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Summary 
Mandatory bid rules were introduced in NBK´s recommendation in 1999, 
and then statutory in LUA in 2005, after an implementation of the takeover-
directive. The phenomenon with mandatory bid rules is therefore relatively 
new on the Swedish stock market why its application and impact is 
interesting to evaluate.  
 
Mandatory bid rules derives from the Takeover Code, from the UK, that 
emerged when the stock market during the 1960-1970´s, suffered from an 
increased number of takeovers. This created a demand to protect minority 
shareholders. The mandatory bid rules were designed to protect shareholders 
from two-tier bids and to assure that the minority shareholders had the 
opportunity to utter their shares at a change of control. There are, however, 
theories that claims that the bid rules does not really cater to minority 
protection as they create a stock market that makes it less attractive for 
takeovers and thus reduces the minority shareholders the opportunity to 
receive a premium bid. This also implies that the rules create a market 
where the established players will benefit from the rules because they are 
the only ones who have the financial means to carry through a takeover. It 
also creates a more concentrated ownership structure. 
 
The revision in LUA was, however, not a startling change for the players on 
the market since it was composed with similar provisions, as the exchange's 
regulatory. In Sweden the mandatory bid limit is 30 percent of the votes and 
is composed with a rule that makes the bid equal to all shareholders. The 
Swedish related criteria is more circumstantial than that in the takeover-
directive which means that is becomes more difficult for the market 
participants through collaboration with related parties to circumvent the 
mandatory bid rules. It is however possible, through LUA, to deviate from 
the rules. The rules also provide and opportunity to apply for dispensation 
from the mandatory bid rules, a practice some consider to be applied far to 
liberally. The dispensation process, however, creates a flexible application 
of the rules as a dispensation is granted through an evaluation between the 
objectives of the mandatory bid rules and the market efficiency. It has also 
been evaluated if the market behaviour on the Swedish stock market is such 
that the transferees at takeovers aim to reach 90 percent of the shares. This 
market behaviour should rather be an effect of the rules binding nature.  
 
The conclusion is therefore that it is not entirely obvious that the effect of 
the rules creates the best protection for minority shareholders. This is 
because the rules create a market with fewer takeovers and a market where 
only the established players have the financial ability to operate on the 
market. This must, however, be balanced against the rules historical nature 
designed to create a secure marketplace where minority interests are met 
through a healthy takeover-regulation. 
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Sammanfattning 
Regler om budplikt infördes i NBK:s rekommendationer 1999. Efter en 
komplettering av takeover-direktivet blev det lag i LUA 2005. Företeelsen 
med budplikt på den svenska aktiemarknaden är således relativ ny, varför 
dess tillämpning och effekt är intressant att utreda.  
 
Budpliktsreglerna härstammar från Takeover Code i Storbritannien som 
uppstod efter att aktiemarknaden, under 1960-1970-talet, blev föremål för 
takeovers som skapade behov av att skydda minoritetsaktieägare vid 
kontrollägarskiften. Budpliktsreglerna skapade ett regelverk så att samtliga 
aktieägare erhöll lika budpremier och att minoritetsaktieägare hade 
möjlighet att avyttra sina aktier vid ett kontrollägarskifte. Det finns dock de 
som hävdar att budpliktsreglerna inte alls tillgodoser minoritetsskyddet, 
eftersom de skapar en aktiemarknad som blir mindre attraktivt för takeovers 
och således minskar minoritetsaktieägarnas möjlighet att erhålla 
budpremier. Reglerna skapar även ett marknadsbeteende där de etablerade 
aktörerna gynnas eftersom de är de som har den finansiella möjligheten att 
genomföra takeovers. Det innebär att ägarstrukturen blir mer koncentrerad. 
 
De nya reglerna i LUA innebar inte någon uppseendeväckande förändring 
eftersom börsens egna regelverk till stor del bestod av liknande 
bestämmelser. De svenska budpliktsreglerna har en budpliktsgräns på 30 
procent av röstetalet och består av en likabudsregel som innebär att budet 
ska vara lika för samtliga aktieägare. De svenska närståendekriterierna är 
mer detaljerade än de i takeover-direktivet, vilket innebär att det blir svårare 
för aktörer att genom samverkan med närstående kringgå budpliktsreglerna. 
De svenska budpliktsreglerna ger emellertid lagstadgade möjligheter att 
frångå budplikt. Reglerna ger även en möjlighet att ansöka om dispens från 
budplikt. Dispensförfarandet skapar en flexibel tillämpning av reglerna, 
eftersom dispens beviljas genom en avvägning av budpliktsreglernas syften 
och marknadens effektivitet. Det har dessutom utretts ifall 
marknadsbeteendet på den svenska aktiemarknaden är sådant att förvärvaren 
vid takeovers strävar efter att nå 90 procent av aktierna. Det torde dock vara 
en effekt av budpliktsreglernas tvingande karaktär.  
 
Slutsatsen blir således att det inte är helt självklart att effekten av reglerna 
skapar det bästa skyddet för minoritetsaktieägarna. Detta eftersom reglerna 
skapar en marknad med färre takeovers och ett marknadsbeteende där det 
endast är de etablerade aktörerna som har den finansiella möjligheten att 
agera på marknaden. Detta ska dock vägas mot reglernas historiska motiv 
som syftar till att skapa en trygg marknadsplats där minoritetens intressen 
tillgodoses genom en sund takeover-reglering.   
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Förord 
Med denna uppsats är min tid i Lund till ända vilket känns både spännande 
och lite vemodigt. Efter fem års studier är det nu äntligen dags att bege sig 
ut i arbetslivet och tillämpa allt jag lärt min under min resa mot examen.   
 
Jag skulle först och främst vilja rikta ett stort tack till min familj som stöttat 
och hjälpt mig under hela min studietid. För hjälpen med mitt 
examensarbete skulle jag vilja tacka min handledare Per Samuelsson. Jag 
vill även tacka Åsa Fondahn som hjälpt mig med korrekturläsning. 
Därutöver skulle jag vilja tacka min farbror Per Slettengren som kommit 
med värdefulla kommentarer och goda råd. Slutligen skulle jag vilja tacka 
alla mina vänner som förgyllt min tid i Lund. 
 
Ian Slettengren 
 
Falsterbo, augusti 2012 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Innan budpliktsreglerna infördes hade aktörer på aktiemarknaden större 
möjlighet att skaffa sig kontrollposter i bolag, och således genom ett aktivt 
ägande rationalisera bolagets verksamhet. Budpliktsreglerna skapar en 
aktiemarknad där kontrollposter blir dyrare att förvärva eftersom budgivaren 
blir tvungen att lägga bud på samtliga aktier i bolaget ifall denne överstiger 
budpliktsgränsen. Budpliktsreglerna syftar främst till att skydda 
minoritetsaktieägare vid kontrollägarskiften. Det finns emellertid teorier om 
att takeovers är värdeskapande och att minoritetsaktieägarna förlorar på en 
tillämpning av reglerna.1  
 
För att förstå varför skyddet för minoritetsaktieägarna framlyfts som ett 
väsentligt motiv krävs en beskrivning av budpliktsreglernas historiska 
framväxt. I Storbritannien, som är föregångslandet vad gäller takeover-
regleringar, figurerade redan på 1950-och 1960-talet takeovers som var 
skadliga för minoritetaktieägare. I övriga Europa blev takeovers vanligt på 
1980-talet.2 För svenskt vidkommande kom takeovers på aktiemarknaden att 
börja tidigare än i övriga Europa. Redan på 1970-talet inrättade NBK en 
rekommendation för att skapa ett skydd för minoritetsaktieägare. Det var 
dock inte förrän 1999 som regler om budplikt introducerades. 2004 enades 
EU slutligen om takeover-direktivet vilket skapade en lagstadgad plikt i 
Sverige att tillämpa budpliktsregler.3 När budpliktsreglerna slutligen 
infördes var en del skeptiska. De menade att reglernas effekt skulle hämma 
den svenska aktiemarknaden på ett sätt som också skulle skada 
minoritetsaktieägarna.4 
 
Det har nu gått en tid sedan reglerna etablerades på den svenska 
aktiemarknaden varför en utvärdering av deras tillämpning och effekt är 
värd att studera. Den historiska bakgrunden, kritiska teorier och nutida 
tillämpning kommer att analyseras. Utgångspunkten i analysen kommer att 
vara huruvida budpliktsreglerna medför en aktiemarknad som hämmar 
utvecklingen för börsbolagen eller om budpliktsreglerna skapar en 
aktiemarknad där det starka skyddet för minoritetsaktieägarna även skapar 
en fullt fungerande och lönsam aktiemarknad.  
 

                                                
1 Stattin (2009) s. 415-418 samt Skog (1997) kap. 7 
2 Skog (1994) s. 85-87 
3 Munck (2007) s. 557-558 
4 Skog (1997) kap. 7 



 6 

1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning 
Uppsatsen syftar till att analysera och utvärdera den svenska 
implementeringen av budpliktsreglerna och huruvida reglernas effekter på 
den svenska aktiemarknaden tillgodoser reglernas skyddsändamål och 
samtidigt skapar en fungerade och lönsam aktiemarknad.  
 
De frågeställningarna som främst kommer att utvärderas i uppsatsen är;  
 
1) vilka är budpliktsreglernas historiskt bakomliggande orsaker;  
2) vilka syften och skyddsändamål har budpliktsreglerna;  
3) vilka effekter har budpliktsreglerna på aktiemarknaden och samhället;  
4) tillämpas budpliktsreglerna på ett sätt som tillgodoser deras syften;   
5) tillgodoser det svenska dispensförfarandet reglernas syften?  
 
Eftersom de svenska budpliktsreglerna härstammar från takeover-direktivet 
finns rättskällor från andra medlemsstater. Det är därför nödvändigt att i 
förekommande fall utvärdera sådan rätt. Jag har dock främst utvärderat den 
nordiska takeover-doktrinen. Detta eftersom deras aktiemarknader har stora 
likheter med den svenska.  
 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd på så sätt att syftet och frågeställningarna besvaras 
genom en fortgående analys. Dispositionen kommer följaktligen vara 
uppbyggd så att uppsatsens syfte på ett systematiskt sätt framgår för läsaren.  
 
Till att börja med kommer takeover-förfarandet och budpliktsreglernas 
historiska framväxt att utvärderas. Därefter kommer en kritisk diskussion 
om budpliktsreglernas bakomliggande syften att redovisas. I efterkommande 
kapitel kommer budpliktsreglernas svenska implementering, tillämpning 
och påverkan att granskas. Därefter följer en redogörelse av hur 
dispensförfarandet är uppbyggt och hur det tillämpas. I och med att det sker 
en genomgående analys, kommer det slutligen i kap. 6 vara en 
sammanfattande slutsats. Där kommer huvuddelarna för den genomgående 
analysen att redovisas.  
 

1.4 Metod och material 
Metoden jag valt att använda i uppsatsen är rättsdogmatisk. Detta innebär att 
regleras utformning skildras samtidigt som det utifrån doktrin och olika 
teorier kommer att undersökas huruvida tillämpningen tillgodoser reglernas 
syften.  
 
I uppsatsen har materialet bestått av befintliga lagar, EU-direktiv, 
förarbeten, AMN:s och FI:s utlåtanden, doktrin samt juridiska och 
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ämnesrelevanta artiklar. Naturligtvis överlappar tillämpningen av material 
vartannat, vilket skapar en sund balans där rättsläget förhoppningsvis 
skildrats på ett korrekt sätt.  
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2 Historisk bakgrund 

2.1 The London City Code on Takeovers 
and Mergers 

Takeover Code är det regelverk som reglerar offentliga uppköpserbjudanden 
på den brittiska aktiemarknaden. Takeover Code har i stora delar influerat 
dagens takeover-direktiv.   
 
Takeover som metod för att ta kontroll över aktieposter på aktiemarknaden 
utarbetades i Storbritannien och Förenta Staterna redan på 1940-talet.5 Det 
skapade ett rättsläge med kostsamma processer, ovissa rättsutlåtanden och 
otillfredsställda aktieägare. Till en följd av de ökade uppköpserbjudandena 
på aktiemarknaden under 1950 och 1960-talet skapades ett behov av skydd 
för minoritetsaktieägarna. Förvärvarna förhandlade nämligen separat med 
majoritetsägarna för att erhålla kontroll i bolaget. Minoritetsaktieägarnas 
budpremier var oftast väsentligt lägre och kombinerade med anvisningar 
som uppmuntrade till snabba exits.6 På initiativ av främst Bank of England 
frambringades därför 1968 the Takeover Code.  För att reglera och övervaka 
Takeover Code skapades the Takeover Panel som tillsätter sina egna 
ledamöter. Det fungerar följaktligen som ett självreglerande organ på den 
brittiska aktiemarknaden. Takeover Code skapades således för att reglera 
den brittiska aktiemarknaden och frambringa en mer kostnadseffektiv metod 
för takeovers samtidigt som den syftade till att etablera ett skydd för 
minoritetsaktieägare.7 
 
Det var emellertid inte förrän i 1972 års revidering av Takeover Code som 
principen om budplikt introducerades. Lanseringen av budpliktsreglerna var 
en följd av att budgivare i tysthet skaffade sig kontroll över bolag innan de 
framförde ett offentligt bud. Detta skapade orättvisor mellan aktieägarna 
eftersom budpremierna varierade. Budpliktsreglerna ansågs värna om den 
aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen, aktieägares rätt till ett 
rättmätigt pris för kontrollpremier samt aktieägares möjlighet till exit vid 
kontrollägarskiften.8 Argumenten för budpliktsreglerna är till stor del 
densamma idag och har fortfarande som övergripande syfte att skydda 
minoritetsaktieägarna.  
 

