits mycket litteratur att tillgå. Storbritanniens doktrin 
vad rör denna typ av juridik är utförlig och näst intill varje bok har ett 
avsnitt om offentliga företagsförvärv och därtill hörande budplikt. Både 
Norge och Danmark har förhållandevis nyutgivna böcker, vilka behandlar 
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Danmark har förhållandevis nyutgivna böcker, vilka behandlar börs- och 
finansrätt. Vad gäller finsk reglering har jag dock helt och hållet fått förlita 
mig på dess lagtext, undantaget ett fåtal artiklar avhandlande det aktuella 
ämnet. 
 

1.4 Avgränsning samt disposition 

Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla budplikten samt sanktioner 
knutna till denna. Jag har dock varit nödsakad att även avgränsa delar av 
budplikten. Exempelvis behandlas av utrymmesskäl ej själva gången vid en 
budpliktssituation. Uppsatsen har alltså koncentrerats till att behandla sank-
tionsmöjligheterna vid brott mot budplikt i Sverige samt i en del andra in-
tressanta länder. Mitt största dilemma har varit att jag ej haft utrymme att 
behandla alla aspekter av budplikten. Följaktligen kan det förhålla sig så att 
ett visst lands reglering vad gäller budplikten vid första påseende kan verka 
mycket strikt. Men vid ett djupare studium av vidhörande reglering kan ett 
undantag eller ett generöst dispensförfarande innebära att landets reglering 
ej alls är att betrakta som sträng. Detta är dock en aspekt som jag blivit nöd-
sakad att bortse från. Vidare har det ej heller funnits utrymme att redogöra 
för det frivilliga offentliga erbjudandet.  
 
Europeiska Unionen har i många års tid förberett ett trettonde bolagsdirek-
tiv, vilket bl.a. innehåller ett budpliktsinstitut. Direktivförslaget har fått en 
modest roll i denna uppsats, eftersom jag ej ansåg mig kunna sia allt för 
mycket i en ickeexisterande rättsakt. Jag har dock översiktligt redogjort för 
det nu föreslagna direktivet, eftersom förslaget kan tänkas bli intressant i 
framtiden.  
 
Eftersom Nordic Growth Markets (NGM) och Stockholmsbörsens noter-
ingsavtal är näst intill identiska samt det faktum att de regleras av samma 
lagregler har jag endast refererat till Stockholmsbörsens noteringsavtal vid 
hänvisning.  
 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Den första delen ger en generell 
presentation av ämnet, d.v.s. hur regleringen på värdepappersmarknaden ser 
ut  samt en genomgång av sambanden mellan lagreglering och självre-
glering på finansmarknaden. Nästkommande del behandlar den stomme som 
reglerar offentliga erbjudanden, nämligen NBK:s regler om Offentliga er-
bjudanden om aktieförvärv. Reglernas historik samt subjekt gås igenom. 
Följande kapitel behandlar själva budpliktsinstitutet. Detta kapitel innehåller 
en generell genomgång av budpliktens historik, syfte och förutsättningar 
samt de till budplikten knutna sanktionerna. Vad som gäller för budplikten, 
samt påföljder för brott mot densamma, i några utvalda länder behandlas i 
kapitel fem. De undersökta länderna är Storbritannien, Tyskland, Danmark, 
Norge samt Finland. I Kapitel sex framförs några förslag till hur man i Sve-
rige skulle kunna stärka budplikten, såväl genom förändringar i påföljdsme-
kanismen som genom reformer i regelverket. Arbetet avslutas med en analys 
av rättsläget vad gäller behovet av att stärka budpliktsinstitutet.     
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2 Reglering av 
värdepappersmarknaden 

2.1 Lagreglering  

När ett bolag väljer att börsnotera sig blir det bundet av lagar och förord-
ningar samt av det noteringsavtal som ingås mellan börsen och bolaget. La-
garna och föreskrifterna på värdepappersmarknaden kan delas upp i två 
grupper beroende på vilka aktörer de i första hand riktar sig till: Emittenter 
och investerare respektive marknadsplatser.  
 
Vad gäller emittenter samt investerare är följande lagar av särskild betydel-
se: Lag om handel med finansiella instrument2, ABL3, Lagen om vissa rik-
tade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m.4 (den s.k. Leolagen5), Insider-
strafflagen samt Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-
siella instrument6. Lagen om handel med finansiella instrument innehåller 
regler om uppflaggning, tilläggssäkerhet, prospekt samt rebelåning och till-
syn. Denna lag ger regering samt finansinspektionen rätt att meddela före-
skrifter i enlighet med de frågor lagen behandlar.7  
 
Vad gäller lagar som riktar sig till marknadsplatser är följande lagar av 
störst intresse: Lag om börs- och clearingverksamhet8 samt Lagen om vär-
depappersrörelse9. Lagen om börs- och clearingverksamhet reglerar auktori-
serade marknadsplatser, clearingorganisationer, börs och börsmedlemmar 
samt handelsstopp och tillsyn. Även denna lag ger regering samt Finansin-
spektionen rätt att utfärda föreskrifter. Lagen om värdepappersrörelse inne-
håller regler om tillstånd, förvärv av finansiella instrument, kapitaltäckning, 
olika rörelsegrenar samt tillsyn.  Finansinspektionen samt regeringen har 
även här givits en rätt att utfärda föreskrifter angående de frågor lagen be-
handlar.10  
 
LHF, LBC samt LVR innehåller samtliga snarlika portalparagrafer, vilka 
uttrycker att marknadens aktörer, i det enskilda fallet, inte skall bete sig på 

                                                 
2 Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
3 Aktiebolagslagen (1975:1385). 
4 Lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.. 
5 Denna lag tillkom efter den s.k. Leo-affären, vilken gällde förmånliga emissioner av vär-
depapper till befattningshavare i noterade bolag. Leo-lagen syftar till att lösa den intresse-
konflikt som kan uppstå mellan befattningshavare och aktieägare bl.a. med hjälp av infor-
mation.  
6 Lag (2000:1078) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.  
7 Kågerman, Pontus, Värdepappersmarknadens regelsystem, Lagreglering, självreglering 
och etik, Stockholm 2001, s. 89. 
8 Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. 
9 Lag (1991:981) om värdepappersrörelse. 
10 Kågerman, Pontus, a.a., s. 90 
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ett sätt som äventyrar ”allmänhetens förtroende” för värdepappersmarkna-
den samt att ”enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen får äventyras”.11 
Två av portalparagraferna ger dessutom beskedet att ”sundhet” är ett väsent-
ligt mål.12 Dessa portalparagrafer har betydelse för såväl den tillsyn som ut-
övas av FI samt för delar av inspektionens normgivning. Vidare har de ock-
så betydelse för självregleringen på värdepappersmarknaden. Paragraferna 
kan ses som allmänt utformade normer för vad som bör gälla på värdepap-
persmarknaden. I förarbetena till ovanstående lagar finns det talrika hänvis-
ningar till FI:s betydelse för att upprätthålla sundheten. Trots detta är det 
uppenbart att FI ej kan tillgripa tvångsmedel mot en aktör annat än vid obe-
stridliga överträdelser av en tydlig regel. Därmed utgör sundhets- samt kva-
litetskraven ej en tillräcklig grund. Dock kan de allmänt hållna kraven ha en 
styrande betydelse och därmed påverka tolkningen och tillämpningen av 
lagbestämmelserna.13  
 
De föreskrifter som FI utfärdar är bindande på samma sätt som om de ingått 
i den lag som gav FI rätt att utfärda föreskrifterna. Föreskrifterna offentlig-
görs i FI:s författningssamling, FFFS. FI har också befogenhet att utfärda 
allmänna råd, vilka, trots att de har sin grund i lagreglering, inte är bindan-
de. Värdepappersmarknadens aktörer torde dock följa råden, då en följsam-
het mot dessa säkert tillmäts betydelse vid en bedömning av aktörens lämp-
lighet. Vid en nonchalering av råden minskar troligtvis möjligheterna till att 
få nödvändiga tillstånd samt erhålla nödvändig auktorisation.14    
 
Straffrättsliga regler med särskild relevans för värdepappersmarknaden är de 
om insiderbrott, svindleri och otillbörlig kurspåverkan, samt penninghäleri 
och penningtvätt. Dessa brott regleras i Insiderstrafflagen15, Brottsbalken 
kapitel nio samt Lag om åtgärder mot penningtvätt16. 
 
Utöver ovanstående lagregler finns ett ganska stort utbud av EG-rättsliga 
regler, vilka syftar till en bolagsrättslig harmonisering. Nämnas bör Mark-
nadsmissbruksdirektivet17, Flaggningsdirektivet18 samt Prospektdirekti-
vet19.20 Dessa har dock som ett led i Sveriges dualistiska rättstillämpning 
infogats i relevant svensk lagstiftning.  
 
Vissa delar av värdepappersmarknaden är emellertid inte lagreglerad. En av 
dessa delar är offentliga erbjudanden om aktieköp samt däri liggande bud-
plikt.  

                                                 
11 Se 1 kap 2 § (1991:980), 2 kap 1 § (1992:543), 1 kap 7 § (1991:981). 
12 Se 2 kap 1 § (1992:543) samt 1 kap 7 § (1991:981). 
13 Jansson, Per-Ola, Regelbildning på värdepappersmarknaden, Juristförlaget JF AB, 
Stockholm 1995, s. 136-143. 
14 Kågerman, Pontus, a.a., s. 90. 
15 Insiderstrafflagen (2000:1086). 
16 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.  
17 OJ L 096, 2003, s. 16-25. 
18 OJ L 348, 1988, s. 62-65. 
19 OJ L 124, 1989, s. 8-15. 
20 Kågerman, Pontus, a.a., s. 93. 
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2.2 Självreglering 

Utöver den lagreglerade delen finns den del som kallas självreglering. Den-
na del utgörs av regler, rekommendationer och allmänna råd utfärdade av 
branschorganisationer och marknadsaktörer samt praxis som efterhand ut-
vecklats av aktörer på värdepappersmarknaden. Självreglering har två 
grundläggande egenskaper. För det första handlar det om en blandning av 
explicita uppföranderegler och ett visst mått av sanktioner, ofta i form av 
uteslutning från branschorganisationer eller marknadsplatser, tillsammans 
med inslag av mer formellt framväxta normer och informella påtryckningar. 
Den andra grundläggande egenskapen är att det är privata, och inte offentli-
ga, organ som primärt beslutar om dessa regler, övervakar dess efterlevnad 
samt förutsätts ingripa när denna efterlevnad brister.21

 
De organisationer som svarar för den största delen av den svenska självre-
gleringen på värdepappersmarknaden är Näringslivets börskommitté, Ak-
tiemarknadsnämnden, Redovisningsrådet samt Stockholmsbörsen. Till själv-
regleringen kan också räknas de rekommendationer som Svenska Fond-
handlareföreningen utfärdar för sina medlemmar, och den licensiering av 
mäklare som det till FHF knutna Swedsec genomför.22

 
Vissa delar av självregleringen har fått en civilrättslig karaktär genom att ha 
formen av avtal. Exempelvis måste ett bolag som önskar börsnotera sig på 
Stockholmbörsen underteckna ett noteringsavtal. I och med ett dylikt under-
tecknande ikläder sig bolaget en mängd förpliktelser i enlighet med avtalet. 
Noteringsavtalet innehåller bland annat en skyldighet att följa regler utgivna 
av NBK. I bilaga två till noteringsavtalet anges att följande regler skall föl-
jas: Näringslivets Börskommittés regler rörande offentligt erbjudande om 
aktieförvärv (2003-09-01), Näringslivets Börskommittés regler rörande of-
fentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m. (1994), Näringsli-
vets Börskommittés regler om information om ledande befattningshavares 
förmåner (2002), Näringslivets Börskommittés regler om information inför 
val av styrelse i aktiemarknadsbolag (1994) samt Näringslivets Börskom-
mittés regler rörande köp och försäljning av egna aktier (2000).23 Att denna 
typ av konstruktion, med inkorporerade förpliktelser är rättsligt bindande 
slogs fast i det s.k. ”företagsfinansmålet”. Fallet rörde en hänvisning i noter-
ingsavtalet till ett av NBK:s regelverk. HD fann att inkorporering av NBK:s 
regler enligt ordalydelsen talade för att avsikten med bestämmelsen varit att 
ge reglernas materiella innehåll, däribland principen om likabehandling av 
aktieägare, en vidsträckt tillämpning.24  
 

                                                 
21 Se SOU 2003:22, s. 59. 
22 Kågerman, Pontus, a.a., s. 93. 
23 Se http//:www.stockholmsborsen.se. (2003-10-02).  
24 NJA 1985 s. 343. 
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Ett brott mot noteringsavtalet innebär att sedvanliga civilrättsliga sank-
tionsmöjligheter kan träda ikraft, dvs. skadestånd. Emellertid är utdömda 
skadestånd ytterst ovanliga på värdepappersmarknaden. Vägledande rättsfall 
saknas.25   
 
NBK:s regler angående offentliga erbjudanden om aktieförvärv (de s.k. ta-
keover-reglerna) ingår, som ovan nämnts, i självregleringen samt som ett av 
de regelverk ett börsnoterat bolag förbinder sig att följa genom noteringsav-
talet. I detta regelverk ingår bland annat budpliktsinstitutet, vilket denna 
uppsats skall behandla närmare. 
 

2.2.1 Andra svenska marknadsplatsers regelsystem 

Utöver Stockholmsbörsen finns en annan börs samt en svensk auktoriserad 
marknadsplats26. Dessa är: Nordic Growth Market AB (NGM) respektive 
AktieTorget AB. NGM fick tillstånd av Finansinspektionen att bedriva 
börsverksamhet den 22 april 2003. I dess noteringsavtal har en bestämmelse 
intagits om att NBK:s regler skall följas.27 AktieTorget har funnits som auk-
toriserad marknadsplats sedan den 11 oktober 1998. Vid en notering på Ak-
tieTorget skall ett noteringsavtal med tillhörande anslutnings- samt informa-
tionsavtal skrivas under. I informationsavtalet stadgas det, till skillnad från 
NGM:s bestämmelser, att ”Bolaget skall följa de rekommendationer som 
Näringslivets Börskommitté utfärdat gällande aktiemarknadsbolag eller, i 
förekommande fall, verka för att sådana rekommendationer följs”.28 Med 
andra ord är bolag, noterade på AktieTorget, ej på samma sätt förpliktigade 
att följa NBK:s regler.  
 
Marknadsplatser, vilka inte är auktoriserade är bl.a. Nya Marknaden, Göte-
borgslistan, Sverigelistan, H&Q Tech Market samt Spectra. För en icke auk-
toriserad marknadsplats, såsom de ovanstående, gäller inte lika strikta regler 
som för de auktoriserade. Exempelvis kan NBK:s regler om offentliga er-
bjudanden ej appliceras på de aktiebolag som är noterade på dylik mark-
nadsplats då detta regelverk endast gäller för svenska aktiebolag vars aktier 
är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats.29 Att få till-
stånd att bedriva verksamhet som börs eller auktoriserad marknadsplats re-
gleras i Lag om börs- och clearingverksamhet samt i FI:s Allmänna råd.30 
Den sistnämnda ger konkreta besked om vad ett bolag skall göra för att upp-
fylla kvalitetskraven som uppställs. Att klassificeras som en auktoriserad 
marknadsplats innebär således att institutet har kvalitetskontrollerats.  
 

                                                 
25 Jansson, Per-Ola, a.a., s. 101. 
26 De värdepapper som handlas på en auktoriserad marknadsplats är noterade värdepapper. 
27 Se http://www.ngm.se, (2003-12-06). 
28 Se http://www.aktietorget.se, (2003-12-06). 
29 NBK:s regler om Offentliga erbjudanden om aktieförvärv, I1 st. 1, s. 7. 
30 Allmänna råd (FFFS 1996:16) om ansökan om att få auktorisation som börs eller mark-
nadsplats eller tillstånd att bedriva clearingverksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- 
och clearingverksamhet. 
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2.3 Övervakning/Kontroll    

2.3.1 Lagreglering 

Riksdagen har instiftat FI, som, med stöd av lag, utövar tillsyn över ett stort 
antal aktörer på värdepappersmarknaden.31 Framför allt har detta institut till 
uppgift att övervaka efterlevnaden av den värdepappersmarknadsrättsliga 
lagstiftningen. Vidare har FI befogenhet att utfärda tillstånd enligt lag, ut-
färda föreskrifter samt använda vitesföreläggande för att tillse att lagarna 
efterlevs. FI har också rätt att ingripa mot bolag som bryter mot lagar och 
regler, genom att utfärda varningar eller ytterst genom att dra in bolagets 
tillstånd.32  
 
Stockholmsbörsen samt NGM står under FI:s tillsyn. Detta framgår av 10 
kap Lag om börs- och clearingverksamhet. Utöver detta har Fi givit ut två 
föreskrifter som rör dessa företag (FFFS 1998:16 respektive 2001:05). En 
börs skall enligt LBC ha ändamålsenliga regler för hur handel ska gå till.33 
Därigenom är börsen skyldig att övervaka handeln och kursbildningen vid 
börsen samt tillse att regler och god sed upprätthålls på marknaden. Vidare 
skall en börs driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för värde-
pappersmarknaden upprätthålls, att enskilda kapitalinsatser inte otillbörligen 
äventyras och i övrigt på ett sätt som kan anses sunt.34   
 
En börs skall enligt LBC ha en disciplinnämnd med uppgift att handlägga 
ärenden om medlemmars och bolags överträdelser av de regler som gäller 
vid börsen. Om en börsmedlem bryter mot Stockholmsbörsens regelverk, 
exempelvis noteringsavtalet, har börsen rätt att avstänga börsmedlemmen, 
ålägga börsmedlemmen vitespåföljd om lägst 100 000 kronor och högst 10 
miljoner kronor eller tilldela börsmedlemmen en varning.35 Utöver disci-
plinnämnden har också börsens styrelse vissa befogenheter att utdöma på-
följd. Enligt Noteringsavtalets fjärde punkt har styrelsen rätt att besluta om 
avnotering av bolagets fondpapper. 
 

2.3.2 Självreglering 

För övervakning av självregleringen står bl.a. Aktiemarknadsnämnden. 
Denna nämnd skapades 1986 och har sin förebild i den brittiska ”The Panel 
on Takeovers and Mergers”. Syftet vid bildandet var att stärka aktiemarkna-

                                                 
31 Finansinspektionen övervakar: Banker och andra kreditinstitut, värdepappersbolag, fond-
bolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, försäkringsbolag, 
försäkringsmäklare samt understödsföreningar. Sammantaget övervakar Finansinspektio-
nen 2 500 företag, se http//:www.fi.se. 
32 Se http://www.fi.se (2003-09-18). 
33 LBC 4 kap 2 §.  
34 Grundvall, m.fl., Vägvisare till börsen, Liber Ekonomi, 2:a reviderade upplagan, Malmö 
2003, s. 127. 
35 Kågerman, Pontus, a.a., s. 103. 
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dens självsanering för att därigenom undvika lagstiftning på börsetikens 
område. AMN har till uppgift att verka för god sed på aktiemarknaden ge-
nom att ge råd och uttalanden i viktiga frågor. Nämnden kan göra uttalanden 
efter eget initiativ eller efter förfrågan. Det normala är att bolagen vänder 
sig till nämnden för konsultation eller för att få ett uttalande. Vid ett fall 
skall AMN rådgöra med stockholmsbörsen. Detta då fråga är om tolknings-
problematik eller undantag från NBK:s regler om offentliga erbjudanden om 
aktieförvärv. Ett bolag är dock ej bundet av AMN:s uttalanden. Att bryta 
mot nämndens uttalanden innebär emellertid att bolaget har brutit mot god 
sed och därmed riskerar dålig publicitet i media.36  
     
För de bolag som ej är börsnoterade finns, lika väl som för de noterade, en 
kontrollapparat mellan medlemmarna i branschorganisationer. Denna funge-
rar så att medlemmarna övervakar att de fristående organens regler och råd 
efterlevs av medlemsföretagen.37 Till denna typ av kontroll finns dock inget 
sanktionsinstitut knutet. Tanken på att förlora goodwill samt anseende på 
marknaden kan emellertid fungera tillräckligt avskräckande.  
 

