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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar fullföljandevillkor i offentliga uppköpserbjudanden. 
Processen vid ett takeoverförfarande går till på det sätt att budgivaren 
utformar en erbjudandehandling som går ut likalydande till samtliga 
aktieägare. Ägarna har sedan att anta eller förkasta förslaget om att sälja 
sina aktier. Det är inte ovanligt att budgivaren i erbjudandet ställer upp 
förutsättningar för transaktionens slutförande. Dessa medför att budgivaren, 
i de fall en av de angivna situationerna uppstår, kan ta tillbaka sitt 
erbjudande trots att ett stort antal aktieägare redan har accepterat det. 
Budgivaren kan emellertid inte villkora sitt erbjudande hur som helst. Sedan 
1970-talet har det funnits ett system av självreglering på aktiemarknadens 
område, genom Näringslivets Börskommittés (NBK) rekommendationer och 
Aktiemarknadsnämndens (AMN) tolkande verksamhet. Den 1 juli i år 
trädde även en lag om offentliga uppköpserbjudanden i kraft. Lagen reglerar 
uppköpsförfarandet översiktligt. Mer utförliga bestämmelser, exempelvis 
regler om hur fullföljandevillkor får utformas, återfinns fortfarande i NBK:s 
regelverk NBK:OE. Genom att Stockholmsbörsen, NGM och Aktietorget 
valt att anta dessa föreskrifter som börsregler är reglerna numera även 
inordnade i en offentligrättslig kontext. 
 
Vid en granskning av ett antal erbjudanden som nyligen lämnats på bolag på 
Stockholmsbörsen är det möjligt att urskilja ett tiotal typvillkor som 
förekommer med varierande frekvens. Villkoren tar sikte på olika aspekter 
och kan ge rätt till återkallande exempelvis p g a ett oönskat agerande av 
målbolagets bolagsstämma, i de fall ett bättre konkurrerande bud lämnas, 
om inte en angiven andel aktieägare accepterar erbjudandet eller om någon 
väsentligt negativ förändring skett i målbolaget. 
 
En genomgång av aktuella villkor och AMN:s uttalanden visat att budgivare 
i stor utsträckning efterföljer angivna krav. Det finns dock exempel på att 
mindre lämpliga formuleringar förekommit, där villkoren varit tillkrånglade 
eller vaga. I dessa fall tål det att påpekas att en intresseavvägning ständigt 
måste ske för att upprätthålla balansen mellan budgivarens frihet och 
allmänhetens fortsatta förtroende för aktiemarknaden. 
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Förkortningar 
ABL  Aktiebolagslagen 
AMN  Aktiemarknadsnämnden 
AvtL  Avtalslagen 
EU  Europeiska unionen 
FFFS  Finansinspektionens författningssamling 
FI  Finansinspektionen 
Handelslagen Lagen om handel med finansiella instrument 
IL  Inkomstskattelagen 
LBC  Lagen om börs- och clearingverksamhet 
MAC  Material adverse change 
MAE  Material adverse effect 
MiFID Direktivet om marknader för finansiella 

instrument    
NBK  Näringslivets börskommitté 
NBK:OE Näringslivets börskommittés regler om offentliga 

erbjudanden om aktieförvärv (2003-09-01) 
NGM  Nordic Growth Market AB 
Prop. Proposition 
SOU Statens offentliga utredningar 
The Code The City Code on Takeovers and Mergers 
The Panel The Panel on Takeovers and Mergers 
 
   

 2



1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Förvärv sker frekvent inom det svenska näringslivet och har blivit ett 
effektivt och nödvändigt sätt att öka företagens tillväxt. Är företaget noterat 
sker ett publikt förvärv genom att köparen lägger ett offentligt bud på 
målbolaget. Aktieägarna får erbjudande om att sälja sina aktier till 
budgivaren enligt generellt uppställda villkor. 
 
Trots att ett så snabbt förfarande som möjligt eftersträvas blir 
förvärvsprocessen i många fall utdragen. Mycket kan förändras från den 
tidpunkt då budgivaren undersöker företaget och lägger ett bud till den dag 
affären är genomförd i sin helhet. Avtalsmekanismerna vid offentliga 
uppköpserbjudanden ser därför till viss del lite annorlunda ut jämfört med 
den traditionella anbud-accept-modellen. Vid offentliga uppköp ger har 
exempelvis budgivaren en möjlighet att reservera sig med hjälp av s k 
fullföljandevillkor, så att denne vid vissa angivna förutsättningar kan återta 
sitt erbjudande. Exempel på formuleringar som kan förekomma i ett bud är: 
”Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan 
utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet 
aktier i Målbolaget” eller ”Erbjudandet är villkorat av att inga 
omständigheter, som Budgivaren inte hade kännedom om vid tidpunkten för 
offentliggörande av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt 
påverkar Målbolagets resultat, likviditet eller eget kapital under 
innevarande eller nästföljande verksamhetsår”. 
 
Fram till alldeles nyligen har regleringen av offentliga uppköpsförfaranden 
bestått i självreglering. Den 1 juli i år kom en ny lag om offentliga 
uppköpserbjudanden till följd av det s k takeoverdirektivet. Näringslivets 
Börskommittés Regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv 
(NBK:OE) är emellertid även fortsättningsvis det mest utförliga regelverket 
kring uppköpserbjudanden och villkor för dessa, eftersom 
Stockholmsbörsen, NGM och Aktietorget antagit bestämmelserna för att 
reglera uppköpsförfaranden avseende bolag noterade på respektive 
marknadsplats. 
 
NBK:s regler om fullföljandevillkor skärptes 2003. Kommittén övervägde 
härvid bl a huruvida budgivaren även fortsättningsvis skulle ha rätt att ställa 
upp vilka fullföljandevillkor som helst eller om endast vissa slag av villkor 
skall tillåtas. NBK valde att inte göra några begränsningar i detta hänseende. 
Målet är att aktieägarna skall garanteras goda möjligheter att bedöma 
framlagda erbjudanden. NBK sade i samband med sitt beslut att det skulle 
kunna bli aktuellt med en omprövning av ställningstagandet om det i 
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näringslivet skulle komma att utvecklas fullföljandevillkor som motverkar 
reglernas grundtanke om enkelhet och tydlighet.1

1.2 Syfte och problemställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka under vilka förutsättningar ett 
offentligt uppköpserbjudande kan återtas. För att uppnå detta syfte kommer 
jag att redogöra för det relevanta regelverket, vilket består i lag och 
självreglering. Jag kommer även att översiktligt granska ett antal 
erbjudanden som lagts på Stockholmsbörsen de senaste åren för att illustrera 
vilka villkor som förekommer i praktiken. Jag kommer slutligen att 
redogöra för den praxis som finns på området genom AMN:s uttalanden. 
  
De frågeställningar som kommer att besvaras i uppsatsen är följande: 
 

- Vilka är de vanligast förekommande fullföljandevillkoren i 
praktiken? 

- I vilka situationer har AMN tagit upp frågor om offentliga 
erbjudanden? 

- Under vilka omständigheter kan en budgivare ta tillbaka ett 
offentligt uppköpserbjudande? 

- Vilka argument finns för respektive emot att låta budgivare villkora 
offentliga erbjudanden i obegränsad utsträckning? 

1.3 Metod 
Jag har använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod i mitt arbete, vilket 
innebär att jag undersökt bakgrunden till rättsområdet och där gällande 
regler genom att studera lagstiftning, förarbeten och doktrin. Näringslivets 
egna organs reglering av aktiemarknaden är av avgörande betydelse. Jag har 
därför lagt stor vikt vid Näringslivets Börskommittés (NBK) regler och jag 
har även granskat Aktiemarknadsnämndens (AMN) uttalanden kring 
budsituationer där gränsen mot vad som anses vara god sed på 
aktiemarknaden har tangerats eller överskridits. För att kunna ge en 
redogörelse för hur regelverket tillämpats i praktiken har jag översiktligt 
studerat ett antal erbjudanden som lämnats på bolag noterade på 
Stockholmsbörsen. 

1.4 Material och avgränsningar 
Underlaget till mitt arbete har bl a utgjorts av doktrin som behandlar 
uppköpserbjudanden. Det finns förvisso en hel del litteratur om 
företagsförvärv i stort. Beträffande återtagande av erbjudanden och 
fullföljandevillkor är materialet dock mer begränsat. Detta har inneburit att 
förarbeten och AMN:s uttalanden har varit till stor hjälp, liksom NBK:s 
kommenterade regler. Artiklar i dags- eller veckopress har varit av intresse 
                                                 
1 NBK:OE II.4, kommentaren 2 st. 
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och kunnat ge en bakgrund till rättsområdet. Den mer empiriska delen av 
uppsatsen bygger på en granskning av 50 uppköpserbjudanden. Jag har, 
genom Linklaters advokatbyrå, fått tillgång till en sammanställning över 
publika bud vid Stockholmsbörsen under perioden augusti 2002 – juni 2006. 
Eftersom det inte ur det material jag mottagit framgår huruvida 
sammanställningen är komplett avstår jag från att värdera eventuellt urval. 
Jag använder istället materialet som en illustration till hur bud i regel är 
utformade (se avsnitt 4). 
 
Regleringen av offentliga uppköpserbjudanden har ändrats under arbetets 
gång. Efter LUA:s ikraftträdande antog Stockholmsbörsen, NGM och 
Aktietorget NBK:OE som sina regler för uppköpserbjudanden, med några 
mindre ändringar. I uppsatsen använder jag mig av benämningen NBK:OE i 
de fall reglerna är desamma som tidigare. Det bör dock noteras att 
bestämmelserna numera faller under börsernas disciplinära system. I de fall 
reglerna har ändrats hänvisar jag för enkelhetens skull till 
Stockholmsbörsens regler. NGM:s och Aktietorgets regler har dock samma 
lydelse. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av aktiemarknadens roll, varpå jag 
fortsätter med att redogöra för olika motiv för och särdrag hos offentliga 
uppköpserbjudanden. Därefter följer ett avsnitt om viktiga organ och 
regelverkets tillkomst och utveckling. Efter en översiktlig presentation av 
budprocessen följer en genomgång av gällande rätt, först beträffande 
offentliga erbjudandens avtalsrättsliga status, sedan beträffande offentliga 
erbjudanden i allmänhet och slutligen beträffande budvillkor. Den mer 
empiriskt orienterade delen av uppsatsen inleds med en presentation av 
frekvent förekommande budvillkor, varpå jag fortsätter med en granskning 
av AMN:s uttalanden kring offentliga uppköpserbjudanden. Dessa avsnitt 
ligger sedan till grund för de slutsatser jag drar i min slutdiskussion. 
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2 Bakgrund 

2.1 Aktiemarknaden 
Genom ett delat ägande anskaffar företag medel för att finansiera till sin 
verksamhet. Aktiemarknaden har därmed en central samhällsekonomisk 
funktion som fördelare av sparande och risk.2 Förhoppningen är att en 
fungerande värdepappersmarknad skall allokera kapital dit det kan nyttjas 
mest effektivt.3 Det finns många olika sorters ägare; institutioner, 
privatpersoner, majoritets- och minoritetsägare, industrialister och 
riskkapitalister. Om marknaden fungerar på ett idealiskt sätt kommer 
företagen hamna under kontroll av den sorts ägare som har bäst 
förutsättningar att förvalta det aktuella företagets resurser.4 För att uppnå 
detta krävs en balans mellan fria marknadskrafter, d v s konkurrens som 
leder till effektivitet, och externa regler som leder till stabilitet.5   
 
Om marknadsaktörerna kan förlita sig på att saker och ting går rätt till på 
den aktuella handelsplatsen behöver de inte lägga ner tid och pengar på att 
kontrollera och undersöka motparten eller dess vara eller tjänst. Att 
allmänheten har ett stort förtroende för aktiemarknaden är avgörande för att 
hålla transaktionskostnaderna låga så att välfärdsvinsterna i sin tur kan 
maximeras. 
 
På värdepappersmarknaden omsätts kapital och risk genom handel på olika 
sorters marknadsplatser. Börser och auktoriserade marknadsplatser har 
enligt Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet (LBC) fått särskild 
auktorisation att bedriva handel med finansiella instrument. På börser får 
endast medlemmar bedriva handel. I övrigt fungerar en auktoriserad 
marknadsplats väsentligen som en börs. Kraven på kursnotering, 
information och rapportering är dock något mindre långtgående för ett 
företag som är noterat på en auktoriserad marknadsplats.  I Sverige har 
Stockholmsbörsen AB och Nordic Growth Market NGM AB 
Finansinspektionens (FI) tillstånd att driva börsverksamhet. Aktietorget AB 
är ensamt om att bedriva verksamhet som auktoriserad marknadsplats. 
Utöver detta så finns det värdepappersinstitut som har tillstånd att bedriva 
värdepappersrörelse på s k inofficiella listor. Ett exempel på sådan 
inofficiell handel är den som sker på Nya Marknaden.6

 
Priset på värdepapper bestäms av utbud och efterfrågan, och dessa faktorer 
beror i sin tur på vilken information som finns tillgänglig om bolagets 
ekonomiska ställning. För att kunna göra en riktig bedömning av företagets 
framtidsutsikter behöver allmänheten ha tillgång till sådan information. 
                                                 
2 Af Sandeberg, 2002, s.24. 
3 Kågerman, 2001, s.87. 
4 Bergström och Rydqvist, 1992, s.7. 
5 Kågerman, 2001, s.86f. 
6 SOU 2006:50, s.99ff. 
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Informationen skall vara korrekt och lika för alla så att aktier och övriga 
värdepapper kan handlas till sina verkliga värden.7 Det börsrättsliga 
regelverkets syfte är att skapa ramar för en effektiv, genomlyst och likvid 
marknad, främst genom regler om informationsgivning.8 Systemet speglar 
en strävan mot en perfekt marknad utan informationsbrister.9

 
Sammanfattningsvis har det existerande regelverket till syfte att ta tillvara 
på enskilda aktieägarens intressen, samtidigt som målet i ett vidare 
perspektiv är att säkerställa allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. 

2.2 Regelverkets framväxt 
Ett välfungerande näringsliv bygger på en stor grad av marknadsfrihet. 
Lagar och omfattande regelsystem ses som ett hot mot en dynamisk handel 
där det krävs snabba besked och beslut. För att minimera förekomsten av 
marknadsmisslyckanden, som att förtroendet för aktiemarknaden havererar, 
behövs det dock en viss grad av reglering. Av denna anledning har 
representanter för näringslivet samlats inom egna institutioner för att 
utarbeta ett självreglerande regelverk för aktiemarknaden. Det har funnits en 
strävan mot att göra offentlig lagstiftning överflödig med hjälp av en 
flexibel självreglering.10 Det är först efter ett EG-direktiv som lagstiftaren i 
år har varit tvungen att besluta om regler på området för offentliga 
uppköpserbjudanden. 
 
1968 bildades Näringslivets Börskommitté (NBK) av Sveriges 
Industriförbund och Stockholms Handelskammare. Kommittén har till 
uppgift att verka för god sed på den svenska aktiemarknaden och 
verksamheten skall främst bedrivas genom utfärdande av regler.11 Idag är 
föreningens huvudmän nio stycken; FAR, Svenskt Näringsliv, 
Stockholmsbörsen AB, Stockholms Handelskammare, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges 
Försäkringsförbund, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på 
aktiemarknaden och Fondbolagens Förening. 
 