                                                
5 Skog (2001) s. 408 
6 Stattin (2009) s. 421 
7 Johnston (2007) kap. V 
8 Johnston (2007) kap. V  
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2.2 Takeover-direktivet 

2.2.1 Pennington-rapporten 
Pennington-rapporten som överlämnades till kommissionen 1974, blev 
startskottet för diskussionen om det trettonde bolagsdirektivet som syftar till 
att harmonisera takeover-förfarandet mellan medlemsstaterna. Pennington-
rapporten var starkt influerad av Takeover Code. Det innebar att begrepp 
som köparens handlingsutrymme, uppköpsprospekts utformning och 
målbolagets möjligheter till försvarsåtgärder introducerades för första 
gången för de Kontinentaleuropeiska medlemsstaterna. Förslag om att införa 
tvingande budpliktsregler för fysiska eller juridiska personer presenterades, 
men föreslog till skillnad från dagens regelverk att tre budpliktsgränser 
skulle införas. Enligt Professor Robert Pennington, som författade 
rapporten, var rapporten en kompromiss mellan de brittiska, franska och 
belgiska reglerna. Rapporten syftade till att skydda den 
aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen samt minoritetsaktieägarna 
i målbolagen. Pennington-rapporten lanserade även förslaget om att varje 
medlemsstat skulle inrätta en särskild myndighet med syfte att övervaka 
reglerna.9  
 
Med undantag av Storbritannien och till viss del Sverige var på 1970-talet 
frågor och problem kring takeovers okända för många medlemsstater. 
Rapporten fick därför inget bifall och föll så småningom i glömska.10  
 

2.2.2 Kommissionens direktivförslag 1989 
Idén om att harmonisera regler om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden har sin utgångspunkt i EU:s grundläggande principer om fri 
rörlighet och fri etableringsrätt på den inre marknaden.11 Till skillnad från 
den brittiska och amerikanska ägarstrukturen, som har spridd ägarkrets, är 
ägarstrukturerna i de Kontinentaleuropeiska länderna traditionellt mer 
koncentrerade. Det har inneburit att det skett färre uppseendeväckande 
takeovers på dessa marknader.12  
 
Tidigare skedde takeovers i Kontinentaleuropa genom förhandlingar mellan 
förvärvaren och målbolagets företagsledning. Under slutet av 1980-talet 
förändrades detta successivt till att takeover-erbjudanden riktades direkt till 
aktieägarna. Ibland utan föregående förhandling, och i vissa fall även efter 
att förhandlingen avbrutits med företagsledningen. De globala 
gränsöverskridande företagsförvärven ökade även under denna tid.13 
Harmoniseringsprocessen inleddes slutligen när den italienske 

                                                
9 Skog (1994) s. 85-87  
10 Skog (1994) s. 85-87 
11 Dejmek (2002) s. 593-594 
12 Skog (2001) s. 408 
13 Skog (1994) s. 85 
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företagsledaren Carlo de Benedetti 1988 lade ett bud på en kontrollpost i det 
belgiska holdingbolaget, Société Générale de Belgique (SGB). Budet väckte 
starka känslor inom det belgiska näringslivet eftersom SGB hade tillgångar 
som motsvarade omkring en tredjedel av den samlade belgiska ekonomin.14  
 
1985 presenterades i ”vitboken om förverkligandet av den inre marknaden” 
behovet av en harmoniserad takeover-reglering. Vitboken mynnade ut i att 
kommissionen 1987 presenterade det första utkastet till takeover-direktivet. 
Trots att många av medlemsstaterna var kritiska till kommissionsutkastet 
gav det kritiserade budet på SGB mandat till en reglering. På uppmaning av 
Europaparlamentet omarbetades därför utkastet till ett konkret 
direktivförslag som presenterades för rådet 1989.15 Direktivförslaget tog sin 
utgångspunkt i att aktieägare ska behandlas lika och innehöll likt 
Pennington-rapporten en central bestämmelse om budplikt.16  
 
Kommissionens förslag reviderades och ett nytt förslag presenterades för 
rådet hösten 1990.17 Det nya förslaget introducerade bl.a. idén om att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att bevilja dispens från budplikt.18 Många 
medlemsstater var dock kritiska till förslaget och ansåg att ett takeover-
direktiv inte skulle vara utformat så detaljrikt. Direktivet skulle istället bestå 
av grundläggande principer som den nationella lagstiftningen sedan skulle 
implementera med sina egna materiella regler. Storbritannien befarade 
dessutom att landet skulle bli tvungen att ge upp Takeover Panelen och att 
direktivförslaget skulle detaljstyra den brittiska lagstiftningen. Till följd av 
kritiken, meddelade kommissionen 1992 att ett nytt direktivförslag skulle 
utarbetas. I det nya direktivförslaget skulle kommissionen beakta den 
framförda kritiken samt subsidiaritetsprincipen, som kodifierats genom 
Maastrich-överenskommelsen.19 Några medlemsstater hade emellertid redan 
infört budpliktsregler genom nationella åtgärder.20 
 

2.2.3 Kommissionens direktivförslag 1996 
Det nya direktivförslaget presenterades för rådet 199621 och skilde sig 
avsevärt från 1989 års direktivförslag. Det nya direktivförslaget var ett 
ramdirektiv med fem allmänna principer och innehöll endast ett fåtal 
detaljerade bestämmelser.  Direktivförslaget innehöll således inga materiella 
krav, utan delegerade åt medlemsstaterna att själva utforma dem vid en 
implementering. För att gå Storbritannien tillmötes föreskrevs det även att 
medlemsstater skulle ges möjligheten att implementera direktivets 

                                                
14 Skog (1994) s. 88 
15 KOM (88) 823 - SYN 0186 
16 Skog (1994) s. 87-89 
17 EGT C 64, 14.3.1989, s. 8 och KOM (90) 416 slutgiltig 
18 Skog (1997) kap. 3.4 
19 Skog (2001) s. 408-409 
20 Skog (1997) kap. 4 
21 EGT C 162, 6.6.1996, s. 5 och KOM (95) 655 slutgiltig 
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bestämmelser genom självreglering och inte uteslutande genom lag eller 
myndighetsföreskrifter.22 
 
När direktivförslaget i stort sett var slutförhandlat och ett reviderat förslag 
presenterats, 199723, motsatte sig dock Spanien förslaget. Detta i ett försök 
att pressa Storbritannien på den återkommande Gibraltar frågan. Konflikten 
löstes emellertid genom påtryckningar från andra medlemsstater och 
bilaterala samtal mellan Spanien och Storbritannien. Rådet ställde sig 
slutligen bakom direktivet i juni 2000.24 Många medlemsstater hade till en 
början varit kritiska till att budplikt skulle införas i direktivförslaget. 
Motståndet hade emellertid upphört i och med att flera medlemsstater 
självmant valt att införa budplikt. Budpliktsreglerna fick följaktligen den 
centrala roll i direktivförslaget som ursprungligen föreslagits.25 
 
Trots att rådet på ministernivå kommit överens om direktivförslagets 
utformning kvarstod ett godkännande från EU-parlamentet. Framförallt det 
tyska näringslivet lobbade för att EU-parlamentet inte skulle godkänna 
förslaget. Kritiken riktade sig främst mot att de anställda i målbolagen 
skulle ges större skydd samt att målbolagets styrelser inte gavs möjligheten 
till att använda försvarsmekanismer vid fientliga takeover-erbjudanden. 
Fördömandet grundande sig i att den tyska ägarstrukturen fortfarande var 
koncentrerad och starka reaktioner hade uppkommit när utländska storbolag 
riktat fientliga uppköpserbjudanden mot tyska bolag. Ett exempel var när 
Vodafone AirTouche med fientligt anbud tog kontroll över det tyska bolaget 
Mannesmann 1999.26 Den tyska lobbyverksamheten vann gehör, vilket 
innebar att parlamentet 2001 inte röstade igenom direktivförslaget.27 
 

2.2.4 Kommissionens direktivförslag 2004 
Strävan efter ett trettonde bolagsdirektiv övergavs dock inte av EU. 2004 
enades medlemsstaterna slutligen om det nu existerande takeover-direktivet. 
Syftet med direktivet, är att ge aktieägare en rimlig och sund behandling vid 
takeovers och samtidigt främja sunda omstruktureringar och företagsförvärv 
på aktiemarknaden.28   
 
Anledningen till den långdragna harmoniseringsprocessen kan ses utifrån 
olika perspektiv. Stattin menar att dragkampen mellan den anglosaxiskt 
traditionellt sett mer spridda ägarstrukturen och den traditionellt sett mer 
koncentrerade ägarstrukturen i Kontinentaleuropa har försvårat processen. 
Stattin menar även att enskilda aktörer på ett effektivt sätt kunnat påverka 
det nationella engagemanget i den riktning som bäst passat dem. Det 

                                                
22 Skog (2001) s. 409 
23 EGT C 378, 13.12.1997 s.10 
24 Skog (2001) s. 409 
25 Skog (2001) s. 412 
26 Skog (2001) s. 412-413 
27 Skog (2001) s. 415 
28 Skog (2005) s. 208 
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anglosaxiska systemet har emellertid haft starkast inverkan eftersom 
styrelseneutralitetsregel, budpliktsregeln och genombrottsregeln har en klart 
dominerande ställning i direktivet.29  
 

2.3 Budplikt i Sverige 

2.3.1 NBK 
Trots att det tog över 30 år för takeover-direktivet att förverkligas har det 
sedan länge funnits takeover-regleringar på den svenska aktiemarknaden. 
Till följd av en ökad takeover-aktivitet gavs NBK i mitten av 1960-talet i 
uppdrag att upprätta ett ramverk för takeovers. 1971 utfärdade NBK således 
en rekommendation rörande förfarandet vid offentliga uppköpserbjudande 
på aktiemarknaden. Rekommendationen var till stora delar influerad av 
Takeover Code. 30  
 
NBK:s rekommendation innefattade till en början inte några bestämmelser 
om budplikt.31 Diskussionen om att införa budplikt på den svenska 
aktiemarknaden påbörjas dock redan på 1970-talet.32 De flesta takeovers 
skedde emellertid i gemensamt samförstånd mellan bolagen. Fientliga 
företagsförvärv, likt de i Tyskland, har traditionellt sett varit sällsynta.33  
När NBK:s rekommendation reviderades i slutet av 1990-talet och i början 
av 2000-talet lades stor vikt vid den internationella utvecklingen och 
pågående diskussionen.34 Budplikt kom därför att införas i 
rekommendationen, vid 1999 års revidering, men då med en 40 procents 
budpliktsgräns.35 Enligt Munck påskyndade även Trustor-härvan införandet 
av budplikt i Sverige.36 Vid 2003 års revidering sänktes budpliktsgränsen till 
30 procent av röstetal samtidigt som NBK:s rekommendationer 
omklassificerades till regler.37  
 
Trots att takeover-direktivets implementerats i svensk rätt förordnar lag 
(2007:528) om värdepappersmarknaden att de reglerade marknaderna38 är 
tvungna att inneha egna takeover-regleringar. Detta har medfört att NBK:s 
regler fortlevt och reviderades senast 2009. Det är dessa som är dagens 
takeover-regler.39 Trots detta förlorade NBK stora delar av sitt syfte40 och 

                                                
29 Stattin (2009) s. 97-98 
30 Munck (2007) s. 557 
31 Nyström, Ohlsson och Skog (2003) s. 110-111 
32 Skog (1997) kap. 5  
33 Dejmek (2002) s. 594-595 
34 Nyström, Ohlsson och Skog (2003) s. 110-111 
35 Munck (2007) s. 558 
36 Munck (2007) s. 558 
37 Skog (2004) s. 183 samt Stattin (2009) s. 102  
38 Stockholmsbörsen, NGM samt Aktietorget 
39 Stattin (2009) s. 102-103 
40 Munck (2007) s. 558 
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2010 beslutade Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden att NBK 
skulle införlivas i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.41  
 

2.3.2 Implementering av takeover-direktivet  
I och med att takeover-direktivet antogs påbörjades en process i Sverige 
kring hur det nya regelverket lämpligast skulle implementeras i den svenska 
lagstiftningen. Regeringen begärde därför en utredning av de svenska 
takeover-regleringarna som framlades i SOU 2005:58 ”Ny reglering av 
offentliga uppköpserbjudanden”.  
 
De svenska budpliktsreglerna återfinns sedan 2006 i 3 kap. LUA och hade 
sin tidigare motsvarighet i avsnitt III NBK: s regler. Lagstiftningen i 3 kap. 
LUA blev nödvändig då NBK:s regler inte omfattade en total 
implementering av takeover-direktivet. Detta eftersom Artikel 5 i takeover-
direktivet ställer krav på att budplikt även ska gälla för budgivare som 
förvärvar aktier i ett svensk bolag vars aktier inte är upptagna till handel på 
en svensk reglerad marknad.42 Takeover-direktivet ställer även krav på att 
reglerna ska ha en offentligrättslig förankring. Detta genom att det antingen 
upprättas nationellt bindande regler eller att det skapas regler genom kod 
eller förankring av självreglering i lag.43 Regelverket i 3 kap. LUA 
medförde inte några större acklimatiseringssvårigheter för aktörerna på 
aktiemarknaden eftersom de redan genom NBK:s regler var tvungna att 
anpassa sig till ett liknande regelverk. 
 
 

                                                
41 NBK:s webbplats: http://www.naringslivetsborskommitte.se/   
42 Prop. 2005/06:140 s. 100 
43 Direktiv 2004/25/EG 
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3 Budpliktsreglernas syfte 

3.1 Likabehandling av aktieägare vid 
kontrollägaskifte 

Takeover-direktivet har till syfte att skydda minoritetsägarnas intressen vid 
takeovers.44 Det anses vanligen att en aktiemarknadsrättslig 
likabehandlingsprincip mellan aktieägarna tillgodoser detta syfte. Stattin 
menar emellertid att principen om likabehandling inte är någon självklarhet 
eftersom det inte går att utläsa att en aktiemarknadsrättslig 
likabehandlingsprincip ska tillämpas enbart för att värdepapper byter ägare 
genom förhandling.45 
 
Oftast misstas den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen för 
ABL:s likabehandlingsprincip. Det är dock viktigt att helt särskilja dessa 
likabehandlingsprinciper. ABL:s likabehandlingsprincip behandlar 
relationen mellan bolaget och dess organisation samt relationen mellan 
bolaget och dess ägare. Den aktiemarknadsrättsliga 
likabehandlingsprincipen behandlar däremot relationen mellan aktörerna på 
marknaden, marknadsplatserna och marknadens övervakningsorgan. 
Principen syftar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för 
aktiemarknaden, vilket den gör genom likabudsregeln som säkerhetsställer 
att samtliga aktieägare erhåller möjligheten till likalydande budpremier vid 
kontrollägarskiften.46 Den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen 
är följaktligen relationen mellan aktieägarna samt relationen mellan 
aktieägarna och utomstående intressenter till målbolaget.47 Stattin anser att 
förtroende för aktiemarknaden innebär att riskkapital ställs till marknadens 
förfogande och att ekonomiskt ineffektiva regleringar till viss del genom det 
kan rättfärdigas.48  
 
För att analysera om den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen 
tillgodoser sina skyddssyften menar Stattin att det är viktigt att särskilja 
förhandlade erbjudanden om förvärv av aktier utanför den reglerade 
marknaden och förhandlade takeover-erbjudanden på aktiemarknaden. 
Därefter är det av intresse att bedöma huruvida värdet av dessa skillnader 
rättfärdigar att den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen 
tillämpas. Skillnaden mellan de två förfarandesätten är att det vid 
förhandlade förvärv vid sidan av den reglerade marknaden finns utrymme 
för individuella förhandlingar mellan parterna. Den individuella förhandling 
torde rimligtvis ske mellan jämställda parter om en aktiepost som har någon 
form av betydelse. Takeover-erbjudanden på aktiemarknaden sker vanligen 