                                                 
36 Grundvall, m.fl., a.a., s. 84-85.  
37 Af Sandeberg, Catarina, ”Fungerar självregleringen på värdepappersmarknaden utan 
övervakning”, I: Balans, nr 1/2002, s 36. 
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3 NBK:s regler om offentligt 
erbjudande om aktieförvärv  

3.1 Inledning 

Den stomme som reglerar offentliga erbjudanden38 utgörs av regler från 
Näringslivets börskommitté. NBK bildades 1968 av Stockholms Handels-
kammare och Sveriges Industriförbund, numera Svenskt Näringsliv. Institu-
tet har till uppgift att verka för god sed på aktiemarknaden genom att utge 
regler. Vid offentliga erbjudanden existerar det sällan någon direktkontakt 
mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget, utan de aktieägare som får 
ett erbjudande har att på basis av upplysningar i ett prospekt inom viss tid 
antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. Detta medför, enligt NBK, ett 
behov av att genom förevarande regelverk tillförsäkra aktieägarna i målbo-
laget vissa grundläggande rättigheter och garantera dem en rättvis behand-
ling.39 Till sin hjälp har NBK Aktiemarknadsnämnden, vilken kan ge besked 
om hur NBK:s regler skall tolkas och tillämpas. Nämnden har också befo-
genhet att medge dispens från reglerna, då förhållandena i olika budsituatio-
ner sällan är identiska.40  
 
NBK:s regler om offentliga erbjudanden har hämtat sina grunddrag från den 
brittiska ”The City Code on Takeovers and Mergers”.41 Den första rekom-
mendationen angående offentliga erbjudanden på aktiemarknaden antogs 
redan 1971. En revidering av denna gjordes år 1988. Rekommendationen 
omarbetades även år 1999, då bl.a. regler om budplikt infördes. I ljuset av 
utvecklingen på aktiemarknaden och ett stort antal utlåtanden från Aktie-
marknadsnämnden genomförde NBK ytterligare en revision i mars 2003. 
Många nyheter tillkom i och med den nya regleringen. Bland annat utvidga-
des tillämpningsområdet, vilket medförde att reglerna även går att tillämpa 
på utländska bolag noterade i Sverige. Vidare innehöll rekommendationen 
skärpta krav vad gäller likabehandling av aktieägare, budgivarens möjlighe-
ter att återkalla ett erbjudande, själva lämnandet av ett offentligt erbjudande 
samt pressmeddelandens innehåll. Bestämmelser som reglerar due diligence 

                                                 
38 Ett dylikt förfarande innebär att budgivaren annonserar att denne vill förvärva ett visst 
antal aktier till ett visst pris i ett visst bolag. Om det utsedda bolaget (målbolaget) bestäm-
mer sig för att sälja utgörs ersättningen antingen av aktier i det köpande bolaget eller aktier 
i förening med mindre kontantbelopp eller bara i form av kontanter. Legaldefinitionen av 
offentligt erbjudande är: Ett erbjudande på generellt angivna villkor om att överta aktier i 
ett annat bolag, riktat till aktieägarna i det bolag som skall förvärvas (målbolaget). Se Af-
rell, Lars, Klahr, Håkan, Samuelsson, Per, Lärobok i kapitalmarknadsrätt, Norstedts Juri-
dik, andra upplagan, Stockholm 1995, s. 233.  
39 NBK:s regler om Offentliga erbjudanden om aktieförvärv (hädanefter ”NBK:s regler”), 
Inledning, s. 5. 
40 NBK:s regler, I.2. samt tillhörande kommentar, s. 8.  
41 Skog, Rolf, Erbjudandeplikt, I: Juridisk Tidskrift, 1993/94, s. 78. 
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inför ett offentligt erbjudande infördes också.42 Den senaste versionen av 
regler trädde i kraft den 1 september 2003. Denna revision innebar endast 
förändringar vad avser budpliktsreglerna. NBK beslöt, baserat på erfarenhe-
ter av storleken på deltagande på bolagsstämmor i svenska aktiebolag samt 
med hänsyn till reglerna i andra länder, att sänka gränsen för budplikt från 
40 % till 30 %.43

 

3.2 Reglernas subjekt 

Reglerna om offentliga erbjudanden om aktieförvärv är tillämpliga på såväl 
frivilliga som framtvingade (budplikt) offentliga erbjudanden avseende fi-
nansiella instrument utgivna av ett svenskt bolag vars aktier är noterade på 
svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Detta innebär att ett erbjudan-
de avseende aktier i ett svenskt bolag vars aktier uteslutande är noterade på 
en utländsk marknadsplats inte omfattas av reglerna. Däremot skall reglerna 
tillämpas vid ett erbjudande avseende aktier i ett svenskt aktiebolag vars ak-
tier är noterade såväl på en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats 
som på en utländsk marknadsplats. Reglerna skall vidare, till vissa delar, 
tillämpas vid ett offentligt erbjudande avseende utländska aktier (eller depå-
bevis) som är noterade vid en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. 
Bestämmelserna om budplikt samt prospekt utgör dock undantag, då dessa 
inte gäller erbjudanden vad gäller utländska aktier.  
 
Vid det fall ett bolag har sina aktier noterade inte bara i Sverige utan även 
ett eller flera andra länder kan budgivare eller målbolaget ansöka om dis-
pens från de aktuella reglerna hos Aktiemarknadsnämnden. Skälet till denna 
bestämmelse är att det lätt kan uppkomma regelkrockar, vilket skulle kunna 
komma att innebära tillämpningsproblem. Reglerna stadgar vidare att ut-
rymmet för dylik dispens är större ju mindre del av handeln i aktierna som 
sker i Sverige.44  
 
Huruvida reglerna skall tillämpas eller ej är inte beroende av budgivarens 
nationella hemvist. Ej heller har det någon betydelse om budgivare är en fy-
sisk eller juridisk person.45

 

                                                 
42 NBK:s regler om Offentligt erbjudande om aktieförvärv, 2003, giltiga t.o.m. 31 augusti.  
43 Pressmeddelande från NBK, 2003-06-30, http://www.nbk.ihb.se. 
44 NBK:s regler, Kommentar till I1 st 2, s. 7. 
45 NBK:s regler, Kommentar till I1, s. 7 
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4 Budpliktsinstitutet 

4.1 Historik 

I Sverige fördes frågan om budplikt upp på agendan som en följd av en rad 
uppmärksammade företagsförvärv under 1960-talets slut och 1970-talets 
början. Nämnas kan t.ex. Gränges förvärv av Svenska Metallverken år 1969, 
Nordiska Kompaniets köp av Turitz år 1970 samt Svenska tändsticksaktie-
bolagets köp av Tarkett samma år.46 Massmedia började ivra för enhetliga 
regler samt införande av en erbjudandeplikt efter brittisk förebild. Som ett 
resultat framlade NBK den första rekommendationen om offentliga erbju-
danden om aktieförvärv. Denna rekommendation innehöll dock inte något 
budpliktsinstitut. Förvärvsaktiviteten på aktiemarknaden ökade dramatiskt 
under 1980-talet. Även denna gång ökade trycket på införande av ett bud-
pliktsinstitut. Utöver massmedia började även riksdagsledamöter att efterly-
sa en erbjudandeplikt vid större aktieförvärv. Ifrågavarande motioner blev 
remitterade till en rad myndigheter och organisationer i näringslivet, vilka 
dock till övervägande del motsatte sig förslaget.47 Det var inte förrän under 
hösten 1997, då Trustor-skandalen inträffade, som också näringslivet börja-
de ivra för budpliktens införande.48 Som ovan nämnts stadgade NBK om 
budplikt år 1999. Dock förs fortlöpande en diskussion om huruvida självre-
glering är ett tillräckligt redskap vad gäller budplikten. Från lagstiftarens 
sida är det senaste tillskotten utredningar från Aktiebolagskommittén, Vär-
depappersmarknadskommittén samt ägarutredningen. Utredningarna kom-
mer fram till att det för närvarande inte finns skäl att lagstifta om budplikt. 
De poängterar emellertid att det är av stor vikt att utvecklingen inom EU 
samt andra länder följs. En studie över utvecklingen skall senare ligga till 
grund för överväganden om en lagstadgad budplikt behövs eller ej.49 Det 
skall dock tilläggas att ingen utredning har gjorts angående denna fråga se-
dan den av självreglering skapade budplikten infördes.  
 

4.2 Budpliktens syfte 

Ägarskiften i aktiebolag resulterar ibland i att kontrollen över bolaget över-
går från en ägare eller ägargrupp till en annan. Dylika kontrollskiften berör 
även övriga aktieägare, bl.a. beroende på om den nya kontrollägaren anses 
vara bra eller dålig för bolaget. Om förväntningarna är positiva kommer 
värdet på övriga aktier att öka. Är förväntningarna negativa medför det att 
aktievärdet sjunker. Den negativa bilden förstärks om de övriga aktieägarna 

                                                 
46 Skog, Rolf, Does Sweden need a Mandatory bid rule, a critical analyses, Juristförlaget 
1995, s. 37. 
47 Skog, Rolf, Erbjudandeplikt?, a.a., s. 104-106. 
48 Af Sandeberg, Catarina: a.a., s. 37.  
49 SOU 2001:1, s. 451 (bilaga). Det skall dock påpekas att dessa utredningar arbetade på 
90-talet.  
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får veta att de som sålt kontrollposten till den nya ägaren erhållit mer än vad 
marknadskursen kan erbjuda.50 Vidare kan bolaget få en ny inriktning i och 
med kontrollägarskiftet, vilket de övriga aktieägarna inte nödvändigtvis 
samtycker till. Med ovanstående i minne var syftet vid införandet av bud-
plikten år 1999, och är alltjämt, att ge målbolagets övriga aktieägare en möj-
lighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.  
 
Budpliktsinstitutet kan sägas innehålla två olika delar. Den första delen ger 
aktieägarna en möjlighet att sälja sina aktier om de ej vill stanna kvar efter 
kontrollägarskiftet. Den andra delen stadgar att en förvärvare till en kon-
trollpost måste ge samma erbjudande till alla aktieägare. Denna föreskrift 
medför att han ej kan betala mer för den tidigare kontrollägarens aktier än 
för resterande aktieägares andelar. 
 
Huruvida budplikten är samhällsekonomiskt riktigt har diskuterats mycket. 
Argument som har framförts är bland annat följande: En kontrollerande mi-
noritetsaktieägare kan, vid en avsaknad av budpliktsregler, sälja sin andel 
till det pris som köparen är villig att betala. Vidare har köparen ej några 
skyldigheter att låta minoritetsaktieägare delta i kontrolltransaktionen. Där-
för genomförs dylika transaktioner då det är likvärdigt fördelaktigt för både 
köparen och målbolaget. Det är dock allmänt känt att minoritetsaktieägare ej 
är villiga att sälja sina aktier till ett mindre värde efter att transaktionen ge-
nomförts.51 Följaktligen tjänar köparen ej på att lägga ett frivilligt uppköps-
anbud på resterande aktier och kommer alltså endast att köpa så många akti-
er som behövs för att få kontroll. Ovanstående argumentkedja kan användas 
för att visa på att budpliktsregler behövs, då budgivaren annars ej skulle 
lägga ett bud på resterande aktier, helt enkelt därför att det inte är ekono-
miskt lönsamt. Ett motargument till detta är att om budplikt införs skulle 
förvärvet ej äga rum över huvudet taget då budgivaren ej längre tjänar på att 
lägga ett bud. Vidare kan sägas att budplikten har två motstående effekter. Å 
ena sidan förhindrar den alla värdeförminskande kontrollförändringar, vilket 
också medför att alla parterna tjänar på transaktionen. Budplikten tvingar 
också förvärvaren att internalisera alla negativa externaliteter som en för-
ändring i kontroll kan ha på aktierna ägda av en liten aktieägare. Slutsatsvis 
kommer den potentielle förvärvaren endas att köpa bolaget om kontrollför-
ändringen sker effektivt. Detta medför alltså att alla parter tjänar på att 
genomföra transaktionen så effektivt som möjligt. Å andra sidan kan bud-
pliktsinstitutet förhindra att ett värdehöjande kontrollförvärv äger rum, ef-
tersom förvärvaren helt enkelt inte kan anse sig ha råd att köpa alla aktier i 
målbolaget.52 Vilken av dessa effekter som dominerar vid en förvärvssitua-
tion är dock något doktrinen tvistar om. Det största diskussionsämnet i den 
svenska debatten har varit resonemanget om att ett kontrollägarskifte gene-
rellt sett medför negativa effekter för de kvarvarande aktieägarna. Argumen-

                                                 
50 SOU 1997:22, s. 288. 
51 Detta beror på det s.k. free-rider problemet, vilket denna uppsats ej har utrymme att be-
handla. 
52 Berglöf, Erik & Burkart, Mike: ”European takeover regulation”. I: Economic Policy, 
April 2003, s. 196. 
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tet har kritiserats så tillvida att det endast är ett ogrundat antagande att ett 
kontrollägarskifte skulle få negativa effekter samt att det under alla omstän-
digheter är orimligt att ålägga förvärvaren budplikt innan någon dylik nega-
tiv effekt påvisats.53  
 

4.3 Budpliktens subjekt 

Budpliktsreglerna, i NBK:s regler, skall tillämpas på utländsk, svensk, fy-
sisk eller juridisk person, vilken förvärvar aktier i ett noterat svenskt bolag. 
Detta innebär alltså att den som förvärvar aktier i ett utländskt bolag noterat 
på svensk marknadsplats ej blir budpliktig. Ej heller omfattas innehav avse-
ende aktier i ett svenskt bolag som uteslutande har sina aktier noterade på 
utländsk marknadsplats.54  
 

4.4 Förutsättningar för budplikt 

4.4.1 Budplikt vid direkt kontrollägarskifte 

I reglerna anges att den som innehar aktier representerande mindre än 30 
procent av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag (målbolaget) och genom 
köp, teckning, konvertering eller annat förvärv av aktier i bolaget uppnår en 
andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som uppgår till eller översti-
ger 30 procent, skall lämna ett offentligt erbjudande. Erbjudandet skall inne-
fatta samtliga innehavare av aktier och omfatta alla aktier i bolaget utom 
sådana aktier som innehas av bolaget självt eller dess dotterföretag. Vidare 
omfattar budplikten andra av bolaget utgivna finansiella instrument vilkas 
prissättning skulle kunna väsentligt påverkas av att noteringen av de aktier 
som omfattas av erbjudandet upphörde.55 Exempelvis skall erbjudandet om-
fatta instrument som kan konverteras till eller berättiga till nyteckning av 
sådana aktier, vilkas notering kan komma att upphöra genom erbjudandet.56 
Hur många aktier som förvärvats har ingen betydelse, det avgörande är om 
det totala röstetalet efter förvärvet uppgår till sagda nivå.57  
 
Budplikt uppstår också om någon erhåller 30 % eller mer av röstetalet i ett 
bolag, genom åtgärder från bolaget eller någon annan aktieägares sida och 
han därefter ökar sin röstandel genom förvärv av en eller flera aktier i bola-
get. Detta stadgande förklaras med att budplikt inte skall utlösas av åtgärder 
som vidtas av bolaget, som exempelvis inlösen av aktier, vilket kan resulte-
ra i att aktieägarens röstandel ökar. I det fallet har aktieägaren inte själv bi-
dragit till att hans röstetal ökat. Först när han, eller någon till honom närstå-
ende, aktivt bidrar till att öka sitt innehav blir han budpliktsskyldig.  

                                                 
53 SOU 1997:22, s. 298. 
54 NBK:s regler, I1 samt kommentaren till denna, s. 7. 
55 NBK:s regler, III1 st 1, s. 31. 
56 NBK:s regler, II9 samt kommentar till denna, s. 20-21. 
57 NBK:s regler, kommentar till III1, st 1, s. 31. 
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Den valda gränsen på 30 procent baseras på det erfarenhetsmässiga delta-
gandet58 på bolagsstämmor i svenska aktiemarknadsbolag samt det faktum 
att de länder vilka Sverige brukar jämföras med har fastslagit gränsen för 
när ett kontrollägarskifte sker till 30 procent av röstetalet för samtliga aktier 
i bolaget.59  
 
I och med den reviderade budpliktsgränsen har det bestämts att de ägare 
som, vid införandet av den nya regeln, ligger mellan 30 till 40 procent av 
rösterna i ett bolag omfattas av budplikten om de efter reglernas ikraftträ-
dande köper ytterligare en aktie i det aktuella bolaget.60 De ägare som, vid 
införandet av reglerna innehar över 40 % av röstetalet i bolaget drabbas 
dock ej av budplikt; ägaren ifråga kan ligga kvar vid den aktuella nivån eller 
öka sitt innehav i bolaget.  
 
Tilläggas bör att budplikt ej uppkommer då någon uppnått 30 procent eller 
mer av röstetalet för samtliga aktier efter fullföljande av ett offentligt erbju-
dande avseende samtliga aktier i bolaget.61 Alla aktieägare i målbolaget har 
vid en dylik situation redan haft möjlighet att överlåta sina aktier.  
 

4.4.1.1 Budplikt vid närståendeförhållande 
Även i fall då köparen ej ensam kommit upp i 30 procent av rösterna kan 
budplikt uppkomma. Reglerna stadgar att vid beräkning av förvärvarens an-
del i målbolaget skall till dennes innehav läggas aktier som innehas av nå-
gon som är närstående till denne. Med närstående menas: i) företag inom 
samma koncern som budgivaren, ii) make, registrerad partner eller sambo 
till budgivaren, iii) omyndigt barn till budgivaren som står under budgiva-
rens vårdnad eller, iv) någon med vilken budgivaren träffat en överenskom-
melse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt 
gemensam hållning i fråga om målbolagets förvaltning.62 Med den sista 
punkten menas exempelvis den situation då det finns en överrenskommelse 
mellan fysisk, eller juridisk, person om att under en längre tid (flera verk-
samhetsår) samordna utövandet av rösträtten vid val av i vart fall så många 
styrelseledamöter att dessa utgör en majoritet. Dock är bestämmelsen ej av-
sedd att förhindra tillfällig eller endast från tid till annan förekommande 
samverkan inför styrelseval eller andra stämmobeslut.63 Närståendebestäm-
melsen medför alltså att åtgärder vidtagna av någon eller några av de upp-
räknade subjekten får samma konsekvenser som om budgivaren själv hade 
vidtagit handlingen.  
 