Storbritannien inrättade redan under 1960-talet institutioner för 
självreglering av uppköp av börsbolag, the Panel on Takeovers and Mergers 
(the Panel) och the City Code on Takeovers and Mergers (the Code). Med 
den brittiska koden som förebild utformade NBK 1971 den första svenska 
rekommendationen om offentliga erbjudanden (”Rekommendationer 
rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv i och för samgående av 
bolag”). I Sverige infördes, jämfört med de flesta andra länder, tidigt ett 

                                                 
7 Sevenius, 2003, s.149. 
8 Af Sandeberg, 2002, s.25. 
9 Kågerman, 2001, s.55f. 
10 Sandström, 2005, s.164. 
11 Enligt Stadgar för Föreningen för Aktiemarknadsfrågor, 28 §. NBK och AMN är knutna 
till föreningen. Medlemmar är FAR, Stockholmsbörsen AB, Stockholms Handelskammare, 
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv och 
Sveriges Försäkringsförbund. 
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regelverk kring offentliga erbjudanden.12 För att svara mot aktiemarknadens 
behov har bestämmelserna flera gånger omarbetats till ett alltmer utvecklat 
och konsoliderat regelverk. Revideringar genomfördes 1988 
(”Rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv”), 1999 
och 2003.13 Sedan omarbetningen 2003 kallas dessa tidigare benämnda 
rekommendationer för regler (”Regler rörande offentliga erbjudanden om 
aktieförvärv”). Även om reglerna inte är offentligrättsliga eller i sig själva 
har varit bindande är de intagna i Stockholmsbörsens, NGM:s och 
Aktietorgets noteringsavtal vilket innebär att noterade budgivare ändock 
hittills varit avtalsrättsligt förpliktade att följa dem.14 Genom den nya lagen 
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA), 
får offentliga erbjudanden sedan den 1 juli 2006 endast lämnas av den som 
åtagit sig att följa de regler som aktuell börs eller marknadsplats fastställt 
för sådana erbjudanden.15 Numera är alla börser, enligt LBC 4:2 a, skyldiga 
att ha regler om offentliga erbjudanden. NBK:s regler kommer leva kvar och 
behålla sin betydelse genom att Stockholmsbörsen och övriga 
marknadsplatser har fastställt att dessa gäller för erbjudanden avseende 
bolag noterade på aktuell marknadsplats.16

 
I samband med den s k Leo-affären, där aktier i AB Leo såldes ut till 
ledande befattningshavare i koncernen, uppmärksammades under mitten av 
1980-talet att det förelåg ett större behov av reglering på aktiemarknadens 
område.17 Leo-kommissionen tillsattes och kom till slutsatsen att ökad 
reglering genom självsanering under då rådande omständigheter var att 
föredra framför lagstiftning.18 I enlighet med detta bildade Sveriges 
Industriförbund och Stockholms Handelskammare Aktiemarknadsnämnden 
(AMN) 1986.19 Förebild var den brittiska the Panel. The Panel ägnar sig 
emellertid uteslutande åt offentliga erbjudanden medan den svenska 
nämndens arbetsområde är mer vidsträckt. Enligt AMN:s arbetsordning är 
dess syfte att genom uttalanden, rådgivning och information främja god sed 
på aktiemarknaden. Där NBK arbetar långsiktigt och mer övergripande med 
att utarbeta generella principer för god sed genom sina rekommendationer 
sker AMN:s arbete främst genom uttalanden i enskilda fall.20 Frågor 
aktualiseras antingen genom nämndens eget initiativ eller efter framställning 
från företag, domstol eller annan myndighet eller någon annan aktör med 
intresse av att en viss fråga behandlas. Vid offentliga uppköpserbjudanden 

                                                 
12 Nyström, Ohlsson och Skog, 2004, s.9. 
13 NBK:OE, Förordet. 
14 Prop. 2005/06:140, s.38. 
15 LUA 2:1 p1. 
16 Promemoria från FI: ”Regleringen av offentliga uppköpserbjudanden ändras den 1 juli 
2006”, 2006-06-30, s.3 och Stockholmsbörsens regler rörande offentliga erbjudanden på 
aktiemarknaden (2006-07-01), Förordet, Aktietorgets regler rörande offentliga erbjudanden 
på aktiemarknaden (2006-07-01), Förordet, Nordic Growth Markets NGM AB:s regler 
rörande offentliga erbjudanden på aktiemarknaden (2006-07-01), Förordet. 
17 Munck, 1996, s.900. 
18 Prop 1986/87:76, s.23. 
19 Kristiansson, 1996, s. 22. 
20 Prop. 2005/2006:140, s.38. 
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spelar nämnden en viktig roll då den kan ge besked om hur NBK:s regler 
skall tolkas och tillämpas samt medge undantag från dessa.21  
 
Inom EU har det funnits en strävan mot en harmonisering av 
medlemsstaternas regler om offentliga erbjudanden sedan början av 1970-
talet.22 Arbetet resulterade i april 2004 i Direktiv 2004/25/EG om 
uppköpserbjudanden. I och med detta s k takeoverdirektiv blev det 
nödvändigt med en översyn av det svenska självregleringssystemet. Det 
konstaterades att viss offentligrättslig förankring av reglerna var 
oundviklig.23 Den 17 maj 2006 antog riksdagen ett lagförslag om offentliga 
uppköpserbjudanden,24 och LUA trädde i kraft 1 juli 2006. I praktiken är 
förändringarna mot tidigare inte så stora eftersom det framtida regelverket 
består av en kombination av självreglering och lag och NBK:OE:s 
bestämmelser i mångt och mycket överensstämmer med det direktivet 
föreskrivit.25 När det gäller fullföljandevillkor konstaterades i förarbetena 
att direktivet inte krävde någon ändring jämför med vad som redan 
bestämdes av NBK:s regler.26  
 
Finansinspektionen får i och med LUA ansvar för tillsyn över att lagen 
efterföljs. Genom att FI delegerar stora delar av sitt tillsynsansvar kommer 
AMN att behålla sin funktion som normgivare och uttolkare av god sed. 
Även NBK kommer att finnas kvar för att utarbeta förslag till revideringar 
av de befintliga reglerna.27

2.3 Offentliga uppköpserbjudanden 

2.3.1 Utmärkande för offentliga erbjudanden 
Förvärv av aktier i ett noterat bolag kan ske genom köp på börsen med en 
mäklare som mellanhand, genom privata förhandlingar mellan köpare och 
säljare eller genom ett offentligt erbjudande.28

 
Vid ett offentligt uppköp erbjuder sig budgivaren att köpa aktierna i ett 
noterat bolag på generella villkor. Erbjudandet karaktäriseras av att det är 
riktat till en anonym grupp som utgör samtliga eller en stor del av 
aktieägarna, att inga individuella förhandlingar har föregått budet och att 
budgivaren ensidigt utarbetat villkoren.29 Erbjudandet behöver inte 
nödvändigtvis avse aktier, utan kan även gälla konvertibler, 

                                                 
21 Prop. 2005/2006:140, s.41, samt NBK:OE, Inledningen. 
22 Jul Clausen och Ensig Sörensen, 1998, s.13. 
23 SOU 2005:58, s.71. 
24 Riksdagsskrivelse 2005/06:276. 
25 SOU 2005:58, s.10. 
26 SOU 2005:58, s.133f. 
27 www.naringslivetsborskommitte.se, Aktuellt 2006-09-05, ” NBK:s regler om 
information om ledande befattningshavares förmåner och om offentliga 
uppköpserbjudanden upphör att gälla 1 juli 2006”.
28 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.231. 
29 Jul Clausen och Ensig Sörensen, 1998, s.46. 
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teckningsoptioner, vinstandelsbevis, emissionsrätter eller andra liknande 
finansiella instrument utgivna av eller relaterade till målbolaget.30  
 
Ersättningen utgörs av aktier i budgivarbolaget, kontanter eller en 
kombination.31 I enlighet med den börsrättsliga likabehandlingsprincipen32 
skall innehavare av aktier med identiska villkor erbjudas identiskt vederlag 
per aktie.33 Erbjudandet avser i de flesta fall samtliga aktier i målbolaget, 
men det är möjligt att framställa ett så kallat partiellt bud om enbart en viss 
del av dessa. Partiella bud är relativt ovanliga, av 358 bud lämnade på 
svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM och Aktietorget under 
perioden 1990-2004 var det endast ett tiotal som inte avsåg samtliga 
aktier.34

 
Ett offentligt erbjudande är näst intill nödvändigt om budgivaren på ett 
effektivt sätt vill förvärva kontrollen över ett noterat bolag där ägandet är 
spritt bland många små ägare. Eftersom budgivaren går ut med ett 
standardiserat erbjudande riktat till ett stort kollektiv av aktieägare är 
förhandlingsmöjligheterna för de enskilda ägarna mycket begränsade. Dessa 
har att välja mellan att acceptera eller förkasta erbjudandet.35 Det är därför 
viktigt att de tillförsäkras ett visst skydd genom korrekt information och 
rättvis behandling vid förvärvet.  
 
Målbolagsstyrelsen skall uttala sig om sin syn på erbjudandet men i princip 
förhålla sig passiv i övrigt.36 I de fall styrelsen ställer sig kritisk till ett bud 
kallas detta fientligt. Styrelsen skall se till både ägarnas och själva företagets 
bästa intresse. Ledamöterna är samtidigt ofta måna om sina positioner i 
bolagsledningen och kritiska till de förändringar ett övertagande medför. Ett 
offentligt erbjudande innebär därför en potentiell källa till intressekonflikt 
mellan styrelsen och ägarna i målbolaget.37 Det är emellertid alltid ägarna 
och inte styrelsen som skall fatta beslut om att anta eller förkasta budet,38 
och styrelsen måste noga överväga vad som motiverar dem till att ge ägarna 
en rekommendation om att acceptera erbjudandet eller ej.39

2.3.2 Motiv för ett offentligt uppköpserbjudande 
Ett företag kan vilja förvärva aktier i ett annat bolag av en mängd olika 
anledningar. De flesta förvärv torde ske till följd av en mängd samverkande 
faktorer.40 Oftast torde en ägarförändring ske p g a att köparen och säljaren 

                                                 
30 Kågerman, s.223. 
31 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.231. 
32 Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
(2006-07-01), Inledningen, princip a).  
33 NBK:OE II.8. 
34 SOU 2005:58, s.51f. 
35 Kågerman, 2001, s.223. 
36 Nyström, Ohlsson och Skog, 2004, s.38. 
37 Jul Clausen och Ensig Sörensen, 1998, s.10. 
38 Kågerman, 2001, s.224. 
39 Afrell, Klahr och Samuelsson, s.246. 
40 SOU 1990:1, s.81. 
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har olika uppfattning om företagets värde.41 Skillnaden kan bero på att 
köpare och säljare har tillgång till olika information eller värderar samma 
information olika. I dessa fall behöver inte budgivaren ha planer på några 
större förändringar i målbolagets verksamhet efter köpet.42 I andra fall 
kanske köparföretaget tänker utnyttja målbolagets resurser på ett 
fördelaktigare sätt än dess nuvarande ägare genom att samordna 
verksamheten med det egna företagets. Målbolaget kan ha kompletterande 
tillgångar som gör det möjligt att uppnå s k synergieffekter.43  
 
Ytterligare skäl till att ett förvärv genomförs kan vara att köparföretagets 
ledning ser en möjlighet att öka sin prestige och sina inkomster genom att 
företaget blir större.44 Vissa uppköpserbjudanden är helt enkelt följden av 
att budgivarbolagets styrelse och VD målmedvetet arbetar för att framstå 
som handlingskraftiga.45

 
Om budgivaren redan är innehavare av aktier i målbolaget kan en önskan 
om kontroll vara motiverad av ett missnöje med hur nuvarande 
majoritetsägare styr bolaget.46

 
I de fall målbolaget är en konkurrent till budbolaget sker ett så kallat 
horisontellt förvärv. I andra situationer kan ett uppköp vara ett sätt att ta sig 
in på en ny marknad, ett så kallat vertikalt eller marknadsutvidgande 
förvärv.47 Om inget produkt- eller marknadsmässigt samband föreligger 
mellan bud- och målbolag sker ett så kallat konglomeratförvärv. Att på detta 
sätt täcka flera olika sorters marknader kan vara en god strategi för 
riskspridning.48   
 
Ibland kan det vara tillräckligt för budgivaren att skaffa sig kontroll över en 
mindre andel av aktierna, men i de flesta fall kräver budgivarens 
bakomliggande motiv ett fullständigt ägande.49 Ofta eftersträvar budgivaren 
i varje fall ett ägande om 90 % eftersom detta medför en rätt enligt ABL 
22:1 till tvångsinlösen av resterande minoritetsaktier.  
 
För många företag är det en fördel att bedriva verksamhet som onoterat 
bolag, och en avnotering är ett vanligt motiv till ett förvärv.50 Att bedriva 
verksamheten utanför börsen ger större möjligheter att fokusera på 
långsiktigare mål, eftersom verksamheten kan bedrivas utan påverkan av 
variationer i börskursen eller press att leverera vinstrapporter. Efter en 

                                                 
41 Ibid. 
42 SOU 1990:1, s.82. 
43 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.237. 
44 SOU 1990:1, s.82ff. 
45 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.237. 
46 Bergström och Rydqvist, 1992, s.33. 
47 SOU 1990:1, s.23. 
48 Ibid. 
49 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.236. 
50 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.242. 
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avnotering försvinner dessutom kraven på offentliggörande av information 
till allmänheten, vilken är kostsam och tar omfattande resurser i anspråk.51

2.4 Budprocessen 
Eftersom information om omstruktureringar har en potentiell kurspåverkan 
hos både budgivar- och målbolag är det viktigt att det endast är i de fall då 
ett köp med stor sannolikhet kommer att genomföras som ett bud lämnas. 
Ett uppköpserbjudande får därför endast offentliggöras efter förberedelser 
som visar att budgivaren besitter en förmåga att fullfölja förvärvet.52 Att 
budgivaren verkligen har en allvarlig avsikt att genomföra köpet är 
avgörande, liksom bevis för att behövlig intern eller extern finansiering 
finns tillgänglig. Budgivaren måste däremot inte nödvändigtvis ha förvissat 
sig om att erforderliga myndighetstillstånd kommer att erhållas. Inte heller 
krävs någon försäkran om att ett eventuellt nödvändigt bolagsstämmobeslut 
kommer att fattas.53

 
Bortsett från anskaffande av finansiering är det ofta lämpligt att förbereda 
ett bud genom att undersöka inställningen till det aktuella förvärvet hos 
målbolagets största ägare.54 Även om det inte föreligger ett uttalat krav på 
förhandling med målbolagets ledning innan ett bud läggs, förenklas 
processen betydligt om budgivaren kan förvänta sig en positiv inställning 
hos styrelsen och de största ägarna.55 För att inte riskera att 
företagshemligheter sprids kräver ofta målbolaget en sekretessförbindelse 
från budgivaren innan några uppgifter som inte är offentliga lämnas ut. Det 
är i Sverige ovanligt med så kallade exklusivitetsförbindelser, där 
målbolaget eller någon av dess ägare förbinder sig att inte förhandla med 
andra potentiella budgivare. Anledningen till detta är att NBK:OE 
föreskrivit att målbolagsstyrelsen har en skyldighet att tillämpa reglerna om 
due diligence-undersökningar likadant gentemot samtliga möjliga 
budgivare.56

 
I många fall äger budgivaren redan stora aktieposter i målbolaget, men detta 
är inte nödvändigt. Det förekommer bud där budgivaren tidigare inte äger en 
enda aktie.57 Vanligtvis förvärvar budgivaren emellertid aktier i målbolaget 
via s k föraffärer över börsen innan ett bud offentliggörs.58 Uppnås ett 
ägande om 5 % av aktierna eller rösterna aktualiseras NBK:s s k 
flaggningsregler.59 Ägarförändringar skall därefter offentliggöras varje gång 
köparens innehav eller röstetal kommer över en gräns om 5% (d v s vid ett 
innehav eller röstetal om 5%, 10%, 15% o s v upp till 90%).  

                                                 
51 Grundvall, 2004, s.28f. 
52 NBK:OE II.1. 
53 NBK:OE II.1, kommentaren 5 st. 
54 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.240.  
55 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.241. 
56 Wallinder och Marcelius, 2005, s.40. 
57 Bergström och Rydqvist, 1992, s.39. 
58 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.240. 
59 NBK:s regler rörande Offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m. 
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När beslut om att lämna ett erbjudande fattats skall detta omedelbart 
offentliggöras genom ett pressmeddelande, enligt NBK:OE II.3. 
Bestämmelsen preciserar vad som skall finnas med i meddelandet. 
Obligatoriskt är bl a uppgifter om hur erbjudandet skall finansieras och vilka 
villkor som gäller för detta. Budgivaren skall vid sidan av en mängd övrig 
information också i samband med meddelandet ange att NBK:OE och 
AMN:s besked om tolkning och tillämpning av dessa regler gäller för 
erbjudandet. 
 
Budgivaren skall, enligt LUA 2:3, inom fyra veckor från lämnat erbjudande 
upprätta en erbjudandehandling, som sedan skall godkännas av FI. Enligt 
2§, 2 a kap Handelslagen anges att erbjudandehandlingen skall innehålla 
den information som behövs för att aktieägarna skall kunna fatta ett 
välgrundat beslut om erbjudandet. I paragrafen räknas även övriga 
obligatoriska uppgifter upp. I de fall erbjudandet skall betalas helt eller 
delvis med finansiella instrument skall erbjudandehandlingen utöver vad 
som räknas upp i 2 §, enligt 3 § 2 a kap Handelslagen uppfylla samma krav 
som ställs på prospekt i 2 kap samma lag.  
 
Efter offentliggörandet av ett bud, eller då det föreligger anledning att anta 
att ett erbjudande är nära förestående, får styrelse eller ledning i målbolaget 
endast vidta åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra 
förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande efter 
bolagsstämmans godkännande, enligt NBK:OE II.16 och numera även 
enligt LUA 5:1. Eftersom aktieägarna i regel är intresserade av att 
uppköpserbjudanden lämnas är det inte troligt att stämman godkänner några 
sådana åtgärder i speciellt många fall.60 Som otillåtet agerande betraktas bl a 
riktade emissioner, apportemissioner, återköp av egna aktier eller 
överlåtelser eller förvärv av tillgångar.61 En tillåten åtgärd för målbolaget är 
emellertid att söka efter alternativa erbjudanden enligt LUA 5:1 2 st.  
 