                                                
44 Skäl 9 Direktiv 2004/25/EG 
45 Stattin (2009) s. 421-422 
46 Skog (1997) kap. 6.1 
47 Bergström, Högfeldt och Samuelsson (1994) s. 162 
48 Stattin (2008) s. 880 
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genom generella villkor som inte är öppna för förhandling. Eftersom det 
uppstår en ojämn förhandlingsstyrka och högre transaktionskostnader 
mellan förvärvare och minoritetsaktieägare vid individuellt förhandlade 
erbjudanden innebär det sannolikt att budpremien är lägre för 
minoritetsaktieägarna än för majoritetsaktieägarna. Stattin menar 
sammantaget att likabudsregeln bör iakttas ifall budpliktsreglernas 
skyddssyften ska tillgodoses.  Stattin är dock skeptisk till ifall 
budpliktsreglerna är den bästa lösningen för att tillgodose den 
aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen. Stattin anser att det 
möjligen är rådligare att reglera takeover-erbjudanden med andra 
förbehåll.49  
 
Det finns emellertid teorier om att budplikt och likabudsregeln i sig inte 
skyddar minoritetsaktieägarna. Grundprincipen av likabudsregeln är rimlig 
eftersom den i korta drag innebar att alla aktieägare ska erhålla samma pris 
per aktie. Teorin menar dock att likabudsregeln i längden innebär att 
aktieägarna erhåller en lägre vinst och utdelning av sin investering. Det 
primära målet för aktieägarna är nämligen att de ska få så hög utdelning som 
möjligt på sin investering. Det konstateras att det blir dyrare att genomföra 
företagsförvärv ifall förvärvaren måste tillämpa likabudsregeln än ifall 
denne har möjlighet till att erbjuda aktieägarna olika budpremier. Eftersom 
det blir dyrare för bolag att genomföra företagsförvärv vid en tillämpning av 
likabudsregeln minskar även incitamenten för bolag att prospektera lämpliga 
bolag att förvärva. Konsekvensen av likabudsregeln blir således att antalet 
takeovers minskar. Förvisso kommer budpremien till minoritetsaktieägarna 
vara lägre än budpremien för majoritetsaktieägarnas aktier. Detta faktum 
försvaras med att eftersom likabudsregeln innebär färre takeovers så innebär 
det även färre möjligheter för minoritetsaktieägarna att erhålla en budpremie 
överhuvudtaget.50 Teorin framhåller även att själva principen om budplikt 
innebär ökade kostnader för företagsförvärv. Budpliktsreglerna medför 
nämligen att en förvärvare måste kalkylera med att lägga bud på samtliga av 
bolagets aktier. Även detta innebär följaktligen att minoritetsaktieägarna ges 
färre möjligheter till att erhålla budpremier.51 Slutsatsen utifrån denna teori 
är sålunda att likabudsregeln, i och med att aktieägarnas primära syfte är att 
maximera sin investering, motverkar aktieägarnas grundläggande syfte och 
således även minoritetsaktieägarnas intressen.52 
 
Genom att det blir dyrare att förvärva kontrollposter i bolagen är det endast 
de redan finansiellt etablerade aktörerna på marknaden som har möjlighet att 
genomföra takeovers. De mindre aktörerna ges således inte någon möjlighet 
att agera på marknaden samtidigt som de redan etablerade aktörerna växer 
sig starkare och större. Konsekvensen torde vara att den redan 
koncentrerade ägarstrukturen i Sverige förstärks, vilket inte gynnar 
minoritetsaktieägarna.  
 
                                                
49 Stattin (2009) s. 420-423 
50 Bergström, Högfeldt och Samuelsson (1994) s. 149-156, 162-163 
51 Macey, Bergström, Högfeldt och Samuelsson (1995) s. 516-519, 524 
52 Bergström, Högfeldt och Samuelsson (1994) s. 149-156, 162-163 
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Stattins teori bygger på att minoritetsaktieägarna erhåller en lägre 
budpremie ifall likabudsregeln inte tillgodoses och att det på den grunden är 
viktigt att upprätthålla en aktiemarknadsrättslig likabehandlingsprincip. De 
andra teorierna anser emellertid att det på en aktiemarknad utan 
budpliktsregler kommer ske fler företagsförvärv som innebär att 
minoritetsaktieägarnas ekonomiska ersättning i slutändan blir högre. 
Slutsatsen utifrån dessa resonemang torde rimligen vara att budplikten till 
viss del motverkar sitt syfte att skydda minoritetsaktieägarna eftersom den 
ekonomiska ersättningen i slutändan blir mindre. Det har dock fastslagits att 
en ekonomiskt ineffektiv reglering kan vägas upp av att den skapar ett 
förtroende som innebär att riskkapital ställs till marknadens förfogande. En 
aktiemarknad med färre företagsförvärv och säkrare ersättningsprinciper för 
aktieägarna kan således möjligen rättfärdigas med bakgrund av den 
historiska farhågan att en oreglerad aktiemarknad skadar 
minoritetsaktieägarna och samhällets förtroende för marknaden. Dyrare 
takeovers innebär dock att det endast är de redan etablerade aktörerna som 
ges möjlighet till att agera på aktiemarknaden. Detta konstaterande innebär 
att reglerna inte nödvändigtvis skapar en likabehandling mellan aktörerna på 
marknaden. 
 

3.2 Aktieägares rätt till kontrollpremie vid 
kontrollägarskifte 

Att kontrollpremien i bolaget ska fördelas lika mellan aktieägarna används 
traditionellt sett som ett motiv för budplikt. Det kan dock diskuteras ifall 
detta argument, i praktiken och i takeover-direktivet, kan användas för att 
rättfärdiga budpliktsreglerna.53  
 
Kontrollpremien är skillnaden mellan vad förvärvaren betalar för en 
aktiepost med kontrollinflytande och vad förvärvaren hade betalt för en 
aktiepost utan kontrollinflytande. Kontrollpremien fastställs normalt genom 
individuella förhandlingar. Priset avgörs vanligen genom en mängd olika 
faktorer, såsom förvärvarens möjligheter till synergieffekter, möjligheter för 
förvärvaren att utveckla och effektivisera bolaget, förekomsten av andra 
kontrollposter samt tillfredställelsen för förvärvaren att inneha en 
kontrollpost och statusen som det medför. Kontrollpremiens storlek är 
dessutom beroende av aktiemarknadens ägarstruktur samt förvärvarens 
individuella föreställning om värdet av kontrollpremien. Kontentan blir att 
priset per aktie rimligen är högre vid förvärv av kontrollposter än vad det är 
vid förvärv av enstaka aktier.54 
 
Ifall förvärvaren betalar en kontrollpremie för att erhålla kontroll i bolaget 
för att effektivisera och utveckla bolaget medför det merkostnader. 
Innehavaren av en kontrollpost ska således rimligen erhålla ersättning för 
dessa merkostnader när denne senare överlåter sin aktiepost till någon 
                                                
53 Stattin (2009) s. 427 
54 Stattin (2009) s. 424-425 
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annan. Det innebär att den kontrollpremie som förvärvaren betalar till viss 
del innefattar en avkastning till kontrollöverlåtaren för dennes kostnader i 
och med det aktiva ägandet. För att en överlåtare ska acceptera ett bud krävs 
det därför att kontrollpremien överstiger kontrollinehavarens uppfattning om 
värdet på aktieposten, med avdrag för de kostnader som överlåtaren lagt ner 
på att effektivisera eller vidmakthålla värdet på sin kontrollpost.55 
Affärsidén att erhålla avkastning för sitt aktiva ägande är högst aktuellt idag, 
då Private Equity-bolagen blir allt större aktörer på den svenska marknaden. 
Deras affärsidé är nämligen att de genom aktivt ägande ska öka värdet på 
bolaget.      
 
Enligt Skog hänför sig resonemanget kring kontrollpremierna till ”The 
Corporate Asset Theory”. Teorin går ut på att rätten att besluta om hur 
bolagets tillgångar ska brukas är ett förfarande som tillhör bolaget och med 
det aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Teorin innebär således 
att den som betalat överkurs för en kontrollpost i bolaget ska vara tvungen 
att erbjuda resterande aktieägare motsvarande premie. Teorin utarbetades i 
Amerika under 1930-talet, genom Berle & Means bok ”The Modern 
Corporation and Private Property”. En närliggande teori är, ”Equal 
Opportunity Rule”, som härstammar från 1960-talet vilken också förordar 
att kontrollpremier ska fördelas lika mellan samtliga aktieägare.56 Teorierna 
har emellertid inte fått någon större genomslagskraft i takeover-direktivet. 
Där har motiven till budpliktsreglerna snarare varit att skydda 
minoritetsaktieägarna från värdeminskande kontrollägarskiften och 
bolagsplundring.57 
 
Stattin finner att det för svenskt vidkommande, i och med den koncentrerade 
ägarstrukturen, är orimligt att kontrollpremien ska tillfalla samtliga 
aktieägare när kostnaderna för att upprätthålla denna premie endast bärs av 
kontrollaktieägarna. Fog för denna slutsats finner Stattin i Hofstetters teori 
om att kontrollpremien är en fördel som bör tillkomma innehavaren av 
kontrollposten eftersom det är denne som haft merkostnader i och med det 
aktiva kontrollägandet.58  
 
Oavsett motiven till dagens budpliktregler innebär dess utformning och 
tillämpningen att kontrollpremien fördelas lika mellan samtliga aktieägare, 
dvs. att minoritetsaktieägarna får ta del av avkastningen för de investeringar 
kontrollaktieägaren vidtagit i bolaget. Det omvända gäller emellertid ifall 
kontrollaktieägarens inflytande inneburit en värdeminskning. Förfarandet 
innebär dock att en free rider-situation uppstår där vissa aktieägare gör en 
vinst i och med den andre aktieägarens merkostnader.  
 

                                                
55 Stattin (2009) s. 425 
56 Skog (1997) kap. 6.2 
57 Sjåfjell (2009) s. 435 
58 Stattin (2009) s. 426-427 samt Hofstetter (2005) s. 38  
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3.3 Aktieägares rätt till exit vid 
kontrollägarskifte 

Ett annat motiv till budpliktsreglerna är att de ger minoritetsaktieägare 
möjligheten att avyttra sina aktier på samma villkor som 
majoritetsaktieägarna vid ett kontrollägarskifte. Detta argument används 
som motiv i såväl takeover-direktivet som i Takeover Code. Skälet är att 
budpliktsreglerna, och framförallt minoritetsaktieägares rätt att lämna 
bolaget vid ett kontrollägarskifte, anses skydda minoritetsaktieägarnas 
intressen. Lagstiftarna anser nämligen att ett kontrollägarskifte minskar 
värdet på bolagets aktier.59 Stattin menar dock att detta argument fallerar 
ifall kontrollägarskiften innebär en stegrande aktiekurs och ökad effektivitet 
i bolaget.60 
 
Stattin finner argumentet att takeovers innebär skada för 
minoritetsaktieägarna aningen egendomligt eftersom det i övrig takeover-
doktrin utgås från att det är samhällsekonomiskt lönsamt med takeovers. 
Takeovers är samhällsekonomiskt lönsamt ifall de nya kontrollaktieägarna 
ökar värdet på bolaget. Det innebär att bolaget görs attraktivt för nya 
takeovers med en budpremie som följd till samtliga aktieägare. För att 
rättfärdiga budpliktsreglerna med detta argument anser Stattin således att det 
krävs att skadan som uppstår för minoritetsaktieägare och samhället vid ett 
kontrollägarskifte ska vara större än kostnaden som det innebär för 
samhället, kontrollaktieägarna och minoritetsaktieägarna att 
budpliktsreglerna tillämpas.61  
 
Empiriska undersökningar framhåller att kontrollägarskiften generellt sett 
inte innebär några negativa effekter för minoritetsaktieägarna. 
Undersökningarna har granskat hur olika kontrollaktieägare agerat på 
bolagsstämmor och hur aktiekursen utvecklats efter att ett kontrollägarskifte 
ägt rum. Slutsatsen är att kontrollägarskiften i de flesta fallen inneburit en 
samhällsekonomisk vinst och medfört en värdeökning för samtliga 
aktieägare. Värdeminskande kontrollägarskiften kan dock fortfarande ske.62 
Ett sådant kontrollägarskifte torde vara den s.k. Trustor-härvan som även 
påskyndande den svenska processen att införa budpliktsregler.63 Stattin 
anser att nutida kontrollägarskiften inte är nämnvärt annorlunda än de som 
den empiriska undersökningen granskat.64 Med utgångspunkt från denna 
slutsats kan det konstateras att missbruket som sker vid kontrollägarskiften 
måste vara av särskild allvarlig beskaffenhet för att kunna rättfärdiga 
budpliktsreglerna med att minoritetsaktieägarna bör ha rätt till exit vid 
kontrollägarskiften.65  

                                                
59 Skog (1997) kap. 6.3 
60 Stattin (2009) s. 427  
61 Stattin (2009) s. 428 
62 Skog (1997) kap. 6.3 
63 Munck (2007) s. 558 
64 Stattin (2009) s. 428 
65 Stattin (2009) s. 428 
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I ABL finns det regler som skyddar minoritetaktieägarna från missbruk av 
kontrollaktieägare. Detta genom bl.a. generalklausulerna i 7 kap. 49 § ABL 
och 8 kap. 41 § 1 st. ABL. Minoritetsaktieägarna kan även åberopa 
tvångsinlösen, enligt 22 kap. ABL, om kontrollaktieägaren innehar minst 90 
procent av aktierna. Följden av att minoritetsaktieägarna redan innehar ett 
ansenligt skydd genom ABL:s skyddsregler torde innebära att gränsen för 
missbrukets beskaffenhet vid ett kontrollägarskifte ytterligare borde skärpas 
för att rättfärdiga budpliktsreglernas tillämpning.66  
 
Ett annat förhållande som bör noteras är tillståndet som uppstår när det efter 
budplikt uppstår en situation där bolaget avnoteras från börsen och det 
fortfarande finns minoritetsaktieägare kvar i bolaget.67 Ett beslut om 
avnotering från den reglerade marknaden sker vanligen genom 
styrelsebeslut, men kan även ske genom bolagsstämma, och måste därefter 
genomgå den reglerade marknadens regelverk.68 I en situation där det finns 
kvar minoritetsaktieägarna i ett avnoterat bolag ges minoritetsaktieägarna 
endast möjlighet att avyttra sina aktier på en begränsad marknad och kan då 
i bästa fall enbart erhålla en rimlig ersättning för sina aktier. 
Budpliktsreglerna får då den effekten att de missgynnar 
minoritetsaktieägarna eftersom de inte har möjlighet att avyttra sina aktier 
på en reglerad marknad.69  
 
Det har konstaterats att kontrollägarskiften generellt sett bidrar till en ökad 
välfärd för samhället, bolaget och aktieägarna. Det är därför underligt att 
aktieägares rätt till exit vid kontrollägarskifte likväl används som ett 
argument för att rättfärdiga reglernas tillämpning. Förklaringen till det torde 
ligga i den historiska bakgrunden till budpliktsreglerna, där skyddet för 
minoritetsaktieägare tidigare var undermåligt och innebar att 
minoritetsaktieägare oftast kom till skada vid kontrollägarskiften. Den skada 
som minoritetsaktieägarna riskerar att lida måste emellertid vägas mot de 
kostnader som samhället och aktieägarna lider i och med att de måste 
tillämpa reglerna. I detta sammanhang måste även aktieägarnas skydd 
genom bestämmelserna i ABL vägas in. 
 