                                                 
58 Då närvaron generellt sett är ganska låg på bolagsstämmorna kan en aktieägare som äger 
mindre än 50 procent av de röstberättigade aktierna erhålla kvalificerad majoritet och där-
med erhålla faktiskt kontroll.  
59 NBK:s regler, kommentar till III1, st. 1 s. 31.  
60 Se pressmeddelande från NBK. http://www.nbk.ihb.se (2003-08-30).  
61 NBK:s regler, III3., s. 31.  
62 NBK:s regler, I.3, s. 8-9 samt III1, s. 31.  
63 NBK:s regler, kommentar till I3., s. 9. 
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Om ett närståendeförhållande etableras och parternas sammanlagda innehav 
medför att nivån på 30 procent uppnås eller passeras medför detta inte i sig 
att budplikt uppstår. Dock förhåller det sig så att om någon av parterna i 
närståendeförhållandet därefter förvärvar en eller flera aktier i bolaget och 
därigenom ökar parternas sammanlagda röstandel så skall budplikt upp-
komma.64  
 

4.4.2 Budplikt vid indirekt kontrollägarskifte 

Med indirekta kontrollägarskiften menas den situation då ett moderbolag 
förvärvar aktier eller andelar i dess dotterbolag till en sådan omfattning att 
ett koncernförhållande uppstår och dotterföretaget i sin tur, ensam eller till-
sammans med någon bolaget närstående, redan innehar aktier i målbolaget. 
Om rösterna hos dotterbolagets samt moderbolagets aktier i målbolaget till-
sammans överstiger 30 procent kommer budplikt att uppstå.65

 
Bestämmelsen kan även tillämpas vid den situation att ett utländskt bolag 
köper mer än hälften av rösterna i ett svenskt eller utländskt bolag som i sin 
tur äger mer än 30 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag.66

 

4.5 Vederlag vid budplikt 

Reglerna stadgar att den som är underkastad budplikt alltid måste ge aktie-
ägarna en möjlighet att få sina aktier inlösta mot kontanter. Således skapas 
största möjliga frihet för aktieägarna. Budgivaren har dock möjlighet att 
också erbjuda vederlag i annan form men till samma värde.67  
 
För värdet på vederlaget gäller att köparen måste erbjuda det högsta pris 
som han, eller någon till honom närstående, har betalat för aktierna i fråga 
under en period om sex månader före erbjudandets offentliggörande.68  
 
Då gränsen för budplikt kan uppnås eller passeras genom att teckningsop-
tioner utnyttjas för teckning av aktier eller genom att konvertibler byts ut 
mot aktier gäller också följande: Vederlaget får i dylika fall inte understiga 
den genomsnittliga börskursen för aktien i fråga under de 20 börsdagar som 
föregått dagen för offentliggörande av att gränsen för budplikt uppnåtts eller 
passerats. Skulle dock priset ha varit högre under den sexmånadersperiod 
vilken gäller i övrigt blir detta pris bestämmande. Villkoren måste då anpas-
sas efter villkoren i föraffären (d.v.s. den affär som genomförts på annat 
sätt, samt innan det offentliga erbjudandet).69    

                                                 
64 NBK:s regler, III1 st. 3, s. 31.  
65 NBK:s regler, III2, s. 34. 
66 NBK:s regler, III2, s. 34. Detta beror på att moderbolag skall jämställas med, svenska 
och utländska, föysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag.   
67 NBK:s regler, kommentar till III5 st. 2, s. 36. 
68 NBK:s regler, kommentar till III5 st. 7, s. 37. 
69 NBK:s regler, kommentar till III5 st. 8, s. 37. 
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4.6 Budpliktens bortfallande 

Inom fyra veckor från det att budplikten uppstod har den budpliktige (eller 
någon till denne närstående) fortfarande en möjlighet att avyttra aktier så att 
innehavet inte längre representerar 30 procent eller mer av röstetalet för ak-
tierna i målbolaget, vilket följaktligen resulterar i att budplikten bortfaller. 
Även annan åtgärd, som exempelvis att stämpla om A-aktier till B-aktier, 
som resulterar i att innehavet minskar till under budpliktsgränsen, gör att 
köparen ej längre är budpliktig. Aktiemarknadsnämnden kan också, om sär-
skilda skäl föreligger, godkänna en längre tidsfrist.70 Ovanstående regler har 
tillkommit då en aktieförvärvare kan komma att omfattas av budpliktsreg-
lerna trots att han saknar ekonomiska möjligheter att lämna ett erbjudande 
till resterande aktieägare eller att han ej hade för avsikt att hamna i en bud-
pliktssituation.71   
 
En annan situation då budplikten bortfaller är den då kontrollägaren påkallar 
tvångsinlösen enligt Aktiebolagslagen.72 Dylik inlösen skall ske om ett mo-
derbolag förvärvar, på annat sätt än genom offentligt erbjudande, mer än nio 
tiondelar av totalantalet aktier hos dotterbolaget. Det förhåller sig dock så 
att om kontrollägaren inte påkallar tvångsinlösen kommer budplikten att 
kvarstå. Denna regel är till för att förhindra kringgåendemöjligheter samt att 
ge aktieägarna ett fullgott skydd.73

 

4.7 Dispens från budplikt 

Enligt NBK:s regler kan Aktiemarknadsnämnden meddela dispens från bud-
plikten. Möjligheten är av särskild betydelse för budplikten då Sverige har 
en koncentrerad ägarstruktur, vilket medför att gränsen för budplikt må-
hända överskrids mer än i länder med ett mer spritt ägande. Dispenspröv-
ningen skall ha sin utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna (d.v.s. att 
möjliggöra för övriga aktieägare att lämna bolaget då ett kontrollägareskifte 
ägt rum). Att just kontrollägarskiftet är av vikt beror på att ett dylikt de facto 
inte kan sägas ha skett, trots att bolaget fått en ny ägare med 30 procent av 
röstetalet. Nämnas kan omstruktureringsfall inom koncern samt vid genera-
tionsskiftesåtgärder på ägarsidan.74 Vidare kan nämnden, på begäran, be-
handla ett uttalande konfidentiellt, vilket kan gälla permanent eller under 
begränsad tid.  
 
Motiv för ett dispensbeslut föreligger normalt när innehavet uppkommit ge-
nom förvärv vartill aktieägaren i fråga inte aktivt medverkat, t.ex. arv eller 
gåva. Emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller 
                                                 
70 NBK:s regler, III3, s. 34-35. 
71 NBK, Kommentar till III3 st 1, s. 34. 
72 Se Aktiebolagslagen (1975:1385), 14 kap 31 §.  
73 NBK:s regler,  III3 samt kommentar till st 2, s. 35. 
74 NBK:s regler, kommentar till III1 st. 12, s. 33. 
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annan egendom eller är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag 
med betydande ekonomiska svårigheter kan också utgöra skäl för dispens. 
Vid ett beslut om dispens skall AMN göra en helhetsbedömning över huru-
vida dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse samt om detta intresse 
kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som 
budplikten innebär.75 Ytterligare skäl för dispens kan vara att det i bolags-
ordningen finns bestämmelser som begränsar antalet röster, vilka aktieägar-
na kan rösta för på stämman. Medför bestämmelsen att aktieägare, oavsett 
storleken på sitt aktieinnehav, inte kan utöva rösträtt för aktier represente-
rande 30 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget kan detta motivera dis-
pens från budplikten.  
 
Ett dispensbeslut innebär ej att aktieägare för all framtid är befriad från bud-
plikten. Det är endast för det förvärv, för vilket dispens söktes, som budplikt 
ej uppstår. AMN kan emellertid, då särskilda skäl föreligger, föreskriva att 
dispensen också omfattar ytterligare förvärv.76     
 

4.7.1 Aktiemarknadsnämndens budpliktspraxis 

År 2003 har ca åtta bolag, av nio sökande, fått dispens från budpliktsregler-
na. Emellertid skall tilläggas att 12 av 29 uttalanden har sekretessbelagts, 
vilket skapar ett visst mörkertal. Ett fåtal av dem som erhållit dispens har 
fått det i förening med villkor. Exempelvis beslutade nämnden i uttalande 
2003:16 att sökanden inom två år måste nedbringa sin röstandel i bolaget, 
med mera att budplikt annars skulle uppstå.77 Det senaste uttalandet gällde 
bolaget Nordstjernan. Bolaget hade ökat sitt aktieinnehav i KMT AB från 
38,4 % till 40,1 % genom teckning i en företrädesemission. Dispens söktes 
med anförande av att priset i ett erbjudande enligt budpliktsreglerna skulle 
komma att understiga marknadspriset. Att på detta sätt erbjuda aktieägarna 
ersättning långt under börskursen menade Nordstjernan ej gynna varken mi-
noritetsaktieägarna eller aktiemarknaden. Nordstjernan blev nekad dispens. 
Däremot undgår bolaget budplikt om det inom fyra veckor nedbringar rös-
tandelen till dess ursprungliga nivå.78 Det skall dock tilläggas att alla bolag 
som formellt söker undantag från budplikten brukar erhålla detta. Vad som 
allmänheten emellertid ej får se är de muntliga förfrågningar som inkommer 
till AMN. Ett negativt muntligt besked ger ingen ansökan.79   
 
Merparten av dispensbesluten har givits i enlighet med vad som sägs i 
NBK:s regler. Det verkar emellertid som om AMN tolkar NBK:s regler för-
hållandevis vidsträckt, särskilt vad gäller åtgärder då bolag är i ekonomiska 
svårigheter. Exempelvis kan andra åtgärder än emission, vidtagna för att 
göra en finansiell situation bättre, godkännas som dispensskäl.80 Vidare är 

                                                 
75 NBK:s regler, kommentar till III1, st. 13, s. 33.  
76 NBK:s regler, kommentar till III1, st. 15, s. 33. 
77 Se Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:16, ”Undantag från budplikt (CISL)” 
78 Se Dagens Industri, ”Nordstjernan nekas undantag från budplikt”, 2003-11-14. 
79 Se Svenska Dagbladet, ”Företag slipper lägga bud trots budplikt”, 2003-20-10. 
80 Se exempelvis AMN uttalande 2003:24, ”Undantag från budplikt (Countermine)”. 
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AMN ej särskilt utförligt vad gäller motiven till dess beslut. Vid en statistisk 
genomgång av situationer då dispens meddelas kan ses att flertalet ges då 
bolaget är i finansiella svårigheter i kombination med emission som ett led i 
rekonstruktion, apportemission vid förvärv samt emissionsgarantier.81   
   

4.8 Sanktioner vid brott mot budplikten 

4.8.1 Köpare bunden av Noteringsavtal 

Om bolagen har förbundigt sig att följa Noteringsavtalet hos Stockholms-
börsen eller hos NGM blir bolaget bundet av avtalsinnehållet. Vad gäller 
tvister om själva noteringsavtalet är rättsläget dock i flera avseenden oklart. 
Vad som måste bli utgångspunkten är att det rör sig om ett privaträttsligt 
avtal. Vid en dylik utgångspunkt kan talan mot beslut som gäller tillämp-
ningen av avtalet väckas vid allmän domstol.82  
 
Avnotering betraktas som den allvarligaste sanktionen mot ett börsnoterat 
bolag. Enligt 5 kap 4 § LBC kan en börs besluta om avregistrering av ett 
fondpapper om utgivaren begär det eller om han allvarligt åsidosatt sina för-
pliktelser enligt lag eller annan författning. Dylik avregistrering får dock ej 
ske om det är olämpligt från allmän synpunkt.83 Motsvarande regel finns i 
Noteringsavtalet punkt 5.84 Vid en avnotering skall de konsekvenser som en 
avnotering medför för bolaget och investerarna särskilt beaktas. En avnote-
ring av ett bolags aktier är en sanktion som många gånger drabbar aktieäga-
re utan inflytande hårdare än dem som gjort sig skyldiga till överträdelsen.85  
Detta beror på att insynen blir obefintlig samt svårigheter uppstår vad gäller 
att få till stånd en organiserad handel i bolagets aktier. Enligt 12 kap 2 § 
LBC kan ett bolag anföra besvär över beslut av en börs om avnotering av en 
aktie. Dylik talan skall väckas vid en tingsrätt inom tre månader från den 
dag då beslutet meddelades. Om talan ej väckts inom denna tid går rätten till 
talan förlorad.86  
 
Noteringsavtalet föreskriver att ett åsidosättande av börsens regler, vilket är 
mindre allvarligt eller ursäktligt, i stället för avnotering kan leda till vite el-
ler varning. Vite kan uppgå till motsvarande högst tio gånger den årsavgift 
som bolaget senast betalat till börsen. Om överträdelsen är mindre allvarlig 
kan börsen, i stället för att ålägga vite, utdela en varning.87 Vite är den nor-
                                                 
81 Se http://aktiemarknadsnamnden.se, ”Guide till nämndens uttalanden” (2003-09-23).  
82 Norberg, Claes, ”Börsens inregistreringskontrakt – en speciell form av avtal”, I: Han-
delsrättslig skriftserie nr 13, Institutionen för Handelsrätt, Lunds universitet 1998, s. 209 ff. 
83 Att börsen ej avnoterade ett bolag, eftersom det var olämpligt från allmän synpunkt sked-
de senast 1987. Fallet var Fermenta, vilket hade ett stort antal aktieägare. Fermenta blev 
dock, 1994, trots allt avnoterat.  
84 Enligt noteringsavtalet kan avnotering också ske om bolaget i väsentligt avseende inte 
längre uppfyller gällande krav för notering.  
85 Grundvall, m.fl., a.a., s. 128-129. 
86 Grundvall, m.fl., a.a., s. 131-132. 
87 Se noteringsavtalet punkt 5. 
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mala påföljden vid brott mot noteringsavtalet. Avregistrering betraktas van-
ligtvis som en extraordinär åtgärd, vilken endast har genomförts ett fåtal 
gånger.   
 
Det skall tilläggas att NBK:s regelverk ej innehåller några sanktionsregler, 
vilka börsen skulle kunna rätta sig efter.  
 
Det finns en situation då ett avtalsbundet bolag ej blir drabbat av sanktion 
vid brott mot budplikten. Denna uppstår då bolaget köper aktier i ett ut-
ländskt målbolag noterat på svensk börs. Detta beror på att dylika transak-
tioner är undantagna från budplikten enligt NBK:s regler.88

 

4.8.2 Ej avtalsbunden köpare samt köpare till utländskt 
målbolag noterat vid svensk börs 

Som ovan visats är det endast de bolag som är noterade vid börs som blir 
bundna av indirekt lagstadgad sanktion. En icke avtalsbunden köpare samt 
köpare som förvärvar aktier i utländskt målbolag noterat på svensk börs är 
dock som ovan nämnts ej berörd över huvud taget.  
 
Vid NBK:s senaste revision av reglerna infördes en regel som stadgar att 
budgivaren skall, både i prospektet89 samt pressmeddelande, ange att för er-
bjudandet gäller NBK:s regler samt Aktiemarknadsnämndens besked om 
tolkning och tillämpning därav.90 Detta innebär alltså att en budgivare som 
ej är bunden av noteringsavtalet tvingas att erkänna NBK:s regler. Vidare 
blir de också bundna av Aktiemarknadsnämndens uttalanden om reglernas 
tolkning och tillämpning i en viss fråga. Budgivaren blir bunden oberoende 
av om nämnden har uttalat sig på direkt begäran av budgivaren eller om ut-
talandet har gjorts i annat sammanhang men rör en tolkningsfråga som har 
omedelbar betydelse även för den aktuella situationen. Förutsättningen för 
bundenhet av dylika tolkningar är att dessa har offentliggjorts.91 Dock bety-
der denna nya regel mycket lite för budpliktsinstitutet. Det är med denna 
reglering som med reglerna om budplikt. De utgör endast ett självreglerande 
element utan någon rättsverkan. Vad som enligt lag skall tas upp i prospekt 
regleras i ABL, FFFS 1995:2192, Lag om börs- och clearingverksamhet samt 
Lag om värdepappersrörelse. Ingen av dessa lagar och föreskrifter stadgar 
att NBK:s regler angående budplikt skall följas. Sammantaget innebär ovan-
stående att lagen ej stadgar att budgivare måste införa en regel i prospektet, 
vilken stadgar att NBK:s regler skall följas. Vad som dock kan diskuteras är 

                                                 
88 NBK:s regler, kommentar till I1 st. 2, s. 7. 
89 Prospekt skall upprättas av köparen, dvs det erbjudande bolagets styrelse, i samband med 
erbjudandet. Det skall innehålla alla de upplysningar som behövs för en allsidig bedömning 
av erbjudandet. Se Afrell, Lars mfl, a.a., s. 245. 
90 NBK:s regler, bilaga 1, s. 48. 
91 NBK:s regler, kommentar till II3, s. 13.  
92 Dessa föreskrifter har utgivits till följd av ett EG-direktiv. Föreskrifterna anger vad ett 
prospekt skall innehålla. Föreskrifterna gäller dock inte innehållet i alla slags prospekt; vi-
dare ligger föreskrifterna i stort sätt på EG-direktivets miniminivå. 
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om budgivaren blir bunden av NBK:s regler genom att faktiskt föreskriva 
detta i prospektet. Hypotetiskt sett skulle man kunna se prospektet som ett 
anbud, vilket i sin tur medför en civilrättslig bundenhet.93 Detta då anbud 
betraktas som bindande. Dock har budgivaren, som påpekats tidigare, ej nå-
gon skyldighet att införa en dylik regel i prospektet. Vad som emellertid är 
det mest väsentliga är det faktum att kravet på att utforma prospekt förhål-
landevis sällan uppstår innan budplikt uppstår. Detta medför i sin tur att den 
nya prospektregeln i princip ej har någon reell inverkan på sanktionsmöjlig-
heter vid ett brott mot budplikten.  
 
En budpliktsbrytande köpare kan i princip endast drabbas av en form av på-
följd. Denna utgörs av vad som kallas ”The Cold shoulder”. Cold shoulde-
ring innebär i generella termer att marknaden kan vända ett regelbrytande 
bolag ryggen, vilket exempelvis kan leda till att bolaget får svårigheter att 
hitta banker och värdepappersbolag som är villiga att hjälpa till med affärer 
på aktiemarknaden. Som ett led i detta förfarande kommer det regelbrytande 
bolaget förmodligen också att drabbas av generell badwill från andra bolag. 
Att denna form av sanktion kan vara effektiv beror på att värdepappers-
marknaden präglas av täta affärsmässiga kontakter mellan ett stort antal ak-
törer där ofördelaktiga omdömen kan spridas snabbt. En negativ offentlig 
reaktion på ett avvikande beteende kan måhända höja den branschinterna 
eller företagsinterna kontrollnivån. Det finns en väl utbredd ovilja mot of-
fentlig rannsakan, vilket är ett starkt skäl till varför denna typ av sanktion 
kan fungera.94 Erfarenheter från Storbritannien visar att ”the cold shoulder” 
kan vara minst lika effektiv som formella sanktioner för att åstadkomma re-
spekt för budpliktsreglerna. Förutom bolagen och dess branschorganisatio-
ner står massmedia som en viktig kontrollant för att reglerna följs. Via jour-
nalistiken granskas företagens göranden och låtanden noga och ges omedel-
bara reaktioner om dess förehavanden skulle uppfattas som bristfälliga. Den 
redogörelse massmedia gör av de finansiella förhållandena kritiseras dock 
ofta för att vara ytliga, mindre sakliga samt i vissa fall missvisande. Även 
om så är fallet medför bevakningen att en offentlig granskning samt debatt 
skapas, vilket i förlängningen bör vara av godo.  
 
I rättssäkerhetens namn är det självklart att regler som ej utgör lag eller för-
fattning ej är bindande. Följaktligen leder en överträdelse av dylika regler ej 
till skadeståndsansvar. Finansinspektionens sanktionsmöjligheter sträcker 
sig ej till att innefatta överträdelser av regler och allmänna råd utfärdade av 
marknadens aktörer. Även om FI törhända övervakar efterlevnaden av själ-
regleringen kan de ej vidta formella sanktioner.95 Allmänna råd har enligt 
förarbetena till ABL närmast karaktären som sedvanerätt. Det går att utläsa 
att allmänna råd liksom föreskrifter kan betecknas som regler, och att skill-
naden dem emellan består i att föreskrifter i princip är bindande för myn-
digheter och enskilda, dvs. anger vad dessa skall iaktta och vad följden blir 

                                                 
93 Se Avtalslagen (1915:218), 1 kap 1 §. 
94 Jansson, Per-Ola, a.a., s. 86. 
95 Sandeberg, af, Catarina, a.a., s. 39. 
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om uppställda regler inte följs, medan allmänna råd anger hur någon kan 
eller bör handla i en viss situation.96

 
Vid en culpabedömning enligt skadeståndslagen97 kan måhända NBK:s reg-
ler om budplikt spela en viss roll. HD har i rättsfallet NJA 1995 s. 693 slagit 
fast att allmänna råd kan ha betydelse vid en vårdslöshetsbedömning. HD 
fastställer att: ”Eftersom allmänna råd principiellt sett saknar bindande ver-
kan kan enbart det förhållandet att de inte har följts i ett visst fall inte grun-
da skadeståndsskyldighet.” Allmänna råd kan emellertid allt efter sin karak-
tär ha betydelse för en bedömning av om omständigheterna i ett fall är såda-
na att skadeståndsgrundande vållande skall anses föreligga. Sålunda kan den 
som har följt ett exempel i allmänna råd ofta bedömas ha handlat med till-
börlig aktsamhet, medan det kan ligga nära till hands att anse att den som 
har avvikit från ett rekommenderat handlingssätt har gjort sig skyldig till 
vårdslöshet. Särskild betydelse kan vidare tillmätas det förhållandet att de 
allmänna råden har utfärdats av en myndighet som ett led i tillsynsverksam-
het. Ytterligare en faktor av vikt kan vara att de allmänna råden ger uttryck 
för en etablerad eller önskvärd branschsedvänja.98 Detta resonemang inne-
bär följaktligen att allmänna råd kan ha betydelse för culpabedömningen om 
de ger uttryck för en ”etablerad eller önskad sedvänja”, vilket i sin tur kan 
verka ansvarsgrundande. Ett rättsfall som bekräftar ovanstående är det nyli-
gen avkunnade T 1419-01 (2003-10-21) från Lidköpings Tingsrätt. I domen 
stadgas att svaranden (bank) förfarit oaktsamt genom att inte, innan affärer 
med vissa värdepapper inleddes, informera käranden (kund) om riskerna 
med dylik handel. I domskälen nämns både NJA 1995 s. 693 samt FFFS 
1998:2199. Huruvida ovanstående praxis är applicerbart på brott mot bud-
plikten är dock, enligt min mening, tvivelaktigt.  
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att bolag som ej är bundna av Stock-
holmsbörsens noteringsavtal ej kan komma att drabbas av sanktion vid ett 
brott mot budplikten. Det faktum att målbolaget är registrerat vid börsen har 
ej någon betydelse, eftersom det är förvärvaren som är reglernas subjekt. 
Vidare intar utländska bolag en särställning, eftersom reglerna stadgar att 
dess aktier vid en notering på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats 
ej blir föremål för det svenska budpliktsinstitutet. Det är alltså fritt fram att 
köpa 30 procent eller mer av det totala röstetalet i ett utländskt bolag noterat 
på svensk börs utan att behöva lägga bud på resterande aktier. I detta fall 
kan aktieköp således ske trots att förvärvaren är bunden av börsens noter-
ingsavtal.  
 