Enligt NBK:OE II.14 skall målbolagets styrelse offentliggöra ett motiverat 
uttalande om huruvida de ställer sig positiva eller negativa till budet. Kan 
styrelsen varken tillstyrka eller avstyrka erbjudandet skall skälen till detta 
anges. Styrelsen har oftast en god insikt om bakgrunden till erbjudandet och 
ledamöternas uppfattning bör komma aktieägarna till del när de skall ta 
ställning till budet.62 Styrelsen måste som tidigare nämnts vara noga med att 
beakta samtliga aktieägares intressen och se till att inte styras av egna eller 
några få ägares hänsyn.63 En förekommande anledning till att 
rekommendera ett avslag är att styrelsen anser att budpremien, d v s 
skillnaden mellan det erbjudna vederlaget och målbolagets börskurs före 
offentliggörandet av erbjudandet, är för liten och att aktieägarnas aktier är 
värda mer än vad som erbjudits. I ett sådant fall bör styrelsen, för att 
uppfylla sin plikt gentemot ägarna, avråda från försäljning och försöka 
                                                 
60 Wallinder och Marcelius, 2005, s.109. 
61 NBK:OE II.16, kommentaren, 4 st. 
62 NBK:OE II.14, kommentaren, 1 st. 
63 Nyström, Ohlsson och Skog, s.38. 
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förmå budgivaren att höja budet.64 I något fall kanske de anser att det är 
möjligt och lämpligt att söka efter ett konkurrerande, mer fördelaktigt bud.65 
Numera tar styrelsen i målbolaget nästan alltid hjälp av en utomstående 
bank för en analys av budets skälighet, en så kallad fairness opinion.66  
 
Vid företagsförvärv är det numera nästintill obligatoriskt att genomföra en 
due diligence-granskning av målbolaget innan köpet.67 Även om dessa 
undersökningar är mer omfattande vid privata förvärv,68 framställs numera 
önskemål om en dylik granskning även vid de flesta publika förvärv.69 
Eftersom ett due diligence-förfarande medför ett avsteg från den 
aktiemarknadsrättsliga principen om att alla skall ha tillgång till samma och 
samtidig information regleras styrelsens befogenhet att gå med på en sådan 
undersökning av NBK:OE.70 Reglerna föreskriver att målbolagets styrelse, 
med hänsyn till lagstiftning, noteringsavtal och omständigheterna i det 
specifika fallet, måste överväga om bolaget kan och skall medverka till en 
sådan undersökning. Styrelsen är skyldig att försöka begränsa 
undersökningen till att omfatta sådant som är nödvändigt för att lämna och 
genomföra erbjudandet.71 Bolaget kan skadas om företagshemligheter sprids 
och styrelsen bör endast gå med på en granskning i de fall de är säkra på att 
ett erbjudande skulle gynna aktieägarna.72 Undersökningen skall i regel ske 
innan ett erbjudande offentliggörs. Efter tidpunkten då budet har lämnats är 
en due diligence-granskning endast tillåten i syfte att bedöma om ett visst 
fullföljandevillkor är uppfyllt eller inte.73 Det är viktigt att 
informationsobalansen mellan budgivaren och aktieägarna som en due 
diligence kan orsaka rättas till innan beslut om budet skall fattas. 
Målbolaget har därför en skyldighet att, sedan ett bud lagts och innan 
aktieägarna har att ta ställning till det, offentliggöra sådan information som 
lämnats till budgivaren om den i icke oväsentlig grad är ägnad att påverka 
värderingen av aktierna.74   
 
Målbolagsägarna skall ges en tidsfrist om minst tre veckor för att svara på 
erbjudandet efter det att en erbjudandehandling har offentliggjorts.75 Ägarna 
är, enligt NBK:OE II.7 1 st,  som huvudregel bundna av gjorda accepter. I 
de fall erbjudandet är villkorat på ett sätt så att budgivaren har förbehållit sig 
rätten att disponera över villkoret och kan förändra eller frånfalla detta, har 
aktieägaren emellertid rätt att ta tillbaka sin accept fram till den tidpunkt då 
budgivaren meddelar att samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts eller till 

                                                 
64 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.232. 
65 Wallinder och Marcelius, 2005, s.113.  
66 Köpta åsikter alltmer poppis, Veckans affärer, 3 oktober 2005, s.19. 
67 Sevenius, 2003, s.99. 
68 Wallinder och Marcelius, 2005, s.42. 
69 Nyström, Ohlsson och Skog, 2003, s.40. 
70 Ibid. 
71 NBK:OE II.15 1 st. 
72 Nyström, Ohlsson och Skog, 2003, s.40 
73 Wallinder och Marcelius, 2005, s.42. 
74 NBK:OE II.15 2 st. 
75 NBK:OE II.6 4 st. 
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dess acceptfristen går ut.76 Om en aktieägare har svarat ja till erbjudandet 
och samtliga villkor uppfylls innan acceptfristens utgång så har aktieägaren 
således inte rätt att återkalla sin accept. 
 
Om köpet går igenom erläggs likvid bestående av kontanter, aktier i 
budgivarbolaget eller en kombination. Efter ett övertagande av samtliga 
aktier avnoteras bolaget från börsen. 

                                                 
76 NBK:OE II.7. 
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3 Gällande rätt 

3.1 Översikt 
Aktiemarknadens regelverk är tämligen splittrat och oöverskådligt. 
Bestämmelser återfinnes i ett antal lagar, förordningar, rekommendationer, 
föreskrifter och kontrakt (t ex noteringsavtal).77 En del av dessa riktar sig 
till handelsplatserna, medan andra riktar sig till emittenter, d v s utgivare av 
aktier och andra finansiella instrument, och investerare.78 Samtliga 
bestämmelser har till syfte att skapa goda förutsättningar för en sund handel 
och ett bibehållet stort förtroende för aktiemarknaden. 
  
Även om det fram till 1 juli 2006 har saknats specifika lagregler om 
offentliga erbjudanden finns det bestämmelser i en mängd lagar och 
förordningar som utgör ett grundläggande regelverk för budgivare och 
övriga inblandade parter i en uppköpssituation. I ABL finns regler om 
emissioner och tvångslinlösen. I lag (1991:980) om handel med finansiella 
instrument finns regler om utgivande av erbjudandehandling och prospekt. 
Lag (1992:543) om börs- och clearingsverksamhet riktar sig mot 
handelsplatserna och reglerar förutsättningarna för att få bedriva börshandel. 
Enligt denna lag är handelsplatserna skyldiga att ha regler för offentliga 
uppköpserbjudanden. I lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid 
handel med finansiella instrument finns regler om insiderhandel och 
kursmanipulation.  
 
Mer specifika bestämmelser om förfarandet kring offentliga 
uppköpserbjudanden finns, som tidigare nämnts, i NBK:OE. NBK utfärdade 
även 1994 en rekommendation om flaggning (Offentliggörande vid förvärv 
och överlåtelse av aktier m m). NBK:s regler har två huvudsakliga 
skyddssyften; dels samtliga aktieägares rätt till likabehandling, dels alla 
parters rätt till fullödig information.79 Som tidigare nämnts lever NBK:OE 
numera kvar genom att de utgör Stockholmsbörsens, NGM:s och 
Aktietorgets regler för offentliga uppköpserbjudanden. 
 
För tillfället ligger det ett förslag på en ny lag på värdepappersmarknadens 
område, skapad för att ge verkan till harmoniseringsdirektivet 2004/39/EG 
om marknader för finansiella instrument (MiFID). Syftet är att harmonisera 
reglerna inom medlemsstaterna. En utredning tillsattes för att se över frågor 
som rör lagstiftningen för värdepappersinstitut, börser och auktoriserade 
marknadsplatser. Arbetet ledde till SOU 2006:50, En ny lag om 
värdepappersmarknaden som kom i april 2006. Det svenska förslaget går bl 
a ut på att ersätta lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och LBC med 

                                                 
77 Sandström, 2005, s.156. 
78 Grundvall, 2004, s.83. 
79 Kågerman, s.224. 
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en ny lag.80 De föreslagna ändringarna beträffande offentliga erbjudanden är 
endast marginella.81  

3.2 Offentliga uppköpserbjudandens 
avtalsrättsliga status 

Enligt den traditionella modellen för avtalsslut lämnar anbudsgivaren ett 
bud som mottagaren sedan har att svara på. Tidpunkten för när avtal anses 
slutet är given eftersom bundenheten mellan parterna direkt uppstår när ett 
accepterande svar avges. Detta är emellertid inte fallet vid offentliga 
uppköpserbjudanden. Eftersom ett sådant erbjudande har en spridd krets av 
mottagare och i vissa situationer kan återtas även efter mottagarens accept är 
det svårt att få parternas rättshandlingar att sammanfalla med den 
traditionella uppfattningen om vad som kännetecknar ett anbud eller en 
accept. 
 
Avtalslagen uppställer några olika krav för att en rättshandling skall falla 
inom begreppet anbud. Ett sådant skall vara bindande för den som avger det 
och det skall riktas till en bestämt adressat.82 Enligt 1:9 AvtL är en 
avsiktsförklaring till vilken avgivaren meddelat att han inte vill vara bunden 
inte ett verkligt anbud utan endast en uppfordran till att avge ett anbud. Det 
har också framhållits att en ytterligare utmärkande egenskap för ett anbud är 
att det omedelbart, utan vidare åtgärder från budgivarens sida, skall kunna 
ligga till grund för en accept.83

 
Eftersom huvudregeln, enligt 1 § AvtL, är att en anbudsgivare är bunden till 
sin viljeförklaring kan anbudet inte, efter det att mottagaren har tagit del av 
detta, återkallas, enligt 1:7 AvtL. Bundenheten föreligger under hela 
acceptfristen.84 Detta brukar uttryckas som att löftesprincipen (i motsats till 
kontraktsprincipen) gäller i svensk rätt.85 I förarbetena till avtalslagen sägs 
också att bundenheten är ”en utmärkande egenskap för anbud”.86

 
Ovillkorade erbjudanden kan utan vidare diskussion anses falla inom AvtL 
anbudsdefinition. Det villkorade erbjudandet är emellertid mer svårförenligt 
med detta på nämnt sätt avgränsade begrepp. AMN har i några fall uttalat att 
ett offentligt erbjudande skall betraktas som ett anbud i civilrättslig 
mening.87 Kravet på att ett anbud skall ha en bestämd adressat torde mycket 
riktigt vara uppfyllt i och med att det endast är den bestämda gruppen som 
äger aktier i målbolaget, och inte allmänheten som omfattas av anbudet.88 
                                                 
80 SOU 2006:50, s.24. 
81 SOU 2006:50, s.220ff. 
82 Adlercreutz, 2002, s.55. 
83 Karlgren, 1935, s.152, Adlercreutz, 2002, s.54. 
84 Adlercreutz, 2002, s.55. 
85 Adlercreutz, 2002, s.51. 
86 NJA II 1915, s.164. 
87 Se t ex i avgörandena Optovent, 2003:29, Volvo, 1994:4, Partek, 2000:13 eller Perstorp, 
2000:20. 
88 Munck, JT 2003-04, s.955. 
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Det är emellertid svårare att inom den sedvanliga anbudsdefinitionen passa 
in det faktum att ett offentligt erbjudande, som kommer att beskrivas i 
avsnitt 3.4, i vissa situationer kan återkallas. 
 
Det faktum att en aktieägare, enligt under i NBK:OE II.7 angivna 
förutsättningar, kan återkalla en redan lämnad accept är ytterligare en 
omständighet som gör det svårt att förena ett offentligt erbjudande med 
kravet på att anbudet direkt skall kunna ligga till grund för avtal. Vid 
offentliga erbjudanden så är det inte nog med en ägares accept för att det 
skall föreligga något avtal mellan denne och budgivaren, utan det krävs 
dessutom att samtliga villkor är uppfyllda. Ett offentligt erbjudande faller 
därmed vid första anblicken utanför avtalslagens definition av ett anbud. 
 
Det går dock inte att bortse från det faktum att villkoren måste vara 
utformade så att det är möjligt att objektivt fastställa om de är uppfyllda 
eller inte samt att budgivaren inte skall ha något inflytande över deras 
uppfyllande. Det offentliga erbjudandet kan, även om det är villkorat, 
därmed endast återkallas under vissa specifikt angivna omständigheter som 
varken budgivaren eller aktieägarna har någon möjlighet att påverka. Av 
denna anledning är det inte otänkbart att erbjudandet fortfarande kan 
betraktas som ett anbud i avtalslagens mening. Det har uttryckts som att 
anbudet ger upphov till en ”suspensivt villkorad bundenhet”89 som enbart är 
beroende av att villkoren uppfylls, en uppfyllelse som i sin tur enbart är 
beroende av faktorer utom parternas kontroll. Om aktieägaren accepterat 
och villkoren uppfylls faller rätten till återkallelse bort och ingen ytterligare 
viljeförklaring krävs från budgivarens sida för att avtal skall anses slutet.  
 
Avtalslagens regler gäller emellertid endast för det fall inte annat anges i 
anbud eller accept eller i det fall inte handelsbruk eller sedvänja går före.90 
Trots att det tidigare inte varit självklart att NBK:OE är så pass etablerat 
regelverk att bestämmelserna skall betraktas som handelsbruk eller sedvänja 
har de varit tillämpliga vid i stort sett samtliga bud, eftersom budgivarna 
frivilligt åtagit sig att följa dem.91 I och med ikraftträdandet av LUA 
klarnade rättsläget ytterligare. Hädanefter är samtliga erbjudanden 
underkastade marknadsplatsernas regler, och dessa regler utgörs som 
tidigare nämnts av NBK:OE. Diskussionen kring avtalslagens tillämplighet 
på offentliga uppköpserbjudanden är därmed i praktiken hädanefter mindre 
relevant. 

3.3 Takeoverdirektivet och LUA 
Inom EU pågår ett fortlöpande arbete med att skapa ett samstämmigt 
regelverk för att underlätta aktiehandel över medlemsländernas gränser.92 
Arbetet har mynnat både i övergripande omorganisationer och mer 

                                                 
89 Sjöman, 2005, s.104, not 33. 
90 AvtL 1:1 2 st. 
91 SOU 2005:58, s.54. 
92 Grundvall, 2004, s.81. 

 18



detaljinriktade förändringar.93 Som ett led i harmoniseringsarbetet antog 
Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd den 21 april 2004 
Direktiv 2004/25/EG om offentliga uppköpserbjudanden, också kallat det 
trettonde bolagsdirektivet eller takeoverdirektivet. Syftet var att harmonisera 
reglerna för offentliga uppköpserbjudanden i EU-länderna samt att skapa en 
större klarhet kring de rättsliga frågor som aktualiseras vid ett sådant 
erbjudande. 94 Aktieägare i ett bolag som är föremål för uppköp skulle 
tillförsäkras en rättvis och rimlig behandling. Direktivet ställer endast krav 
på att det i länderna utarbetas en minimireglering. Det är således tillåtet för 
medlemsstaterna att lagstifta om mer långtgående åtgärder och 
bestämmelser. 
 
Till följd av direktivet tillsattes i Sverige den så kallade takeover-
utredningen i mars 2004. Arbetet resulterade i SOU 2005:58, Ny reglering 
av offentliga uppköpserbjudanden och ett lagförslag, Prop.2005/06:140. 
Riksdagen antog i maj 2006 den nya lagen (2006:451) om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA), vilken trädde i kraft 1 juli 
2006. Lagen är tillämplig på offentliga erbjudanden till innehavare av aktier 
som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta 
samtliga eller en del av dessa aktier (LUA 1:2 1p). 
  
Eftersom NBK:s och AMN:s självreglerande verksamhet ansetts materiellt 
sett tillfredsställande och välfungerande är LUA som nämnts ovan i mångt 
och mycket en kodifiering av tidigare gällande bestämmelser. Inom ett 
område som aktiemarknaden, kännetecknat av en snabb och dynamisk 
utveckling, är det viktigt med flexibilitet och möjlighet till anpassning.95 
Det fanns en önskan om att behålla dels ett fortsatt stort inflytande från 
näringslivets representanter och dels en möjlighet för inblandade parter att 
inhämta snabba förhandsbesked.96 Eftersom direktivet föreskrev att reglerna 
skulle vara inordnade i en offentlig struktur valde lagstiftaren att skapa ett 
system där vissa grundläggande bestämmelser är lagfästa men där de 
självreglerande organens tillsyn, tolkningsfunktion och mer detaljerade 
regler får en fortsatt stor betydelse.97  
 
Utarbetandet av direktivet har inspirerats mycket av den brittiska The Panels 
verksamhet.98 Eftersom de svenska principerna för god sed utvecklats med 
denna reglering som nära förebild stämmer det tidigare svenska reglerna väl 
överens med direktivet. En del smärre ändringar har krävts och NBK har 
genomfört en mindre översyn av de regler som nu utgör börsregler. 
Beträffande möjligheterna att villkora eller ta tillbaka ett erbjudande har 
emellertid inga ändringar gjorts.99

 
                                                 
93 Som nämnts ovan har exempelvis nyligen utredningen SOU 2006:50, En ny lag på 
värdepappersmarknaden publicerats. 
94 Dir. 2004/25/EG, inledningen. 
95 Grundvall, 2004, s.83. 
96 Prop. 2005/06:140, s.42. 
97 Prop. 2005/06:140, s.43. 
98 SOU 2005:58, s.9. 
99 SOU 2005:58, s.93 och s.261ff. 
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Enligt 2:1 LUA är en budgivare skyldig att åta sig att följa de regler för 
offentliga erbjudanden som aktuell börs eller auktoriserad marknadsplats 
ställt upp samt underkasta sig de sanktioner som samma börs eller 
marknadsplats kopplat därtill. Genom en ändring i lagen (1992:543) om 
börs- och clearingverksamhet är numera börser och auktoriserade 
marknadsplatser i Sverige skyldiga att ha regler om offentliga 
uppköpserbjudanden som uppfyller takeoverdirektivets krav och som i 
övrigt är ändamålsenliga. Stockholmsbörsen, Aktietorget och NGM antog 
som nämnts ovan i enlighet med detta den något omarbetade versionen av 
NBK:OE för att reglera erbjudanden på respektive marknadsplats. 
 