                                                
66 Stattin (2009) s. 428 
67 Stattin (2009) s. 429 
68 AMN 2004:29 s. 3 
69 Stattin (2009) s. 429 
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4 Budpliktreglernas tillämpning 

4.1 Uppkomsten av budplikt 
De svenska budpliktsreglernas grunder återfinns i 3 kap. 1 § LUA. Där 
framhålls det att den fysiske eller juridiske person som erhåller mer än 30 
procent av röstetalet i bolaget, själv eller tillsammans med närstående, 
genast ska offentliggöra innehavet och senast fyra veckor därefter lämna ett 
bud på de resterande aktierna i bolaget. Av 2 kap. 1 § LUA framgår det att 
budgivare innan den lämnar ett bud är skyldig att åta sig att följa den 
reglerade marknadens regelverk, dvs. takeover-reglerna. Takeover-reglerna 
är mer materiellt detaljerade än reglerna i LUA.   
  
Propositionen stadgar att det endast är innehav av faktiska aktier som ska tas 
med vid beräknandet ifall ett visst innehav ska utlösa budplikt. Det innebär 
att optionsrätter (både sälj- och köpoptioner) och konvertibler som bolaget 
gett ut inte omfattas av innehavet. Optioner och konvertibler som omvandlas 
till aktier ska emellertid tas med i beräkningen.70 Enligt Stattin övergår inte 
innehav av andra finansiella instrument s.k. ”cash settled instruments” i 
budplikt varken vid eget innehav eller närståendes innehav.71 Det framgår 
även av AMN 2008:47 att CFD:s72 inte ska tas med i beräkningen. Förvärv 
av aktier i ett utländskt bolag kan inte heller utlösa budplikt enligt de 
svenska reglerna.73 
 
Aktieförvärvets storlek har inte någon betydelse för ifall budplikt ska 
utlösas. Utan det är det totala aktieinnehavet som budgivaren erhåller själv 
eller tillsammans med närstående som är avgörande. Det innebär att aktier 
som enligt målbolagets bolagsordning är förenade med röstbegränsningar 
kan föranleda att förvärvaren beviljas dispens från budplikt. Det krävs då att 
röstbegränsningen medför att förvärvaren inte kan utöva kontroll över minst 
30 procent av röstetalet.74 
 
Det aktuella förvärvet ska vara definitivt. Det innebär att förvärv som är 
förenat med villkor inte ska utlösa budplikt förrän dessa är uppfyllda och 
förvärvaren erhåller full kontroll över aktierna. Det kan vara köp som kräver 
konkurrensmyndighets tillstånd eller förvärv som skett genom teckning. För 
förvärv genom teckning ska inte budplikt utlösas förrän emissionen är 
registrerad.75 I lagkommentaren har det ifrågasatts ifall inte en tilldelning av 
en BTA76, som vid en bolagstämma tagits med i stämmoaktieboken och 

                                                
70 Prop. 2005/06:140 s. 101 
71 Broneus och Stattin (2009) s. 43 
72 Contracts for diffrences 
73 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 31 
74 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 28 samt Prop. 2005/06:140 s. 118 
75 Prop. 2005/06:140 s. 101 
76 Betald Tecknad Aktie 
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därmed i röstlängden, borde ge upphov till budplikt.77 Även bolagets egna 
aktier ska tas med i beräknandet av antalet röster i bolaget. Det innebär att 
åtgärder från bolaget inte kan göras för att manipulera budpliktsgränsen.78 
Andra åtgärder som vidtas av bolaget, t.ex. inlösen av aktier som resulterar i 
ett en aktieägares innehav överstiger 30 procent av röstetalet bör inte utlösa 
budplikt. Budplikt uppstår dock ifall samma aktieägare vid ett senare 
tillfälle förvärvar ytterligare aktier i bolaget. Samma princip gäller för 
åtgärder som genomförts av andra aktieägare.79 I AMN 2009:30 
konstaterades det att en förvärvare som i ett tidigare skedde tillämpat 
budpliktsreglerna men inte erhållit samtliga aktier i bolaget i ett senare 
skedde kunde förvärva aktier utan att budplikt utlöstes.  
 
Av 3 kap. 1 § 2 st. LUA framgår det att lagen även ska tillämpas på svenska 
aktiebolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad utanför EES-
området. Tillämpningen av denna bestämmelse är dock något oklar. Det 
torde t.ex. kunna uppkomma regelkonkurrens med noteringsjurisdiktionens 
lagar samt dispyter huruvida de svenska internationella privaträttsliga 
reglerna betraktar aktiebolaget som svenskt enligt noteringsjurisdiktionens 
regler, dvs. ifall denne tillämpar sätesprincipen (Sverige tillämpar 
inkorporeringsprincipen). Enligt Stattin kan det i dessa situationer vara 
tillräckligt att på ett tydligt sätt informera om att internationella 
privaträttsliga regler kan komma att behöva tillämpas.80  
 
I AMN 2006:02 uttalade nämnden att budplikt fortfarande skulle kvarstå 
trots att bolaget upphört att vara noterat på aktiemarknaden. Enligt AMN 
2011:28 framgår det även att det skulle strida mot god sed på 
aktiemarknaden ifall förvärvaren inte skulle erläggas med budplikt på ett 
ännu inte noterat bolag.  
 

4.2 Budpliktsgränsen 
Enligt takeover-direktivet ska medlemsstaterna själva besluta om vilken 
procentsats av röstetalet som ska anses ge kontroll i bolaget.81 Att det i LUA 
blev 30 procent av röstetalet som utgör budpliktsgränsen ska ses med 
bakgrund av Takeover Panels och NBK:s motiv. Takeover Panel uttalande 
1991 att; ”The figure of 30 % was chosen because it was considered that, in 
most cases, this would represent effective control: experience has generally 
confirmed this to be so.”82 NBK har baserat budpliktsgränsen till 30 procent 
genom erfarenhetsmässigt deltagande på bolagsstämmor i svenska 
börsbolag.83  
 
                                                
77 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 29 
78 Prop. 2005/06:140 s. 101 
79 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 32 
80 Broneus och Stattin (2009) s. 45 
81 Artikel 5.1 takeover-direktivet 
82 Skog (1994) s. 80-81 
83 SOU 2005:58 s. 153 
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Sevenius anser att det inte finns några empiriska grunder för att fastställa 
budpliktsgränsen till 30 procent av röstetalet. En förvärvare som uppnår 
denna procentgräns ges emellertid möjlighet till att styra och påverka 
bolagets handlande. Sevenius menar vidare att innehavare som uppnått 
denna gräns dessutom med stor framgång kan hindra andra aktieägare från 
att utöva inflytande på bolagsstämman.84 Sevenius teori innebär således att 
det inte är antalet aktier eller vilken kapitalandel dessa aktier motsvarar som 
är avgörande. Utan det är förvärvarens möjlighet att påverka bolagets 
styrelseskick som utgör måttstocken för budpliktsgränsen. Vanligen tillsätts 
styrelseledamöter med en enkel majoritet. Men i bolag med spridd ägande 
där samtliga aktieägare undantagsvis medverkar på bolagsstämmorna 
innebär ett innehav på 30 procent av röstetalet att man kan utöva den 
kontrollen. 85 Budpliktsgränsen är således satt till den gräns där någon kan 
utöva sådan kontroll att minoritetsaktieägarna kan fara illa. 
 
Personer eller bolag som vid ikraftträdandet av LUA innehade minst 30 
procent av röstetalet i ett bolag omfattas inte av budplikt. De är även fria att 
förvärva ytterligare aktier i bolaget utan att budpliktreglerna aktualiseras.86 
Desamma gäller för personer eller bolag som efter att de fullföljt sin 
budplikt inte erhållit 100 procent av bolaget. När Volkswagen förvärvade 
Investors aktiepost i Scania uppstod en diskussion om denna bestämmelse. 
Det resulterade i att NBK 2009 föreslog att det skulle införas ytterligare en 
budpliktsgräns. Förslaget skulle innebära att en förvärvare åter skulle bli 
budpliktig om denne överskrider 50 procent av röstetalet.87 Stattin är kritisk 
till att införa ytterligare en budpliktsgräns eftersom ett sådant beslut inte bör 
tas utan en ordentlig analys av effekten av en sådan regel. Stattin menar 
dessutom att ett sådant införande är tveksamt eftersom det redan nu råder 
osäkerhet om budpliktsreglernas effekter på den svenska aktiemarknaden.88  
 

4.3 Offentliggörande av innehav 
Av 3 kap. 1 st. 1 p. LUA framgår det att förvärvaren när denne, eller 
tillsammans med någon närstående, uppnår ett aktieinnehav som överstiger 
30 procent av röstetalet omedelbart ska offentliggöra innehavet. Det är 
viktigt för aktiemarknaden att snabbt få kännedom om detta eftersom ett bud 
på bolaget då är att vänta inom fyra veckor.89 Av propositionen framgår att 
när en förvärvare initialt lämnar ett frivilligt bud, men under acceptfristen 
samlar på sig ett aktieinnehav som överskrider 30 procenten av röstetalet, 
ska denne förvärvaren anpassa sitt bud till reglerna för budplikt.90  
 

                                                
84 af Sandeberg och Sevenius (2008) s. 316 
85 Ohlsson (2010) s. 824 
86 Prop. 2005/06:140 s. 91 
87 NBK hemställan om ändring av LUA 2009 s. 1-2 
88 Stattin (2009) s. 418-420 
89 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 30 samt 3 kap. 1 st. 2 p. LUA 
90 Prop. 2005/06:140 s. 103-104 
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Informationsskyldigheten beträffande innehavet åligger primärt den 
förvärvande aktieägaren. Enligt Stattin och Broneus kan 
informationsskyldighet även åligga målbolaget ifall informationen anses 
kurspåverkande.91 Det finns dock inte några bestämmelser om hur denna 
informationsdelgivning ska ske enligt LUA. Av propositionen framgår det 
emellertid att detta förfarande omfattas av självreglering. Det medför att 
takeover-reglernas bestämmelser om informationsdelgivning ska 
tillämpas.92  
 
Offentliggörande av innehavet är ingen absolut regel vilket framgår av 
AMN 2007:34. I utlåtandet beviljade AMN dispens från bestämmelsen 
eftersom en tillämpning av budpliktsreglerna inte ansågs tillgodose 
bestämmelsens syfte. Syftet med bestämmelsen är att varsko 
aktiemarknaden att budplikt utlösts och att ett offentligt uppköpserbjudande 
är att vänta inom fyra veckor från offentlighetsgörandet. Anledningen till att 
syftet inte tillgodosågs var att det aktuella förvärvet var ett led i en 
koncernintern omstrukturering utan något de facto kontrollägarskifte. 
Budplikten skulle dessutom falla bort i och med att aktierna omedelbart 
skulle överlåtas vidare. Dispens beviljades även från att offentliggöra att 
budplikten bortfallit.93 Ifall förvärvaren beviljas dispens från budplikt på 
andra grunder torde även skyldigheten att offentliggöra innehavet falla bort. 
Det gäller emellertid så länge det inte är villkorat i dispensbeslutet att ett 
offentliggörande måste ske.94 
 
Regler om flaggning har även en betydelse för offentliggörandet av 
aktieinnehavet. Enligt 4 kap LHF framgår det att aktieägare måste anmäla, 
”flagga”, sitt innehav om detta överskrider angivna procentgränser i bolaget, 
däribland 30 procent.95 Anmälan ska ske till FI senast handelsdagen efter 
dagen då den anmälningsskyldige förvärvat, avyttrat eller på något annat 
sätt ändrat sitt aktieinnehav.96 Flaggning i sig har ingen inverkan på 
budplikten men det torde vara ett viktigt instrument för FI att kontrollera att 
aktieägare inte överskrider budpliktsgränsen. Det fungerar även som 
kontrollfunktion för att fastställa det datum som utgör start för den fyra 
veckors period då den budpliktige måste avge ett bud. Flaggning medför 
dessutom att övriga aktieägare och allmänhet blir varskodda om att en 
aktieägare närmar sig budpliktsgränsen.97  
 
Sammantaget kan konstateras att principen om offentliggörande av 
innehavet ska säkerställa att minoritetsaktieägare i bolag blir varskodda om 
ägarförändringar och kontrollägarskiften. Flaggningsregler fungerar 
dessutom som ett bra hjälpmedel för att underrätta minoritetsaktieägare om 

                                                
91 Broneus och Stattin (2009) s. 44 
92 Broneus och Stattin (2009) s. 42-43 samt Prop. 2005/06:140 s. 44 
93 Vilket krävs enligt 3 kap. 6 § sista stycket LUA 
94 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 30 
95 4 kap. 5 § 1 p. LHF 
96 4 kap. 10 § 1 p. LHF 
97 Broneus och Stattin (2009) s. 44 
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ägarförändringar och ge dem möjlighet att lämna bolaget innan någon 
överskrider 30 procent av röstetalet.  
 

4.4 Likabudsregeln 
Det framgår inte av LUA hur priset för aktierna ska fastställas. I 
propositionen till LUA görs åtskillnad på frågor som hänför sig till den 
bolagsrättsliga sfären och frågor som ska betraktas som börsrättsliga. Frågor 
som hänför sig till den bolagsrättsliga sfären ska hanteras genom lagtext 
medan frågor av börsrättslig karaktär ska regleras genom självreglering. 
Propositionen framhåller vidare att vad som ska anses som ett skäligt 
vederlag för aktier är en börsrättsfråga.98   
 
Eftersom skäligt pris är en börsrättsfråga finner vi definitionen för 
tillämpning i takeover-reglerna. De ger uttryck för att budpliktsreglerna i 
flera avseenden ska tillämpa reglerna för frivilliga erbjudanden. 
Definitionen av skäligt pris för aktierna är en sådan fråga. 99 Preciseringen i 
takeover-reglerna ska dessutom ses med bakgrund av takeover-direktivets 
definition100;  
 

”Skäligt pris skall anses vara det högsta pris som budgivaren 
eller personer som handlar i samförstånd med denne betalat för 
samma värdepapper under en period, som skall fastställas av 
medlemsstaterna, på minst sex och högst tolv månader närmast 
före det erbjudande om avses i punkt 1. Om budgivaren, eller 
personer som handlar i samförstånd med denne, efter 
erbjudandets offentliggörande och före acceptfristens utgång 
förvärvar värdepapper till ett pris som är högra än priset före 
erbjudandet, skall budgivaren höja sitt erbjudande till minst 
det högsta pris som betalts för de så förvärvade 
värdepapperen.” 101 

 
I kommentaren till regel II.21 takeover-reglerna anges det nämligen också 
att vederlaget inte ska vara lägre än det förvärvaren eller närstående till 
denne betalt för aktierna under den sex månaders period före erbjudandets 
offentliggörande. Kommenteraren anger därtill att vederlaget likaledes ska 
beräknas utifrån föraffärens avtalstidpunkt ifall ett förvärv blivit föremål för 
konkurrensbedömning som meddelat tillstånd till förvärv senare än sex 
månader från föraffären. Enligt AMN ger takeover-reglerna uttryck för den 
aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen eftersom villkoren i 
erbjudandet som uppstår på grund av budplikten inte får vara mindre 
förmånliga än villkoren i föraffären som gett upphov till budplikten.102 
Kommentaren till regel II.21 takeover-reglerna fastställer även hur 
                                                
98 Prop. 2005/06:140 s. 58-59 
99 Kommentar till regel II.21 takeover-reglerna  
100 Stattin (2009) s. 441 
101 Artikel 5.4 1 st. takeover-direktivet 
102 AMN 2003:32 samt AMN 2005:34  
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vederlaget ska fastläggas ifall det inte går att hänföra anbudsvederlaget till 
någon föraffär inom den närmaste sex månaders period. Då får inte 
anbudsvederlaget understiga den volymägda genomsnittliga 
betalningskursen för aktierna i bolaget under de senaste 20 börsdagarna som 
föregått offentliggörandet av innehavet.103 Detta torde vanligen ske när 
konvertibler konverteras till aktier eller teckningsoptioner utnyttjas.104 
Undantagsregeln går enligt AMN även att hänföra till emissioner105, 
koncerninterna överlåtelser106 och indirekta kontrollägarskiften107.  
 