 

                                                 
96 Sandeberg, af, Catarina, a.a., s. 38. 
97 Skadeståndslag (1972:207). 
98 NJA 1995:693 s. 705-706. 
99 Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden.  
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5 Internationell jämförelse 

5.1 Varför internationell jämförelse? 

Nästan alla länder i den Europeiska gemenskapen har infört någon form av 
budplikt, antingen genom självreglering eller genom lag. Det är endast själ-
va utformningen som skiljer nationerna åt.  
 
Storbritannien har den mest extrema formen av budpliktsregler, vilka effek-
tivt försvårar ett uppköpande av kontrollblock. Det kontinentala Europas 
regler är typiskt sett mindre krävande. Antingen erhåller köparen ett prisav-
drag eller är det stadgat om restriktioner i det antal aktier köparen är tvung-
en att köpa.100 Av de europeiska länderna har jag valt att närmare undersöka 
budpliktsinstitutet i Storbritannien, Tyskland, Norge, Finland och Danmark. 
Skälet till valet av länder beror på Storbritanniens och Tysklands diametralt 
olika företagskultur, samt det faktum att Sverige har utformat sin reglering 
med Storbritannien som förebild. De nordiska länderna valdes då det är des-
sa länder som, förutom Tyskland, Sverige har mest samröre med, såväl sam-
arbetsmässigt som konkurrensmässigt.   
  

5.2 Storbritannien 

Det regelverk som reglerar budplikt är, som ovan nämnts, ”The City Code 
on Takeovers and Mergers” (the City Code). Liksom i Sverige tillhör dessa 
regler den självreglerade delen av värdepappersmarknaden. The City Code 
består av tio allmänna principer, vilka i huvudsak definierar vad god sed är i 
relation till regelverket. Förutom principerna består koden också av 38 
stycken regler. Vissa av dessa är att betrakta som tillämpningsregler för 
principerna, medan andra reglerar specifika delar av budprocessen.101 För 
administreringen av the City Code står ”The City Panel on Takeovers and 
Mergers” (Panelen). Panelen instiftades år 1968 av den engelska central-
banken och består av företrädare från alla de stora affärs- och finansinstitu-
tionerna. Panelen arbetar på vardagsbasis genom dess verkställande organ, 
”The Executive”, vilket har till uppgift att genomföra utredningar, övervaka 
relevanta uppköp, ge råd, tolka koden samt utfärda domar baserade på speci-
fika fall.102 The Executive’s ”domar” kan sedermera överklagas till Pane-
len.103  
 

                                                 
100 Berglöf, Erik & Burkart, Mike, a.a., s. 186. 
101 Davies, L., Paul, Gower’s Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell, Lon-
don, 1997, sjätte upplagan, s. 778. 
102 The City Code, Introduktion 2 b. 
103 The City Code, Introduktion 3 c.  

 26



5.2.1 Budpliktsinstitut 

Vid ett avgörande om vilka bolag som the City Code är tillämplig på är det 
det bolag, i vilket ägarförhållandet kan komma att ändras, som är rele-
vant.104  Reglerna är tillämpliga på alla noterade och onoterade publika akti-
ebolag105, samt även privata dylika som under de senaste tio åren har haft 
något publikt samröre. Bolagen skall vidare betraktas som hemmahörande106 
antingen i Storbritannien, Isle of Man eller på Kanalöarna.107 Med detta me-
nas att bolaget skall vara införlivat i någon av dessa jurisdiktioner samt ha 
antingen sitt huvudkontor eller sin företagsledning108 placerat där.109 Vid en 
jurisdiktionskrock skall bolaget ta kontakt med Panelens styrelse, vilken i 
sin tur ger vägledning för hur problemet skall lösas.110

 
Budpliktsinstitutet finns i den tionde allmänna principen samt i regel nr nio. 
Den tionde principen stadgar att när kontroll över ett bolag förvärvats skall 
vanligtvis ett bud läggas till övriga aktieägare i bolaget. Principen utvecklas 
i regel nio, vilken föreskriver följande:  
 

”When any person acquires, whether by a series of transactions 
over a period of time or not, shares which (taken together with 
shares held or acquired by persons acting in concert with him) 
carry 30% or more of the voting rights of a company […] such 
person shall extend offers […] to the holders of any class of eq-
uity share capital111 whether voting or non-voting and also to 
the holders of any class of voting non-equity share capital in 
which such person or persons acting in concert with him hold 
shares”.112

 
Även de personer som själva, eller tillsammans med någon som agerar i 
samförstånd med denne, innehar inte mindre än 30 procent och inte mer än 
                                                 
104 The City Code, Introduktion 4 a.  
105 Eng: ”Listed or unlisted public company” (public company = bolag vars aktier får utbju-
das till allmänheten). 
106 Eng: ”Be considered resident” 
107 Cane, Leon, Guide to Company Law, andra upplagan, CCH Edition Limited, 1987, s. 
177. 
108 Eng: Central management.  
109 Rabinowitz, L.(ed), Weinberg & Blank on Takeovers and Mergers, Thomson Sweet & 
Maxwell, London 1989, femte upplagan, s. 4008, 4-1006.  
110 The City Code, Introduktion 4 c. 
111 ”The issued share capital of a company, excluding any part which, neither as respects 
divident nor as respects capital, carries any right to participate beyond a specific amount in 
a distribution”. Se: Curzon, L.B., Dictionary of law, fjärde upplagan, Pitman publishing 
1994. 
112 Författarens översättning: När en person, eller någon som agerar i samförstånd med 
denne, förvärvar 30 procent eller mer av röstetalet i ett bolag skall denne framföra ett er-
bjudande. Detta erbjudande skall, oavsett om aktierna förvärvats genom en serie av trans-
aktioner eller inte, erbjudas alla innehavare av ”equity share capital” (se not 111) utan 
hänsyn till om dessa har rösträtt. Även innehavare av röstberättigade aktieklasser med ” 
non-equity share capital”, i vilken dylik person, eller person som agerar i samförstånd med 
denne, äger aktier skall erhålla ett köpeerbjudande.   
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femtio procent av rösterna i bolaget och som inom en 12 månaders period 
förvärvar fler aktier, vilka medför en ökning av det procentuella innehavet 
av rösterna, skall träffas av budplikt.113  
 
Vad som avses med ”personer som agerar i samförstånd” definieras i the 
City Code’s kapitel om definitioner samt i regel 9.1. Enligt kodens defini-
tion omfattar ”personer som agerar i samförstånd” personer som i enlighet 
med en överrenskommelse eller genom samförstånd (formellt eller infor-
mellt), aktivt samarbetar, genom att någon av dem förvärvar aktier i målbo-
laget med syfte att uppnå eller konsolidera kontroll i bolaget. Om ej motsat-
sen bevisas skall följande personer anses agera i samförstånd: i) ett bolag 
och dess moderbolag, dotterbolag samt intressebolag, ii) ett bolag och dess 
styrelse, iii) ett bolag och något av dess pensionsfonder, iv) en fondförvalta-
re och investmentbolag, aktiefond eller annan person, vilkas investeringar 
dylik fondförvaltare förvaltar på regelbunden basis.114     
 
Vederlaget som skall erbjudas resterande aktieägare är det högsta pris, vil-
ket budgivaren eller person som agerat i samförstånd med denne, har betalat 
för aktier under de föregående tolv månaderna innan budplikten uppstod. 
Panelen har befogenhet att ge dispens från ovanstående ”högsta pris”-regel.  
Budgivaren måste vidare kunna erbjuda vederlaget i kontanter.115  
 
För innehav samt förvärv under 30 procent men över femton har brittisk 
självreglering även skapat ”The Rules Governing Substantial Acquisitions 
of Shares” (SAR). Dessa utformades under åttiotalet, då den brittiska börsen 
utsattes för flertalet ”dawn raides”116. Dylika företeelser bedömdes som 
oönskade eftersom: i) Identiteten på förvärvaren oftast förblev hemlig, samt, 
ii) det var uppenbart att endast ett fåtal av aktieägarna tjänade på att avyttra 
sina aktier.117 Den grundläggande likabehandlingsaspekten var en avgöran-
de faktor till att SAR skapades. Regelverket innebär att en person, under en 
sju dagars period, ej får förvärva aktier vilka representerar tio procent eller 
mer av röstvärdet, om det totala innehavet efter förvärvet överstiger femton, 
men är mindre än 30 procent.118    
 

5.2.2 Sanktion 

The City Code är direkt knuten till Sveriges motsvarighet till Finansinspek-
tionen, nämligen ”Financial Services Authority” (FSA), vilken i sin tur är 
bunden av ”the Financial Services and Markets Act (2000)” (FSMA). I 
FSMA del VI, 119-122 görs en uttrycklig hänvisning till the City Code, vil-

                                                 
113 The City Code, regel nr 9. 
114 The City Code, Definitioner.  
115 Rabinowitz, L.(ed), a.a., s. 4239, 4-8006. 
116 Med ”dawn raid” menas den situation då en köpare, på bara några minuter köper upp 
mindre än 30 procent (men dock en signifikant del) av ett noterat bolag. Se Morse, Geof-
frey, Charlesworth & Morse Company Law, London, Sweet & Maxwell 1995, s. 840. 
117 Morse, Geoffrey, a.a, s. 840. 
118 The Rules Governing Substantial Acquisitions of Shares, regel 1. 
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ket innebär att denna är direkt sanktionerad i lag. Vidare stadgar del X, kap 
I, 143 att FSA har rätt att utdöma sanktioner vid brott mot the City Code. 
Det krävs alltså inte att det regelbrytande bolaget är bundet via avtal med 
börsen för att bli drabbat av påföljd. Dock krävs det att bolaget är auktorise-
rat genom FSMA för att kunna ådra sig sanktion. Bolag som skall vara auk-
toriserade genom FSMA är exempelvis de bolag som driver bank- och fi-
nansieringsverksamhet, värdepappersrörelse och försäkringsrörelse.119  
 
FSA har alltså bemyndigats med kapaciteten att utdöma sanktioner mot de 
bolag som är auktoriserade genom FSMA. Då ett dylikt bolag har brutit mot 
the City Code eller mot något av panelens utlåtanden kan panelen underrätta 
FSA om detta. FSA kan sedermera utdöma böter, dra tillbaka auktorisering, 
utfärda offentlig kritik, eller påbjuda föreläggande om restitution. Beslut fat-
tade av FSA kan överklagas till ”The Financial Services and Markets Tribu-
nal”.120 FSA kan även, efter anmodan av Panelen, ingripa mot en individ, 
som har egenskapen av en ”godkänd person”121 (exempelvis en styrelsele-
damot i ett auktoriserat bolag).122 Vidare ställer FSA som krav att ett aukto-
riserat bolag ej får handla eller fortsätta att handla för någon person som 
bryter mot reglerna, eller för vilken misstanke finns att denne ej kommer att 
handla i enlighet med dessa. Vidare är det stadgat att då en person blivit 
upptagen på den lista som publiceras av Panelen, vilken namnger dem som 
kan tänkas bryta mot the City Code, förväntar sig FSA att ett auktoriserat 
bolag ej skall handla för en dylik persons räkning.123 Vid ett första påseende 
kan det synas som om det är förhållandevis få som kan drabbas av lagstad-
gad sanktion från FSA. Dock förhåller det sig så att för att kunna utföra ett 
uppköp i Storbritannien måste en lekman använda sig av en auktoriserad 
person som mellanhand och som ovan visats har FSA jurisdiktion över des-
sa. Om lekmannen ej använder sig av en mellanhand är det med största san-
nolikhet så att denne gör sig skyldig till ett brott.124  
 
Även Panelen har vissa befogenheter att utdöma påföljder. Dock är dessa ej 
rättsligt bindande. Påföljderna varierar från milda varningar till offentliga 
reprimander125. I extrema fall kan Panelen, som ovan anförts, vidarebefordra 
saken till FSA eller till annat institut, vilken kan utdöma passande sanktion. 
Exempelvis kan rapportering ske till börsen, vilken i sin tur kan meddela 
påföljd.126 Börsen har även rätt att utdöma fåföljd utan att rapportering har 
skett från Panelen. Börsen har, liksom dess svenska motsvarighet, ett noter-
ingsavtal, vilket de noterade bolagen skall följa. Enligt avtalet skall reglerna 
i the City Code följas. Disciplinära åtgärder som kan vidtas är bland annat 

                                                 
119 FSA Handbook,  se: http://www.fsa.gov.uk/handbook/hbk_glossary.  
120 Se FSMA, Introduction and general note, ”the Financial Services Authority”.  
121 Eng: approved person. 
122 The City Code, Introduktion 1c. 
123 The City Code, Introduktion 1 c st. 3. 
124 Slaughter, Munoz, Carlos, ”Rights offerings, Takeovers and U.S. Shareholders: part 2”, 
I: Company law 2002, 23 (3), 72 – 83.  
125 Eng: public reprimands.  
126 The City Code, Introduktion 3 d. 
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böter, avnotering samt offentlig reprimand.127 Vidare har både den brittiska 
regeringen samt andra reglerande organ anfört att de som ämnar ägna sig åt 
affärer på värdepappersmarknaden i Storbritannien skall iaktta ”high busi-
ness standard”, dvs. följa the City Code.128  
 
Vad anbelangar övervakning och kontroll gäller följande: Panelen samarbe-
tar med regleringsinstitut, såsom Departementet för Handel och Industri, 
Londonbörsen, FSA, Englands centralbank samt OFEX. Samarbetet innebär 
en ömsesidig utbyte av information samt, då det är passande, avläggande av  
rapport om brott mot the City Code till lämpligt institut. Panelen deltar ock-
så vid övervakning av affärer tillsammans med Börsen. Vidare fordrar FSA 
att investmentbolag129 skall samarbeta med Panelen vid undersökningar 
samt utredningar. Enligt ”the Companies Act 1985” samt FSMA är Panelen 
också utsett att motta information om föreskrifter, vars yppande annars är 
under restriktioner enligt lagstiftning.130 Panelen har vidare befogenhet att 
meddela dispens från budpliktsreglerna. Detta är dock något som görs 
mycket restriktivt.131   
 

5.3 Tyskland 

Den 15 november 2001 lagstiftade det tyska parlamentet om en ny takeover- 
lag, vilken har fått namnet Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, 
(WpÜG). Denna lag ersatte den av självreglering skapade Übernahme-
Kodex. Den sistnämnda hade visat sig förhållandevis tandlös då det överva-
kande institutet kunde räkna till 25 fall, på tre år, där den nya majoritetsak-
tieägaren nonchalerat koden samt budplikten. Två faktorer förmådde Tysk-
land att slutligen befästa reglerna i lag. För det första det fientliga överta-
gandet av det tyska teleföretaget Mannesmann AG av det brittiskbaserade 
bolaget Vodafone AirTouch.132 För det andra den genomförda ändringen i 
Tysklands skattelagstiftning, vilken syftar till att göra den tyska marknaden 
mer attraktiv i det att banker samt andra som innehar aktier långa perioder 
inte, vid en försäljning, skall drabbas av kapitalvinstbeskattning.133 Lagänd-
ringen medförde dock att Tyskland blev mer känsligt för fientliga företags-
förvärv, vilket lagstiftaren ville förhindra.  
 
WpÜG är tillämplig på alla erbjudanden om aktieförvärv som görs på note-
rade aktiebolag i Tyskland. Reglerna är dock ej tillämpliga på bolag som ej 
                                                 
127 Rules of the London Stock Exchange, Compliance procedures. 
128 Eng: ”It has, however, been acknowledged by both government and other regulatory 
authorities that those who seek to take advantage of the facilities of the securities markets 
in the United Kingdom should conduct themselves in matters relating to takeovers in 
accordance with high business standards and so according to the Code”. 
129 Eng: Investment bussineses.  
130 The City Code, Introdukton 2 c. 
131 Slaughter, Munoz, Carlos, a.a., s. 72 – 83. 
132 Mennicke, Petra: ”A new takeover regime for Germany: The Act on Acquisitions of 
securitites and takeovers”, I: Company Lawyer, 2003 24(1), 26-32. 
133 Krause, Nils: ”Germany: The new german takeover law, I: Company Lawyer 2002, s. 
319-324. 
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är registrerade i Tyskland.134 Detta innebär både att ett svenskregistrerat bo-
lag kan ha alla sina aktier noterade på tysk börs utan att drabbas av de tyska 
reglerna, samt att ett tyskregistrerat bolag med alla aktier noterade utom-
lands måste följa reglerna. Budgivaren definieras som en person som, ensam 
eller tillsammans med annan, antingen lägger ett bud, har intentionen att 
lägga ett bud, eller är tvungen att lägga ett bud.135

 

5.3.1 Budpliktsinstitutet 

Budplikten regleras i WpÜG:s kap 4 och 5 §§ 29-39. Den relevanta tyska 
lagtexten ser ut som följer: 
 

Kap 5 § 39 st 2: Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Ab-
gabe eines Angebots. Der Bieter hat innerhalb von vier Wochen 
nach der Veröffentlichung der Erlangung der Kontrolle über eine 
Zielgesellschaft der Bundesanstalt eine Angebotsunterlage zu ü-
bermitteln und […] ein Angebot zu veröffentlichen.136  
 
Kap 4 § 29: Kontrolle ist das Halten von mindestens 30 Prozent 
der Stimmrechte an der Zielgesellschaft137. 

 
I kap 4 § 30 stadgas att det inte enbart är budgivarens aktier som räknas vid 
en beräkning om budplikt skall uppkomma utan även:  
 

”i) die einem Tochterunternehmen des Bieters gehören,  ii) die 
einem Dritten gehören und von ihm für Rechnung des Bieters 
gehalten werden, iii) die der Bieter einem Dritten als Sicherheit 
übertragen hat, es sei denn, der Dritte ist zur Ausübung der 
Stimmrechte aus diesen Aktien befugt und bekundet die Absicht, 
die Stimmrechte unabhängig von den Weisungen des Bieters aus-
zuüben, iv)an denen zugunsten des Bieters ein Nießbrauch bestellt 
ist, v)die der Bieter durch eine Willenserklärung erwerben kann, 
vi) die dem Bieter anvertraut sind, sofern er die Stimmrechte aus 
diesen Aktien nach eigenem Ermessen ausüben kann, wenn keine 
besonderen Weisungen des Aktionärs vorliegen”.138  
 

                                                 
134 Se WpÜG, 2 § 3 st. 
135 Se WpÜG, 2 § 4 st.  
136 Författarens översättning: ”Förpliktelse att offentliggöra samt avgiva anbud. Budgiva-
ren har fyra veckor, från det att kontroll över bolaget uppnåddes samt offentliggjordes, att 
till ett statligt institut meddela anbudsunderlag samt offentliggöra anbudet.”   
137 Författarens översättning: ”Kontroll uppnås vid innehav av minst 30 % av rösträtterna i 
målbolaget.”  
138 Författarens översättning: ”i) Dotterbolagets, ii) aktier som ägs av någon som håller 
dem för budgivarens räkning, iii) aktier som är tilldelade tredje man som säkerhet, iv) akti-
er för vilka en nyttjanderätt finns för budgivaren, v) aktier som kan förvärvas av budgiva-
ren genom en viljeförklaring, samt, vi) aktier som är anförtrodda budgivaren (under förut-
sättning att denne kan utnyttja rösträtten) ”, se också: Krause, Nils, a.a., s. 319-324. 
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Budgivarens dotterbolag skall jämställas med budgivaren vid en beräkning 
enligt reglerna ovan.139 Budet skall ges till alla målbolagets aktieägare.  
 
Vad anbelangar vederlag för aktierna gäller att budgivaren kan välja hur han 
vill betala för aktierna. Antingen genom kontanter, denominerade i Euro, 
eller med aktier. I det senare fallet gäller att aktierna måste vara noterade på 
en auktoriserad marknadsplats.140 Budgivaren måste dock erbjuda kontanter 
om denne inom en tre månaders period innan det att budplikten uppstod 
köpt aktier, mot kontanter, motsvarande fem procent av aktierna eller röst-
värdet i målbolaget. Vidare skall kontanter erbjudas om budgivaren mot 
kontanter förvärvat en procent av aktierna i bolaget under själva budproces-
sen. Priset som skall erläggas är det högsta pris som erlagts inom en tre må-
nadersperiod innan det att budplikt uppstod. I annat fall skall vid en beräk-
ning hänsyn tas till det medelpris som betalats för målbolagets aktier under 
en tre månadersperiod.141    
 
Undantag från budplikt regleras i WpÜG § 36. Paragrafen stadgar att för-
ändringar i ägarförhållande genom bl.a. arv, gåva mellan makar eller lev-
nadspartner, förändringar i bolagsstruktur samt omstruktureringar inom en 
koncern, ej skall utlösa budplikt. 
 