Lagen reglerar även budplikt (LUA 3 kap). Den som uppnår ett aktieinnehav 
som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i 
bolaget skall inom fyra veckor lämna ett offentligt erbjudande avseende 
resterande aktier i bolaget. Regler om budplikt infördes första gången 1999 i 
Sverige genom NBK:s rekommendation, då med en gräns om ett 40 % - igt 
innehav. Frågan om budplikt har varit omdiskuterad eftersom en sådan regel 
ansetts fördyra och avskräcka förvärv och hindra styrning av 
marknadskrafterna.100 Motiveringen bakom en dylik regel är emellertid att 
en ägare skall kunna lämna ett bolag efter ett kontrollägarskifte.101 Enligt 
7:5 LUA kan FI besluta om dispens från budplikt, en uppgift som med stöd 
av 7:10 samma lag i likhet med en rad övriga tillsynsuppgifter har 
delegerats till AMN. Av Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2006:4 
framgår att AMN skall fatta beslut i en mängd angivna frågor kring 
offentliga bud, exempelvis förlängning av tidsfrister och dispens från 
bestämmelsen om försvarsåtgärder.  
 
I LUA:s fjärde kapitel finns regler om att en budgivare och styrelsen i ett 
bolag föremål för uppköp måste informera sina anställda om ett lämnat 
offentligt erbjudande. Lagen innehåller även bestämmelser om genombrott, 
d v s bestämmelser som gör det möjligt för en budgivare att i vissa fall bryta 
igenom kontrollmekanismer i målbolaget för att göra det enklare att 
genomföra ett förvärv.102

 
I lagens femte kapitel fastställs att styrelse och VD som har grundad 
anledning att anta att ett offentligt erbjudande är nära förestående inte får 
vidta försvarsåtgärder ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandet. 
Det är dock, som tidigare nämnts, tillåtet att söka efter alternativa 
erbjudanden. 
  
I och med LUA blir FI tillsynsmyndighet över takeoverförfarandet. FI 
kommer bl a att ansvara för godkännande av erbjudandehandlingar och 
fungera som överklagandeinstans för AMN:s beslut samt se till att 
budpliktsreglerna efterföljs. 

                                                 
100 Sandström, 2005, s.166. 
101 Nyström, Ohlsson och Skog, 2004, s.43. 
102 LUA 6:1 - 6:6. 
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3.4 NBK:OE 

3.4.1 NBK:OE i allmänhet 
Som ovan beskrivits har NBK:s rekommendation utgjort en viktig del av 
självregleringen kring offentliga uppköpserbjudanden sedan 1970-talet, och 
bestämmelserna kommer även framöver att reglera detta förfarande. 
 
Reglerna är relativt allmänt formulerade för att kunna tillämpas vid bud med 
mycket olika förutsättningar. I gengäld ger AMN besked om tillämpningen i 
enskilda fall. Reglerna skall tolkas i enlighet med sitt övergripande syfte, 
bibehållandet av allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Vid en 
tillämpning skall inte bara reglernas ordalydelse respekteras utan även deras 
bakomliggande ändamål skall ges genomslag.103 Som tolkningshjälp 
används ett antal grundprinciper varpå reglerna vilar; att målbolagets ägare 
behandlas lika och att minoritetsägare skyddas, att målbolagsägarna ges 
tillräckligt med tid för att fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet, att 
styrelsen beaktar de intressen som målbolaget i sin helhet har, att ingen 
otillbörlig marknadspåverkan sker, att ett erbjudande tillkännages först när 
det är säkerställt att ett kontant vederlag, om ett sådant erbjudits, till fullo 
kan erläggas samt att målbolaget inte skall hindras från att bedriva sin 
verksamhet längre än vad som är skäligt.104  
 
Samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM och Aktietorget har 
skrivit på så kallade noteringsavtal som reglerar agerande på respektive 
handelsplats. NBK:OE har varit kopplat till noteringsavtalet som en bilaga, 
vilket innebär att alla noterade bolag varit avtalsrättsligt förpliktigade att 
följa dessa bestämmelser. Som ovan beskrivits föreskriver numera LBC att 
börser och auktoriserade marknadsplatser måste ha regler om offentliga 
uppköpserbjudanden avseende de aktier som finns noterade där. NBK:OE 
har som ovan nämnts antagits av Stockholmsbörsen, Aktietorget och NGM. 
 
Även om NBK:OE fram tills 1 juli 2006 inte varit förenade med några 
sanktioner i sig, och bolagen enbart varit ålagda att följa dem till följd av 
noteringsavtalen, så har självregleringen blivit en så självklar del av 
aktiemarknadens regelverk att ett bud där budgivaren inte följde reglerna 
skulle ha bemötts med stor skepsis från marknadens sida.105 Sedan 
september 2003 har samtliga budgivare i sina erbjudanden tagit in en 
föreskrift där de åtar sig att följa reglerna.106 Att det numera finns en 
lagstadgad skyldighet att göra detta torde därför inte i praktiken innebära så 
stor skillnad mot tidigare. 
 

                                                 
103 Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
(2006-07-01), Inledningen.  
104 Stockholmsbörsens regler rörande offentliga erbjudanden på aktiemarknaden, 
Inledningen. 
105 Sjöman, 2005, s.96. 
106 SOU 2005:58, s.54. 
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3.4.2 NBK:OE:s reglering av fullföljandevillkor 
Huvudregeln är enligt NBK:OE II.4 1 st att ett offentligt erbjudande om 
aktieförvärv är bindande. Budgivaren kan heller inte genom erbjudandet 
förbehålla sig någon generell rätt till återtagande.107 Det är dock möjligt, 
enligt NBK:OE II.4 2 st, att uppställa villkor för erbjudandets fullföljande. I 
samma regel anges hur dessa villkor får formuleras. En grundläggande 
förutsättning är att villkoren skall vara utformade så att det är möjligt att 
från en yttre betraktares synvinkel objektivt fastställa om de är uppfyllda 
eller inte. Detta innebär att budgivaren inte själv skall ha något inflytande 
över huruvida villkoren uppfylls eller inte, och villkoren skall heller inte 
vara formulerade så att budgivaren själv kan besluta om de skall anses vara 
uppfyllda eller inte. Ett villkor som lyder ”Erbjudandet är villkorat av att 
det inte inträffat någon omständighet som enligt budgivarens bedömning 
påverkat Målbolagets verksamhet väsentligt negativt” torde således inte 
vara godtagbart.  
 
Kravet på objektivitet är befattat med ett undantag. Det är möjligt för 
budgivaren att villkora sitt bud av att nödvändiga myndighetstillstånd 
erhålles på för honom acceptabla villkor. Anledningen till att denna 
situation är undantagen är enligt kommentaren till NBK:OE att ett 
myndighetstillstånd kan vara förknippat med krav som medför att endast 
budgivaren kan avgöra om förutsättningarna för att fullfölja affären kvarstår. 
Det är då upp till honom att bestämma om förutsättningarna är acceptabla 
eller inte. 
 
Det föreligger som huvudregel inget krav på att budgivaren skall villkora 
sitt bud. I de fall då erbjudandet är beroende av extern finansiering skall 
emellertid kreditvillkoren, som även de måste uppfylla kravet på 
objektivitet, återges i sin helhet i pressmeddelande och erbjudandehandling. 
NBK påpekar att reglerna skall tolkas i ljuset av sitt syfte och att budgivaren 
därför inte måste ange villkor för krediten som enbart är av formell natur 
och inte av har någon betydelse för möjligheten att genomföra erbjudandet. 
 
Reglerna kring budvillkor är enbart tillämpliga på frivilliga bud. Bud som 
läggs till följd av budplikt kan inte villkoras, med undantag för villkor som 
går ut på att nödvändiga myndighetstillstånd skall erhållas.108

 
Ett bud kan, trots att det är villkorat i enlighet med ovanstående regler inte 
utan vidare dras tillbaka så fort det står klart att ett villkor inte uppfylls eller 
kommer att uppfyllas. Återkallelse får enbart ske då den bristande 
uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för budgivarens förvärv, enligt 
NBK:OE II.5 2 st 3 p. Att så är fallet skall enligt NBK:OE II.4 5 st anges i 
anslutning till uppställda villkor. 
 

                                                 
107 Wallinder och Marcelius, 2005, s.58. 
108 NBK:OE III.5 1 st. 
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I tre specifika situationer saknas kravet på väsentlighet. Om budgivaren 
villkorat erbjudandet antingen av att en viss andel accepter uppnås eller av 
att bolagsstämman i målbolag eller budgivare fattar ett visst beslut i 
anledning av erbjudandet eller av att inget konkurrerande bättre bud 
offentliggörs, och någon av dessa situationer uppstår respektive uteblir, så 
kan budet återkallas utan att budgivaren måste visa att omständigheten har 
haft en väsentlig betydelse för genomförandet av förvärvet.109

 
Den grundläggande aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen 
innebär att alla aktieägare som omfattas av ett bud skall erbjudas samma 
villkor. Budet kan således inte villkoras av vissa förutsättningar gentemot 
några ägare och av andra förutsättningar gentemot övriga.110 Villkoren kan 
emellertid skilja sig åt för ägare av aktier med olika röstvärde, så länge 
skillnaden inte är så stor att obalansen är oskälig.111

 
Trots kravet på att budgivaren inte skall ha något inflytande över villkorens 
uppfyllande finns det fall där budgivaren ändock genom sitt agerande eller 
underlåtenhet att agera i viss utsträckning oundvikligen kan påverka 
huruvida visst villkor uppfylls eller inte. Budgivaren är i sådana fall skyldig 
att aktivt verka för erbjudandets genomförande. Detta kan innebära sådant 
som att budgivaren skall lämna in ansökningar så att ett visst 
myndighetstillstånd kan erhållas i de fall erbjudandet är villkorat av 
utfärdandet av ett sådant tillstånd.112 Principen om att budgivaren måste 
anstränga sig och möjliggöra uppfyllandet av fullföljandevillkor kan även 
uttryckas som att det i samband med lämnandet av erbjudandet uppstår en 
lojalitetsplikt hos budgivaren gentemot målbolagets ägare. AMN uttalade 
sig om förefintligheten av en sådan plikt i AMN 2000:20 och även i 
allmänna avtalsrättsliga principer återfinns stöd för ett antagande om att 
budgivaren är skyldig att inom rimliga gränser aktivt verka för att de 
uppställda villkoren uppfylls så förvärvet kan fullföljas.113  
 
Sammanfattningsvis syftar reglerna till att uppfylla intresset av klar och 
tydlig information och likabehandling så att aktieägarna kan fatta 
informerade beslut på en så perfekt marknad som möjligt. När NBK 
skapade reglerna diskuterades huruvida det vore lämpligt med en 
uttömmande uppräkning av tillåtna villkor. Kommittén bestämde sig 
emellertid för att inte specificera dessa vidare, utan enbart ange att det är 
möjligt att uppställa villkor för ett erbjudandes fullföljande. Aktieägarna 
garanteras istället en korrekt behandling genom att reglerna ställer krav på 
att villkorens uppfyllelse måste vara objektivt verifierbar och genom att 
återtagande endast får ske då villkorets icke-uppfyllelse är av väsentlig 
betydelse. NBK påpekar dock att ytterligare begränsningar av uppställda 

                                                 
109 NBK:OE II.4 5 st och II.5. 
110 NBK:OE II.8 och II.9. 
111 AMN har uttalat sig om frågan bl a i AMN 1991:3, 1999:19 och 2001:3. 
112 NBK:OE II.5, kommentaren, 6 st. 
113 Lundblad, JT 2003-04, s.330f och AMN 2000:20. 
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villkor kan komma att aktualiseras om den nuvarande ordningen missbrukas 
vid framtida bud.114

3.5 Sanktioner vid agerande i strid mot 
god sed 

AMN har inte någon sanktionsmöjlighet för det fall en budgivare bryter mot 
reglerna i NBK:OE eller i övrigt agerar i strid med god sed vid ett 
budförfarande. Genom att NBK:OE varit knutna till handelsplatsernas 
noteringsavtal har emellertid noterade budgivare och målbolag kunnat 
drabbas av de där förefintliga disciplinära systemen vid överträdelse.115 En 
börs är enligt LBC 4:8 skyldig att ha en disciplinnämnd med uppgift att 
hantera frågor om överträdelse av noteringsavtalet samt annan misskötsel. 
På Stockholmsbörsen är tillgängliga sanktioner varning, vite eller vid 
särskilt allvarliga fall avnotering.116 Disciplinnämnden har under de senaste 
tio åren handlagt ett 40-tal ärenden.117 Inget av dessa har berört återtagande 
av offentliga erbjudanden.118

 
Onoterade budgivare som inte varit avtalsmässigt bundna till NBK:OE har 
visserligen inte hittills varit formellt skyldiga att följa reglerna, men har som 
tidigare nämnts i det närmaste undantagslöst åtagit sig att göra detta vid 
lämnandet av ett bud på ett noterat målbolag.119 På detta sätt har det även i 
dessa fall uppstått en avtalsrättslig skyldighet att efterleva dessa 
bestämmelser.  
 
Härtill kommer att AMN genom sina uttalanden kan utfärda kritik för det 
fall en budgivare eller ett målbolag inte agerat i enlighet med god sed på 
aktiemarknaden. Nämndens uttalanden har haft en stor genomslagskraft 
trots bristen på mer konkreta sanktionsmöjligheter eftersom de flesta bolag 
är måna om sitt rykte som seriösa aktörer. Inget företag vill utsätta sig för 
den negativa uppmärksamhet som en dylik anmärkning med största 
sannolikhet skulle få i media.120

  
I LBC 4:2 föreskrivs som ovan nämnts att börser numera är skyldiga att ha 
regler för förfarandet vid offentliga erbjudanden. Enligt LUA 2:1 är 
samtliga budgivare, noterade eller inte, skyldiga att underkasta sig de regler 
som den aktuella börsen eller auktoriserade handelsplatsen ställer upp samt 
de till reglerna kopplade sanktionerna. Finansinspektionen kan, enligt 
Handelslagen 6:1 c 3 st, förbjuda ett erbjudande om inte budgivaren har 
åtagit sig att följa reglerna. I samband med detta skall inspektionen, enligt 

                                                 
114 NBK:OE II.4 st 2. 
115 SOU 2005:58, s.55. 
116 www.se.omxgroup.com/se/index.aspx?lank=96, under disciplinärenden. 
117 Prop. 2005/06:140, s.38. 
118 www.se.omxgroup.com/se/index.aspx?lank=96, under disciplinärenden. 
119 Prop. 2005/06:140, s.38. 
120 Wallinder och Marcelius, 2005, s.19. 
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LUA 7:2, även utfärda en sanktionsavgift om minst 50 000 kr och mest 100 
miljoner kr. 
 
Till följd av LUA blir även onoterade budgivare, genom skyldigheten att 
ingå ett kontrakt med marknadsplatsen om att följa reglerna, underkastade 
dessa på samma sätt som noterade målbolag och budgivare varit genom 
noteringsavtal.121 Det uppstår en avtalsrättslig bundenhet gentemot 
marknadsplatsen som innebär att aktuell disciplinnämnd kan vidta åtgärder 
för det fall budgivaren bryter mot reglerna. Marknadsplatserna och FI har 
ansvar för att utveckla sådana disciplinära system i enlighet med 
takeoverdirektivets krav på effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner.122 I Stockholmsbörsens regler stadgas att en budgivare som 
åsidosätter eller bryter mot reglerna eller AMN:s tolkningar av desamma 
kan drabbas av en avgift om lägst 50 000 kr och högst 100 miljoner kr.123

 
På grund av att budgivaren deklarerat att reglerna kommer att efterföljas 
uppstår det även en kontraktsmässig bundenhet gentemot aktieägarna i 
målbolaget.124 I de fall budgivaren trots sitt åtagande bryter mot 
bestämmelserna kan därmed skadeståndsskyldighet på civilrättslig grund 
uppkomma till följd av avtalsbrott. Enligt förarbetena förväntas skadestånd i 
praktiken bli en viktigare sanktion vid regelöverträdelse än 
handelsplatsernas disciplinära system.125  
 
Hittills har AMN:s kritik varit ett väl så effektivt styrmedel som disciplinära 
böter p g a den påverkan för förtroendet för företagen som en sådan 
anmärkning haft.126 Det återstår att se om rollen för nämnden framöver 
kommer att förändras på grund av att övervakningen numera faller på 
börsernas disciplinnämnder och om böter kommer att drabba budgivarna i 
större omfattning än tidigare. 

                                                 
121 Prop. 2005/06:140, s.98. 
122 Prop. 2005/06:140, s.45f. 
123 Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 
V. 
124 Prop. 2005/06:140, s.46. 
125 SOU 2005:58, s.85 och Prop. 2005/06:140, s.46. 
126 Grundvall, 2004, s.142. 
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4 Ofta förekommande villkor: 
några exempel från 
Stockholmsbörsen 

4.1 Inledning 
Jag har granskat 50 offentliga erbjudanden som lagts på Stockholmsbörsen 
under perioden augusti 2002 till maj 2006. Som jag nämnde inledningsvis 
har jag fått hjälp av Linklaters advokatbyrå med statistiken. Jag har inte fått 
någon information om hur de bud som fanns med i sammanställningen har 
valts ut, och jag kan därför inte värdera urvalet. Jag presenterar de 
förekommande budvillkoren uppdelade i de vanligaste villkorstyperna och 
framställningen skall ses som en illustration till hur ett antal nyligen 
lämnade offentliga bud har sett ut. 
 