När ett bolag innehar olika aktieklasser uppstår en viss otydlighet. Trots att 
det procentuella påslaget på de olika aktieklasserna bör vara likvärdigt har 
AMN i uttalande sagt att det går att avvika från denna ståndpunkt om det 
finns kommersiella eller marknadsmässiga skäl för det. Dessa skäl får 
emellertid aldrig ge upphov till oskälig behandling av de olika 
aktieklasserna.108   
 
Teorin om skäligt pris för aktier syftar till att tillgodose den 
aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen. Det finns emellertid en 
teori om att likabudsregeln istället för att tillgodose detta syfte faktiskt 
hämmar det. Teorin menar att aktieägaren har ett primärt vinstsyfte med sitt 
innehav. Argumentationen går ut på att det vid lika bud för alla aktieägare 
blir dyrare med takeovers vilket medför färre takeover-erbjudanden. Det 
skapas således större incitament för företagsförvärv på en aktiemarknad som 
inte tillämpar likabudsregeln. Det är konstaterat att den genomsnittliga 
budpremien per aktie i målbolaget är högre vid en tillämpning av 
likabudsregeln. Färre takeovers skapar emellertid färre möjligheter för 
aktieägarna att erhålla budpremier. Det ovan anförda innebär att det på en 
aktiemarknad som inte tillämpar likabudsregeln skapas fler möjligheter för 
aktieägarna att generera vinst i och med sina innehav. Det fastställer att 
uppdelade bud torde vara att föredra utifrån ett aktieägarintresse. Detta 
eftersom det bäst tillgodoser aktieägares intresse av att öka värdet på sin 
investering.109  
 
Trots att det finns olika teorier om ifall likabudsregeln ska tillämpas eller 
inte, går det att fastslå, precis som är föreskrivet i propositionen, att det är de 
självreglerande funktionerna på den svenska aktiemarknaden som ska 
tillämpas. Förfarandet bedöms således utifrån takeover-direktivet, takeover-
reglerna och AMN:s utlåtanden. De självreglerande institutionerna har valt 
att tillämpa likabudsregeln eftersom de anser att den bäst tillgodoser lagens 
syfte att skydda minoritetsaktieägarna. Det kan dock diskuteras om 
likabudsregeln verkligen ligger i minoritetsaktieägarnas intresse. Enligt 

                                                
103 Kommentaren till regel II.21 takeover-reglerna 
104 Kommentaren till II.21 takeover-reglerna  
105 AMN 2003:32 
106 AMN2005:34 
107 AMN 2008:31 
108 Stattin (2009) s. 442 samt AMN 2007:24  
109 Bergström, Högfeldt och Samuelsson (1994) s. 151-156, 162-163 
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resonemanget ovan tillgodoses nämligen inte aktieägarens primära syfte 
med sitt innehav, att maximera värdet på sin investering. 
 

4.5 Närståendeförhållande 
Takeover-direktivet är ett minimidirektiv vilket innebär att medlemsstaterna 
kan upprätta mer omfattande regler än vad som är föreskrivet. De svenska 
närståendebegreppen för budplikt återfinns i 3 kap. 5 § LUA och är mer 
utförliga och detaljerade än takeover-direktivets.110 I direktivet definieras 
närstående som;  
 

”fysiska eller juridiska personer som samarbetar med 
budgivaren eller målbolaget på grundval av ett uttryckligt, 
eller underförstått, muntligt eller skriftligt avtal som syftar 
antingen till att uppnå kontroll över målbolaget, eller till att 
försvåra ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet”.111  

 
Den svenska lagstiftningen har valt att inte inkludera målbolagets 
närstående i sina närståendedefinitioner. Anledningen till detta är att det i 
Artikel 9 takeover-direktivet, rörande försvarsåtgärder, och Artikel 11 
takeover-direktivet, rörande genombrott, inte finns någon hänvisning till 
direktivets definition av närstående.112 Närståendebegreppen i takeover-
reglerna återfinns i regel I.3 och motsvarar till stor del bestämmelserna i 
LUA.113  
 
När AMN gör en bedömning ifall ett närståendeförhållande existerar är det 
primärt reglerna i LUA som ska tillämpas och sekundärt bestämmelserna i 
takeover-reglerna.114 Innebörden av närståendeförhållande som kan utlösa 
budplikt är ett kontroversiellt ämne i internationell takeover-doktrin. 
Internationell rätt är därför en god inspirationskälla trots att det är viktigt att 
beakta de skillnader i närståendedefinitioner som kan förekomma.115 Stattin 
menar att det går att tillämpa de olika rättskällorna parallellt och kumulativt 
utan att några egentliga problem uppstår.116 
 
Enligt 3 kap. 4 § LUA har FI befogenheten att besluta om att någon som är 
närstående till den budpliktige ska fullgöra budplikten istället. I praktiken är 
det AMN genom delegation som beslutar om detta.117 Beslut om att annan 
ska fullfölja budplikten kan typiskt sätt uppstå då ett dotterbolag i en 

                                                
110 Stattin (2006) s. 166 
111 Artikel 2.1 punkt d) takeover-direktivet  
112 Stattin (2009) s. 166-168 samt SOU 2005:58 s. 99 
113 Har en annan formulering i punkten e) ”samarbetar med budgivaren i syfte att 
underlättaerbjudandets genomförande”. Detta för att bättre anpassa regeln till övriga 
bestämmelser i takeover-reglerna.  
114 AMN:s verksamhetsberättelse 2010 s. 2  
115 Broneus och Stattin (2009) s. 50 
116 Stattin (2009) s. 166 
117 Skog och Sjöman (2011) s. 24 
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koncern förvärvar en mindre aktiepost. I det förevarande fallet kan det vara 
så att moderbolaget innehar en större aktiepost som tillsammans med 
dotterbolagets förvärvade aktiepost överskrider budpliktsgränsen.118 En 
annan situation som kan föranleda att denna bestämmelse tillämpas är när 
två närståendes innehav överskrider budpliktsgränsen på grund av åtgärder 
från bolaget eller annan aktieägare. Ifall någon av de närstående i ett senare 
skedde önskar förvärva aktier i bolaget uppstår budplikt för den som 
förvärvat aktierna119. Beslut om att någon annan närstående ska fullfölja 
budplikten kan även tas när budplikt uppstår på grund av att 
budpliktsgränsen passeras genom att ett närståendeförhållande enligt 3 kap. 
2 § 2 st. LUA etablerats. Typiskt sätt kan det vara när parterna har en 
överenskommelse om att reglera rösträtten på ett sätt som inte återspeglar 
parternas röstandelar i bolaget eller ifall parterna kommit överens om att 
någon av dem ska fullgöra budplikten och detta inte äventyrar ett 
fullgörande av budplikten.120 Ifall de närstående parterna innehar identiska 
röstandelar är var och en av dem budpliktig, vilket innebär att beslut kan tas 
att endast en av dem ska fullgöra budplikten.121  
 

4.5.1 Koncernbegreppet 
Enligt 3 kap 5 § 1 p. LUA uppstår budplikt när företag inom samma koncern 
förvärvar aktier så att koncernens totala aktieinnehav överstiger 30 procent 
av röstetalet. Närståendeförhållandedefinitionen av koncern är densamma 
som i 1 kap. 11, 12 §§ ABL och i förekommande fall även 1 kap. 9 § 
försäkringsrörelselagen122. Av lagtexten följer att en koncern föreligger ifall 
aktiebolag direkt eller indirekt;  
 

”1) innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller 
andelar i den juridiska personen, 2) äger aktier eller andelar i 
den juridiska personen och på grund av avtal med andra 
delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för 
samtliga aktier eller andelar, 3) eller äger aktier eller andelar i 
den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än 
hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande 
ledningsorgan.”123  
 

Vidare föreligger även en koncern ifall aktiebolag direkt men inte indirekt;  
 

”4) äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har 
rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna 
på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av 

                                                
118 Enligt 3 kap. 1 § LUA är dotterbolaget som fullfölja budplikten 
119 Enligt 3 kap. 2 § 1 st. LUA är det den som förvärvar ytterligare aktier som ska fullfölja 
budplikten 
120 Prop. 2005/06:140 s. 104 samt Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 35-36 
121 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 36 
122 Försäkringsrörelselagen (2010: 2043) 
123 1 kap. 11 § ABL 
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föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed 
jämförbara stadgar.”124 

 
LUA avviker dock från denna definition genom att vad som sägs om 
aktiebolag ska även gälla mot annan juridisk person. Det innebär att svenska 
och utländska juridiska personer kan vara moderbolag. Eftersom det inte 
finns någon uttömmande definition av juridisk person i svensk rätt är det 
rättstillämparen som efter egen prövning ska avgöra den juridiska personens 
status. Definitionen av utländska juridiska personer bör avgöras utifrån en 
sakbedömning i enlighet med den utländska rätten. Vid prövning av 
koncernförhållande är det emellertid alltid svensk koncerndefinition som 
ska tillämpas, oavsett om det rör sig om en utländsk koncern eller utländskt 
moderbolag.125 Om ett dotterbolag får ett nytt moderbolag kan budplikt för 
det nya moderbolaget uppkomma eftersom det rör sig om ett indirekt 
kontrollägarskifte.126 
 
I kommentaren till regel I.3 punkt a) takeover-reglerna framgår det att 
företag i samma koncern ska innefatta ”fysiska personer och andra juridiska 
personer än aktiebolag”. Detta skiljer sig från definitionen i LUA, där det i 
förarbetena framgår att vad som gäller för företag ska även gälla för andra 
rättssubjekt. Enligt Stattin är det inte omöjligt att intolka fysiska personer i 
begreppet rättssubjekt. Det är dock tveksamt eftersom fysiska personer i 
övrigt inte omnämns i förarbetena utan endast andra företag. Detta 
tillsammans med att budplikt är betungande talar för att fysiska personer 
inte ska omfattas av koncernbegreppet.127 
 
I realiteten innebär övervägandena om utländska juridiska personer och 
fysiska personer inte något problem då det är osannolikt att annat bolag än 
aktiebolag kan lägga ett offentligt bud på aktiemarknaden.128 
 

4.5.2 Äktenskap och samboförhållanden 
Enligt 3 kap. 5§ 3 p. LUA framgår det att närstående inkluderar make eller 
sambo till förvärvaren. Begreppet make förvållar inte några problem för ett 
svenskt registrerat äktenskap. Vad beträffar utländska registrerade äktenskap 
bör internationella privaträttsliga regler tillämpas.129 När lagen inrättades 
föreskrevs det i förarbetena att den som ingått registrerat partnerskap, i 
enlighet med lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap, skulle jämställas 
med make eller sambo.130 Lagen om registrerat partnerskap har sedermera 
upphävts och äktenskapslagstiftningen blivit könsneutral. För partnerskap 
som ännu inte övergått till äktenskap föreskriver lagens 

                                                
124 1 kap. 11 § ABL och Stattin (2009) s. 172-173 
125 Stattin (2009) s. 172-173 
126 Skog och Sjöman (2011) s. 26 
127 Stattin (2009) s. 173-174 
128 Stattin (2009) s. 174 
129 Stattin (2009) s. 170 
130 Prop. 2005/140 s. 105 
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övergångsbestämmelser131 att kommentaren i förarbetena fortsatt ska 
gälla.132  
 
Definitionen av sambos återfinns i sambolagen och innebär därför att 
närståendeförhållandet avser två personer som stadigvarande bor 
tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll. Sambolagen133 
föreskriver vidare att lagen inte är tillämplig på sådana samboförhållanden 
där någon av parterna är gifta. Enligt propositionen framgår det emellertid 
att närståendeförhållande ska uppstå trots att de som lever i samboende är 
gifta med någon annan.134 Vad gäller utländska samboförhållanden torde 
den svenska definitionen vara tillämplig eftersom budplikt för närstående får 
svenska rättsverkningar.135   
 
Budplikt uppstår inte vid etablering av närståendeförhållandet, dvs. om ett 
par vid giftermål eller samboende skulle uppnå över 30 procent av bolagets 
totala röstetal. Budplikt uppstår däremot ifall någon av parterna vid en 
senare tidpunkt förvärvar ytterligare aktier i bolaget. Vid uppbrott från 
närståendeförhållandet är det av viss betydelse om en av parterna innehade 
minst 30 procent av rösterna vid närståendeetableringen innan LUA:s 
ikraftträdande. Ifall både makarna ägde vardera 30 procent av rösterna i 
bolaget vid närståendeetableringen och innan LUA:s ikraftträdande torde en 
upplösning inte innebära budplikt. Ifall däremot endast en av makarna ägde 
30 procent av rösterna vid närståendeetableringen och innan LUA:s 
ikraftträdande är denne inte budpliktig. Det blir däremot den andre maken 
ifall denne under närståendeperioden erhållit över 30 procent av röstetalet 
och efter uppbrottet vill förvärva ytterligare aktier i bolaget. Samma princip 
gäller ifall närståendeetableringen skedde efter att LUA trädde ikraft.136   
 

4.5.3 Omyndiga barn 
Av 3 kap. 5§ 4 p. LUA framgår det att barn eller någon som står under 
budgivarens vårdnad är närstående till förvärvaren. Begreppet barn till 
förvärvaren som står under förvärvarens vårdnad är oklar. Varken i 
förarbetena till LUA eller i kommentaren till takeover-reglerna framgår det 
ifall bestämmelsen endast avser biologiska barn eller även adopterade barn 
eller andra barn som av någon anledning står under förvärvarens vårdnad. 
Stattin anser att adopterade barn bör omfattas av närståendekretsen eftersom 
Sverige tillämpar stark adoption. Enligt 5 § 1 st. 2 p. AnmL ska barn som 
står under anmälningsskyldiges vårdnad anses som närstående. Det tyder på 
att ett barn som står under förvärvarens vårdnad av annan anledning, än att 
det är biologiskt eller adopterat, är närstående till förvärvaren.137 I och med 