Övervakande samt dispensgivande institution är Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht142 (BaFin). Enligt 40 § WpÜG har BaFin erhållit 
långtgående befogenheter vad gäller undersökning. Institutet har rätt att be-
gära att få utlämnat information och dokument från målbolaget, dess aktie-
ägare, dess tidigare aktieägare samt befintliga investmentbolag. BaFin har 
vidare befogenhet att meddela dispens om det är uppenbart att förvärvaren, 
av någon orsak, ej kommer att kunna utöva faktisk kontroll över bolaget el-
ler om budplikten skulle få förödande konsekvenser för förvärvaren.143   
 

5.3.2 Sanktion 

BaFin har blivit bemyndigad att utdöma sanktioner till de bolag som bryter 
mot WpÜG. Vilka sanktioner som finns att tillgå enligt lagen regleras i §§ 
59-62 WpÜG. Ett bolag kan bland annat bli dömt till att betala böter till ett 
belopp upp till en miljon euro, samt gå miste om de förvärvade aktiernas 
rösträtt under den period då bolaget ej uppfyller kraven i lagen.144 Det för-
håller sig alltså så att budpliktsbrytande bolag ej får nyttja sin rösträtt för de 
aktier denne äger så länge han ej lägger ett regelrätt bud på resterande akti-
er.  
 

                                                 
139 Krause, Nils, a.a., s. 319-324. 
140 Se WpÜG, 31 § 2 st.  
141 Krause, Nils, a.a., s. 319-324. 
142 Eng: The Federal Financial Supervisory Authority. Den svenska motsvarigheten är Fi-
nansinspektionen.   
143 Mennicke, Petra, a.a., s.26-32. 
144 Se WpÜG, 60 § respektive 59 §. 
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Sanktionsbesluten kan överklagas till das Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main145 inom en månad från det att beslutet tagits. Motivet bakom den be-
gränsade överklagandetiden är att lagstiftaren ansåg att en alltför lång dom-
stolsprocess skulle vara förödande för en lyckad företagsövertagande, för 
vilket en snabb och effektiv uppgörelse är av yttersta vikt. Das Oberlandes-
gericht är den enda och slutgiltiga instansen.146  
 

5.4 Norden 

Den nordiska värdepappersmarknaden är intimt sammanknuten genom di-
verse samarbeten. Börser i Sverige, Norge, Island och Danmark arbetar ge-
nom den gemensamma NOREX-alliansen147. Detta är en allians, vilken ger 
tillgång till 80 procent av den nordiska aktiemarknaden. Alliansen har ett 
gemensamt system för aktiehandel, harmoniserade regelverk samt harmoni-
serade krav på handel och medlemskap mellan de deltagande länderna. På 
liknande sätt har den Finska börsen slutit sig till den Svenska genom HEX 
Integrated Markets148, vilken i sin tur ger tillgång till aktiemarknaden i Fin-
land, Tallin samt Riga. I skrivandes stund pågår förhandlingar om att HEX 
Integrated Market skall bli medlem i NOREX-alliansen. De Nordiska bör-
sernas gemensamma mål är att skapa en fullständigt integrerad nordisk och 
baltisk värdepappersmarknad och därmed öka den nordiska regionens kon-
kurrenskraftighet.149    
 
På den nordiska marknaden sker det, vid en jämförelse, förhållandevis få 
offentliga samt fientliga företagsförvärv. Dock har alla nedanstående jäm-
förda länder förutom Sverige infört, i lag stadgade, regler om detta. Vidare 
har Danmark, Norge och Finland samtliga lagfäst sina respektive regler om 
budplikt. Reglerna är dock stundtals relativt olika. 
 

5.4.1 Danmark 

Det regelverk som reglerar offentliga företagsförvärv i Danmark är Lov om 
værdepapirhandel (VHL)150, vilken trädde ikraft 1996. Denna lag är till stor 
utsträckning en ramlag, vilken kompletteras med föreskrifter. Dessa före-
skrifter fastställs sedan av Fondsrådet151, börsen eller annan auktoriserad 
marknadsplats.152 Innan VHL:s tillkomst fanns det endast börsetiska regler 
utgivna av Köpenhamns fondbörs.  
 

                                                 
145 Ung. Hovrätten i Frankfurt. 
146 Mennicke, Petra, a.a., s. 26. 
147 Se http://www.nordic-exchanges.com.  
148 Se http://www.omhex.com.  
149 Se Pressmeddelande från Stockholmsbörsen, 2003-12-03, (www.stockholmsborsen.se). 
150 Lov om vaerdepapirhandel mv. No. 1072, 1995. 
151 Fondsrådet är ett oberoende råd, som har till uppgift att verka för en fungerande värde-
pappersmarknad. 
152 Werlauff, Erik, Børs- og kapitalmarkedsret, andra upplagan, Danmark 2000, s. 37. 
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Reglerna är tillämpliga på aktier utfärdade av danska eller utländska bolag, 
förutsatt att dessa är noterade på den danska börsen eller en dansk auktorise-
rad marknadsplats.153  
 

5.4.1.1 Budpliktsinstitutet 
Budpliktsreglerna finns i Paragraferna 31 samt 32 i VHL samt i en kungö-
relse utfärdad av Fondsrådet: Overtagelsesbekendtgørelsen. Paragraf 31 i 
VHL stadgar att om ett aktieinnehav i ett bolag, vilket är börsnoterad eller 
noterad på en auktoriserad marknadsplats, blir direkt eller indirekt förvärvat, 
måste förvärvaren erbjuda sig att förvärva alla resterande aktier till identiska 
betingelser om förvärvet innebär att förvärvaren:  
 

i) kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i sel-
skabet, ii) får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selska-
bets bestyrelsesmedlemmer, iii) får ret til at udøve en bestem-
mende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne el-
ler aftale med dette i øvrigt, iv) på grundlag af aftale med andre 
aktionærer kommer til at råde over flertallet af stemmerettighe-
derne i selskabet eller, v) kommer til at kunne udøve bestem-
mende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere 
end en tredjedel af stemmerettighederne.154  
 

Det sistnämnda rekvisitet är en ny regel som det förordnades om 1999. 
Stadgandet är ett reslutat av den kritik som följde efter Ameritech’s överta-
gande av Tele Danmark, vilket kunde äga rum utan att budplikt uppstod.155 I 
praktiken kan det vara svårt att avgöra huruvida förvärvaren innehar ett be-
stämmande inflytande över bolaget. Förvärvaren kommer med största san-
nolikhet att anses ha bestämmande inflytande om denne kan utse styrelse i 
bolaget. Samma sak gäller då aktiekapitalet är så pass utspritt att en aktie-
ägare med en tredjedel av rösterna kan sägas ha kontrollmakten. För de ak-
tier som är noterade på den danska börsen gäller att börsen har befogenhet 
att bestämma huruvida förvärvaren skall drabbas av budplikt eller ej.156 Det-
ta beror på att Fondsrådet är berättigat att, enligt VHS, kap 8 § 32a, delegera 
dylika uppgifter till börs eller auktoriserad marknadsplats. Ett beslut om 
budplikt kan överklagas till Fondsrådet om det är av principiell betydelse.157

 

                                                 
153 Clausen, Jul Nis, Engsig Sørensen, Karsten, ”Takeover bids – the Danish, Norwegian 
and Swedish Regulation to be challenged by the 13th Company Law Directive”, Danmark 
1997, s 33. 
154 Författarens översättning: i) kommer att inneha en majoritet av bolagets röstberättigade 
aktier, ii) blir berättigad till att utse respektive avsätta flertalet av styrelsemedlemmarna, 
iii) erhåller rättigheten att utöva kontrollerande inflytande över bolaget enligt dess bolags-
ordning eller i annat avtal med bolaget, iv) på grund av avtal med andra aktieägare i bo-
laget kommer att råda över flertalet av rösterna i bolaget, eller, v) erhåller ett bestämman-
de inflytande i bolaget samt innehar mer än en tredjedel av rösterna i bolaget.   
155 Werlauff, Erik, a.a., s. 311. 
156 Kjergaard Madsen, Jørgen, Gredsted, Kim, ”Denmark: Markets - listed companies, I: 
International Company and Commercial law reveiw, 2000 11(2), 11-12. 
157 VHS, kap 26 § 88 st 3 
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I enlighet med Overtagelsensbekentgørelsen kan förvärvaren vara en fysisk 
person, en juridisk person eller flera av ovanstående som samarbetar om att 
få bestämmande inflytande över det börsnoterade aktiebolaget.158  
 
Ett majoritetsövertagande genom fusion eller emission faller utanför VHS 
tillämpningsområde, eftersom fusions- och emissionsinstitutet redan har ett 
vittgående skyddssystem genom den danska aktiebolagslagen.159 Ej heller 
faller kontrollförvärv vid arv, gåva, förvärv inom samma koncern eller pant-
havarförhållanden inom ramen för budplikten.160

  
Vad anbelangar priset på aktierna gäller att budgivaren måste erbjuda det 
högsta priset, vilket budgivaren erlagt för andra aktier i målbolaget, under 
de senast föregående sex månaderna (”högsta kurs-principen”). Om ett ännu 
högre pris blivit erlagt det senaste året, kan Fondsrådet i skärskilda fall be-
stämma att detta pris skall gälla. Vederlaget behöver ej utgöras av kontanta 
medel, om inte budgivaren så önskar.161

 
Fondsrådet samt Finanstilsynet162 tillser att lagen samt de till denna hörande 
föreskrifterna, följs. Fondsrådet har vidare behörighet att ge dispens från 
budpliktsreglerna.163  
 

5.4.1.2 Sanktion 
Påföljder för brott mot budplikten regleras i VHS kap 28 § 93 samt i Over-
tagelsesbekentgørelsen kap 3 § 12. Fondsrådet eller Finanstilsynet kan ge 
det regelbrytande bolaget en uppmaning om att detta skall sluta med sitt re-
gelbrott. Om detta inte hjälper har myndigheterna rätt att offentliggöra 
uppmaningen. Vid ett fortsatt regelbrytande kan Fondsrådet respektive Fi-
nanstilsynet suspendera eller avnotera bolaget från den börs eller auktorise-
rad marknadsplats bolaget är noterat på. Det bolag som nonchalerar ett på-
bud från ovanstående myndigheter kan vidare dömas till böter. Även börs 
samt auktoriserade marknadsplatser kan drabbas av böter om de inte sköter 
de plikter som ålagts dem av Fondsrådet eller Finanstilsynet. Detta innebär 
att det även ligger i de danska marknadsplatsernas intresse att tillse att bud-
pliktsreglerna följs.  
 

5.4.2 Norge  

De norska reglerna om takeover är placerade i Lov om Verdipapirhandel 
(LVH) §§ 4-1 till 4-20. Lagen trädde i kraft den första december 1997. Jäm-
fört med den danska regleringen är den norska mer detaljerad. Lagen regle-
rar såväl frivilliga som obligatoriska budsituationer, samt innehåller regler 

                                                 
158 Schaumburg-Müller, Peer, i Karnovs Lovsamling, 2002 s. 5420-5421. 
159 Werlauff, Erik, a.a., s. 314-315. 
160 ”Overtagelsesbekentgørelsen”, BEK nr 827 af 10/11/1999, § 1 st 6. 
161 Werlauff, Erik, a.a., s.318-321. 
162 Den danska motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 
163 ”Overtagelsesbekentgørelsen”, BEK nr 827 af 10/11/1999, kap 3 § 11. 
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om innehåll, godkännande och publicering av prospekt. Lagen stadgar också 
om plikter samt restriktioner för styrelsen i ett målbolag.  
 
Reglerna är tillämpliga på aktier, vilka är noterade på norsk börs, samt ut-
givna av ett norskt bolag. Om aktier utgivna av ett norskt bolag är noterade 
på flera börser utöver den norska skall LVH ändå tillämpas. Börsen kan 
dock ge dispens från denna regel.164 Enligt angiven doktrin skall regeln tol-
kas så att utländska bolag, vilka är noterade på den norska börsen, ej behö-
ver efterkomma den norska regleringen.165 Emellertid verkar detta inte vara 
korrekt då ett utländskt bolag som förvärvar aktier i ett börsnoterat norskt 
bolag, enligt ordalydelsen i lagen, blir budpliktig.  
 

5.4.2.1 Budpliktsinstitutet 
Budpliktsinstitutet är reglerat i LVH §§ 4-1 till 4-6. I Norge inträder bud-
plikt då någon genom förvärv: 
 

”blir eier av aksjer som representerer mer enn 40 prosent av 
stemmene i et norsk selskap hvis aksjer er notert på norsk børs 
(børsnoterte selskap) […]. Som erverv etter første ledd regnes 
også erverv av:  i) aksjer som representerer mer enn 50 prosent 
av stemmene i et selskap hvis vesentligste virksomhet består i å 
eie aksjer i et selskap som nevnt i første ledd, ii) andel i ansvar-
lig selskap som eier aksjer i selskap som nevnt i første ledd, der 
andelshaverne bare er nærstående […]”.166

 
Huruvida bolaget har som främsta uppgift att äga aktier i målbolaget be-
döms efter hur många aktier bolaget äger. Enligt NOU 1996:2 s. 116 kan en 
andel om 75 procent tjäna som vägledning. Vid en situation som beskrivs i 
(ii) är det irrelevant hur stor andel den närstående förvärvar i bolaget.167 
Närståendebegreppet regleras i LVH § 1-4, vilken stadgar att någons närstå-
ende betraktas: make/maka, sambo under äktenskapsliknande former, barn 
till de sagda, bolag i koncernförhållande, person med särskilt inflytande168, 
samt någon som det kan antas att personen har förpliktigande samarbete 
med vad gäller att göra bruk för rättigheter till ägandet av finansiellt instru-
ment.  
 
Enligt LVH § 4-2 gäller att aktier förvärvade genom arv, gåva eller bodel-
ning ej kan utlösa budplikt. Lagstiftaren ansåg att det ej skulle anses rimligt 

                                                 
164 Se LVH § 4-4 samt Bergo, Knut i Norsk Lovkommentar, 2002, s. 2899 not 95. 
165 Clausen, Jul Nis, Engsig Sørensen, Karsten, a.a., s. 28-29 samt 33. 
166 Författarens översättning: ”blir ägare till aktier som representerar mer än 40 procent av 
rösterna i ett norskt bolag, om aktierna är noterade på norsk börs. Till förvärv räknas ock-
så förvärv av aktier som representerar mer än 50 procent av rösträtten i ett bolag, vars 
främsta uppgift är att äga aktier i det ursprungliga målbolaget. Budplikt skall också inträ-
da då närstående förvärvar aktier i bolag som i sin tur äger aktier i det börsnoterade bola-
get”. 
167 Bergo, Knut, Børs- og verdipapirrett, Oslo 1998, s. 448. 
168 Vad detta mer specifikt innebär regleras i den norska Aksjeloven og Almennaksjeloven 
samt Selskapsloven, § 1-3 respektive § 1-2. 
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om dylika aktier måste säljas så fort de mottagits.169 Undantaget gäller för 
både direkta samt indirekta förvärv. Budplikt uppkommer ej heller vid fu-
sion samt fission. Lagstiftaren har dock lagt in en form av brasklapp i para-
grafens tredje stycke. Denna stadgar att börsen i särskilda fall kan föreskriva 
att budplikt skall utgå ändå. Vidare behöver ett bolag som lagt ett obligato-
riskt bud en gång, då detta kommit över gränsen för budplikt, ej göra det 
igen om denne ökar sitt innehav. Budplikt inträder ej heller då förvärvaren 
äger 45 procent av bolaget då lagen trädde i kraft. Ej heller skall bud läggas 
om förvärvaren, vid börsnoteringen, ägde 40 procent av rösterna.170

 
Vad anbelangar vederlag för aktierna gäller enligt LVH § 4-10 att budet 
skall vara minst lika högt som det högsta vederlaget budgivaren betalat eller 
avtalat inom en sexmånadersperiod före budpliktens inträdande. Om det 
förhåller sig så att marknadspriset på aktierna är högre vid budpliktstillfället 
än vid situationen ovan skall vederlaget vara minst lika högt som marknads-
priset.  Aktierna skall betalas med kontanta medel. Dock kan erbjudandet ge 
aktieägarna rätt att välja annat vederlag än kontanter.  
 
Det är Kredittilsynet som har den övervakande rollen i Norge. Kredittilsy-
nets befogenheter är reglerade i LVH kap 12, 13 samt 14. Möjlighet till ef-
fektiv insyn tillgodoses genom att Kredittilsynet har obegränsad tillgång till 
register hos Verdipapirsentralen171 samt att börser och andra marknadsplat-
ser har en upplysningsplikt gentemot Kredittilsynet. Börsen har fått befo-
genhet att begära in upplysningar från värdepappersbolag, andra bolag samt 
personer som kan ha upplysningar om budpliktsfrågor.172 Börsen har också 
behörighet att ge dispens från budpliktsreglerna vad gäller bolag, vilka är 
noterade på fler än en börs.173  
 

5.4.2.2 Sanktion 
I Norge utdöms förhållandevis kraftfulla sanktioner för de budgivare som 
bryter mot reglerna. Rösträtten kan bli suspenderad och börsen kan sälja de 
aktier vilka överstiger 40 % av rösträtten. Ovanstående är reglerat i LVP § 
4-19 till 4-20. Börsen har också befogenheten att utdöma dagsböter till dem 
som bryter mot budplikten. Bötesbeloppet skall utgå varje dag till dess att 
budgivaren ej längre bryter mot budplikten. Hur mycket budgivaren skall 
betala bestäms av börsen.174

 

5.4.3 Finland 

Även Finlands regler om budplikt är lagstadgade. Det är i huvudsak två re-
gelverk som är aktuella; Värdepappersmarknadslagen175 (VPM) samt Aktie-
                                                 
169 Bergo, Knut, a.a., s. 455. 
170 Se LVH § 4-6 samt Bergo, Knut, a.a., s. 458-459. 
171 Den norska motsvarigheten till den svenska Värpepapperscentralen.  
172 Se LVH § 12-6. 
173 Se LVH § 4-4. 
174 Se LVH § 14-1. 
175 Värdepappersmarknadslag 26.5.1989/495. 
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bolagslagen. Dessa lagar är kompletterade med riktlinjer, vilka den finska 
regeringen ger ut. Den finska finansinspektionen övervakar att riktlinjerna 
följs. Ett anbud om aktieköp blir föremål för lagen om anbudet riktar sig till 
allmänheten samt är relaterat till noterade aktier.176 Enligt Finansinspektio-
nens tolkning kan lagen också tillämpas på utländska anbudsgivare när an-
budet har gjorts i Finland, d.v.s. har publicerats i de finländska massmedier-
na eller tillställts finländska innehavare av värdepapper eller värdepappers-
innehavare med hemvist i Finland.177 Finansinspektionens tolkning har dock 
karaktären av rekommendation och skall alltså ej betraktas som bindande. 
Lagen skall dock tolkas så att alla budgivare, oavsett nationalitet, blir bund-
na av lagen då de lägger ett offentligt bud på ett börsnoterat bolag.178 Lagre-
gleringen är ej särskilt detaljerad och lämnar många frågor oreglerade.  
 