I den kommande översynen inkluderas även bud som lagts på grund av 
budplikt. I stort sett gäller samma regler vid budpliktsbud som vid frivilliga 
erbjudanden.127 Några skillnader föreligger dock, bl a kan ett erbjudande vid 
budplikt inte vara partiellt. Budgivaren måste även vid budpliktsbud erbjuda 
ett kontantalternativ, innebärandes en möjlighet för aktieägarna att få betalt i 
kontanter istället för i aktier i budgivarbolaget. Vid budpliktsbud är det 
dessutom inte möjligt att uppställa andra villkor än att nödvändiga 
myndighetstillstånd erhålles.128 Av de 50 bud jag granskat var 14 st 
budpliktsbud. Av dessa var 9 st ovillkorade. Resterande 5 var villkorade av 
erhållna myndighetstillstånd. Ett bud var även ursprungligen villkorat av en 
minsta anslutning om 90 %, men detta villkor föll senare bort. 
 
Enbart ett bud som lades frivilligt var ovillkorat. Ytterligare två frivilliga 
bud var villkorade endast av att erforderliga myndighetstillstånd erhölls. 

4.2 Villkor om minsta anslutning 
I de flesta fall hade budgivaren villkorat sitt erbjudande av en viss minsta 
uppnådd anslutning från aktieägarna. Denna förutsättning fanns uppställd i 
33 av de 50 bud jag tittade på, d v s i alla frivilliga bud utom tre. I samtliga 
bud var 90 % gränsen för hur stor andel av aktierna budgivaren ville få i sin 
ägo. Vid ett så stort ägande har budgivaren rätt att lösa ut minoritetsägarna, 
enligt 22 kap ABL. Det är dessutom möjligt att ge och ta emot 
koncernbidrag till det andra företaget, enligt 35 kap. IL.  
 
Om det står klart att 90 % - gränsen inte uppnåtts eller kommer att uppnås 
och budgivaren vill återkalla sitt bud så föreligger det vid villkor av denna 
                                                 
127 SOU 2005:58, s.107. 
128 SOU 2005:58, s.108 och Nyström, Ohlsson och Skog, 2004, s.46. 
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typ inget krav på att uppfyllelsen har väsentlig betydelse, enligt NBK:OE 
II.5 2 st 1 p. Budgivaren kan åberopa det bristande intresset att sälja som 
skäl för att inte genomföra affären, så fort det står klart att en 90 % - igt 
innehav inte uppnåtts inom den ursprungliga acceptfristen. 
 
Det vanligaste är att budgivaren förlänger acceptfristen om inte gränsen 
uppnås. I de fall budgivaren anar att det kan bli svårt att uppnå 90 %-
gränsen men ändock önskar genomföra förvärvet höjs i regel också 
budpremien. För en budgivare som plötsligt vill dra sig ur affären torde 
emellertid villkor om minsta anslutning vara den bristande förutsättning som 
ligger närmast till hands att åberopa. Som nedan kommer att redogöras för 
är kraven för återkallande vid många andra typer av villkor tämligen 
omfattande. 

4.3 Nödvändiga tillstånd och åtgärder 
Två andra mycket vanliga villkor, som båda fanns uppställda i 32 respektive 
31 av 50 bud, är dels att erforderliga myndighetstillstånd erhålls på för 
budgivaren acceptabla villkor dels att budet inte omöjliggörs eller påverkas 
av domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller liknande. För att dra tillbaka 
ett bud med hänvisning till något av det ovanstående krävs att budgivaren 
kan visa att dess uppfyllande är av väsentlig betydelse för budets 
genomförande, enligt NBK:OE II.5. Det krävs emellertid som tidigare 
nämnts inte att det vid ett villkor om erhållande av myndighetstillstånd skall 
vara möjligt att objektivt avgöra om det är uppfyllt eller inte, utan 
budgivaren kan, enligt NBK:OE II.4 2 st, avgöra detta efter eget skön. 

4.4 Bolagsstämmobeslut 
I ett ganska stort antal fall, 15 av 50, villkorades buden av att beslut 
nödvändiga för att genomföra erbjudandet fattades av budgivarens 
bolagsstämma. Exempel på sådana beslut var godkännande av emission av 
vederlagsaktier, beslut om ändring i bolagsordningen och beslut om att öka 
aktiekapitalet för att möjliggöra emission. I något fall rörde det sig om ett 
godkännande från budgivarens bolagsstämma av själva erbjudandet i sig. 
Variation på villkor av denna typ var också att nyemitterade aktier i 
budgivarbolaget, som skulle utgöra vederlag, godkändes för börsnotering 
samt att registrering av dessa aktier skedde hos bolagsverket eller 
motsvarande myndigheter i berörda länder. I de fall betalning skall ske med 
aktier är det naturligtvis lämpligt att villkora erbjudandet av att dessa kan 
ges ut och noteras på aktuell börs. 
 
I dessa fall föreligger det inte något uttalat krav på att villkorets uppfyllelse 
är av väsentlig betydelse.129 Att dylika åtgärder kan vidtagas torde ändå 
alltid vara av väsentlig betydelse för att genomförande av erbjudandet skall 
vara möjligt.  

                                                 
129 Se NBK:OE II.4 5 st. 
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4.5 Konkurrerande bättre bud 
I 16 fall av 50 villkorades buden av att inte något konkurrerande bättre bud 
offentliggjordes. Tidigare förelåg det i NBK:OE inget krav på att ha med ett 
sådant villkor redan då erbjudandet annonseras via det första 
pressmeddelandet, utan enbart det faktum att ett konkurrerande bättre bud 
lades innebar en legitim anledning till återtagande. 130 Numera skall 
villkoret finnas med redan från början för att erbjudandet skall kunna tas 
tillbaka med denna motivering, enligt NBK:OE II.5 2 st 2 p. Tanken är att 
en aktieägarna i varje situation skall kunna sälja till högstbjudande 
budgivare. En sådan förutsättning är även förenlig med den rättsekonomiska 
teorin om maximerad välfärd,131 där den som bäst kan förvalta 
verksamhetens resurser och värderar företaget högst kommer att betala mest 
för det. 

4.6 Korrekt information 
I 13 av 50 fall hade budgivarna villkorat erbjudandenas fullföljande av att 
inte offentliggjord information var inkorrekt, missvisande eller utelämnad. 
Även i dessa fall krävs det att villkorets bristande uppfyllelse är av väsentlig 
betydelse för förvärvets genomförande för att erbjudandet skall kunna tas 
tillbaka, enligt NBK:OE II.5 2 st 3 p.  
 
Det torde inte vara tillåtet med villkor som ger budgivaren rätt att ta tillbaka 
sitt erbjudande för det fall en due diligence undersökning inte faller ut 
tillfredsställande för denne.132 Undersökningen skall som ovan nämnts i 
regel ske innan ett bud lämnas, och det är inte tillåtet för budgivaren att leta 
efter fel eller brister i företaget efter denna tidpunkt.133

4.7 Åtgärder från målbolagets sida 
I 13 fall av 50 var erbjudandet villkorat av att målbolaget inte vidtog någon 
åtgärd ägnad att försämra förutsättningarna för budet. I de flesta fall var 
villkoret mer specificerat och innehöll exempelvis krav på att målbolaget 
inte väsentligen ändrat sitt fastighetsinnehav, aktieinnehav eller innehav av 
andra viktiga tillgångar. Åtgärder ägnade att försämra budet kan innefatta en 
mängd olika sorters handlingar. I AMN 2005:33 var det exempelvis fråga 
om återtagande av en styrelserekommendation om att acceptera erbjudandet. 
Skall ett erbjudande återtagas med hänvisning till en av målbolaget vidtagen 
åtgärd krävs det att budgivaren kan visa att denna väsentligen har ändrat 
förutsättningarna för budets genomförande, enligt NBK:OE II.5 2 st 3 p. Ju 
mer allmänt hållet villkoret är, desto svårare torde det vara att hävda att så 

                                                 
130 Nyström, Ohlsson och Skog, 2004, s.23. 
131 Dahlman, Glader och Reidhav, 2002, s.213f. 
132 NBK:OE II.4, kommentaren 4 st. 
133 Nytröm, Ohlsson och Skog, 2004, s.23. 
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har skett. En budgivare som specificerat förutsättningarna väl kan lättare 
motivera ett återtagande när någon av de uppräknade situationerna infaller. 

4.8 MAC-klausuler 
Fullföljandevillkor av nyss nämnda variant tar sikte på agerande av 
målbolagets ledning. Det är även vanligt med villkor som tar sikte på yttre 
faktorer som inverkar på målbolaget. Denna typ av villkor kallas MAC-
klausuler och föreskriver att erbjudandet kan tas tillbaka om en händelse 
som kan kategoriseras som en material adverse change eller en material 
adverse effect inträffar. Vid dylika villkor måste den inträffade händelsen 
vara av väsentlig betydelse för att återtagande skall få ske.134 Av de 
erbjudanden jag granskat innehöll 13 av 50 en MAC-klausul. De siktar 
typiskt sett, i enlighet med AMN:s uttalanden och NBK:s rekommendation, 
in sig på målbolagets finansiella ställning och / eller resultat. I de fall 
erbjudandet skall finansieras med krediter är det vanligt att krediten i sin tur 
är villkorad av att ingen väsentligt negativ förändring sker hos låntagare 
eller förvärvsobjekt. 
 
Det framgår bl a av AMN 2003:12 att nämnden anser att ett MAC-villkor är 
acceptabelt, så länge det är möjligt att objektivt avgöra om det är uppfyllt 
eller inte. Nämnden påpekade också att villkoren inte får vara så obestämda 
eller allmänt hållna att det i praktiken blir svårt för aktieägarna att göra sig 
en bild av deras konkreta innebörd.135

 
Det faktum att klausulerna inte får vara för generella och omfatta ett alltför 
brett spektrum av händelser innebär emellertid i gengäld att de tenderar att 
bli långa och tämligen invecklade eftersom budgivaren försöker precisera så 
många olika MAC-situationer som möjligt. En modell som användes i några 
bud var att inledningsvis villkora budet av att ingen väsentligt negativ 
omständighet inträffade. Sedan definierades begreppet ”väsentligt negativ 
omständighet” som något som påverkar likviditet eller resultat. Därefter 
räknades en rad undantagssituationer upp, där klausulen inte var tillämplig 
trots att dessa händelser orsakat en förändring. En annan förekommande 
variant var en MAC-klausul som började med att statuera inom vilka 
områden en material adverse change inte skall inträffa för att budet skall 
fullföljas. I nästa stycke undantas från sådana MAC-händelser en rad 
förändringar som är av allmänt slag, d v s där den utvalda industrin drabbas 
generellt. I sista stycket kom en passus om att om någon av ovanstående 
generella förändringar har en oproportionerligt stor inverkan på just 
målbolaget jämfört med liknande företag i samma bransch, så skall detta 
ändock kunna åberopas som en MAC-händelse. 

                                                 
134 NBK:OE II.5 2 st 3 p. 
135 AMN 2003:12. 
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4.9 Finansieringsvillkor 
Många offentliga uppköp finansieras helt eller delvis av krediter. I regel är 
dessa krediter villkorade i sig. Endast 7 av de 50 bud jag granskade var 
emellertid villkorade av att nödvändig finansiering erhölls. Om detta 
berodde på att budgivarna valde att inte ha med sådana villkor eller om 
företagen faktiskt inte var beroende av krediter är inte klart. 
 
I NBK:OE II.4 4 st fastslås att ett erbjudande som är beroende av villkorad 
extern finansiering skall villkoras av att denna finansiering erhålls. 
Kreditvillkoren skall uppfylla kravet på objektivitet och återges i 
erbjudandet. Trots att det av bestämmelsernas ordalydelse förefaller som om 
det vore obligatoriskt att villkora erbjudandet i de fall detta är beroende av 
extern finansiering, så har AMN, vilket jag kommer att redogöra för nedan, 
uttalat att så nödvändigtvis inte är fallet (se avsnitt 5.4.1). Vill budgivaren 
ha en möjlighet att återta sitt erbjudande med hänvisning till att en kredit 
uteblivit måste budet dock ha villkorats av detta. Har finansiären uppställt 
villkor för krediten skall dessa anges i pressmeddelande och 
erbjudandehandling även om budgivaren väljer att inte villkora budet av 
dess utbetalning.136

                                                 
136 AMN 2003:15. 
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5 AMN:s tolkningar av regler 
och god sed 

5.1 Inledning 
Nedan följer en redogörelse för hur AMN i några uttalanden tolkat reglerna 
om fullföljandevillkor. För att på ett strukturerat sätt illustrera de olika krav 
som ställs på villkorens utformning har jag delat upp uttalandena i olika 
områden. När det gäller väsentlighetskravet finns det bara ett svenskt 
uttalande. Frågan har dock diskuterats en hel del i Storbritannien och USA, 
främst i samband med MAC-villkor. Denna diskussion innehåller 
principiella ställningstaganden som även är intressanta för svenska 
förhållanden. Jag tar därför upp två uppmärksammade fall där the Panel 
respektive en amerikansk domstol berört frågan om vad som krävs för att 
återta ett erbjudande med hänvisning till ett MAC-villkor. 

5.2 Objektivitetskravet 

5.2.1 AMN 2000:20 – Perstorp 
I de tidigare versionerna av NBK:s rekommendation fanns det inget uttalat 
krav på att det skulle vara möjligt att objektivt fastställa om ett 
fullföljandevillkor var uppfyllt eller ej. Det var inte ovanligt att budgivaren 
förbehöll sig en återtaganderätt för det fall erbjudandet enligt budgivarens 
bedömning omöjliggjordes av någon angiven anledning.137  
 
Frågan om objektiv verifierbarhet av fullföljandevillkor aktualiserades i 
AMN 2000:20. Perstorp Intressenter AB lämnade i april 2000 ett offentligt 
erbjudande om förvärv av samtliga aktier och konvertibla skuldebrev i 
kemikoncernen Perstorp AB. Budet angavs bl a vara villkorat av att 
”sedvanliga villkor för utbetalning av den del av förvärvsfinansieringen som 
avses ske genom lån uppfylls”. Ett av dessa kreditvillkor var att ”Perstorps 
verksamhet och finansiella ställning inte i väsentlig omfattning påverkas 
negativt innan Erbjudandet fullföljs.”  
 
I september samma år, en dag innan anmälningsperioden för erbjudandet 
gick ut, förkunnade Perstorp Intressenter i ett pressmeddelande att de avsåg 
att inte fullfölja förvärvet. Anledningen angavs vara att Perstorp redovisat 
ett sämre resultat än förväntat på grund av problem inom bolagets 
laminatgolvssektor. Detta medförde enligt Perstorp Intressenter att 
förutsättningarna för erbjudandet väsentligen förändrats och att samtliga 
villkor inte kunde uppfyllas. Några dagar senare angav företaget att 

                                                 
137 Nyström, Ohlsson och Skog, 2004, s.24. 
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kreditgivarna, på grund av det sämre resultatet och de osäkra 
framtidsutsikterna, dragit tillbaka den utlovade finansieringen. 
 
AMN fick efter en framställning i uppgift att klargöra huruvida Perstorps 
Intressenters utformning och återtagande av sitt erbjudande skett i 
överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden. Om Perstorp 
Intressenter skulle anses ha agerat i enlighet med god sed menade 
frågeställarna att det vore av stor vikt att få en redogörelse för vilka villkor 
som principiellt kan uppställas vid offentliga erbjudanden.  
 
Den då gällande NBK-rekommendationen var inte så utförlig som dagens 
version och innehöll t ex inte några regler om möjligheterna att villkora eller 
avbryta ett påbörjat offentligt erbjudande. Det fanns inte heller någon 
utvecklad praxis på området. AMN tog istället hjälp av brittisk uttalanden 
från the Panel. Nämnden konstaterade att det är i enlighet med praxis och 
god sed på aktiemarknaden att villkora ett erbjudande av utbetalning av 
nödvändig extern finansiering, så länge det av pressmeddelande, prospekt 
och övrig relaterad offentlig information framgår att erbjudandet skall 
genomföras med hjälp av krediter. 
 
Nämnden menade att det enligt god sed måste krävas att finansiering för 
budets genomförande är ordnad innan detta tillkännages offentligt. Hur 
definitiv utbetalningen av en eventuell kredit måste vara är emellertid en 
avvägningsfråga. Å enda sidan får återtagandemöjligheterna för 
kreditgivaren inte vara så vidsträckta att det föreligger en betydande risk för 
att budet inte kommer att fullföljas, eftersom detta försvårar prissättningen 
av aktien och riskerar att minska förtroendet för aktiemarknaden. Å andra 
sidan måste det vara möjligt att i viss utsträckning villkora krediten eftersom 
lånefinansierade uppköp annars skulle bli alltför dyra och viljan att lämna 
erbjudanden hämmas. Nämnden menade att situationen skall lösas genom 
höga krav på öppenhet och information, så att det så tydligt som möjligt 
framgår för aktieägarna under vilka förutsättningar och hur omfattande 
risken är för att ett kreditlöfte kan komma att återtas. 
 