                                                
131 3 § lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap 
132 Stattin (2009) s. 170-171 
133 1 § 3 st. Sambolag (2003:376) 
134 Prop 2005/140 s. 105 
135 Bogdan (2008) s. 199  
136 Skog och Sjöman (2011) s. 26-27 
137 Stattin (2009) s. 171 
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att närståendebegreppet är något oklart kan bestämmelserna i 3 kap 5 § 4-5 
p. LUA i förekommande fall komma att aktualiseras.138  
 
Ordalydelsen i bestämmelsen139 framhåller att närståendeförhållande upphör 
att gälla när förvärvaren inte längre är vårdnadshavare över barnet. Endast 
släktskap mellan förvärvaren och annan ger således inte upphov till att ett 
närståendeförhållande etableras. När vårdnaden upphör och ifall barnet 
innehar ett aktieinnehav på minst 30 procent av rösterna uppstår budplikt 
ifall denne önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget. Naturligtvis inte ifall 
denne innehade minst 30 procent av röstetalet innan LUA:s ikraftträdande. 
Samma princip torde gälla för förvärvaren.140 För att söka dispens från 
budplikt i familjeföretag, där det inte är sällsynt med omstruktureringar i 
ägarstrukturen inom familjen, är det därför viktigt att påvisa att något 
kontrollägarskifte de facto inte skett.141  
 

4.5.4 Närstående genom avtal 
Närståendeförhållande enligt i 3 kap. 5 § 4 p. LUA avser en skriftlig eller 
muntlig överenskommelse mellan två eller flera aktörer. Överenskommelsen 
ska gälla att under en långsiktig tidsperiod inta en gemensam hållning för att 
upprätthålla bestämmande inflytande över bolagets förvaltning. 
Aktieägaravtal som kommer överens om ett långsiktigt utövande av 
kontrollen i bolaget är typexempel på en sådan överenskommelse.142 
Propositionen framhåller att det ska gälla en överenskommelse som sträcker 
sig över flera verksamhetsår och syftar till att utöva kontroll i bolaget 
genom att parterna gemensamt utnyttjar sin rösträtt på bolagsstämman och 
tillsätter en majoritet av styrelseledamöterna. Propositionen anför vidare att 
ett närståendeförhållande inte uppstår ifall det endast rör sig om tillfälliga 
eller från tid till annan förekommande samverkan inför styrelseval eller 
andra stämmobeslut.143 Enligt Stattin ska särskild hänsyn tas till ifall den 
avtalade samverkan är av sådan art som får antas fortgå långsiktigt. Stattin 
menar att en sådan bedömning bör ske objektivt och att hänsyn till parternas 
avsikt och faktiska utövande av kontroll i bolaget inte bör iakttas.144   
 
Närståendeförhållande etablerades inte när ett bankkonsortium genom en 
kvittningsemission erhöll mer än 30 procent av röstetalet och utsåg delar av 
styrelsen. AMN fann, i linje med propositionen, att syftet med 
bankkonsortiets val av styrelseledamöter inte var att utöva kontroll i bolaget 
utan att säkerställa kompetensen i bolaget styrelse. Det framgick dessutom 
av aktieägaravtalet att bankkonsortiet endast skulle utse en minoritet av 

                                                
138 Stattin (2009) s. 172 
139 3 kap. 5 § 3 p. LUA 
140 Skog och Sjöman (2011) s. 27-28 
141 AMN 2010:37 
142 Stattin (2009) s. 175 
143 Prop. 2005/06:140 s. 105-106 
144 Stattin (2009) s. 175-176 
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styrelseledamöterna.145 Stattin menar att AMN tog hänsyn till att 
bankkonsortiets syfte var att stärka bolaget kapitalstruktur. I norsk lag finns 
det t.ex. en specialregel146 som skyddar finansiella institut från budplikt när 
dess syfte är att stärka bolagets kapitalstruktur.147  
 

4.5.5 Närstående genom samverkan 
Närståendeförhållande kan även uppstå då fysiska eller juridiska personer 
genom en skriftlig eller muntlig överenskommelse samverkar i avsikt att 
uppnå kontroll i bolaget.148  
 
Till skillnad från närståendeförhållande enligt 3 kap 5 § 4 p. LUA ska 
bedömningen huruvida närståendeförhållande föreligger genom samverkan, 
enligt Stattin, ske genom en subjektiv bedömning. Den subjektiva 
bedömningen ska bedöma huruvida samverkan sker i syfte att uppnå 
kontroll i bolaget. Det torde räcka med att påvisa ett de facto agerande från 
parterna som ger uttryck för detta syfte. En sådan bedömning medför 
bevissvårigheter eftersom det vid denna typ av närståendeförhållande 
vanligen inte existerar dokumentation som kan påvisa att parterna 
samarbetar.149 Definitionen i LUA skiljer sig från Takeover Code. Detta 
genom att samverkan enligt Takeover Code även föreligger när parter 
samarbetar för att försvåra ett takeover-erbjudande.150  
 
FI fastslog, mellan MAN och Volkswagen, att närståendeförhållande genom 
samverkan inte endast kan ske genom uttryckliga överenskommelser utan 
även genom underförstådda överenskommelser. FI fann stöd för denna 
tolkning i takeover-direktivet.151 När det väl är etablerat att samverkan 
föreligger mellan parterna krävs det emellertid även att rekvisitet om att 
samverkan syftar till att uppnå kontroll i bolaget uppfylls. I praktiken ska en 
sådan bedömning ske utifrån faktiska omständigheter genom att parternas 
syfte bedöms utifrån de åtgärder som vidtagits i förhållande till bolaget. I 
AMN 2009:18 framkom att inget närståendeförhållande förelåg. De 
samverkande parternas agerande i nomineringskommittén (till styrelsen) och 
bolagsstämman kunde inte läggas till grund för att parterna skulle anses 
samverka i syfte att uppnå kontroll över bolaget.  
 
Gränsdragning mellan samverkan och utfärdande av finansiella instrument 
är ett område som vållat debatt. Anledningen till detta är att utställare av 
finansiella instrument i många fall gör transaktioner i det underliggande 
värdepappret, t.ex. när ett kontant avräknat instrument med koppling till ett 
bolags aktie hedgar sig i den ifrågavarande aktien. En sådan hedgning leder 

                                                
145 AMN 2009:18 
146 § 4-3 NoVphL 
147 Stattin (2009) s. 176 
148 3 kap. 5 § 5 p. LUA 
149 Stattin (2009) s. 177-179 
150 Rule 9 Takeover Code samt Stattin (2009) s. 178-179 
151 Fi dnr 08-3068 samt Stattin (2009) s. 179-180 



 32 

till att bolagets free float minskar, vilket innebär att färre aktier på 
marknaden är tillgängliga. Konsekvensen blir att det då kan bli enklare att 
upprätta kontroll i målbolaget. AMN och FI prövade denna fråga i CayTel 
ärendet152, där FI etablerade att närstående mellan Kaupthing och CayTel 
inte förelåg. FI konstaterade att enbart den omständigheten att part är passiv 
och avstår från att utöva sin rösträtt inte är tillräckligt för att etablera ett 
närståendeförhållande.153  Stattin och Broneus framhäver att det ur svensk 
och internationell praxis154 går att utläsa att det krävs mer än att utfärdaren 
av det finansiella instrumentet hedgar sig för att ett närståendeförhållande 
ska uppstå. I doktrinen har det fastställts att det krävs att utställaren ställt ut 
finansiella instrument kopplade till aktier i målbolaget. Det krävs dessutom 
att utställaren av de finansiella instrumenten innehar aktier i målbolaget som 
antingen är parkerat hos denne eller att denne hedgar sig för att undvika 
förluster. Parterna måste därutöver haft insikt om förvärvarens eller 
utställarens intentioner att uppnå kontroll i bolaget samtidigt som 
transaktionen och samarbetet är ett resultat av denna insikt.155  
 
Bestämmelsen i 3 kap 5 § 5 p. LUA samt regel I.3 takeover reglerna 
omfattar inte samarbete med investmentbanker, advokater, revisorer eller 
andra rådgivare som agerat i förvärvarens ställe.156 Avslutningsvis kan det 
konstateras att närståendeförhållande enligt 3 kap. 5 § 5 p. LUA inte är helt 
enkelt att etablera.  
 

4.6 Effekter på den svenska 
aktiemarknaden 

Budpliktsreglerna har till syfte att skydda minoritetsaktieägarna vid 
takeovers och kontrollägarskiften. För att avgöra huruvida reglerna 
tillgodoser detta syfte gäller det att utvärdera syftet med hänsyn till 
reglernas samhällsekonomiska effekter.  
 
I doktrinen accepteras att budpliktsreglerna medför ökade kostnader för 
förvärvaren eftersom kontrollposter blir dyrare att förvärva. Detta medför att 
färre aktörer på aktiemarknaden har den finansiella kapaciteten som behövs 
för att erhålla kontrollposter, vilket i sin tur innebär färre takeovers. Enligt 
en amerikansk utredning som Stattin redovisar medför budpliktsreglerna att 
färre värdeskapande och värdeförstörande transaktioner kommer att äga 
rum. Samma utredning visar att det på en aktiemarknad utan budpliktsregler 
kommer att ske betydligt fler värdeskapande men endast något fler 
värdeförstörande transaktioner. Undersökningens slutsats är således att den 
samhällsekonomiska vinsten är störst på en aktiemarknad utan 

                                                
152 Fi dnr 09-533 (CayTel)  
153 Fi dnr 09-533 (CayTel) s. 6 
154 Norska SeaDrill ärendet, Borgating lagmannsrett, saknr 08-027119ASI-BORG/03 och 
Oslo TR, 07-039572TVI-OTIR/08 
155 Broneus och Stattin (2009) s. 52-53 samt Stattin (2009) s. 183-185 
156 Kommentaren till regel 1.3 takeover-reglerna samt Stattin (2009) s. 185 
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budpliktsregler.157 Effekten av färre takeovers blir även att 
minoritetsaktieägarna ges färre möjligheter att erhålla budpremier. 
 
Budpliktsreglerna hindrar förvärvare att skaffa sig insyn i bolaget, i avsikt 
att senare skaffa sig en större kontrollpost, och då effektivisera bolagets 
verksamhet och därmed värdet på bolaget.158 Budpliktsreglerna medför att 
kontrollposter blir mindre likvida eftersom det blir svårare och dyrare att 
avyttra och upphandla delar av kontrollposter. Skog menar att detta kommer 
att leda till mindre förändringar i ägarstrukturerna och i längden till ett spritt 
ägande där maktbalansen kommer att förskjutas från aktieägarna till 
företagsledning.159 Att det blir svårare att förvärva och avyttra 
kontrollposter torde även innebära att det blir mindre transaktioner på 
aktiemarknaden, vilket hämmar rationalisering och utveckling. Sjåfjell anser 
emellertid att budpliktsreglerna i vissa situationer kan medföra positiv effekt 
för kontrollaktieägarna, då de i viss mån fungerar som försvarsmekanism 
mot fientliga bud. Budpliktsreglerna kan även uppmuntra till individuella 
förhandlingar då det kan vara det enda sättet att förvärva kontrollposter och 
på så viss överstiga 30 procent av röstetalet. På liknande sätt kan 
budpliktsreglerna göra det möjligt för kontrollaktieägaren att avyttra sina 
aktier ifall någon annan blir budpliktig på dennes aktier.160 Stattin anser 
dessutom att ekonomiskt ineffektiva regleringar till viss del kan rättfärdigas 
genom att det skapar ett förtroende för aktiemarknaden som innebär att 
riskkapital ställs till marknadens förfogande.161 
 
Enligt Stattin skiljer sig marknadsbeteendet på den svenska aktiemarknaden 
på några punkter från det internationella takeover-förfarandet. En avvikelse 
är att svenska takeover-erbjudanden oftast eftersträvar eller förutsätter en 
anslutning motsvarande minst 90 procent av aktierna i bolaget. Enligt Stattin 
finns det inget samband mellan detta marknadsbeteende och 
budpliktsreglernas tvingande karaktär. Bakgrunden till aktörernas strävar 
efter att nå 90 procent är enligt Stattin att förvärvaren vill uppnå en 
procentgräns så att tvångsinlösen, enligt 22 kap. ABL, kan bli aktuellt. Detta 
eftersom förvärvaren erhåller större kontroll i ett bolag där denne innehar 
100 procent av aktierna i och med att minoritetsskyddsreglerna i ABL då 
inte blir tillämpliga. En annan orsak till marknadsbeteendet, som Stattin 
framhåller, är att förvärvare på den svenska aktiemarknaden tillsynes har 
ambitionen att avnotera bolag från börsen.162 Anledningen till detta torde 
vara att aktörerna vill undslippa börsens regelverk och på så sätt 
rationalisera bolagets verksamhet och skapa en värdeökande miljö utan 
insyn från allmänheten.163 Stattin menar även att det låga antalet partiella 
takeover-erbjudanden är ett belägg för att aktörerna strävar efter att uppnå 
                                                
157 Stattin (2009) s. 417 
158 Skog (1997) kap. 6.3 
159 Skog (1994) s. 120 
160 Sjåfjell (2009) s. 438 
161 Stattin (2008) s. 880 
162 Stattin (2009) s. 419-420 
163 Motiven för Investors avnotering av Gambro från börsen. 
http://www.eqt.se/upload/Erbjudandehandling%20-%20Gambro%20-
%206%20april%202006.pdf s. 2 
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90 procent av aktierna.164 Det kan dock ifrågasättas ifall Stattins teori 
verkligen stämmer. Budpliktsreglerna skapar en marknad där aktörerna 
tvingas kalkylera med att uppnå full kontroll i bolaget, vilket etablerat ett 
beteende där förvärvare tvingas strävar efter att nå så hög procentsats av 
aktieinnehavet som möjligt. Marknadsbeteendet torde därför snarare vara en 
följd av reglernas tvingande karaktär än de anledningar som Stattin 
framhåller.  
 
Ytterligare en effekt av budpliktsreglerna är att det är de redan etablerade 
aktörerna på marknaden som gynnas av dess utformning och tillämpning. 
Det torde nämligen vara så att det endast är de aktörerna som har tillräcklig 
finansiell kapacitet som kan genomföra takeovers. Detta eftersom de är de 
enda aktörerna som har råd att kalkylera med att förvärva samtliga aktier i 
målbolaget. På en aktiemarknad utan budpliktsregler kan samtliga aktörer på 
marknaden agera utifrån sina egna ekonomiska förutsättningar. Effekten 
innebär således att de mindre aktörerna inte har den ekonomiska 
möjligheten att förvärva bolag för att växa eller effektivisera sina 
verksamheter. De mindre aktörerna riskerar istället att bli uppköpta av de 
bolagen som har den finansiella kapaciteten att förvärva samtliga aktier i 
deras bolag. Sammantaget blir effekten att de redan etablerade aktörerna 
växer sig starkare och att ägarstrukturen på aktiemarknaden blir ännu mer 
koncentrerad.  
 