5.4.3.1 Budpliktsinstitutet 
Det sjätte kapitlet i VPM om Offentliga köpeanbud och inlösningsskyldig-
het reglerar det finska budpliktsinstitutet. Sjätte paragrafen stadgar att om en 
aktieägares andel ökar till över sextio procent av det röstetal som bolagets 
aktier medför, skall denne erbjuda sig att lösa in återstoden av aktierna i bo-
laget. Till aktieägares röstandel räknas: i) aktier som ägs av aktieägaren och 
av sammanslutningar och stiftelser som står under dennes ägarkontroll samt 
av dessas pensionsstiftelser och pensionskassor, ii) aktier som ägs av aktie-
ägaren eller av en annan sådan sammanslutning eller stiftelse som avses un-
der (i) tillsammans med någon annan, samt iii) aktier som ägs av andra så-
dana fysiska personer, sammanslutningar och stiftelser som tillsammans 
med aktieägaren eftersträvar bestämmanderätt i bolaget. Värdepapper, vilka 
berättigar till aktier i målbolaget, likställs enligt lagen med aktier. Dessa 
värdepapper behöver, enligt Finansinspektionens tolkning, dock ej vara fö-
remål för offentlig handel.179  
 
Bestämmelsen om inlösningsplikt gäller aktieägare eller med dem jämförba-
ra personer, sammanslutningar eller stiftelser som äger aktier som upptagits 
till offentlig handel eller om till sådana aktier berättigande värdepapper har 
upptagits till offentlig handel. Utöver aktier gäller inlösningsskyldigheten 
också värdepapper som enligt den finska lagen om aktiebolag berättigar till 
aktier, t.ex. teckningsrätter, konvertibla skuldebrev och optionsbevis. Inlös-
ningsskyldigheten gäller också sådana aktier i målbolaget som inte är före-
mål för offentlig handel.180

 
Vad anbelangar priset på aktierna gäller enligt den sjunde paragrafen att 
”gängse pris” skall betalas. Tre faktorer skall tas in vid beräknandet av det-
ta. För det första kan priset bestämmas genom att se på medelpriset på de 
avslut som skett under de senaste 12 månaderna före uppkomsten av inlös-

                                                 
176 Peltola, Lauri, Mikkola, Irina, ”Developments in Finnish takeover practice”, I: Interna-
tional Financial Law Review, December 2002, s. 35. 
177 Finansinspektionens Ställningstagande K/44/2002/PMO. 
178 Enligt samtal med Manne Airaksinen, Finska Justitieministeriet, 2004-01-08. 
179 Finansinspektionens Ställningstagande K/44/2002/PMO. 
180 Finansinspektionens Ställningstagande K/44/2002/PMO. 
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ningsskyldigheten. Den andra faktorn som skall tas in vid beräkningen är 
om ett högre pris än medelpriset har erlagts av förvärvaren under tolvmåna-
dersperioden. Den sista faktorn är ”Övriga omständigheter”. Övriga om-
ständigheter kan exempelvis vara att målbolagets värde på dess nettotill-
gångar181 är väsentligen högre än marknadsvärdet eller att det har skett för-
ändringar i målbolagets aktiekapital.182 Enligt Finansinspektionens tolkning 
skall budgivaren erbjuda åtminstone kontant vederlag. Undantag från skyl-
digheten att betala kontant vederlag kan medges om skyldigheten exempel-
vis på grund av kort återstående teckningstid eller en betydande skillnad 
mellan vederlaget för aktien och teckningspriset skulle leda till oskälighet 
för aktieägarna eller budgivaren. Som synes är den finska regleringen ej sär-
skilt förutsägbar vad gäller vilket pris budgivaren måste erbjuda för reste-
rande aktier.  
 
Den finska Bankinspektionen har befogenhet att ge dispens från budplikten. 
Det gäller emellertid endast då innehavet är avsett att vara tillfälligt och syf-
tet inte är att utöva bestämmanderätt i bolaget.183 Sådana situationer kan en-
ligt Finansinspektionens tolkning uppstå exempelvis till följd av arv, gåva, 
tryggande av fordran eller fusion.184

 
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Denna myndighet har rätt att av 
berörda bolag samt andra institutioner få de upplysningar som tillsynen krä-
ver samt få kopior av handlingar som finansinspektionen anser vara nöd-
vändiga. De har också rätt att förrätta inspektioner hos de sammanslutningar 
och stiftelser som finns angivna i lagen.185  
 
Finsk reglering inom detta område har på senaste tiden blivit extra intres-
sant. För det första p.g.a. fusionen mellan Telia och Sonera, samt för det 
andra det i somras inledda samarbetet mellan Stockholmsbörsen och HEX 
Helsinki (den finska börsen).  
 
Telia/Sonera-affären medförde stora tillämpningsproblem av Värdepap-
persmarknadslagen. Problemen berodde inte på storleken på fusionen utan 
på att Telia valde att erbjuda aktieägarna i Sonera aktier (i Telia) i stället för 
kontanter som vederlag. Då Telia hade förvärvat 60 % av Sonera höll det på 
att fastna i vad som i Finland kallas ”the top-up rule”. Denna regel innebär 
att om budpliktsbudet är högre än det som var erbjudet vid det föregående 
frivilliga budet måste budgivaren betala mellanskillnaden till dem som nap-
pat på erbjudandet vid det frivilliga budet. Mellanskillnaden, ”the Top-up”, 
skall betalas i kontanter.186 På grund av denna incident blev den finska Fi-
nansinspektionen nödsakad att meddela speciella föreskrifter för just denna 
affär.  
                                                 
181 Eng: Net asset value. 
182 Peltola, Lauri, Mikkola, Irina, a.a., s. 36. 
183 Se VPM kap 6 § 9. 
184 Finansinspektionens Ställningstagande K/44/2002/PMO. 
185 Se VPM kap 7 § 1. 
186 Williams, Thomas, ”Financial downturn tests Nordic takeover law”, I: International 
Financial Law Review, mars 2003, s. 30. 
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Samarbetet mellan Stockholmsbörsen och HEX Helsinki är intressant bero-
ende på Sveriges och Finlands skilda budpliktsregler på området. Inom ett 
dylikt samarbete kan det innebära komplikationer då parterna har olika reg-
ler. Sett enbart ur ett budpliktsperspektiv kan nedanstående resonemang fö-
ras. Om en spekulant på en viss typ av bolag skall välja mellan ett bolag no-
terat på HEX Helsinki eller Stockholmsbörsen är det sannolikt att spekulan-
ten väljer att lägga bud på det finsknoterade bolaget. Detta beror på att bud-
givaren ej drabbas av budplikt förrän han når en röstandel på sextio procent. 
Å andra sidan väljer budgivaren törhända det svensknoterade bolaget om 
spekulanten ej är bunden av Stockholmsbörsens noteringsavtal, samt ej är 
rädd för ”the cold shoulder”. Detta eftersom förvärvaren ej över huvudet ta-
get drabbas av budplikt. Vid en betraktelse ur ett potentiellt målbolags syn-
vinkel kan valet av noteringsort bero på hur ägarstrukturen ser ut samt i vi-
ket syfte noteringen sker. Om det i bolaget redan finns en kontrollägare väl-
jer denna med allra största sannolikhet att notera sig på den börs där denne 
ej kommer att drabbas av budplikt om denne förvärvar ytterligare aktier. 
Om bolaget har ett spritt ägande kommer valet av noteringsplats sannolikt 
falla på den som ger mest skydd för dess aktieägare. Ovanstående resone-
mang är fört endast ur ett budpliktsperspektiv.  
 

5.4.3.2 Sanktion 
Den som bryter mot ett budpliktsstadgande blir enligt 9 kap 2 § VPM ska-
deståndsskyldig. Paragrafen är emellertid mycket generell i det att den en-
dast stadgar att den som genom ett förfarande som strider mot VPM orsakar 
skada skall bli skyldig att ersätta denna. En förvärvare kan i viss mån också 
dömas till värdepappersmarknadsförseelse enligt 8 kap 3 § 4 mom. VPM. 
Denna sanktionsmöjlighet täcker dock endast en liten del av budpliktsinsti-
tutet, eftersom den enbart reglerar den situation då förvärvaren negligerar att 
offentliggöra att en budpliktssituation uppkommit. Vid brott mot denna in-
formationsplikt utdöms böter.   
 

5.5 Sammanfattning 

Som synes skiljer sig de jämförda ländernas reglering avsevärt åt. Sverige är 
för det första det enda land som fortfarande har ett komplett självreglerande 
system. Storbritanniens reglering är utgiven av ett självreglerande organ, 
men reglerna är sedermera indirekt sanktionerade av lagstiftaren, vilket 
medför att sanktioner kan utdömas till budpliktsbrytande budgivare. De öv-
riga länderna har lagstadgat om dess respektive budpliktsregler. Vid ett för-
sta påseende kan det synas som om Sverige har en mycket svagare reglering 
än de övriga länderna. På en punkt är detta sant, nämligen då en icke avtals-
bunden förvärvare förvärvar aktier i ett börsnoterat bolag. Övriga Nordens 
budpliktssubjekt är aktier som är noterade på börs. Detta medför att förvär-
varen ej behöver vara noterad för att bli bunden av lagen. Som ovan visats 
är det fritt fram för svenska förvärvare att överskrida budgränsen så länge de 
ej är bundna av börsens noteringsavtal. Vad anbelangar noterade förvärvare 
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blir skillnaden praktiskt taget obefintlig. Vid brott mot budplikt i Sverige 
blir det reglerbrytande noterade bolaget fällt enligt avtalslagen medan mot-
svarande bolag i övriga Norden blir dömda enligt deras respektive värde-
pappersmarknadslag.  
 
Vad anbelangar budpliktens subjekt i förhållande till utländsk person gäller 
i Sverige att budplikt ej uppstår vid bud på utländsk juridisk person noterat 
på svensk börs. Ej heller uppstår budplikt då förvärv görs av ett svenskt bo-
lag som ej är börsnoterat i Sverige. För Storbritannien gäller att det endast 
är för förvärv i ett målbolag hemmahörande i Storbritannien som förvärva-
ren kan bli budpliktig. Detta medför således att förvärvarens nationalitet ej 
är av betydelse. Vidare är kretsen av budpliktssubjekt inom Storbritannien 
mycket större, eftersom ”the city code” i vissa fall kan appliceras på privata 
bolag. Tysk lag stadgar att målbolaget skall var registrerat i Tyskland för att 
förvärvaren skall bli budpliktig. Definitionerna på Storbritanniens ”hemma-
hörande” och Tysklands ”registrerat” är vitt skilda från varandra (se ovan 
under 5.2.1 respektive 5.3). I Danmark gäller att en förvärvare blir budplik-
tig även om målbolaget är en utländsk juridisk person. Dock måste målbo-
laget vara noterat på börsen eller en auktoriserad marknadsplats. Även i 
Danmark har förvärvarens nationalitet följaktligen ingen betydelse. I Norge 
krävs det att aktierna är noterade på norsk börs samt att målbolaget är 
norskt. Det är alltså lagligt, liksom i Sverige, att nonchalera budplikten vid 
bud på utländskt bolag noterat på norsk börs. Finsk reglering är desto mer 
komplicerad. Detta då denna lagstiftning ej är lika utförlig som de övriga 
ländernas. Vad som dock går att utläsa är att bestämmelsen om budplikt är 
tillämpbar på de aktieägare, som äger aktier som är upptagna till offentlig 
handel. Enligt ordalydelsen betyder detta att den finska lagstiftningen drab-
bar såväl utländska som inhemska förvärvare, samt oavsett vilken nationali-
tet målbolaget har. Dock skall det erinras om att budplikt i Finland ej inträ-
der förrän aktieinnehavet har nått 60 %. Slutsatsvis kan sägas att det alltså 
endast är i Danmark och Finland som budplikt uppstår vid förvärv av aktier 
i ett utländskt bolag noterat på respektive lands börs.  
 
Bortsett från Finland, skiljer sig själva sanktionsinnehållet ej nämnvärt mel-
lan de jämförda länderna. Storbritannien har det mest extensiva sanktionssy-
stemet, i vilket ett budpliktsbrytande bolag kan drabbas av allt från offentlig 
kritik till avnotering från börsen samt böter. I Tyskland kan förvärvaren bli 
tvungen att betala böter samt förlora rösträtten för de förvärvade aktierna så 
länge denna inte rättar sig efter budplikten. Ett brott mot budplikten i Dan-
mark kan medföra böter samt avnotering. I Norge utdöms förhållandevis 
kraftfulla sanktioner. Den budpliktsbrytande förvärvaren kan få sin rösträtt 
suspenderad, få de aktier som överstiger budpliktsgränsen tvångsförsålda av 
börsen samt bli skyldig att betala dagsböter fram till dess att regelbrottet 
upphör. Finland har inte alls samma heltäckande sanktionssystem. Lagen 
stadgar endast att en förvärvare som bryter mot lagen skall bli skadestånds-
skyldig för den skada förvärvaren åsamkar. Vad som emellertid är mycket 
viktigt att erinra om är det faktum att uppsatsen ej har undersökt huruvida 
de jämförda länderna har börser med noteringsavtal som också reglerar bud-
plikten.  
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Påpekas bör också det faktum att då övriga länder har lagstadgade undantag 
från budplikten har Sverige ett mer långtgående dispenssystem.187  
 
Effekten av ett budpliktsstadgande beror inte enbart på vilken typ av re-
glering landet har. Vad som har mycket stort inflytande är ägarstrukturen i 
det aktuella landet. Det är allmänt känt att koncentrationen av ägande är vä-
sentligt högre i kontinentala Europa jämfört med Storbritannien. Vidare är 
identiteten på den typiske kontrollägaren olika. I Storbritannien ligger ägan-
det hos aktieinvesterare emedan ägandet i det kontinentala Europa ligger 
hos enskilda familjer, bolag eller staten.188 Till det kontinentala Europa räk-
nas även Sverige. I Sverige är bolag med spritt ägande ovanliga, och ägande 
med kontroll är normalt koncentrerat hos en dominerande ägare i det enskil-
da bolaget. Vad som också skiljer sig markant mellan länderna är en kon-
trollägares rätt att utöva inflytande. I exempelvis Storbritannien är deras rätt 
att utse styrelse kraftigt beskuren och det stadgas att stora ägare måste hålla 
sig på ”armlängds avstånd” från styrelsen. Motsatta inställningen finner man 
i Sverige där kontrollägare av tradition lämnats stort utrymme vid tillsätt-
ning av styrelse. Detta legitimeras med argumentet att denne har de bästa 
incitamenten att utforma effektiva lösningar. Vad som också är relevant i 
detta samanhang är de olika kontrollinstrument som kontrollägare använder 
för att utöva kontroll i bolagen. De vanligaste är röstdifferentierade aktier, 
pyramidägande (s.k. ask-i-ask-ägande) samt korsvis ägande. Med hjälp av 
en kombination av ovanstående instrument kan en kontrollägare kontrollera 
stora börsföretag med en begränsad kapitalinsats. Kontrollägaren blir en s.k. 
minoritetskontrollägare.189    
 
Det spridda ägandet i Storbritannien torde medföra att budpliktsstadgandet 
ej i lika stor omfattning aktualiseras. I det kontinentala Europas fall räcker 
det i allmänhet med att en aktieägare erhåller ett fåtal aktier för att budplikt 
skall uppkomma. I mångt och mycket förefaller det konstigt att flertalet län-
der i Europa har ett näst intill identisk budpliktsinstitut som Storbritannien. 
Särskilt med beaktande av dess skilda ägarstruktur. Ur en helt annan syn-
vinkel finns det de som i den allmänna debatten hävdar att budplikten med-
för att den svenska modellen, med koncentrerat ägande, förskansar makten 
hos de existerande ägarna genom att kraftigt fördyra ett övertagande.  

                                                 
187 Se föreliggande uppsats kap 4 och 5.  
188 Pedersen, Torben; Thomsen, Steen, ”Ownership structure and value of the largest Euro-
pean firms: The inportance of owner identity, I: Journal of  Management & Governance, 
2003:7, s. 30-31. 
189 Söderström, Hans, Tson (red), m.fl., Ägarmakt och omvandling: Den svenska modellen 
utmanad, SNS Förlag, Stockholm 2003, 54-57. 
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6 De lege ferenda 

6.1 Inledning 

Av tradition har självreglering varit ett signum för den svenska värdepap-
persmarknaden. Att marknaden samt statsmakten ansett att en dylik re-
glering varit tillräcklig kan måhända bero på att skyddsintressen så som 
konsumentskydd samt systemstabilitet ej i så stor utsträckning finns på Sve-
riges typ av värdepappersmarknad. Sverige är nämligen en förhållandevis 
liten marknad vid beaktande av antalet aktörer på marknaden samt den geo-
grafiska koncentrationen till Stockholm. Vidare har det också visat sig att 
budpliktsbrott är mycket sällan förekommande i Sverige. Som ovan har vi-
sats är Sveriges självreglerande regler vad gäller budplikt och dess sanktio-
ner samt subjekt ej reglerade på samma sätt som i de jämförda länderna. De 
flesta länder med ett budpliktsinstitut har knutit dessa regler till lag. På se-
nare tid har det dock dykt upp diskussioner även i Sverige om huruvida det 
inte är dags att lagstifta om budplikten. Kraven har framförts mot bakgrund 
av den ökade förekomsten av kontrollägarskiften inom de svenska storföre-
tagen samt den internationella utvecklingen. Det har framförts att det faktum 
att brott mot budplikten är sällan förekommande i Sverige i sig inte är ett 
bra argument för att Sverige inte borde ha en mer fullgod rättssäker re-
glering på detta område. Nedan är presenterat några förslag, mer eller mind-
re långtgående, på hur den svenska budpliktsinstitutet kan stärkas eller på-
verkas.  
 

6.1.1  Olika former av lagreglering 

Under denna punkt finns i princip tre alternativ. För det första kan lagstifta-
ren skapa en helt ny lagreglering, med exempelvis den tyska lagstiftningen 
som mall. För det andra kan en hänvisning göras i en redan befintlig lag till 
NBK:s regler och därmed till budpliktsinstitutet. Det tredje alternativet in-
nebär att endast själva budpliktsinstitutet lyfts ut från självregleringen och 
inkorporeras i lagregleringen.     
 

6.1.1.1 Ny lag 
Detta alternativ kan synas en aning långtgående med tanke på Sveriges 
långa tradition av en självreglerande värdepappersmarknad. Dock ter det sig 
sannolikt att Sverige, i ett de lege ferenda perspektiv, kommer att bli mer 
eller mindre tvingat att införa lagstadgade regler, oavsett om detta sker på 
grund av ett införande av det trettonde bolagsdirektivet eller på grund av 
rena konkurrensskäl.  
 

6.1.1.2 Semilagstiftning/Hänvisning till NBK i lag 
Vad anbelangar detta alternativ finns goda exempel inom andra svenska 
rättsområden. Årsredovisningslagen (ÅRL), Bokföringslagen samt Mark-
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nadsföringslagen190 har alla indirekta hänvisningar till självreglerande or-
gan.  
 
ÅRL191 samt Bokföringslagen192 stadgar att bolagen skall efterkomma god 
redovisningssed. God redovisningssed är dock något som ej finns lagregle-
rat utan skall bestämmas mot bakgrund av faktiskt förekommande praxis 
hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga, samt allmänna 
råd och rekommendationer av auktoritativa organ så som Bokföringsnämn-
den, Redovisningsrådet och Finansinspektionen.193  Bokföringsnämnden är i 
sig inte ett normgivande organ. Dess uttalande och rekommendationer har 
formen av allmänna råd. Dock kan dessa få indirekt betydelse när ett enskilt 
fall som innefattar en bedömning av god redovisningssed prövas av domstol 
eller förvaltningsmyndighet. Även om nämndens uttalanden och rekom-
mendationer därvid inte är formellt bindande har de i praktiken ofta avgö-
rande betydelse vid bedömningen av vad som utgör god redovisningssed.194 
Redovisningsrådet i sin tur är bemyndigat, genom Revisorslagen195, att tillse 
att god revisionssed samt revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. I 
sina ställningstaganden använder Redovisningsrådet rekommendationer 
samt liknande uttalanden från revisorernas två intresseorganisationer, FAR 
samt Svenska Revisorssamfundet. Redovisningsrådets ställningstaganden 
har inte karaktären av i vanlig mening bindande föreskrifter och utgör därför 
inte heller normgivning i regeringsformens bemärkelse. Det skall dock 
tilläggas att i Stockholmsbörsens noteringsavtal ingår en bestämmelse om 
att de börsnoterade bolagen skall efterkomma god redovisningssed. I hand-
ledningen till noteringsavtalet föreskrivs att vid bedömning av vad som skall 
betraktas som god redovisningssed spelar Redovisningsrådets rekommenda-
tioner en stor roll. Handledningen utser också Redovisningsrådet till den 
centrala normgivaren vad gäller börsbolag.196  
 
Enligt lagstiftaren skall god redovisningssed så långt som möjligt bestäm-
mas genom en traditionell tolkning av föreskrifter i lag. En utfyllande tolk-
ning måste dock göras då traditionell lagtolkning inte räcker till. Vid en dy-
lik tolkning är det lagstiftarens åsikt att uttalanden som görs av kvalificerade 
normgivande organ skall tillmätas mycket stor betydelse när man tar ställ-
ning till vad god redovisningssed är. Slutligen föreskriver lagstiftaren att det 
normalt bör föreligga alldeles särskilda omständigheter för att man skall gå 
ifrån den bestämning av god redovisningssed som har gjorts av ett av sam-
hället utpekat normgivande organ.197  
I Marknadsföringslagens 4 § stadgas att marknadsföring skall stämma över-
ens med god marknadsföringssed. Begreppet omfattar god affärssed i när-
ingslivet samt såväl bindande som utomrättsliga normer i syfte att skydda 
                                                 
190 Marknadsföringslag (1995:450), 4 §.  
191 Årsredovisningslagen (1995:1554), 2 kap 2 §.  
192 Bokföringslagen (1999:1078), 4 kap 2 §. 
193 Prop. 1995/96:10, Del 2, s. 12.  
194 Prop 1998/99:130, del 1 s. 180-185. 
195 Revisorslag (2001:883), 3 § 4 st.  
196 Börsregler 2003/2004 – Handledning till noteringsavtal och noteringskrav, s. 32. 
197 Prop 1998/99: 130, del s.189.  