Nästa fråga var huruvida det var möjligt för en budgivare att villkora budet 
av att ett finansieringslöfte kvarstod under budperioden. I den brittiska the 
Code, rule 13, anges att villkor är tillåtna om budgivaren varken råder över 
dess uppfyllelse eller subjektivt kan avgöra om de uppfyllts eller inte. AMN 
menade i enlighet med den brittiska praxisen att det enligt god sed måste 
krävas att ett villkor utformas så att det går att objektivt fastställa om det är 
uppfyllt eller inte. Ett villkor som ger budgivaren rätt att återkalla sitt bud 
för det fall målbolaget rent allmänt utvecklas i en ogynnsam riktning ansågs 
inte acceptabelt. Det skall exempelvis vara möjligt för en revisor att med 
hjälp av bolagets räkenskaper fastställa om villkoret uppfyllts eller inte, en 
riktlinje som numera återkommer i kommentaren till NBK:OE II.4, 3 st. Ett 
villkor med innebörd att avtalad finansiering kvarstår ansågs uppfylla 
kraven på objektivitet och var således tillåtet enligt nämnden.  
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Sättet på vilket Perstorp Intressenter hade villkorat sitt bud (kreditlöften som 
tog sikte på målbolagets utveckling och med en återkallelsemöjlighet för det 
fall en väsentligt negativ förändring i målbolagets verksamhet eller 
finansiella ställning skulle inträffa) ansågs vara i överensstämmelse med 
dittillsvarande marknadspraxis och då gällande regler. AMN riktade 
emellertid kritik mot Perstorp Intressenter för att de inte gjort några försök 
till åtgärder som hade kunnat förhindra att kreditlöftena återtogs. De hade 
därmed brustit i sin, ur allmänna avtalsrättsliga principer hänförliga, 
lojalitetsplikt. 

5.2.2 AMN 2003:12 – Rambøll 
Det danska bolaget Rambøll lade i februari 2003 ett offentligt bud på 
Scandiaconsult AB. Erbjudandet var bl a villkorat av utbetalningen av en 
avtalad kredit. Denna var i sin tur villkorad av sedvanliga kreditvillkor, 
vilka redovisades i erbjudandet. Ett av dessa villkor löd som följer: ”att det 
inte inträffar någon händelse utanför Rambølls eller Scandiaconsults 
kontroll som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar Rambølls eller 
Scandiaconsults likviditet eller resultat väsentligt negativt eller orsakar en 
allvarlig störning på den nordiska kapitalmarknaden eller den nordiska 
marknaden för bygg- och teknikkonsulter”. AMN ombads uttala sig om 
huruvida kreditvillkoren var förenliga med god sed på aktiemarknaden. 
 
Nämnden inledde med att säga att det är tillåtet och vanligt med helt eller 
delvis kreditfinansierade erbjudanden. De påpekade emellertid återigen att 
om externa medel skall användas vid förvärvet skall detta framgå i 
pressmeddelande och erbjudandehandling. Även de villkor kreditgivaren 
uppställt för utbetalning av krediten skall återges. Liksom vid övriga villkor 
skall dessa, vilket numera även anges i NBK:OE II.4 4 st, uppfylla kraven 
på objektiv verifierbarhet. 
 
AMN ansåg i enlighet med det ovanstående att det var förenligt med NBK:s 
rekommendation att villkora förvärvets fullföljande av utbetalningen av en 
angiven kredit, som i sin tur är beroende av att ingen ”oförutsedd händelse 
som påverkar budgivarens eller målbolagets likviditet eller resultat 
väsentligt negativt” inträffar. Nämnden menade att det däremot inte skulle 
vara förenligt med rekommendationen att villkora ett erbjudande av en 
kredit som kan förvägras budgivaren på grund av ”en oförutsedd händelse 
som orsakar en allvarlig störning på den nordiska kapitalmarknaden eller 
den nordiska marknaden för bygg- och teknikkonsulter”. Motiveringen var 
att det i det förstnämnda fallet är möjligt att genom en granskning av 
tidigare redovisad likviditet eller redovisat resultat objektivt bedöma om 
villkoret är uppfyllt eller ej. Det sistnämnda villkoret är däremot för allmänt 
hållet för att aktieägarna skall kunna göra sig en föreställning om dess 
konkreta innebörd. Huvudprincipen är alltjämt att budgivaren är bunden av 
sitt anbud. Tillåts budgivaren ställa upp alltför generella kriterier för 
återtagande riskerar denna grundläggande förutsättning att undergrävas. 
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5.2.3 Kommentar 
Perstorps Intressenters agerande i samband med återtagandet av sitt 
offentliga erbjudande kritiserades från flera håll och situationen satte fokus 
på att den dåvarande regleringen av offentliga uppköpserbjudanden var 
otillräcklig.138 Den efterföljande översynen av rekommendationen gav NBK 
tillfälle att stärka regelverket med mer utarbetade regler och högre krav på 
utformningen av budvillkor. I detta arbete tog NBK fasta på vad AMN sagt i 
sitt uttalande och objektivitetskravet blev en nyhet i 2003 års regler. I 
Rambøll-fallet fick AMN tillfälle att närmare illustrera vad kravet innebär i 
praktiken. I korthet kan från uttalandena dras slutsatsen att om ett 
erbjudande är beroende av extern finansiering, och det för denna 
finansiering i sin tur uppställts vissa krav från kreditgivaren, så måste även 
dessa krav 1) uppfylla kravet på objektivitet samt 2) hänvisas till och 
offentliggöras i erbjudandet. Objektivitetskravet anses uppfyllt i de fall 
budgivaren förbehållit sig en rätt till återtagande i händelse av väsentligen 
försämrat resultat eller väsentligen försämrad likviditet, men inte i de fall 
denne velat ha möjlighet att ta tillbaka erbjudandet i det fall det inträffat en 
händelse som stör den relevanta marknaden i allmänhet. 
 
Som sades i Perstorpavgörandet och som även sägs i kommentaren till 
NBK:OE II.4 så skall villkoren vara så preciserade att det är möjligt för 
exempelvis en revisor eller någon annan utomstående bedömare att avgöra 
om de är uppfyllda eller ej. En rimlig slutsats torde enligt min mening vara 
att AMN helst ser att det är möjligt att i siffror, exempelvis vid en 
jämförelse med tidigare års redovisningar, mäta omfattningen av en 
inträffad förändring. I anslutning till detta kan det ifrågasättas om ett villkor, 
som liksom i Perstorpfallet, tar sikte på ”en väsentlig negativ förändring 
inom målbolagets verksamhet” kan anses uppfylla kravet på objektiv 
verifierbarhet. Det torde vara svårt att sätta upp en objektiv måttstock för 
när en sådan förändring kan anses ha skett. I avsnitt 6.1.3 nedan följer en 
ytterligare diskussion kring liknande villkor. 

5.3 Väsentlighetskravet 

5.3.1 AMN 2005:33 och AMN 2005:36 – Skandia 
Det sydafrikanska företaget Old Mutuals uppköp av Skandia aktualiserade 
en rad olika aspekter kring offentliga uppköpserbjudanden. Uttalandet 
2005:33 tog upp frågan om vilka  omständigheter som skall anses vara av 
väsentlig betydelse för budgivarens förvärv. Old Mutual ville villkora sitt 
erbjudande av att målbolagsstyrelsen inom två till tre veckor från lämnandet 
av erbjudandet offentliggjorde en rekommendation att acceptera detsamma, 
och därefter inte tog tillbaka eller ändrade denna rekommendation på ett för 
budgivaren negativt sätt. Dessutom ville bolaget villkora sitt erbjudande av 

                                                 
138 Lundblad, 2003-04, s.329. 
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att målbolagsstyrelsen undertecknade ett samarbetsavtal med budgivaren 
inom två till tre veckor från offentliggörandet av erbjudandet.  
 
AMN inledde med att konstatera att dessa villkors uppfyllelse var objektivt 
verifierbar, med undantag för den del som avsåg att styrelsen inte ändrade 
sin rekommendation på ett för budgivaren negativt sätt. Även om ett villkor 
är utformat så att det uppfyller objektivitetskravet kan dock 
återtaganderätten som nämnts falla på att villkorens uppfyllelse inte är av 
tillräckligt väsentlig betydelse för budgivarens förvärv. AMN menade att 
vad som innefattas i begreppet ”väsentlig betydelse” måste avgöras med 
hänsyn till villkorets art och omständigheterna i det enskilda fallet. 
Nämnden menade att en positiv och bestående rekommendation från 
Skandias styrelse inte var av en så väsentlig betydelse för Old Mutuals 
förvärv att ett återtagande med hänvisning till detta skulle vara förenligt 
med NBK:OE. 
 
I ett kompletterande uttalande, 2005:36, uttalade sig AMN om betydelsen av 
att styrelsen i målbolaget på bolagets vägnar ingår ett samarbetsavtal med 
budgivaren. Nämnden sade att ett samarbetsavtal kan vara av avgörande 
betydelse för budgivarens möjligheter att fullfölja erbjudandet och ansåg det 
inte uteslutet att en vägran från styrelsens sida att ingå ett samarbetsavtal 
kan vara av väsentlig betydelse för budgivarens möjligheter att fullfölja ett 
erbjudande. Som konstaterats i AMN 2005:33 är ett villkor av denna typ 
objektivt verifierbart. Det är således inte uteslutet att det hade varit möjligt 
att återta ett erbjudande med hänvisning till ett villkor om att 
målbolagsstyrelsen inte skrivit på ett samarbetsavtal. Som AMN tidigare 
uttalat måste bedömningen i samtliga situationer ske med hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet. 

5.3.2 The Takeover Panel 2001/15 – WPP and 
Tempus Group 

Eftersom det finns så få svenska uttalanden kring vad som utgör väsentlig 
betydelse kan det vara intressant att se hur denna fråga hanterats i 
Storbritannien och USA, där MAC-klausuler länge använts vid 
förvärvsavtal. Det är inte orimligt att anta att AMN hade bedömt en 
liknande situation på samma sätt som den brittiska the Panel, eftersom 
nämnden ofta använder denna organisations praxis som vägledning för sina 
uttalanden.139

 
I ett uttalande från november 2001 bedömde the Panel huruvida 
marknadsföringsföretaget WPP hade rätt att återta ett offentligt erbjudande 
avseende aktierna i mediaföretaget Tempus Group. Erbjudandet hade 
offentliggjorts den 20 augusti 2001. Frågan var om WPP hade lyckats visa 
att det skett en ansenlig försämring av Tempus framtidsutsikter på grund av 
terroristattackerna den 11 september 2001, och om denna försämring i sin 
tur hade en väsentlig betydelse för WPP:s förvärv. Om så befanns vara fallet 
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skulle WPP ha rätt att med hänvisning till en MAC-klausul i sitt erbjudande 
välja att inte slutföra förvärvet eftersom erbjudandet var villkorat av att: ”no 
material adverse change or deterioration having occurred in the business, 
assets, financial or trading positions or profits or prospects of any member 
of the wider Tempus Group”. 
 
Enligt rule 2.7 i the City Code on Takeovers and Mergers får ett erbjudande 
endast tas tillbaka om det villkorats och något av de uppställda villkoren 
inte uppfyllts. I de brittiska reglerna föreligger, liksom i de svenska, ett 
förbud mot villkor som är beroende av budgivarens subjektiva omdöme.140 I 
kommentaren till bestämmelserna sägs att exceptionella och specifika 
omständigheter krävs för att legitimera ett beslut att inte fullfölja budet. 
Normalt sett anses inte förändringar i det ekonomiska, politiska eller 
industriella läget vara tillräckligt omfattande för att ha väsentlig betydelse 
för budgivarens förvärv. 
 
The Panel ansåg att WPP inte hade någon rätt att ta tillbaka erbjudandet. 
Nämnden menade att en tillfällig svacka i målbolagets vinstmöjligheter 
visserligen kunde förväntas på basis av presenterade räkenskapsdokument, 
men att denna svacka inte uppgick till en sådan extraordinär eller långvarig 
förändring som krävdes. Köparen av hela eller större delen av ett företag 
förmodas ha ett långsiktigt intresse av dess verksamhet, och motiven för 
affären torde inte försvinna på grund av händelser som endast har en 
tillfällig inverkan. WPP hade sammanfattningsvis inte lyckats visa på 
omständigheter som var så exceptionella och oförutsägbara att de mötte 
kraven på väsentlig negativ förändring. 
 
The Panel har senare i en förtydligande kommenterar (Practice statement) 
till the Code sammanfattat sin ståndpunkt i fallet. Enligt denna 
tolkningsguide kan ett fullföljandevillkor åberopas och tillämpas av en 
budgivare för att dra sig undan ett bud i de fall då de omständigheter som 
budgivaren vill åberopa är av väsentlig betydelse för denne i förhållande till 
budet. Bedömningen av detta skall ske med hänsyn till förhållandena i det 
enskilda fallet. När det gäller ett MAC-villkor eller liknande åligger det 
budgivaren att lägga fram bevis för att omständigheterna i fråga är av 
mycket stor betydelse och slår mot själva huvudsyftet med transaktionen. 
Även om detta är en hög standard innebär det inte att budgivaren måste 
presentera omständigheter som gör genomförandet av budet omöjligt.141

5.3.3 IBP v. Tyson Foods 
I ett amerikanskt uppmärksammat rättsfall aktualiserades frågan om 
återtagande av ett offentligt uppköpserbjudande. The Delaware Court of 
Chancery fick i uppgift att bedöma betydelsen av en MAC-klausul i enlighet 
med lagen i staten New York. Domen föll i juni 2001.142

                                                 
140 The City Code on Takeovers and Mergers, rule 13. 
141 The Takeover Panel, Practice statement no.5 – on invocation of conditions, 28 april 
2004. 
142 In re IBP, Inc. Shareholders Litigation 2001 WL 675330 (Del.Ch.), 789 A.2d 14. 
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Matfågelföretaget Tyson Foods lade ett bud på köttproducenten IBP i 
december 2000. Med anledning av försämrade siffror i räkenskaperna hos 
IBP tog Tyson tillbaka sitt bud i mars 2001. Företaget hänvisade till en 
MAC-klausul där en MAE (material adverse effect) definierades som ”any 
event, occurrence or development of a state of circumstances or facts which 
has had or reasonably could be expected to have a Material Adverse 
Effect…on the condition (financial or otherwise), business, assets, liabilities 
or results of operations of IBP and its subsidiaries taken as a whole.” 
Budgivaren hävdade att en sådan förändring hade varit för handen eftersom 
IBP:s rapporter visade på försämrad vinst och värdet på ett av företagets 
dotterbolag skrivits ned. 
 
Domstolen konstaterade att det är vanligt att budgivaren formulerar ett 
fullföljandevillkor så att väsentliga händelser som beror på en allmän 
försämring i det ekonomiska läget, den specifika branschen eller någon 
annan generell förändring undantas från fullföljandevillkorets definition av 
väsentlig händelse. Så hade emellertid inte skett i detta fall. Domstolen 
tolkade den tämligen breda klausulen mycket snävt och menade att en 
generell försämring på kreatursmarknaden på grund av sämre 
väderförhållanden inte i sig kunde utgöra en MAE. För att kunna åberopa en 
MAC-klausul med en så generell lydelse som den ovan hade det krävts att 
oförutsedda händelser som ”substantially threaten the overall earnings 
potential of the target in a durationally significant manner” inträffat. 
Domstolen lade bevisbördan för att en sådan väsentlig och långvarig 
försämring hade inträffat på budgivaren. Tyson Foods lyckades inte 
uppfylla denna börda, och förlorade tvisten. 

5.3.4 Kommentar 
I Sverige och Storbritannien har AMN och the Panel förtroendet för 
aktiemarknaden och likabehandling av aktieägarna som uttalade 
övergripande målsättningar. I USA avgörs frågan om återtagande i enlighet 
med traditionell avtalsrätt och domstolen har inte som primär uppgift ta 
hänsyn till sådana allmänna samhällsintressen.143 I båda fallen måste det 
dock avgöras om den förändring som åberopas dels faller in under den 
aktuella klausulens lydelse och dels är av sådan väsentlig (material) 
betydelse att ett återtagande är legitimt. Detta är oftast svårt att med någon 
större säkerhet avgöra på förhand.144  
 
De engelska och amerikanska fallen är intressanta eftersom de, trots att de 
avdömts enligt olika system, båda visar hur svårt det kan vara att utforma en 
MAC-klausul så att budgivaren på ett godtagbart sätt förbehåller sig rätten 
att ta tillbaka sitt erbjudande. Även om en oförutsedd händelse påverkar 
marknaden är detta inte nog för att användas som MAC-försvar vid ett 
återtagande. Sådana händelser som terroristdåd etc, som gör marknaden 
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instabil i sin helhet, drabbar både budgivare, målbolag och konkurrenter, 
och är inte tillräckligt specifikt riktade mot budgivarens framtidsutsikter för 
att kunna motivera ett återtagande. En sådan risk får istället delas mellan 
marknadens parter.145

 
Eftersom budgivarna i ovanstående fall ej medgivits en rätt att förlita sig på 
MAC-klausuler av alltför generell karaktär torde de flesta budgivare numera 
försöka formulera sig med en större precision och identifiera vilka områden 
som är av särskild vikt för just dem. Det kan röra sig om att villkora budet 
av priset på en viss råvara eller en viss procentuell minskning av vinsten 
eller någon annan angiven ekonomisk indikator.146 Det kan även kopplas till 
ett visst index eller en prisnivå inom en viss sektor. Det avgörande är att 
budet skall bero av någon objektivt mätbar faktor så att det blir möjligt att 
konstatera om förändringen är väsentlig eller inte. Huruvida en förändring 
kommer anses vara av sådan dignitet att erbjudandet får återtas måste 
bedömas utefter omständigheterna i det specifika fallet och det är svårt att 
på förhand dra några generella slutsatser kring vad som uppgår till väsentlig 
betydelse i NBK:OE:s mening. 