4.6.1 Slutsats av budpliktsreglernas effekter 
Den samhällsekonomiska effekten av budpliktsreglerna medför i teorin 
negativa effekter på aktiemarknaden som bör få det svårt att motiveras av att 
de skyddar minoritetsaktieägarna. Förvisso kan ekonomisk ineffektiva 
regleringar skapa ett förtroende på marknaden. Men eftersom det skapas fler 
värdeskapande takeovers på en marknad utan budpliktsregler torde effekten 
av denna teori vara begränsad. Stattin menar vidare att den koncentrerade 
ägarstrukturen och aktörernas vilja att uppnå 90 procent av aktierna i 
målbolagen innebär att budpliktsreglernas negativa effekter inte torde ha 
någon större betydelse för svenskt vidkommande. Denna teori torde dock 
inte stämma eftersom marknadsbeteendet snarare är en effekt av reglernas 
tvingande karaktär. Reglernas tillämpning torde även medföra att 
ägarstrukturen koncentreras ytterligare och att de redan etablerade aktörerna 
växer sig starkare. Jag anser således att effekten av reglerna inte tillgodoser 
minoritetsaktieägarnas intresse på ett sett som kan motivera reglernas 
tillämpning.  
 

                                                
164 Stattin (2009) s. 420 
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4.7 När kan budpliktsreglerna falla bort 
enligt LUA? 

Utöver möjligheten för den budpliktige att ansöka om dispens från budplikt 
hos AMN finns undantagssituationer där budplikten direkt faller bort. Trots 
att dessa undantag främst är lagstadgade i LUA finns det, enligt Stattin, 
även andra situationer som med stöd av ändamålstolkning och uttalande från 
AMN borde föranleda i att budplikten ska falla bort.165 
 
Den första lagstadgade undantagsbestämmelsen stadgar att budplikt inte ska 
utlösas ifall kontrollägandet har uppstått till följd av ett takeover-erbjudande 
av samtliga aktier i bolaget.166 Propositionen framhåller att aktieägare i 
denna situation redan givits möjligheten att avyttra sina aktier. Budplikt kan 
dock utlösas ifall den som först lämnat ett bud på samtliga aktier i bolaget 
förvärvar aktier under acceptfristen så att denne då överskrider 
budpliktsgränsen.167 
 
Det andra lagstadgade undantaget innehåller två separata undantag och 
återfinns i 3 kap 6 § 1 st. LUA. Det första är ifall förvärvaren eller någon 
närstående till denne inom fyra veckor från att budplikten offentliggjorts 
avyttrat aktieinnehavet så att det understiger budpliktsgränsen. Med 
avyttrande menas att äganderätten till innehavet ska övergå till annan och att 
övergången ska vara fullbordad. Detta innebär att övergångar som endast är 
tillfälliga eller övergångar som innebär att överlåtaren fortfarande innehar 
kontroll över innehavet inte är acceptabla. Stattin och Broneus anser vidare 
att ett närståendeförhållande bör uppstå i en situation där överlåtaren, i en 
fullbordad övergång, fortfarande på obligationsrättslig grund genom ett 
konsortialavtal kan påverka rösterna på de avyttrade aktierna. Ifall 
förvärvaren eller närstående till denna avyttrar sitt innehav senare än fyra 
veckor från att budplikten uppstod har de emellertid fortfarande möjlighet 
att ansöka om dispens hos AMN.168  
 
Det andra undantaget i 3 kap 6 § 1 st. LUA stadgar att budplikt inte ska 
utlösas ifall den budpliktige, närstående till denne, annan aktieägare eller 
bolaget minskar röstetalet genom någon form av åtgärd. Vanligtvis torde det 
vara bolaget som genom återköp av aktier, riktade nyemissioner eller 
konvertering av konvertibler späder ut innehavet. Även i dessa situationer är 
det nödvändigt att åtgärderna äger rum inom en fyra veckorsperiod från det 
att budplikten offentliggjorts.169 Budplikten torde även enligt denna 
bestämmelse falla bort ifall närståendeförhållandet upplöses.170 
 

                                                
165 Stattin (2009) s. 452-454 
166 3 kap. 3 § LUA 
167 Prop. 2005/06:140 s. 103-104 
168 Broneus och Stattin (2009) s. 53-54 
169 Broneus och Stattin (2009) s. 53-54 
170 Prop. 2005/06:140 s. 106 
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Enligt 3 kap. 6 § 2 st. LUA kan budplikten falla bort ifall förvärvaren inom 
fyra veckor från att budplikten utlösts påkallar tvångsinlösen av de övriga 
aktieägarnas aktier. Tvångsinlösen måste ske i enlighet med bestämmelserna 
i 22 kap. ABL eller 14 kap. försäkringsrörelselagen. Förfarande kräver att 
den budpliktige innehar minst 90 procent av aktierna i bolaget.171  Vid 
beräknande av aktieinnehavet ska dotterbolags innehav tillgodoräknas 
förvärvaren. Koncerndefinitionen i LUA återfinns i 1 kap. 11 § ABL medan 
dotterbolag i enligt med denna bestämmelse ska avgöras enligt definitionen 
i 1 kap. 9 § ABL.172 Budpliktsreglerna gäller dock åter ifall tvångsinlösenen 
återkallas, avvisas eller på annan grund ogillas.173 I denna situation är det 
den ursprungliga budplikten som avses, vilket betyder att budpliktsfristen 
ska beräknas från offentlighetsgörandets ursprungliga tidpunkt. Det förordas 
slutligen i 3 kap 6 § 3 st. LUA att om budplikt inte ska utlösas ska det 
omedelbart offentliggöras. Eftersom karaktären av den typen av information 
anses vara kurspåverkande torde informationsdelgivningen falla på 
målbolaget.174 
 
En situation som Stattin anser bör föranleda undantag från budplikt är när 
något kontrollägarskifte i och med förvärvet de facto inte ägt rum. Den 
danska lagstiftningen fordrar t.ex. en helhetsbedömning ifall den budpliktige 
de facto erhållit kontroll över bolaget för att budplikt ska utlösas. Samma 
resonemang torde vara i enlighet med LUA:s skyddssyften eftersom 
transaktionen inte innebär att maktbalansen i bolaget rubbas. Samma princip 
torde gälla ifall det redan finns aktieägare med större kontrollägarposter än 
vad förvärvaren erhållit i och med sitt förvärv. Detta gäller endast så länge 
inte de olika kontrollaktieägarna samarbetar för att skapa stämmomajoritet. 
Stattin konstaterar vidare att det inte finns något lagstöd för detta men att det 
med stöd av ändamålsövervägandet borde gå att göra ett reduktionsslut i 
förhållande till budpliktsreglerna i LUA.175 Det anförda är även en i 
propositionen angiven dispensgrund som vanligen tillämpas vid 
generationsskiften.176  
 
Stattin förordar även att budpliktsreglerna ska undantas när frivilliga 
takeover-erbjudanden följer budpliktsreglerna. Detta eftersom ett sådant 
förfarande uppfyller budpliktsreglernas ändamål och syfte.177 AMN 2005:34 
ger stöd för detta antagande. AMN fann att det var i lagens syfte att 
budplikten skulle falla bort när förvärvaren frivilligt lagt ett bud på samtliga 
aktier i målbolaget för att undvika budplikt.  
 
Det kan konstateras att de lagstadgade undantagen i LUA föranleder viss 
tvetydighet, varför det trots allt kan bli nödvändigt att konsultera AMN. Vad 
gäller de undantagen som Stattin anser sig kunna härleda till LUA borde 

                                                
171 22 kap. 1 § 1 st. ABL 
172 Broneus och Stattin (2009) s. 54-55 
173 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 40 
174 Broneus och Stattin (2009) s. 54-55 
175 Stattin (2009) s. 453-454 
176 Prop. 2005/06:140 s. 117-118 
177 Stattin (2009) s. 454 
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dessa i varje situation prövas av AMN. Detta eftersom varje situation är 
unik och att det ännu inte finns vedertagna utlåtande från AMN som 
fastställer Stattins undantag.  
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5 Dispens  

5.1 Dispensförfarandet 
7 kap. 5 § LUA stadgar att det är möjligt att ansöka om dispens från 
budplikt hos FI ifall det föreligger särskilda skäl. FI har emellertid delegerat 
både tolkningskompetens och dispenskompetens till AMN.178 AMN innehar 
redan befogenheten att meddela dispens enligt takeover-reglerna.179 
Eftersom den budpliktige måste anpassa sig till både LUA och takeover-
reglerna har delegeringen delvis gjorts för att undvika att den budpliktige 
blir tvungen att ansöka om dispens hos både AMN och FI.180 
 
Dispensärenden avgörs vanligen efter ansökan av den som genom förvärv 
blivit budpliktig. Ansökan kan även skickas in av aktieägare eller person 
som sedan tidigare inte varit aktieägare i bolaget.181 Eftersom det inte 
uttrycks närmre hur dessa antagningsregler ska tolkas kan AMN själva 
avgöra sin kompetens. Det bör lämpligast göras utifrån stadgarna i 
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.182 Innan ansökan om 
dispens skickas in kan den budpliktige konsultera ärendet med AMN. Det 
innebär att den som skickar in en ansökan redan innan AMN fattar ett 
formellt beslut i ärendet bör ha en bra bild över ifall dispens kommer att 
beviljas eller inte. Viktigt att notera är att AMN:s uttalande vid konsultation 
inte är bindande.183 Bedömningen av ifall dispens ska beviljas bör enligt 
propositionen ta sin utgångspunkt i budpliktsreglernas syfte att möjliggöra 
för aktieägare att lämna bolaget vid ett kontrollägarskifte.184 AMN ska 
dessutom i varje enskilt fall pröva ifall det föreligger särskilda skäl för 
dispens.185  
 
Dispensbeslutet gäller endast budplikten som uppstår i och med den ansökta 
dispensen. Det innebär att den budpliktige inte har möjlighet att förvärva 
ytterligare aktier i bolaget vid ett senare skedde utan att budplikt utlöses. 
AMN kan dock besluta om att dispens är beviljat även för framtida förvärv. 
Vanligtvis bör sådan dispens ges till större ägargrupper, där enskilda 
medlemmar kan vara i behov av att göra justeringar i sitt ägande.186  
 
Dispensbeslut är oftast förknippade med villkor som den budpliktige ska 
uppfylla för att beslutet ska gälla. Ett sådant villkor kan vara att förvärvaren 
ska avyttra sitt innehav så att det understiger 30 procent av röstetalet inom 

                                                
178 Stattin (2011) s. 935 
179 Regel I.2 takeover-reglerna 
180 Stattin (2009) s. 454-455 
181 7 kap. 5 § 2 st. LUA samt Prop. 2005/06:140 s. 118 
182 Stattin (2009) s. 456 
183 Ohlsson (2010) s. 825 
184 Prop. 2005/06:140 s. 117 
185 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 92 
186 Prop. 2005/06:140 s. 117-118 
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en viss tidsperiod. Tidsfristen kan variera och avgörs oftast utifrån en 
bedömning av vad som anses skäligt i det enskilda fallet.187  Det har under 
de senaste åren blivit allt mer ovanligt med avyttringsvillkor eftersom 
AMN, med inspiration från Takeover Code, utarbetat en ny sedvana. 
Dispensbeslut är då villkorat med ett godkännande från bolagsstämman ifall 
budpliktsreglerna ska frångås eller inte. Stämmobeslutet bör vanligtvis ske 
med en majoritet på två tredjedelar av de företrädda aktierna på stämman 
och utan rösträtt för de aktier som är föremål för dispensbeslutet. Storleken 
på röstmajoriteten kan dock variera. Ohlsson menar att det faktum att en stor 
del av minoritetsaktieägarna godkänner ett beslut där budpliktsreglerna 
frångås tillgodoser budpliktsreglernas skyddssyften. Detta eftersom 
minoritetsaktieägarna ges möjlighet till att ta ställning till kontrollägarskiftet 
samt tillfälle till att avyttra sina aktier.188 
 
Beslut om att dispens helt eller delvis beviljats ska kungöras omedelbart. 
Ifall en kungörelse av en planerad åtgärd anses kurspåverkande eller ifall ett 
kungörande medför att affären inte blir av kan emellertid kungörelsen 
senareläggas.189 Av stadgandet går det e contrario att utläsa att 
dispensbeslut som inte beviljats inte omfattas av bestämmelsen. Det innebär 
att AMN inte behöver kungöra nekande dispensbeslut.190 Det medför att 
statistik kring antalet nekande dispensbeslut och på vilka grunder de inte 
beviljats är missvisande. 
 
Dispensbeslut från AMN går enligt 8 kap. 1 § LUA att överklaga till FI. Det 
är tidpunkten för kungörandet som utgör utgångspunkten för den tre 
veckorsperiod som det går att överklaga beslutet.191 Rätt att överklaga har 
den som beslutet gått emot, vilket innebär att det inte finns överklaganderätt 
för var och en som beslutet angår.192 I övrigt gäller de sedvanliga reglerna 
för överklagande av förvaltningsbeslut193.194 Lagstiftarna ser helst att 
uttalande och beslut från AMN inte överklagas. AMN:s ledamöter anses 
nämligen ha särskild sakkunskap och erfarenhet.195 Fram till 2010 var det 
endast två dispensbeslut som överklagats.196 
 
Eftersom samtliga av AMN:s uttalande inte är kungjorda går det inte att dra 
några fullgoda slutsatser utifrån AMN:s praxis kring beviljade 
dispensärenden. Möjlighet att få konsultation av AMN innan ansökan, samt 
tillgången till juridisk rådgivning torde dock bidra till att fler ansökningar 

                                                
187 Broneus och Stattin (2009) s. 81-82 
188 Ohlsson (2010) s. 841-842 
189 7 kap. 9 § LUA samt Broneus och Stattin (2009) s. 86 och Nyström, Ohlsson, Sjöman 
och Skog (2012) s. 66-67 
190 Ohlsson (2010) s. 843 
191 Nyström, Ohlsson, Sjöman och Skog (2012) s. 67 samt 8 kap. 1 § LUA 
192 Broneus och Stattin (2009) s. 92 
193 26-28§§ Förvaltningslagen 
194 7 kap. 10 § 2 st. LUA 
195 Prop. 2005/06:140 s. 125 
196 FI Dnr 09:533 överklagan av AMN 2008:47, samt överklagan av AMN 2009:08 som 
dock inte togs upp till prövning eftersom ett budpliktserbjudande inkom och skälet för 
överklagan därför bortföll 
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beviljas.  Det framgår dessutom klart och tydligt utifrån propositionen och 
AMN:s praxis vilka situationer som bör föranledda dispens. Det är 
emellertid utifrån dessa situationer som det måste utvärderas ifall 
dispensreglernas generösa praxis tillgodoser budpliktsreglernas syften.  
 