 44



konsumenter eller näringsidkare vid marknadsföring. Sådana normer är, 
förutom föreskrifter, riktlinjer som Konsumentverket har utfärdat efter över-
enskommelser med olika branschorganisationer. I begreppet ingår också 
praxis från Marknadsdomstolen samt internationellt vedertagna normer 
(inom ramen för lagens syfte).198 Även näringslivets egenåtgärder kan få 
betydelse för vad som uppfattas så som god sed.199 Denna föreskrift medför 
alltså att god marknadsföringssed vilar på såväl rättsliga som utomrättsliga 
dokument.  
 
Genom en ovanstående konstruktion skulle man kunna införa ett stadgande i 
exempelvis ABL, eller annan lämplig lag, med lydelsen att förvärvare skall 
efterkomma ”god uppköpssed” vid köp av aktier. NBK blir i förarbetet till 
lagförslaget utnämnd till den organisation som reglerar ”god uppköpssed”. 
Dock blir NBK på detta sätt inte ett normgivande organ, vilket måhända kan 
medföra en initial osäkerhet vad angår rättsläget. Detta då rättspraxis ej 
hunnit utvecklas. Om en lag på detta sätt hänvisar till regler utan författ-
ningskaraktär, måste det dock tillses att hänvisningens konsekvenser är nå-
gorlunda förutsebara. Det är också väsentligt att allmänheten har rimliga 
möjligheter att skaffa sig kännedom om reglernas innehåll. Ett dylikt system 
ger å andra sidan större flexibilitet. Normsystemet kan snabbare anpassas 
till förändringar i omvärlden. En annan baksida är att NBK troligtvis förlo-
rar sin status som en helt oberoende privat organisation. Med allra största 
sannolikhet kommer lagstiftaren vid ett ovanstående scenario att välja att 
förstatliga NBK. Detta problem kan dock undvikas genom att lägga en an-
nan, redan statlig, organisation mellan lagstiftaren och NBK. Exempelvis 
FI. Att en dylik konstruktion är godtagbar kan utläsas av Prop. 1998/99:130. 
I denna proposition föreskriver lagstiftaren att staten bör ha huvudansvaret 
för utvecklandet av god redovisningssed. Detta skall dock inte innebära att 
den verksamhet som utfärdar rekommendationer, regler och uttalanden mås-
te ligga på ett statligt organ. Lagstiftaren menar också att en privat normgi-
vare sannolikt har lättare att tillvarata den redovisningskompetens som finns 
inom den privata sektorn. En dylik konstruktion kan också leda till en större 
flexibilitet och en större lyhördhet för de behov som finns i näringslivet. 
Detta då en privat normgivare kan antas befinna sig ett steg närmare den 
faktiska företagsvärlden. Vidare har konstruktionen en rent ekonomisk 
aspekt då ett förläggande av verksamheten på ett privat organ avlastar staten 
från kostnader som rätteligen bör bäras av de redovisningsskyldiga.200 Att 
lagstiftaren skulle resonera annorlunda vid redovisningsfrågor än vid aktie-
förvärvsfrågor ter sig för mig föga sannolikt. 
 
Det finns även ett alternativ som utgör en mellanväg mellan de ovanstående. 
Det kan föreskrivas att FI skall ha rätt att utse exempelvis två av NBK:s sty-
relseledamöter, vilket skulle medföra ett visst statligt inflytande.   
 

                                                 
198 Prop. 1995/95:123, s. 32. 
199 Levin, Marianne, i Karnov 2003/04, s. 1523.  
200 Prop. 1998/99:130 s. 190-191. 
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En annan möjlig väg att gå är genom 8 kap. Regeringsformen. I detta kapitel 
finns föreskrifter, vilka reglerar hur lagar och andra föreskrifter som härrör 
från den offentliga makten, meddelas. I 8 kap. 3 § behandlas ”betungande 
offentligrättsliga föreskrifter”. Dylika skall meddelas genom lag. Riksdagen 
kan emellertid, enligt 8 kap. 7 §, i viss omfattning delegera normgivnings-
makten till regeringen eller till annan myndighet som regeringen bestäm-
mer. Detta gäller bl.a. föreskrifter om näringsverksamhet. Regeringen har 
också möjlighet att, utan riksdagens bemyndigande, utfärda verkställighets-
föreskrifter. Detta görs med stöd av 8 kap. 13 §. Regeringen kan också be-
myndiga en förvaltningsmyndighet att meddela dylika föreskrifter. Med 
verkställighetsföreskrifter avses i första hand föreskrifter av rent administra-
tiv karaktär. Dock kan verkställighetsföreskrifter i viss mån användas till att 
fylla ut de bestämmelser som finns i lag. Emellertid förutsätter detta att lag-
bestämmelsen som skall kompletteras är så detaljerad att regleringen inte 
tillför något väsentligen nytt genom verkställighetsföreskriften.201 På ovan-
stående sätt har regeringen bemyndigat FI att meddela vissa föreskrifter. Ut-
ifrån ovanstående ter det sig inte omöjligt omvandla NBK till en statlig 
myndighet med rätt att utfärda verkställighetsföreskrifter. Möjligheten finns 
också att överföra NBK:s funktion på FI.  
 
En konstruktion som ovan har den fördelen att regelverket blir tydligare än 
ett normsystem som utvecklats på annat sätt. Bindande föreskrifter kan må-
hända få större genomslag i tillämpningen än ett system som huvudsakligen 
baserar sig på allmänna råd och uttalanden från självreglerande organ.  
 
Den gyllene medelvägen synes för mig vara en reglering enligt brittisk före-
bild. Som ovan visats har den brittiska lagstiftaren valt att hänvisa till det 
självreglerande regelverket direkt i lag. Det skall dock tilläggas att detta sy-
stem ej varit verksamt så länge att någon praxis kring dess tolkning utveck-
lats. Om en dylik konstruktion går att applicera på det svenska rättssystemet 
har heller inte prövats förut. En av många intressanta frågor blir om NBK 
måste omvandlas till en statlig myndighet. 
 
Om man väljer att plocka ut endast budpliktsinstitutet från NBK:s regler blir 
processen delvis förenklad. Lagstiftaren kan helt enkelt välja att lagreglera 
budplikten i passande lag. Procedurordning vid lagändring är stadgat om i 
Regeringsformen 8 kap 16 – 19 §§.  
  

6.1.2 Införa sanktionssystem i NBK:s regler 

NBK:s regelverk har ej i skrivandes stund några föreskrivna påföljder. 
Självfallet kan NBK ej stadga om sanktioner som den ej är berättigad att 
döma ut. Dock finns det en möjlighet att införa ett kapitel där de, av självre-
glering godkända, sanktioner kan införas. Rent statistiskt, rättsekonomiskt 
samt brottsförebyggande är föreskrifter om sanktioner av godo. Detta då 
sanktioner har en avskräckande samt respekthöjande effekt. Att sanktionsfö-

                                                 
201 Prop. 1973:90 s. 211. 
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reskrifter ger denna effekt är dock inte alltid sant. I denna situation, där va-
let av sanktioner är mycket begränsat, finns det emellertid ej någon risk att 
föreskrifterna ger fel utfall. Måhända ger det ingen effekt alls. Det går lika-
fullt inte att förlora på en ovanstående konstruktion.  
 
Sanktionsbestämmelser som kan införas i NBK: regelverk är exempelvis: i) 
Varning, ii) Pressmeddelande över regelbrytare, iii) Offentlig publicering av 
lista, på vilken de som brutit mot regelverket, och med denna budplikten, tas 
upp. I avskräckande syfte kan avsnittet även behandla vad ”the cold shoul-
der” egentligen kan innebära för ett bolag.  
 
Alternativ (iii) har som ovan visats redan nyttjats av det Brittiska systemet. I 
Storbritannien är detta dock numera en sanktion som har tyngden av lag-
stiftning bakom sig. Även i Tyskland har denna påföljd använts, dock med 
mindre lyckat resultat.  Även i Sverige används denna metod på vissa områ-
den. Exempelvis använder sig Svensk Handel av en dylik lista. Svensk Han-
dels ”Varningslistan” listar de bolag som marknadsför sig med mindre seri-
ösa medel.202 Detta alternativ är en förhållandevis mild påföljd, vilken har 
till syfte att stärka ”cold shoulder” effekten. Rent praktiskt kan en dylik lista 
publiceras på NBK eller Aktiemarknadsnämndens hemsida. 
 

6.1.3 Bestämmelse i bolagsordning 

Reglerna om vad som skall förekomma i en bolagsordning finns i ABL 2:4. 
Bolagets verksamhet samt en del obligatoriska uppgifter skall vara införda i 
denna. Det är emellertid möjligt att utöka bolagsordningen med ett eller fle-
ra frivilliga tillägg. Under förutsättning att dylikt tillägg ej strider mot ABL 
eller annan lag har stiftarna fria händer vad gäller formulering av bolags-
ordningen. När bolaget väl är bildat är det dock endast bolagsstämman som 
kan besluta om ändringar i bolagsordningen.203 Lagens bestämmelser utgörs 
av två steg. För det första gäller att stämman skall fatta beslut om ändring 
med tillämpning av vanliga röstregler. Därefter skall det ses efter om beslu-
tet biträtts av tillräckligt antal aktieägare med ett tillräckligt antal röster. 
Med beaktande av vilken typ av ändring man vill införa stipulerar lagen oli-
ka röstregler. Antingen: i) Enhällighet av alla närvarande aktieägare företrä-
dande 9/10 av alla aktier, ii) 2/3 av de avgivna rösterna och 9/10 av de på 
stämman företrädda aktierna, eller, iii) 2/3 av de avgivna rösterna och 2/3 av 
de på stämman företrädda aktierna.204 Syftet med att ställa upp krav på kva-
lificerad majoritet vid beslut om ändring i bolagsordningen är att man vill 
skydda minoriteten i bolaget.205  
 

                                                 
202 Se http://www.svenskhandel.se/varningslist.asp, 2003-08-21.   
203 Alvstam, I., Claes, Aktiebolag i praktiken, Norstedts Juridik AB, fjärde upplagan, Kris-
tianstad 1999, s. 78.  
204 Se ABL kap 9 § 30-33. 
205 Rodhe, Knut, Aktiebolagsrätt, Nittonde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2000, s. 
237. 
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6.1.3.1 Alternativ 1 
Detta är ett alternativ som innebär att budpliktsinstitutet flyttar in i bolags-
ordningen. Bolag skall vara skyldig att i sin bolagsordning stadga att om 
någon förvärvar aktier så att det sammanlagda röstetalet överskrider gränsen 
på 30 procent, skall denne vara skyldig att förvärva övriga aktier i bolaget. 
Varför denna typ av reglering skärper budpliktens rättsverkan beror på att 
en föreskrift i bolagsordningen blir giltigt aktiebolagsrättsligt. Innan regler-
na om budplikt tillkom var detta en förebyggande försvarsåtgärd, vilken 
nyttjades av bolag som ville förhindra att ett fientligt bud lades på dess akti-
er. Detta alternativ har i viss mån redan diskuterats i Aktiemarknadsnämn-
dens uttalande år 1992:6, i vilket bolaget Sandvik AB hade skrivit in en 
form av budplikt i bolagsordningen. Denna löd: ”Aktieägare, som förvärvar 
aktier i bolaget i sådan utsträckning att det sammanlagda röstetalet för samt-
liga aktieägarens aktier i bolaget uppnår eller överskrider något av gräns-
värdena 33 1/3 procent eller 50 procent av det totala röstetalet för bolagets 
samtliga aktier, är skyldig att efter begäran av annan aktieägare och i den 
utsträckning denne begär, förvärva (inlösa) dennes aktier i bolaget enligt ett 
visst förfarande”. Aktiemarknadsnämnden ansåg att en dylik regel ej stred 
mot god sed på aktiemarknaden. Dock ville nämnden ej ta vidare ställning 
till dessa frågor utan önskade först en principiell debatt kring ämnet.206 Det 
skall dock påpekas att vid denna tidpunkt hade NBK ej infört budpliktsinsti-
tutet i dess regelverk. I dagsläget finns det inga hinder mot att en dylik be-
stämmelse införs i bolagsordning. Dock rekommenderar PRV att det sökan-
de bolaget gör sig införstådda med vad aktiebolagskommitténs utredning 
föreskriver. Att stadga om budplikt i bolagsordningen kan i och med en ny 
aktiebolagslag komma att bli olaglig.207

 
För att få bolag att implementera ovanstående i bolagsordning krävs anting-
en ett stadgande i ABL eller i börsens noteringsavtal. Vid ett införande i lag 
måste konstruktionen föras in under de bestämmelser som bolaget enligt lag 
är tvunget att ha i bolagsordningen. Om i stället noteringsavtalet ställer detta 
krav gäller följande: För att kunna införa en dylik bestämmelse i bolagsord-
ningen krävs förmodligen 2/3 av de avgivna rösterna och 9/10 av de på 
stämman företrädda aktierna.208 Utöver frågan om ändring i bolagsordning-
en skall stämman även fatta beslut om börsnotering. Stämman kan emeller-
tid bemyndiga styrelsen att fatta detta beslut. Frågan som kvarstår är om bo-
lagets firmatecknare har befogenhet att genom avtal förbinda bolaget att 
ändra i sin bolagsordning. Emellertid kommer kravet om ändring i bolags-
ordningen att vara känd innan börsnoteringen, vilket medför att behörighets-
frågan troligtvis inte blir aktuell. I förlängningen kommer ju ingen börsno-
tering att ske om inte bolaget godkänner ändringen i bolagsordningen.   
 

6.1.3.2 Alternativ 2 
En annan väg att gå är att införa en sanktion kopplad till budplikten direkt i 
bolagsordningen. Exempelvis kan börsen, via noteringsavtalet, stadga att 
                                                 
206 Aktiemarknadsnämnden uttalande 1992:6, s. 4. 
207 Enligt samtal med Eva Örn på PRV, 2003-12-18. 
208 Se ABL kap 9 § 32.  
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alla börsbolag är skyldiga att föreskriva i sina bolagsordningar att om en ak-
tieägare uppnår ett rösträttsinnehav i strid med NBK:s budpliktsinstitut, be-
rövas de rätten att rösta för mer än 29.9 % av de förvärvade rösterna. Att ett 
dylikt tillägg till bolagsordningen är laglig kan utläsas ur ABL. För det för-
sta skall konstateras att en ändring i bolagsordningen av ovanstående digni-
tet kräver att beslutet fattas med 2/3 av de avgivna rösterna och 9/10 av de 
på stämman företrädda aktierna.209 I övrigt gäller vad som anförts under 
alternativ 1.  
 
Vad tjänar man då på att införa en dylik föreskrift i bolagsordningen? För 
det första täcker man på detta sätt in förvärvare, vilka inte är noterade, efter-
som en icke noterad förvärvare blir tvungen att följa sitt förvärvade bolags 
bolagsordning. För det andra erhålls en smidig konstruktion där lagstiftning 
blir överflödig. Risk finns dock att ett dylikt stadgande hindrar ett aktivt 
ägande.   
 

6.1.4 EU:s förslag till 13:e bolagsdirektiv 

Föreliggande direktivförslag ingår i handlingsplanen för finansiella tjänster 
och utpekades som en prioriterad åtgärd av Europeiska rådet i Lissabon i 
mars 2000, där den bedömdes kunna underlätta en omstrukturering av när-
ingslivet på alleuropeisk nivå och på så sätt bidra till att till år 2010 göra den 
europeiska ekonomin till världens mest konkurrenskraftiga. Vidare fram-
hölls att förslaget också skall tjäna som instrument för att fullborda integra-
tionen av de europeiska finansiella marknaderna till 2005.210 Förutom det 
allmänna målet om att harmonisera de europeiska finansmarknaderna syftar 
förslaget dels till att göra rättsläget tydligare när det gäller gränsöverskri-
dande uppköpserbjudanden särskilt när det gäller insyn i förfaranden för att 
underlätta rekonstruktioner i hela Europa, samt dels till att säkerställa ett 
likvärdigt skydd för minoritetsägare om kontrollen av deras bolag skulle 
ändras. Detta understryks genom åläggande om ett obligatoriskt bud (d.v.s. 
budplikt) på alla kvarvarande aktier. Det första förslaget presenterades redan 
1989. Därefter har fyra reviderade förslag lagts fram: 1990, 1996, 2001 och 
det senaste 2002. 2001 års förslag avslogs med röstsiffrorna 273 mot 273.211 
Motståndet kom framför allt från tyskt håll. På grund av detta nederlag till-
sattes en expertgrupp, vilken fick till uppgift att, så fort som möjligt, presen-
tera ett nytt direktivförslag. Expertgruppens mandat omfattade de frågor 
som Europaparlamentet funnit särskilt problematiska. Dessa var bland annat 
att finna en definition av det pris som måste betalas för aktierna vid budplikt 
samt presentera ett förslag för att uppnå en enhetlig nivå av skydd för mino-
ritetsaktieägare och likartade förutsättningar för övertagande av bolag i alla 
medlemsstater (skapa ett s.k. ”level playing field”).212 Expertgruppen pre-

                                                 
209 Se ABL 9 kap 32 §.  
210 COM (2002) 534, s. 3.  
211 COM (2002) 534, s. 2. 
212 Dejmek, Paulina, ”Den europeiska bolagsrätten- igår, idag och imorgon”, I: Svensk 
Juristtidning, 7/02, s. 595.  
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senterade sin rapport213 i januari 2002. I oktober 2002 presenterade kom-
missionen ett nytt direktivförslag214. För närvarande har rådet samt kommis-
sionen ställt sig positiva till en implementering. Direktivförslaget inväntar i 
skrivandes stund en omröstning i Europaparlamentet. 
 
Av det ovanstående följer att det inte med lätthet går att skapa sig en bild av 
hur marknaden för europeiska företagsförvärv kommer att se ut i framtiden. 
Med tanke på de europeiska ländernas vitt skilda regelverk och inställning 
till denna, den divergerande ägarkoncentrationen i de olika länderna samt 
utgången i den förra omröstningen, är det mycket svårt att sia om förslaget 
kommer att röstas igenom eller ej.  
 
Direktivförslaget är utformat som ett minimidirektiv, vilket innebär att det 
står medlemsstaterna fritt att utvidga direktivets tillämpning inom ett visst 
område eller att föreskriva strängare regler, t.ex. till skydd för minorite-
ten.215 Förslaget fastställer vissa principer samt ett begränsat antal allmänna 
krav. 
 
Ett av de mest omdebatterade inslagen i förslaget är det om budplikt. Artikel 
fem i förslaget är ägnat detta institut. Artikeln stadgar att:  
 

”Om en fysisk eller juridisk person till följd av eget förvärv el-
ler förvärv genom personer som handlar i samförstånd med 
den personen innehar värdepapper i ett bolag som avses i art 
1.1 och dessa värdepapper tillsammans med befintligt innehav 
och innehav hos personer som handlar i samförstånd med den 
personen direkt eller indirekt ger den personen en bestämd 
andel av röstetalet i detta bolag varigenom den personen får 
kontroll över det bolaget, skall medlemsstaterna säkerställa att 
regler är i kraft som förpliktar den personen att lämna ett er-
bjudande för att skydda minoritetsaktieägarna i bolaget. Detta 
erbjudande skall riktas till alla värdepappersinnehavare och 
omfatta hela deras innehav till ett skäligt pris.”  
 