5.4 Finansieringsvillkor 

5.4.1 AMN 2003:15 
Med anledning av ett planerat offentligt erbjudande framställde 
advokatfirman Hammarskiöld & Co å en klients vägnar frågan om det är 
obligatoriskt att, i de fall budet skall finansieras med krediter, villkora ett 
erbjudande av att denna kreditfinansiering betalas ut. Den aktuelle 
budgivaren var försäkrad om sin finansiella förmåga att genomföra 
erbjudandet och hade för avsikt att inte villkora det, trots att budet skulle 
genomföras med hjälp av krediter. AMN:s uttalande kom 16 juni 2003, det 
vill säga innan dagens version av NBK:s regler trätt i kraft, men nämnden 
bedömde situationen i enlighet med nu gällande regler. 
 
Som tidigare har beskrivits skall eventuella kreditvillkor vara utformade så 
att de uppfyller NBK-reglernas krav på objektivitet och återges i sin helhet i 
pressmeddelande och prospekt (numera erbjudandehandling).147 Enligt 
samma bestämmelses ordalydelse skall ett erbjudande vars genomförande är 
beroende av extern finansiering dessutom villkoras av att denna finansiering 
utbetalas till budgivaren. AMN menade emellertid att det trots regelns 
formulering inte förelåg något krav på att budgivaren i samtliga fall skulle 
villkora erbjudandet av att en utlovad extern finansiering betalats ut. 
Visserligen är detta nödvändigt i de fall en budgivare vill kunna ta tillbaka 
ett erbjudande för att den planerade finansieringen inte erhållits fullt ut. Men 
i de fall budgivaren inte önskar förbehålla sig denna rätt torde det enligt 
nämnden vara nog att information om hur erbjudandet skall finansieras samt 
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eventuella villkor för denna finansiering delges aktieägare och allmänhet. 
Nämnden påpekade att det för målbolagets aktieägare är fördelaktigt om ett 
erbjudande är ovillkorat, eftersom det ger en ökad säkerhet om att det 
kommer att genomföras samt en möjlighet till skadestånd om så inte skulle 
ske. 

5.4.2 AMN 2003:29 – Optovent 
I AMN 2003:29 uttalade sig nämnden om huruvida ett visst förfarande vid 
återkallande av ett uppköpserbjudande var förenligt med god sed. Företaget 
OPC offentliggjorde i juli 2003 ett erbjudande till aktieägarna i Optovent. I 
meddelandet förkunnades att budet var ovillkorat såvitt avsåg finansiering, 
och att förvärvet skulle betalas med hjälp av en ovillkorlig kredit från ett 
portugisiskt företag. Vid tiden för prospektfristens utgång visade det sig 
emellertid att den avtalade finansieringen inte kommit OPC tillhanda. 
Dispens från skyldigheten att lägga fram ett prospekt beviljades eftersom 
det inte fanns några tillgängliga medel för att finansiera utgivningen. Tiden 
gick utan att något prospekt offentliggjordes och i början av september 
återkallade OPC det offentliga erbjudandet på grund av att den förväntade 
krediten uteblivit.  
  
AMN menade i sitt uttalande att det är av stor vikt för målbolagets ägare att 
få information om hur ett offentligt erbjudande är finansierat. Enligt 
NBK:OE II.3 skall det framgå redan av pressmeddelandet om budgivaren 
avser att betala med hjälp av krediter. I ett fall som det förevarande, där 
finansieringen var av osäker natur, borde budgivaren OPC enligt nämnden 
antingen väntat med att offentliggöra ett erbjudande, eller villkorat sitt bud 
av att kreditlöftena vidhölls. AMN utfärdade skarp kritik mot både OPC och 
företagets rådgivare för att de försatt budgivarföretaget i en omöjlig 
situation, där man varken hade råd att fullfölja budet eller förbehållit sig 
någon egentlig rätt att återkalla det. 

5.4.3 Kommentar 
Redan i Rambøllfallet förklarade AMN att även villkor för en kredit som 
lämnas för att finansiera ett offentligt uppköpserbjudande skall uppfylla 
kraven på objektivitet. En extern finansiär är visserligen inte bunden av 
NBK:s regelverk. Icke desto mindre innehåller NBK:OE en regel med 
samma innehåll som AMN:s uttalande. Eftersom budgivarna numera är 
tvungna att efterfölja kravet på objektiv verifierbarhet så torde även 
kreditgivarna vara tvungna att anpassa sig till detta krav. Reglerna har ett så 
pass stort anseende att långivarna troligen inte skulle ställa upp kreditvillkor 
som går stick i stäv mot bestämmelserna och därmed tvingade budgivarna 
att lämna erbjudanden som strider mot god sed. 
 
De båda ovanstående uttalandena är något svårförenliga. AMN säger först 
att det för aktieägarna är en fördel med ovillkorade erbjudanden. I det senare 
uttalandet anser nämnden emellertid att den aktuelle budgivaren begått ett 
misstag när denne valt att inte villkora erbjudandet av erhållandet av en 
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utlovad finansiering, eftersom det i efterhand kan konstateras att någon 
sådan inte betalts ut. Nämnden menar förmodligen att en budgivare som 
anser att finansieringen är säkrad inte måste villkora sitt bud, medan 
budgivare med ett mer osäkert kreditlöfte är skyldig att villkora sitt förvärv. 
Frågan är om inte de flesta budgivare tror sig vara tämligen säkra på deras 
krediter kommer att betalas ut. Huruvida så sker eller inte kan ju bara 
konstateras med full säkerhet i efterhand. 
 
Möjligen menar nämnden att budgivaren har en skyldighet att göra någon 
form av bedömning av hur stor säkerheten av den utlovade krediten är. Har 
budgivaren, som var fallet i det första uttalandet, goda möjligheter att själv 
påverka utbetalningen av krediten anses det förenligt med god sed att inte 
villkora erbjudandet. Det är dock lite förvirrande att säga att ett ovillkorat 
erbjudande är en fördel för aktieägarna, och att enbart det faktum att 
budgivaren informerar om att förvärvet är beroende av krediter är nog för att 
skydda dem. Om inte en utlovad kredit betalas ut kan ju köpet ändock inte 
genomföras. 
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6 Diskussion 

6.1 Villkorande av bud 

6.1.1 Inledning 
Ett mål med reglerna kring offentliga uppköpserbjudanden är att aktieägarna 
skall garanteras goda möjligheter att bedöma framlagda erbjudanden. Detta 
skall ske genom att erbjudandena utformas i enlighet med kraven på 
enkelhet och tydlighet.148 Visar en samlad bild av praxis och utformningen 
av fullföljandevillkor att så är fallet?  

6.1.2 Reglerna 
Tidigare hade budgivaren en större frihet beträffande fullföljandevillkor. 
Begränsningarna för hur dessa får se ut har med tiden blivit fler, genom 
AMN:s vägledande uttalanden och genom utvecklingen av NBK:s regler. 
Det föreligger fortfarande inga materiella förbud, d v s reglerna anger inte 
uttryckligen att endast villkor av en viss typ är tillåtna. Begränsningen sker 
istället genom ett krav på att alla villkor (med undantag för villkor om 
erhållna myndighetstillstånd) måste formuleras så att det är objektivt möjligt 
att fastställa om de är uppfyllda eller inte. Budgivaren skall inte ensidigt 
kunna avgöra om så är fallet, och inte heller kunna dra sig ur bara för att 
denne passivt undviker att medverka till att villkoret uppfylls. Kravet på 
objektivitet innebär som ovan beskrivits bl a att det skall vara möjligt för t 
ex en revisor att med hjälp av företagets räkenskaper avgöra huruvida ett 
villkor är uppfyllt eller inte. Det är därför möjligt att villkora erbjudandet av 
att ingen förändring sker beträffande målbolagets aktiekapital eller vinst, 
men inte av att generella störningar i en viss bransch eller inom ett visst 
område inträffar. Budgivaren är även förpliktad att ange att erbjudandet 
endast får återkallas i de fall en bristande uppfyllelse av villkoren är av 
väsentlig betydelse. 
 
Ett offentligt uppköpsförfarande är speciellt i så mån att erbjudandet riktar 
sig till ett stort antal ägare. Mottagarna är ofta en diversifierad grupp som 
består av aktörer med varierande förmåga att värdera erbjudandets skälighet. 
En aktieägande privatperson har betydligt mindre möjlighet att bedöma 
rimligheten i ett lämnat erbjudande än ett större ägarbolag. Som exempel på 
att många privatpersoner har dålig insikt om aktierelaterade frågor 
uppmärksammades nyligen att det inte är ovanligt att små aktieägare är 
omedvetna om att företaget i vilket de äger aktier varit föremål för förvärv. 
Efter ett tvångsinlösningsförfarande deponeras ej uttagna ersättningar hos 
länsstyrelsen. Hos olika länsstyrelser finns för tillfället många miljoner i 
ersättningar som aldrig hämtats ut av ovetande aktieägare.149 Förekomsten 
                                                 
148 NBK:OE II.4, kommentaren 2 st. 
149 Aktieägarnas glömda miljoner, Dagens Industri 2006-03-24, www.di.se. 
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av dessa summor indikerar att många ägare har svårt att hänga med i vad 
som händer på börsen, även om det direkt berör dem själva. Att det finns ett 
behov av enkelhet och tydlighet är påtagligt. 

6.1.3 Uppställda villkor 
En översiktlig genomgång av 50 offentliga uppköpserbjudanden som lagts 
på bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden augusti 2002 – juni 
2006 ger vid handen att budgivarna allt som oftast utnyttjar möjligheten att 
villkora sina bud. I regel är buden utformade i enlighet med NBK:s 
bestämmelser och AMN:s uttalanden. NBK sade vid utformningen av 
reglerna att det skulle kunna komma att bli aktuellt med en ny översyn av 
dem, för det fall det i näringslivet utvecklades villkor som gick emot 
önskemålen om klarhet och tydlighet. Enligt min mening föreligger det viss 
tveksamhet om huruvida samtliga villkor som förekommit i erbjudanden på 
Stockholmsbörsen nyligen uppfyller dessa kriterier till fullo.  
 
I några erbjudanden, från 2003 respektive 2005, som jag granskade 
uppställdes följande villkor: 
 
”Att [Målbolagets] verksamhet bedrivs, och att tillgångarna i verksamheten 
bibehålls på normalt sätt och i enlighet med tidigare bruk, att inga åtgärder 
vidtas som kan påverka [Målbolagets] aktiekapital, och att inga väsentliga 
negativa förändringar såvitt avser [Målbolagets] finansiella ställning, 
tillgångar, verksamhet eller affärsutsikter inträffar efter offentliggörandet 
av erbjudandet.”150

 
”Att inga omständigheter, som Budgivaren inte hade kännedom om vid 
tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet har inträffat som väsentligt 
negativt påverkar [Målbolagets] resultat, likviditet, verksamhet eller eget 
kapital under innevarande eller nästkommande verksamhetsår eller 
genomförbarheten eller de ekonomiska förutsättningarna för [visst projekt] 
med undantag för omständighet eller effekt hänförlig till förändringar i 
guldpriset.”151

 
Den tydligt avgränsade innebörden av ”väsentlig förändring såvitt avser 
affärsutsikter” eller ”omständighet som väsentligt negativt påverkar 
målbolagets verksamhet” är inte helt klar. Det torde därför enligt min 
mening föreligga viss tveksamhet beträffande dessa villkors förenlighet med 
objektivitetskravet i NBK:OE. Villkoren hade i flera andra erbjudanden 
preciserats på så sätt att begreppet negativ effekt inskränktes. Budgivarna 
definierade härvid en rad händelser vid vilka en väsentlig negativ effekt i 
villkorets mening inte skulle anses ha uppstått. I uppräkningen ingick 
exempelvis generella förändringar inom den aktuella branschen eller 
omständigheter som påverkat de allmänna globala ekonomiska 
förhållandena. Genom dylika begränsningar torde det vara lättare att hävda 
                                                 
150 Hoist Intressenters bud på Hoist, pressmeddelande 2003-06-02, www.di.se.  
151 Agnico-Eagle Mines Limited erbjudande till aktieägarna i Riddarhyttan Resources AB, 
2005. 
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att uppfyllandet av klausulen är objektivt verifierbar och att villkoret är 
utformat i enlighet med uppköpsreglernas krav. 
 
För övrigt var det framförallt förekommande MAC-klausuler i de 
erbjudanden jag tittade på som kunde kritiseras för att brista i enkelhet och 
tydlighet. I ett erbjudande från 2005 löd ett av villkoren som följer: 
 
”Att inte någon väsentlig negativ effekt har inträffat eller föreligger 
avseende Intentias finansiella ställning eller verksamhet; med "väsentlig 
negativ effekt" skall förstås varje förändring, effekt, händelse eller 
omständigheter (inklusive, utan begränsning, förekomsten av felaktig eller 
vilseledande information vilken borde ha, men inte har, offentliggjorts av 
Intentia) som inte har offentliggjorts eller förevisats Lawson skriftligen före 
dagen för detta pressmeddelande och som inverkar väsentligt negativt på 
Intentias verksamhet, resultat eller finansiella ställning; dock under 
förutsättning att inga förändringar, effekter, händelser eller  
omständigheter avseende följande skall anses utgöra en väsentlig negativ 
effekt eller tas i beaktande vid fastställandet av om en väsentlig negativ 
effekt inträffat; nämligen (a) omständighet som generellt påverkar 
mjukvarubranschen eller ekonomin i allmänhet i något land där Intentia har 
bedrivit verksamhet; (b) offentliggörandet eller förekomsten av 
Erbjudandet; (c) omständighet som påverkar allmänna globala ekonomiska 
förhållanden, affärsförhållanden eller förhållanden på kapitalmarknaderna; 
(d) omständighet som följer av förändringar i tillämplig lagstiftning eller 
redovisningsregler efter dagen för detta pressmeddelande; eller (e) 
omständighet som följer av utbrott eller upptrappning av  
fientligheter som omfattar USA eller Sverige, proklamering av 
undantagstillstånd eller krigsförklaring av USA eller Sverige eller 
inträffandet av terroristdåd;”152

 
Även om ovanstående villkor följer de formella krav som NBK och AMN 
ställt upp så torde det vara tveksamt om formuleringen är förenlig med den 
generella principen om att en aktieägare skall försäkras goda möjligheter att 
bedöma ett erbjudande. För en stor ägare väl insatt i rutinerna vid ett 
uppköpsförfarande så är det troligen inga bekymmer att bedöma 
erbjudandets skälighet eller förstå innebörden i ett dylikt villkor. Det är 
emellertid inte otänkbart att få privatpersoner har tid eller ork att ta sig 
igenom speciellt många klausuler av den här beskaffenheten, än mindre 
sätta sig in i vad det kan innebära för hans eller hennes aktieinnehav. 
 
Det kan också ifrågasättas om långa och omfattande MAC-klausuler likt den 
ovanstående verkligen tjänar det ursprungligen tänkta syftet med att ge 
budgivaren en möjlighet att ställa upp förutsättningar för erbjudandets 
fullföljande. Budgivaren försöker formulera klausulen så att den täcker alla 
tänkbara situationer som skulle kunna leda till att förvärvet inte är lika 
fördelaktigt som tidigare. Detta torde vara ganska svårt. Om budgivaren 
innan ett erbjudande lämnas lyckas identifiera potentiella problem så är det 
                                                 
152 Pressmeddelande: Lawson Software och Intentia International går samman och skapar 
en ny global ledare inom affärssystem, 2005-06-02. 
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sannolikt att denne försöker avvärja eller motverka effekten av dessa, men 
fortfarande är intresserad av att förvärva företaget. Det är snarare just i de 
fall då det inträffar någon oförutsedd och generell marknadsstörning som 
budgivaren skulle förlora viljan att köpa målbolaget. Frågan är hur en 
budgivare bör villkora sitt bud, för att visa på en allvarlig intention att 
genomföra förvärvet och samtidigt täcka upp för så många olika kritiska 
situationer som möjligt. Detta är inte så lätt med tanke på att reglerna inte 
tillåter att ett erbjudande återtas med hänvisning till ett villkor som är för 
generellt formulerat.  
 
Långa och omständliga klausuler med många bisatser är kanske en 
oundviklig följd av kravet på precision och konkretisering. Samtidigt som 
sådana formuleringar försvårar för en aktieägare som försöker göra sig en 
bild av de situationer då ett erbjudande kan återtas så kanske de är mer 
önskvärda än de generellt formulerade klausulerna, eftersom budgivaren när 
denne försöker formulera sig tvingas tänka igenom vilka situationer som 
verkligen skulle motivera ett återtagande av erbjudandet. 
 
I stort var villkoren i de erbjudanden jag granskat oftast väl preciserade och 
tydliga. Budgivarna är relativt duktiga på att undvika vaga eller generella 
formuleringar och i de allra flesta fall var erbjudandena till fullo utformade i 
enlighet med NBK:s regler och AMN:s tolkningar av god sed. 

6.1.4 Praxis 
Eftersom NBK:OE endast reglerar hur villkoren formellt sett får utformas 
har AMN:s en viktig uppgift i att förklara vilka av de villkor som 
förekommer som är acceptabla och inte. AMN har möjlighet att kritisera och 
ingripa om ett bolag överträder god sed genom att i sina uttalanden utveckla, 
förtydliga och konkretisera de ibland ganska knapphändiga och allmänt 
formulerade rekommendationerna i NBK:OE. Bara i några få fall har AMN 
förtydligat en fråga om fullföljandevillkor och endast i något enstaka fall har 
nämnden behövt utfärda kritik. Vid återtagandet av erbjudandet på Optovent 
anmärkte AMN på budgivaren såväl som på rådgivarna, men sedan 
regelverket stärktes 2003 har inga så markanta övertramp av god sed 
förekommit. Numera ligger det på börserna att beivra regelöverträdelse, och 
det återstår att se hur en situation i vilken en budgivare återkallar ett bud 
utan legitim förankring i uppställda villkor skulle hanteras disciplinärt.   
 
Det faktum att AMN inte har behövt ta upp frågan om villkor vid offentliga 
erbjudanden speciellt många gånger torde vara ett tecken på att nämnden 
anser att budgivarna i regel tar vederbörlig hänsyn till god sed. Det kan 
emellertid också tänkas att företagen inte alltid uppfyller kraven till punkt 
och pricka, men att AMN inte tar sig tid att ta upp frågan om det inte händer 
något mer markant, som att ett erbjudande återkallas i strid med reglerna. 
 
Nämnden har relativt stora befogenheter eftersom främst syftet med reglerna 
och inte ordalydelsen skall vara avgörande. Ibland medför detta emellertid 
att det blir svårt att förutse vad nämnden anser vara förenligt med god sed 
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och inte. AMN har inte tagit upp frågan om villkorade offentliga 
erbjudanden i speciellt många fall. Den handfull uttalanden som finns att 
tillgå ger viss vägledning, men samtidigt markerar nämnden att ett villkor 
som kan vara förenligt med god sed i ett fall inte är det i ett annat. 
Uppfattningen om att det, från de få uttalanden som ännu finns, är svårt att 
dra några generella slutsatser kring vad som är acceptabelt och inte i 
praktiken förstärks då AMN i Skandiafallet sade att en bedömning om vad 
som utgör väsentlig betydelse måste avgöras från fall till fall. Nämnden 
uttrycker sig ganska försiktigt och markerar att det är omständigheterna i det 
enskilda fallet som bestämmer om exempelvis ett uteblivet samarbetsavtal 
har väsentlig betydelse. Som vägledande uttalande är detta inte överdrivet 
illustrativt. Kanske är detta dock den enda möjliga ordningen, eftersom en 
budsituation skiljer sig så pass mycket från en annan budsituation. AMN 
verkar inte vilja skapa några fasta regler, utan hålla dörrarna öppna för att i 
varje specifikt fall kunna avgöra om ett rättmätigt återtagande kan ske eller 
inte. Detta följer den tradition av flexibilitet i systemet som varit 
eftersträvad och rådande. Det kan emellertid vara svårt att se på uttalandena 
som någon form av efterföljbara prejudikat. 
 
För att vara säker på att ett villkor är utformat i enlighet med god sed så kan 
budgivaren begära ett tolkningsbesked från AMN.153 Denna möjlighet finns 
kvar fortfarande trots att börsernas disciplinnämnder har tagit över tillsynen 
av offentliga uppköpserbjudanden.154 Det är emellertid inte alltid säkert att 
ett förhandsgodkännande av ett villkor från nämnden automatiskt innebär att 
budgivaren senare kan dra tillbaka budet. Varje situation måste bedömas för 
sig för att utröna om väsentlighetskravet är uppfyllt.155

6.2 Återkallande av erbjudande 
Under perioden 1990 – 2004 lämnades 358 erbjudanden på bolag noterade 
på Stockholmsbörsen, NGM och Aktietorget. Av dessa ledde 82 % till 
förvärv. 18 % ledde aldrig till något förvärv, av varierande anledningar. 
Exempel på förekommande skäl var att ett konkurrerande bud lades, att 
starka minoritetsägare inte accepterade budet, att kursen på budgivarens 
aktier utvecklades på ett negativt sätt under budperioden, att budgivaren fick 
problem med finansieringen samt att konkurrensmyndigheternas beslut 
ändrade förutsättningarna för budet.156  Som ovan redogjorts för var det 
endast några få fall (AMN 2000:20, Perstorp och AMN 2003:29, Optovent) 
som det uteblivna förvärvet blev föremål för ett uttalande från AMN. 
 
I många situationer torde det vara svårt att återkalla ett bud på grund av att 
ett villkor inte uppfyllts.157 I regel, förutom beträffande en icke uppnådd 
anslutning, ett uteblivet nödvändigt bolagsstämmobeslut eller i de fall ett 
                                                 
153 NBK:OE I.2. 
154 Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 
I.2. 
155 Se AMN 2005:36. 
156 SOU 2005:58, s.51. 
157 Wallinder och Marcelius, 2005, s.64. 
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konkurrerande bud lämnas, krävs det att villkorets uppfyllelse är av 
väsentlig betydelse. Genom vägledning från utländsk praxis är som tidigare 
nämnts troligen kraven för att budgivaren skall lyckas visa att ett villkors 
bristande uppfyllelse är av väsentlig betydelse tämligen höga, speciellt i det 
fall villkoret är generellt utformat.  
 
Även om budgivaren har svårt att dra sig ur ett erbjudande med hänvisning 
till en MAC-klausul, kan det dock tänkas att något av de andra villkoren är 
uppfyllda. Närmast till hands ligger förmodligen att hänvisa till att 90 % 
gränsen inte har uppnåtts eller att något myndighetstillstånd inte har erhållits 
på acceptabla villkor.158

6.3 Hur stor frihet att villkora sitt bud 
borde budgivaren ha? 

6.3.1 Aktiemarknadens och allmänhetens 
intressen 

En övergripande målsättning med regleringen av aktiemarknaden är att 
skapa ett dynamiskt företagsklimat där så många gynnsamma affärer som 
möjligt kan genomföras. Uppköp mellan företag betraktas generellt sett som 
önskvärda. De bidrar till att öka aktieägarnas värde genom att ineffektiva 
bolagsledningar kan fasas ut och ersättas med sådana som kan använda 
företagets resurser på ett mer vinstgenererande sätt.159 Budgivarnas vilja att 
komma med bud bör således inte hämmas av att regler gör ett 
uppköpsinitiativ för riskfyllt, komplicerat eller dyrt. Ingen gagnas heller av 
att en budgivare tvingas genomföra ett uppköp trots att förutsättningarna har 
ändrats så mycket att ett övertagande inte längre är ekonomiskt hållbart eller 
där budgivarens möjligheter att bedriva en vinstgivande verksamhet i 
framtiden förutspås vara obefintliga. Samtidigt är det önskvärt med en stabil 
och välskött aktiemarknad. Med bestämmelser och principer om god sed 
eftersträvas ett bibehållande av allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. 
I detta ingår att inte ogrundade rykten sprids eller lämnade bud återtas bara 
för att budgivaren ändrar sig. Inom den allmänna avtalsrätten är ett sådant 
återtagande främmande, och det är önskvärt att allmänhetens förväntningar 
om öppenhet och förutsägbarhet uppfylls även vid avtalsslutande genom ett 
offentligt uppköpserbjudande. 

6.3.2 Aktieägarnas intressen 
Offentliga bud är i regel positiva för aktieägarna eftersom de i utbyte mot 
sina aktier erbjuds en premie utöver aktiekursen.160 Premien varierar starkt. 
Bland de bud jag tittade på fanns det exempel när ingen premie erbjudits. I 

                                                 
158 Birkett, 2002, s.23. 
159 Forstinger, 2002, s.5. 
160 Afrell, Klahr och Samuelsson, 1998, s.232. 
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andra fall var premien mycket hög, över 200%. Vanligast var att den låg 
mellan 20%-40%.  
 
Ägarstrukturen i målbolaget varierar, och det är naturligt att ett erbjudande 
om förvärv tas emot på olika sätt av olika sorters ägare. En aktör med en 
större ägarandel har i många fall ett långsiktigt intresse i företaget, medan de 
flesta småsparare är nöjda med sälja sina aktier till en premie högre än 
börskursen. 
 
En aktieägare som accepterat ett lämnat bud har ett intresse att detta bud 
verkligen fullföljs. Skulle aktien sjunka i värde p g a någon oförutsedd yttre 
händelse under budperioden har ägarna visserligen inte förlorat något i 
förhållande till om budet inte läggs alls, men informationen är 
kurspåverkande och kan skapa osäkerhet kring företagets framtid. Det är 
sällan positivt för ett företags anseende att ha varit föremål för ett uppköp 
som gått i stöpet. 

6.3.3 Målbolagets intressen 
Ett viktigt motiv till att offentliga uppköp skall genomföras utan för mycket 
tidspillan är att målbolagets verksamhet inte skall avstanna alltför länge. Ett 
rykte är nog för att ge en betydande effekt på börskursen. Ett 
uppköpserbjudande innebär dessutom en osäkerhet inför framtiden för 
anställda, styrelse men även för andra intressenter som leverantörer och 
kunder. Målsättningen är att endast högst seriösa bud skall läggas så att inga 
omotiverade spekulationer sätts igång eller bolagets normala verksamhet 
hindras i onödan. 

6.3.4 Budgivarens intressen 
Motiven för att köpa ett annat företag kan, som redogjorts för ovan, vara 
många och varierade. Budgivaren har en viss strategi eller tanke bakom ett 
förvärv där stora summor står på spel och genomförandet är en krävande 
och omständlig process. Förutsättningarna kan emellertid ändras snabbt och 
för en budgivare kan målbolaget vara av ett värde vid tidpunkten då denne 
bestämmer sig för att lägga ett bud, och av ett annat värde då förvärvet skall 
slutföras ett antal veckor senare. Sker en förändring som innebär att 
budgivaren inte längre kan genomföra det denne planerat eller om de 
ekonomiska förutsättningarna förändras har budgivaren en önskan om att 
behålla en så långtgående frihet att dra tillbaka sitt erbjudande som möjligt. 

6.3.5 Riskfördelning 
Målet med reglerna om återkallande av erbjudanden är att finna en lämplig 
fördelning av risken för att förutsättningarna förändras under tiden mellan 
lämnande av erbjudandet och tiden för definitivt avtalsslut. För att kunna 
besvara frågan om huruvida NBK:s regler borde skärpas ytterligare eller om 
budgivarnas möjligheter att relativt fritt välja hur de vill villkora sina 
erbjudanden bör utökas måste det ske en intresseavvägning.  
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Ett övergripande intresse är att förtroende för aktiemarknaden bibehålls, och 
att ägarna kan känna en viss säkerhet om att lämnade erbjudanden kommer 
att genomföras. Samtidigt är det för näringslivet i stort, som tidigare 
konstaterats, av godo att gynnsamma omstruktureringar sker och att inte 
marknadsdynamiken hämmas av ett för omfattande regelverk. En önskan 
om att affärer på marknaden för finansiella instrument skall ske till så 
verkliga värden och av så väl och korrekt informerade aktörer som möjligt 
gör sig gällande. Det är inte önskvärt att en budgivare förblir bunden till att 
genomföra ett köp till ett pris som vid budets avgivande tedde sig rimligt, 
men som senare, på grund av en försämrad finansiell ställning eller 
sjunkande aktiekurs, visar sig vara ett kraftigt överpris.  
 
I ett tidigt uttalande161 påpekar the Panel att tidpunkten för att lämna ett 
erbjudande helt ligger i händerna på budgivaren. De menar att det därför är i 
sin ordning att budgivaren bär risken för att förändringar på marknaden kan 
ske, även om detta kan leda till att budet blir mindre förmånligt än vad 
budgivaren planerat. Även om detta uttalande är relativt gammalt är 
principen fortfarande densamma, och just dessa formuleringar citerades i det 
relativt aktuella fallet WPP / Tempus. 
 
Det kan mot ovanstående argumentation hävdas att aktieägande alltid är 
förknippat med ett risktagande och att osäkerheten från den tidpunkt då ett 
offentligt bud lämnas till dess att förvärvet går igenom därför egentligen inte 
innebär någon större risk än den som förelåg innan budet lämnades. 
 
I uttalandet kring Perstorp Intressenters återtagande från 2000 så 
argumenterar företaget för att en budgivare har all rätt att villkora sitt 
erbjudande av i stort sett varje tänkbart förhållande, och för det fall detta 
villkor inte uppfylls, återkalla erbjudandet. Företaget menade att det är av 
avgörande betydelse för en fungerande kapitalmarknad att den som 
överväger att lämna ett offentligt erbjudande har möjlighet att utforma 
villkoren för detta på ett sätt som är förenligt med budgivarens individuella 
förutsättningar. 
 
Som ovan nämnts är det ändå av största vikt att så få erbjudanden som 
möjligt återtas eftersom besked om omstruktureringar är kurspåverkande 
information. Marknaden och aktieägarna skall beredas möjlighet till en 
rimlig bedömning av hur sannolikt det är att budgivaren fullföljer 
erbjudandet. 
 
Ett grundläggande antagande är att aktieägarna ofta hamnar i ett underläge 
när det gäller att bedöma erbjudandets värde och dess villkor. Vid 
utformningen av reglerna skall det dock tas hänsyn till att mottagarna av ett 
erbjudande besitter olika förmåga att bedöma rimligheten i detta. I vissa fall 
är aktieägaren jämbördig med budgivarföretaget, och då torde specifika 
skyddsregler inte vara av någon större betydelse. I andra fall är ägaren en 
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privatperson och då är skyddsbehovet större. Börsreglernas krav på 
likabehandling och informationsgivning gäller för samtliga ägare. Möjligen 
kan det ifrågasättas om information alltid är nog när en icke-insatt mindre 
ägare skall göra ett avvägt val.162 Det faktum att informationen finns 
tillgänglig medför inte automatiskt att ägaren faktiskt har kunskap eller tid 
nog att ta den till sig och fatta ett väl avvägt beslut. Samtidigt kan det inte 
bortses från att det kan vara svårt att utforma ett mer ändamålsenligt 
regelverk, utan att systemet blir för stelbent.  
 
I betänkandet över den nya lagen om värdepappersmarknaden så delas 
investerare in i två grupper; professionella och icke-professionella. 
Direktivet om marknader för finansiella instrument ställer upp mer 
omfattande skyddsregler för de som faller inom den icke-professionella 
kategorin.163 I många sammanhang blir det tydligt att en sådan distinktion är 
av värde, och detta kanske är något att överväga även när det gäller reglerna 
om offentliga erbjudanden. 
 
I samband med takeoverdirektivet och tillkomsten av LUA så genomförde 
NBK en översyn av sina regler och ändrade dessa något för att de skulle 
stämma överens med direktivets krav. Även i den nya versionen, som 
numera alltså är börsernas regelverk, så sägs att frågan om budgivarens 
frihet att villkora sitt erbjudande kan komma att omprövas om det skulle 
utvecklas en trend mot villkor som strider mot önskemålen om klarhet och 
tydlighet. Sammanfattningsvis verkar det inte som om NBK:s farhågor har 
besannats. AMN har endast vid några tillfällen behövt uttala sig kring 
tillåtligheten av ett visst villkor. Även NBK verkar anse att budgivarna skött 
sig väl sedan revideringen 2003, eftersom de inte stärkt regleringen 
ytterligare vid den nyligen genomförda översynen. De villkor som används i 
praktiken kan visserligen ibland vara mycket långa och krångliga, men de 
uppfyller nästan i samtliga fall kraven på objektivitet. Framtiden får utvisa 
om reglerna behöver stärkas p g a att budgivare vill ta tillbaka bud i ökande 
mängd. Det är väl först när aktieägarna lider skada och förtroendet för 
aktiemarknaden riskerar att försämras som reglernas ändamålsenlighet kan 
komma att ställas på sin spets. 

6.4 Slutord 
Kravet på att fullföljandevillkor skall vara utformade så att det objektivt går 
att fastställa om de är uppfyllda eller inte, samt det faktum att ett återtagande 
av ett erbjudande inte får ske om inte icke-uppfyllelsen av ett villkor är av 
väsentlig betydelse innebär att det är tämligen svårt att ta tillbaka ett 
offentligt uppköpserbjudande. Det torde dock inte vara omöjligt så länge 
budgivaren på ett tydligt sätt identifierat de situationer som kan komma att 
göra förvärvet så ofördelaktigt att det inte borde genomföras. Min 
undersökning har visat att erbjudandena i de allra flesta fall är utformade i 
enlighet med NBK:OE:s, numera börsreglernas krav. I endast några få fall 
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har erbjudanden tagits tillbaka på ett sätt som kan anses strida mot god sed. 
Slutsatsen torde vara att reglerna representerar en rimlig avvägning mellan 
budgivarnas handlingsfrihet och aktieägarnas och aktiemarknadens 
önskemål om stabilitet. Framtiden får utvisa på vilket sätt AMN tillsammans 
med börsernas disciplinnämnder kommer att agera om en problematisk 
situation kring återtagande av ett bud skulle uppstå. 
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