Någon definition på kontroll finns alltså inte intaget i förslaget, utan denna 
gräns skall bestämmas i enlighet med reglerna i den medlemsstat där bolaget 
har sitt säte. Vad anbelangar vederlag är budgivaren skyldig att ge ett kon-
tanterbjudande som alternativ om det förhåller sig så att den erbjudna er-
sättningen ej består av likvida värdepapper. Ett kontanterbjudande måste 
också ges om budgivaren, för egen räkning eller tillsammans med personer 
som handlar i samförstånd med denne, under en tremånaders period innan 
det att budplikt uppstod, köpt mer än fem procent av bolaget med kontan-
ter.216 Hur högt vederlag som skall betalas är den fråga som vållat störst dis-
                                                 
213 Report of the High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Take-
over Bids, 10 januari 2002.  
214 Förslag till Rådets och Europaparlamentets direktiv om uppköpserbjudanden, COM 
(2002) 534 slutlig. 
215 Dejmek, P., a.a., s. 588 ff.  
216 Direktivet, art 5 st 2.  
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kussion. Förslaget använder sig av termen skäligt pris. Detta skall normalt 
förstås som det högsta pris som budgivaren eller personer som agerat i sam-
förstånd med denne betalat för dylika värdepapper under de närmast föregå-
ende sex till tolv månaderna före det att budplikt uppstod. Dock har med-
lemsstaterna rätt att ge tillsynsmyndigheten tillstånd att ändra detta pris un-
der vissa bestämda omständigheter samt enligt tydligt fastställda kriterier. 
Genom denna bestämmelse skall medlemstaten därför upprätta en förteck-
ning över omständigheter då det högsta priset får ändras. Exempelvis då 
överrenskommelse föreligger mellan köpare och säljare, om värdepappernas 
marknadspris otillbörligen har påverkats, om marknadspriset har påverkats 
av extraordinära händelser eller om möjlighet behöver skapas för att undsät-
ta ett bolag i svårighet. Medlemsstaterna har också rätt att fastställa vilka 
kriterier som skall användas för att få fram det nya priset.217 Kommissionen 
skall sedan godkänna dessa tillämpningsbestämmelser.  
 
Vad anbelangar sanktion stadgar direktivförslaget att medlemsstaten skall 
bestämma vilken typ av sanktion som skall utdömas för brott mot direktivet. 
Dock skall sanktionen vara tillräcklig för att säkerställa efterföljandet av di-
rektivet.218  
 
Den föreslagna regleringen, vad gäller det rent materiella innehållet av bud-
plikten, kommer ej att ha särkilt stor inverkan på det befintliga svenska bud-
pliktsinstitutet. Vad som dock kan få stora konsekvenser för Sverige är det 
faktum att direktivförslaget ej ger någon möjlighet till dispens från budplik-
ten.  
 

6.1.4.1 Implementering 
För Sveriges del är den mest intressanta frågan om hur Sverige, vid ett infö-
rande av direktivet, skall implementera detta. 
 
Generellt gäller att ett direktiv skall implementeras så att dess syfte uppnås. 
Dock har medlemslandet rätt att bestämma form och tillvägagångssätt för 
genomförandet.219 Praxis från Europadomstolen föreskriver dock att detta 
stadgande ej frigör medlemsstaten från förpliktelsen att ge direktivet effekt 
genom nationella bestämmelser med bindande verkan.220 Detta medför alltså 
att Sverige, vid ett implementerande, kommer att bli tvungen att lagstifta om 
offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Även om det skulle förhålla sig så 
att Sverige kan behålla självregleringen, är det fråga om standarden som 
uppställs i direktivet kan uppnås. Tillgodoses exempelvis kravet på effektiva 
sanktioner genom den svenska självregleringen? 
 
Vad gäller tillsyn är Direktivförslaget något ambivalent. Förslaget stadgar 
att medlemsstaterna skall utse en (eller flera) myndigheter som skall vara 
behöriga att utöva tillsyn vad anbelangar efterkommandet av reglerna. 
                                                 
217 COM (2002) 534, art 5 p. 4. 
218 Direktivet, art 12.  
219 EGF, art 249.3. 
220 C 96/81, Kommissionen v. Nederländerna, [1982] ECR 1791. 
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Myndigheterna skall vara antingen offentliga myndigheter eller sam-
manslutningar eller privata organ som godkänts i nationell lagstiftning eller 
av offentliga myndigheter som enligt nationell lagstiftning uttryckligen har 
bemyndigats till detta.221 Vad som kan synas anmärkningsvärt är att direkti-
vet i preambeln förklarat att ett självreglerande organ får agera tillsynsmyn-
dighet.222 Vilka tillsynsmyndigheter som utses skall meddelas kommissio-
nen. Detta innebär alltså att Sverige, i alla fall på en punkt, får ha kvar själv-
regleringen. 
 
 

                                                 
221 COM (2002) 534, art 4 p 1. 
222 COM (2002) 534, preambel p. 6. 
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7 Analys och avslutande kom-
mentar 
Vad som först skall konstateras är att bolag, i Sverige, rent statistiskt ej bry-
ter mot budplikten. Anledningen till detta kan vara flera. En kan vara att de 
svenska aktörerna på värdepappersmarknaden har så pass stor respekt för 
självregleringen att de avhåller sig från brott mot denna. Ett annat skäl kan 
vara att Sveriges företagsstruktur ej bäddar för övertagande på detta sätt. 
Detta beror på att många ägare i Sverige har en röstandel som överskrider 
40 procent, vilket medför att de därmed ej behöver efterkomma budplikten. 
Som exempel kan nämnas H&M (Stefan Persson), Invik (Stenbeckfamil-
jen), Investor (Wallenberg) samt investmentbolaget Lundbergs (Fredrik 
Lundberg). Faktum kvarstår dock. Två grupper av förvärvare kan ej bli 
ådömda sanktion om de bryter mot budplikten: Förvärvare till utländska ak-
tier noterade på svensk börs samt förvärvare som ej är bundna av noterings-
avtal. Vidare finns det också en auktoriserad marknadsplats, AktieTorget, 
där ej heller de noterade bolagen behöver ta någon hänsyn till budplikten. 
Det faktum att Aktietorget AB inte har en bestämmelse i dess noteringsavtal 
som stadgar att NBK:s regler skall gälla medför följaktligen att ett bolag no-
terat på denna marknadsplats ej behöver ta någon hänsyn till hur stort hans 
aktieinnehav blir vid en transaktionssituation. Är den omständigheten att 
vissa subjekt undgår budplikt ett incitament till att skärpa reglerna, även om 
statistiken visar att några brott mot budplikten ej begås? Svaren på dessa 
frågor är mångfasetterade. Nedan skall göras ett försök till svar. 
 

7.1 Lagreglering kontra självreglering 

Det finns tre förhållandevis tunga argument för en lagstiftning på budplikts-
området. Det första är rättssäkerhet. Det andra är framförhållning och det 
tredje är konkurrens. 
 
Oklart rättsläge brukar ofta vara ett starkt motiv bakom ny lagstiftning. Frå-
gan är om den form av självreglering av budplikten som Sverige har kan 
kallas ett oklart rättsläge. Vad anbelangar de onoterade förvärvarna kan man 
till viss del hävda att rättslaget är oklart. Detta beror dock främst på att möj-
ligheten för domstol att utdöma sanktion för brott mot budplikten ej har prö-
vats. Vid ett antagande att domstol ej kan utdöma sanktion framstår emeller-
tid rättsläget som klart: Vissa subjekt undgår budplikt. Att så pass många 
aktörer på värdepappersmarknaden faller utanför systemet är måhända oro-
väckande. En grundförutsättning på marknaden är att denna präglas av 
förutsägbarhet och likabehandling både vad gäller handel och sanktioner. 
Vidare borde man kunna kräva av sanktionssystemen på finansmarknaden 
att rättssäkerheten för marknadens aktörer garanteras. För mig ter det sig 
dock som om regleringen konstituerar ett klart rättsläge samt en fullgod 
rättssäkerhet, eftersom det är förhållandevis svårt att hamna in någon form 
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av gråzon. Den enda exemplet är om ett onoterat bolag bryter mot budplik-
ten och målbolaget sedermera stämmer det inför domstol. Utgången av ett 
dylikt mål är ovisst, då det inte står klart vilken vikt domstolen lägger vid 
regler utgivna av NBK. Dock är detta scenario med allra största sannolikhet 
en omöjlighet, då målbolaget inte har något att grunda stämningen på. Att 
det finns aktörer som faller utanför budpliktsreglerna är inte oklart utan en-
dast oturligt (från en ren regleringssynpunkt).    
 
Vad som däremot kan utgöra ett hållbart argument för lagregleringen hand-
lar om framförhållning. Vid en tillbakablick kan ses att Sverige haft en ten-
dens att reglera när skada redan är skedd. Som exempel kan nämnas Leo-
affären, i vilken riktade emissioner gavs på fördelaktiga villkor till ledande 
befattningshavare. Mot bakgrund av detta skedde en lagändring, vilken be-
gränsade möjligheterna att företa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag 
och deras dotterbolag.223 Vidare skall också nämnas Trustor-affären, vilken 
sägs ha utgjort den avgörande faktorn till NBK:s reglering om budplikt. Om 
budplikt hade varit reglerad då Lord Moyne tog över Trustor skulle detta 
förmodligen ha lett till att det ej blivit århundradets finansiella ekobrott i 
Sverige. Vid en europeisk utblick har ovan visats att både Tyskland och 
Danmarks lagreglerade sina regler om takeover som en konsekvens av stora 
oönskade företagsuppköp. Med detta har dock inte sagts att avsaknaden av 
budplikt var orsaken. Innan lagregleringen hade både Tyskland och Dan-
mark haft en självreglerad uppköpsmarknad. Med ovanstående i minne kan 
det måhända vara av godo att lagreglera i preventivt syfte. Påpekas bör 
emellertid att lagar och regler dels kan komma att ge upphov till stora eko-
nomiska kostnader, dels komma att förhindra framtida utveckling och inno-
vationer.  
 
Oavsett vad budplikten har för reella konsekvenser kan det för Sverige, som 
är en liten och öppen ekonomi, anses ofördelaktigt att ha en värdepappers-
marknad som ej har samma vilkor som resten av Europa, sett ur ett rent 
konkurrensperspektiv. Vad anbelangar budpliktsstadgande tror jag emeller-
tid att någon reell vikt ej behöver läggas vid denna. Då ett bolag står i noter-
ingstankar faller valet i första hand på hemmabörsen. Detta beror på att fler-
talet av dess potentiella aktieförvärvare rimligtvis befinner sig där. Om bo-
laget sedermera önskar notera sig på ytterligare en börs kan bolaget möjligt-
vis vilja göra en regeljämförelse mellan potentiella marknader. Dock brukar 
en ytterligare notering handla om att bolaget önskar penetrera ett visst lands 
marknad, ej om vilken marknad som har mest fördelaktiga regler för just 
detta bolag. Ett scenario där budplikten måhända kan spela roll existerar 
dock. Om ett extremt uppköpskänsligt bolag ska notera sig kan det ha att 
välja mellan två olika marknader. Allt annat lika, om den ena marknaden 
har strikta budpliktsregler som på ett effektivt sätt skyddar aktieägarna, och 
den andra marknaden saknar dylika regler, väljer bolaget sannolikt att note-
ra sig på den marknad som har en reglerad budplikt. Att en marknad med en 
reglerad budplikt är mest attraktiv för ett dylikt bolag beror bl.a. på att ris-

                                                 
223 Moberg, Krister, Börsrätt, Norstedts, Stockholm 1989, s. 185-186. 
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ken för att drabbas av ett fientligt företagsuppköp, med en för målbolaget 
oönskad kontrollägare, är större på en ickereglerad marknad.  
 
Vad gäller ett annat av konkurrensperspektiven kan budpliktsinstitutet också 
spela en viss roll. Stockholmsbörsen har i ett internationellt konkurrensper-
spektiv bråda dagar. Börsen är en förhållandevis liten marknadsplats vid en 
internationell jämförelse. För att göra Stockholmsbörsen så heltäckande, at-
traktiv, modern och konkurrenskraftig som möjligt har börsen ingått samar-
betsavtal med övriga Norden samt Baltikum vilka avtal går under benäm-
ningen NOREX samt HEX Integrated Markets. Som ett ytterligare led i 
samarbetet har NOREX beslutat att införa en enhetlig branschindelning. 
Detta är troligtvis endast den första åtgärden av många med syfte att syn-
kronisera marknaderna. Ur ovanstående perspektiv är det sålunda en fördel 
att ha liknande regler. I den komparativa delen i föreliggande arbete har det 
visats att Norden har förhållandevis skilda regler vad gäller budplikt. Mest 
skiljer sig den svenska och den finska regleringen. Förmodligen är det me-
ningen att noteringsavtal och dylikt skall samordnas mellan dessa båda 
marknader. Av praktiska skäl, samt i viss mån av konkurrensmässiga skäl, 
är det bra om alliansens regler är likartade. Emellertid tror jag inte att det 
kommer att bli Sverige som tvingas lagreglera budplikten utan snarare Fin-
land som måste sänka sin budpliktsgräns. Trots allt fungerar som bekant 
självregleringen i Sverige väl. Slutligen skall poängteras att svenska börsbo-
lag har en relativt hög andel utlandsägare, vilket ger en indikation på att det 
internationella förtroendet för det svenska självregleringssystemet är gott.   
 
Det skall dock tilläggas att harmonisering inte alltid är av godo. Detta gäller 
särskilt vid en implementering av regler som har olika effekt i olika länder. 
Budplikten är just ett sådant institut som kan ha den effekten. Ägarkoncent-
rationen är nämligen mycket olika i de europeiska länderna. Att Storbritan-
nien kan ha så pass krävande budpliktsregler beror förmodligen på att ägar-
koncentrationen på den brittiska marknaden är mycket liten. Ergo, bud-
pliktssituationer uppstår ej lika ofta i Storbritannien som i Sverige. I Sverige 
är det förhållandevis lätt att få dispens från budpliktsreglerna. År 2003 har 
minst tiotalet företag fått dispens från reglerna. Med beaktande av det före-
tagsklimat Sverige har är detta bra. Dispensförfarandet är en av fördelarna 
med ett mer flexibelt självregleringssystem. Vid svenska förhållanden är det 
viktigare än annars att det finns en möjlighet till dispens. Som ovan redan 
sagts har Sverige en stark ägarstruktur med ett fåtal ägare till varje aktiebo-
lag. En strikt budpliktsregel, utan möjlighet till dispens, skulle medföra att 
kontrollaktieägarna ej skulle kunna ändra sitt ägande utan att helt plötsligt 
bli tvungna att lägga ett bud på hela företaget. Konsekvensen torde bli en 
stel och föga flexibel värdepappersmarknad.  
 
Uppnås det slutgiltiga målen genom självreglering, d.v.s. rättssäkerhet, 
framförhållning och konkurrens? Som ovan visats är ingenting svart eller 
vitt. Det synes mig emellertid som om självregleringens fördelar väger tyng-
re än de fördelar som en lagreglering för med sig.  
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Konklusionen av ovanstående förda resonemang är att det, enligt min me-
ning, egentligen inte finns någon anledning för Sverige att rucka på självre-
gleringssystemet.  
 

7.2 Behöver budpliktsinstitutet skärpas? 

Det skall först slås fast att jag, som ovan visat, ej finner att det finns någon 
anledning att lagstadga om budplikt. Lagfästa budpliktsregler kan skapa in-
låsningseffekter, vilket medför att Sveriges ägarstruktur endast blir ännu 
mer sammansvetsad. Detta beror på att ingen mindre aktieägare vågar för-
värva aktier över budpliktsgränsen, eftersom detta medför att de måhända 
måste förvärva många fler aktier än vad de kalkylerat med. Det självre-
gleringssystem Sverige har i dag ger en flexibel och näringslivsförankrad 
reglering, vilken samtidigt möjliggör ett generöst dispensförfarande.  
 
Vid en jämförelse med de, i uppsatsen samanställda länderna, visar det sig 
att Sverige, vad angår påföljdsmöjlighet, endast skiljer sig på en punkt. Den 
svenska självregleringen har ej lyckats fånga upp de förvärvare, vilka ej är 
bundna av börsens noteringsavtal. Eftersom de andra länderna har en lag-
stiftad budplikt med en annan typ av övervakningsmekanism samt sank-
tionssystem skapas därmed en mer heltäckande reglering. Även Storbritan-
nien, som har en självreglerad värdepappersmarknad, har gjort det möjligt 
att även kräva budplikt av ickenoterade förvärvare. Förutsättningarna finns 
för Sverige att följa Storbritanniens exempel. Detta innebär dock en viss 
form av semilagstiftning. Om man önskar att helt undgå lagstiftning är en 
budpliktsinkorporering i bolagsordning en smidig konstruktion. På detta sätt 
kan även en icke avtalsbunden förvärvare drabbas av sanktion om denne 
bryter mot budplikten. Det sistnämnda förslaget har emellertid en stor nack-
del, vilken är att man på detta sättet eliminerar dispensmöjligheten.  
 
Trender på värdepappersmarknaden i dag visar för det första att ägarkapita-
let har blivit oberoende, rörligt samt gränsöverskridande, vilket medför en 
ökad konkurrens mellan olika länders värdepappersmarknader. För det 
andra visar de att det råder en större aktivitet på aktiemarknaden än förut, 
samt slutligen att det har skett en markant ökning av företagsuppköp på bör-
sen. Ovanstående kan måhända tjäna som indikatorer på att budplikten be-
höver skärpas. Den ökade internationaliseringen kan medföra att fler ut-
ländska bolag vill förvärva aktier i svenska bolag. Dylika förvärvare kan, i 
nuläget ej drabbas av sanktion vid brott mot budplikten, eftersom de ej är 
bundna av börsens noteringsavtal. Om dylik förvärvare ej kan bli budplikts-
subjekt utan att Sverige behöver tillgripa lagstiftning tycks det mig som om 
det är en mindre god idé att genomföra en reglering. Det finns inga statistis-
ka bevis för att utländska bolag, eller andra icke avtalsbundna förvärvare, 
skulle vara mer benägna att bryta mot budplikten än de som kan drabbas av 
sanktion.  
 
På grund av ovanstående faktorer kan det dock vara aktuellt att försöka stär-
ka helhetsintrycket av budpliktsinstitutet. Genom att exempelvis införa de 
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sanktioner som självregleringen skapat i NBK:s regelverk kan man kreera 
en bredare bild av budplikten. Det är också av intresse att notera att Aktie-
Torget, mig veterligt, ej fått kritik för att de ej följer bruket på den självre-
glerade marknaden. Rent objektivt sett blir det alltså mycket fördelaktigt för 
ett bolag i uppköpstankar, som ej är rädd för ”the cold shoulder”, att notera 
sig på denna marknadsplats. Då NBK:s regelverk är tillämpligt även på auk-
toriserade marknadsplatser borde det för förtroendet för budplikten vara av 
yttersta vikt att en strikt regel infördes även i AktieTorgets noteringsavtal. 
Några mer ingripande åtgärder än ovanstående torde för närvarande ej vara 
erforderliga.   
 
Oavsett vilken form av reglering som förordas i Sverige i dag är det emeller-
tid möjligt att man inom en snar framtid kan sluta diskutera denna fråga. 
Detta kan bli följden om det trettonde bolagsdirektivet röstas igenom i Eu-
ropaparlamentet. Vid ett sådant beslut kommer Sverige att stå inför stora 
förändringar på värdepappersmarknaden. För Sveriges del skulle en imple-
mentering kunna bli genomgripande. Reglerna är så konstruerade att någon 
möjlighet till dispens från budplikten ej existerar. En trolig konsekvens av 
detta är en stagnerad aktiemarknad. Om ett bolag hamnar i finansiella svå-
righeter kommer färre personer att vilja agera affärsängel. Vidare kommer 
säkerligen viss försiktighet vad gäller emissioner, arv och gåva att tillämpas. 
Vad som är positivt angående förslaget är att medlemsländerna själva får 
bestämma budpliktsgränsen. För Sveriges del, med våra koncentrerade ägar-
förhållanden, kan det nog –i ett sådant läge- vara bra att höja budpliktsgrän-
sen som respons på att dispensmöjligheten går förlorad.  
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Förslag till Rådets och Europaparlamentets direktiv om uppköpserbjudan-
den, COM (2002) 534 slutlig. 
 
Rådets direktiv 89/298/EEG av den 17 april 1989 om samordning av kraven 
på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggö-
ras när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten (OJ L 124, 1989, s. 
8-15). 
 
Rådets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 om sådana uppgifter 
som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett 
börsnoterat bolag (OJ L 348, 1988, s. 62-65). 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 
om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) 
(OJ L 096, 2003, s. 16-25). 
 
 

Övrigt 

Börsregler 2003/2004 – Handledning till noteringsavtal och  noteringskrav 
(se www.stockholmsborsen.se). 
Dagens Industri, ”Nordstjernan nekas undantag från budplikt”, 2003-11-14. 
Svenska Dagbladet, ”Företag slipper lägga bud trots budplikt”, 2003-20-10.  
Patent- och registreringsverket, Eva Örn, telefonkontakt 2003-12-18. 
Finska Justitieministeriet, Manne Airaksinen, telefonkontakt 2004-01-08. 

 62



Rättsfallsförteckning 
NJA 1995 s. 693  
NJA 1985 s. 343 
T 1419-01 (Dom från Tingsrätten i Lidköping, avkunnad 2003-10-21). 
C 96/81, Kommissionen v. Nederländerna, [1982] ECR 1791. 
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