5.2 Dispensgrunder 

5.2.1 Inget de facto kontrollägarskifte  
En dispensgrund som framhålls i propositionen är att dispens bör beviljas i 
situationer där något faktiskt kontrollägarskifte inte ägt rum. Detta trots att 
bolaget fått en ny aktieägare med ett innehav som överstiger 30 procent av 
röstetalet. Enligt propositionen kan sådana situationer uppstå vid 
omstruktureringar inom en koncern eller annan företagsgrupp samt vid 
generationsskiftesåtgärder på ägarsidan.197  
 
I AMN 2007:08 beviljade AMN Volkswagen dispens från budplikt vid 
ytterligare förvärv av aktier i Scania. I det aktuella ärendet utgick AMN i sin 
bedömning från att dispens inte hade behövts ifall det inte varit för en 
tillfällig minskning i ägarandelen och att något kontrollägarskifte därför inte 
ägt rum. I AMN 2006:44 beviljades dispens från budplikt eftersom det i 
bolaget redan fanns en kontrollaktieägare med en större kontrollägarpost. 
Stattin anser att budpliktsreglernas skyddsändamål inte uppfylls ifall 
reglerna tillämpas vid omstruktureringar i befintliga ägargrupper och att det 
vid sådana situationer inte är förnuftigt att tillämpa budpliktsreglerna.198 
Dispensgrunden tillgodoser budpliktsreglernas skyddssyften eftersom 
minoritetsaktieägarna inte kan fara mer illa än tidigare ifall något 
kontrollägarskifte de facto inte ägt rum.  
 

5.2.2 Förvärv utan aktivt medverkande 
Innehav som uppstått genom ett förvärv där den budpliktige inte aktivt 
medverkat bör även ge upphov till att dispens beviljas. Enligt propositionen 
torde en sådan situation exempelvis vara när någon erhåller ett aktieinnehav 
som överstiger 30 procent av röstetalet genom arv eller gåva.199 Dispens 
beviljades i AMN 2004:01 med bakgrund av att generationsskiftet hade 
begränsad betydelse för övriga aktieägare eftersom familjens totala 
aktieinnehav inte förändrades. Innehavet ansågs därigenom inte frambringa 
någon skada för minoritetsaktieägarna.   
 
Ytterligare skäl för AMN att bevilja dispens utifrån denna dispensgrund är 
att den budpliktige vid arvs eller gåvosituationer till synes inte har något 
syfte att ta kontroll över bolaget. Den som aktivt försöker ta över ett bolag 
                                                
197 Prop. 2005/06:140 s. 117 
198 Stattin (2011) s. 939 
199 Prop. 2005/06:140 s. 117 
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har oftast i syfte att påverka bolagets verksamhet. Minoritetsaktieägarna 
lider således mindre risk att drabbas av kontrollägarskiftet ifall den 
budpliktige erhållit innehavet genom arv eller gåva. Ifall denna 
dispensgrund inte tillämpades skulle det dessutom innebära att arvs- och 
gåvotagare skulle bli tvungna att lägga bud på bolagets samtliga aktier eller 
avyttra aktier så att de underskrider budpliktsgränsen.  Ett sådant förfarande 
skulle enligt Ohlsson motverka arvs- och gåvolagens syften.200 Det skulle 
även medföra svårigheter vid generationsskiften och i längden innebära att 
äganden i familjeföretag splittras. Dispens som beviljas på denna grund är 
oftast kombinerade med förordnande om att den budpliktige har dispens för 
framtida förvärv.201 
 

5.2.3 Företrädesrätt vid nyemission 
Budplikt som uppstår till följd av att en aktieägare utnyttjar sin 
företrädesrätt vid en nyemission bör föranledda i att dispens beviljas.202 
Aktieägarna har vid en sådan nyemission möjlighet att teckna nya aktier i 
proportion till sitt aktieinnehav. Detta innebär att ifall samtliga aktieägare 
tecknar nya aktier så kommer bolagets ägarstruktur att vara densamma som 
innan emissionen. Konsekvensen av att nyemissionen inte fulltecknas blir 
således att de aktieägare som väljer att teckna aktier kommer att få ökade 
röstandelar i bolaget som i särskilda fall kan komma att överstiga 
budpliktsgränsen. Budpliktssituationer kan med andra ord endast uppstå ifall 
emissionen inte fulltecknas. 
 
AMN uttalade stöd för denna dispensgrund i AMN 2009:05 där det framgår 
att aktieägare ska kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt. 
Denna rätt ska finnas även ifall budpliktsskyldigheten uppstår till följd av att 
andra aktieägare väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt. Ohlsson menar att 
syftet med de aktiebolagsrättsliga reglerna, att se till att aktieägare vid en 
ökning av aktiekapitalet har möjlighet till att behålla sin ställning i bolaget, 
åsidosätts ifall aktieägare blir budpliktiga vid en nyemission. Detta eftersom 
en aktieägare troligen inte har ekonomiska möjligheter att teckna aktier vid 
en företrädd nyemission ifall denne riskerar att behöva lägga bud på 
samtliga aktier i bolaget.203 Dispensgrunden anses vara så stark att dispens 
från budplikt bör beviljas utan att det är förenat med några villkor.204 
Dispensgrunden säkerställer följaktligen bolagens möjligheter till 
kapitalanskaffning utan att dess aktieägare riskerar att bli budpliktiga.  

                                                
200 Ohlsson (2010) s. 829 
201 Prop. 2005/06:140 s. 118 
202 Prop. 2005/06:140 s. 117 
203 Ohlsson (2010) s. 830 
204 AMN 2009:05 
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5.2.4 Dispens vid emissioner som är av 
intresse för aktieägarkollektivet 

Dispens bör beviljas ifall budplikt uppkommit till följd av en emission som 
utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom eller som är ett 
erforderligt led av rekonstruktionen i ett bolag med ekonomiska 
svårigheter.205 AMN ska här pröva ifall dispens ska beviljas utifrån 
aktieägarkollektivets intresse och ifall detta intresse väger tyngre än den exit 
möjlighet som ges till aktieägare vid budplikt. Hänsyn bör även tas till 
vilken utsträckning emissionen stöds av bolagsstämman.206 
 
Det är inte helt ovanligt att apportemissioner genomförs i bolag som har 
ekonomiska svårigheter och som önskar förvärva ett bolag för att ersätta den 
förlustbringande verksamheten.207 Dispens kan även beviljas ifall 
apportemissionen genomförs för att utnyttja förlustavdrag i målbolaget.208 
Dispensgrunden kombineras oftast med villkor som syftar till att tillgodose 
aktieägarkollektivets intressen. Vanligen torde sådana villkor gälla tidsfrist 
för avyttring eller att emissionen och dispensen ska godkännas genom ett 
bolagsstämmobeslut med ett högre krav på majoritet.209 Villkoren ger 
aktieägare möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning och rösta ner en 
eventuell apportemission samtidigt som möjlighet ges till att avyttra sina 
aktier i bolaget. Att bevilja dispens vid apportemissioner är 
företagsfrämjande eftersom bolagen ges möjlighet att reformeras och 
rationaliseras.  
 
Det bör likaledes vara företags- och aktieägarefrämjande att bevilja dispens 
till en emission som är nödvändig som ett led i rekonstruktionen av ett bolag 
med betydande ekonomiska svårigheter. AMN har uttalat att det inte 
behöver vara en akut ekonomisk kris som föranleder dispensen. Dispens har 
nämligen beviljats vid emissioner i bolag som på längre sikt är i behov av 
kapital.210 Det bör ligga i aktieägarkollektivets intresse att ett bolag har 
möjligheten att vidta åtgärder för att rekonstrueras redan innan situationen 
blir akut. Ansökan bör dock tydligt framhålla att bolaget kommer att hamna 
i en ekonomisk kris ifall dispensen inte beviljas. Dispensgrunden skulle i 
annat fall kunna tillämpas för att kringgå budpliktsreglerna och således 
skada minoritetsaktieägarnas intressen.211 
 
Anledningen till att dispens beviljas vid konstruktioner som är 
företagsfrämjande torde vara att det måste väga tyngre för 
aktieägarkollektivet att bolaget effektiviseras och rationaliseras än att 
minoritetsaktieägarna ges möjlighet till exit vid kontrollägarskifte. Den 

                                                
205 Prop. 2005/06:140 s. 117 
206 Prop. 2005/06:140 s. 117 
207 AMN 2003:10 
208 AMN 2005:20 
209 AMN 2003:10 samt AMN 2005:20 
210 AMN 2003:04 
211 AMN 2003:04 samt Ohlsson (2010) s. 834 
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anförda dispensgrunden skapar även en möjlighet för AMN att bevilja 
dispens vid situationer som gagnar aktiemarknadens utveckling.  
 

5.2.5 Emissionsgaranti 
Budplikt som uppstår genom emissionsgaranti bör även ge upphov till att 
dispens beviljas. Emissionsgaranti innebär att en aktieägare eller annan 
garanterar att emissionen fulltecknas ifall avtalade förutsättningar uppfylls. 
Emissionsgarantier är vanligt förekommande på aktiemarknaden. Vanligtvis 
är det banker som ställer en garanti för att teckna aktier ifall en 
kapitalanskaffning inte uppbringar tillräckligt med kapital.212 
 
Enligt AMN 2009:26 ska emissionsgarantin vara utformad på så sätt att 
samtliga aktieägare, förutom emissionsgaranten, och allmänheten ska ha 
möjlighet att teckna de aktier som inte tecknats genom den primära och 
subsidiära företrädesrätten. Först därefter har emissionsgaranten möjligheten 
att teckna de kvarvarande aktierna. Denna utformning innebär att risken för 
att emissionsgarantin överhuvudtaget kommer att utnyttjas minskar. 
Dessutom blir antalet aktier som tecknas av emissionsgaranten betydligt 
färre, vilket innebär att denne nödvändigtvis inte kommer att överskrida 
budpliktsgränsen vid en eventuell teckning. Utformningen minskar även 
risken för kontrollägarskiften eftersom emissionsgaranten inte kan påverka 
antalet aktier som kan komma att tecknas efter att emissionsgarantiavtalet 
ingåtts.213 
 
I realiteten torde andra upplägg inte föranleda bekymmer eftersom det till 
synes inte är emissionsgarantens syfte att ta kontroll i bolaget. 
Emissionsgarantin måste dessutom vara av högre intresse för 
aktieägarkollektivet än deras möjlighet till exit vid kontrollägarskifte 
eftersom emissionsgarantin har till syfte att garantera så att 
kapitalanskaffningen till bolaget säkerhetsställs. Att bevilja dispens vid 
emissionsgaranti är därmed företagsfrämjande.   
 

5.2.6 Aktier som är föremål för begränsningar 
Dispens bör beviljas ifall det finns restriktioner i bolagsordningen som 
innebär att aktierna är röstbegränsade. En sådan begränsning ska innebära 
att aktieägaren, oavsett storleken på sitt innehav, inte kan utnyttja mer än 30 
procent av röstetalet vid en bolagsstämma. Propositionen framhåller vidare 
att skäl för dispens kan föreligga ifall aktierna som föranleder att budplikten 
uppstår är föremål för överlåtelsebegränsningar. Dispens kan även utfärdas 
ifall det bland övriga aktieägare finns aktier med överlåtelsebegränsningar 
eller hembudsklausuler. Dispensen avser då helt eller delvis skyldigheten att 
lämna bud på de aktierna som omfattas av dessa begränsningar.214 Det är 
                                                
212 AMN 2009:26 
213 AMN 2009:05 
214 Prop. 2005/06:140 s. 117-118 
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dock tveksamt ifall aktieägaravtal med motsvarande åtaganden ska 
föranleda att dispens beviljas. Aktieägaravtal är nämligen inte juridiskt 
tvingande för beslutsfattandet på bolagsstämman.  Aktieägare kan således 
bryta mot aktieägaravtalets röstbegränsningar och överlåtelsebegränsningar 
utan att det får bolagsrättsliga konsekvenser.215  
 
Anledningen till att röstbegränsade och överlåtelsebegränsade aktier ger 
upphov till dispens från budplikt är tämligen uppenbar. Finns det inte 
möjlighet att utnyttja rösträtten i aktierna finns det inte heller möjlighet att 
utöva någon reell kontroll av bolagets verksamhet. Dispens torde även 
kunna ges vid liknande bestämmelser i aktieägaravtal. För även ifall 
aktieägare inte är bolagsrättsligt bundna av sina åtaganden i aktieägaravtalet 
så är de kontraktsrättslig bundna.  
 

5.2.7 Utlåning av aktier 
En dispensgrund som inte är angiven i propositionen, men som tillämpas av 
AMN, är när utlåning av aktier föranleder budplikt. Vid emissioner i 
samband med börsintroduktion är det vanligt att befintliga ägare i det 
emitterande bolaget under en kortare tid lånar ut sina aktier till den bank 
som biträder bolaget vid emissionen. Detta för att underlätta handeln och 
teckningen av aktierna. Aktierna kan även lånas ut till en market maker.216 
Budplikt uppstår när utlånaren av aktierna understiger budpliktsgränsen när 
de lånar ut aktierna och sedan överskrider budpliktsgränsen när de återfår 
aktierna.217  Budplikt kan även uppstå ifall utlånarens innehav ökar efter att 
denne återfått aktierna.218 Dispens som beviljas på denna grund bör inte vara 
förenade med några villkor.219 
 
Dispensgrunden är rimlig eftersom låntagaren inte syftar till att ta kontroll i 
bolaget. Lånekonstruktionen är dessutom sådan att utlåningen avser en 
begränsad tid och att låntagaren har en begränsad möjlighet att utnyttja 
rösträtten för de lånade aktierna.220 Förfarandet bör tillgodose 
aktieägarkollektivets intressen eftersom det inte medför någon skada för 
minoritetsaktieägarna i och med att den önskade emissionen möjliggörs. Det 
kan noteras att utlåningen inte föranleder något de facto kontrollägarskifte 
eftersom aktierna återlämnas till samma kontrollaktieägare som tidigare. 
Lånetiden är dessutom så kort att utlånaren alltjämt kan anses som 
kontrollaktieägare.221 Dispensgrunden bör följaktligen vara i linje med 
propositionens riktlinjer för dispens.  
 

                                                
215 Stattin (2009) s. 456-457 
216 Marknadsgarant  
217 AMN 2009:15 
218 AMN 2004:05 
219 AMN 2009:15 
220 Ohlsson (2010) s. 837 
221 AMN 2009:15 
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5.2.8 Enskilda omständigheter som kan 
föranleda dispens 

En enskild omständighet som föranlett dispens är maktkampen kring 
ägandet i TV4. TV4 blir, på grund av ett regeringsbeslut, av med sitt 
sändningstillstånd ifall ägarstrukturen i bolaget blir för koncentrerad. 
Anledningen är att regeringen vill undvika att ägarstrukturen inom 
massmedia koncentreras till ett fåtal antal aktörer. Dispens meddelades 
eftersom budpliktsreglerna skulle motverka detta syfte samt att det inte 
ansågs vara i aktieägarkollektivets intresse att bolaget var tvungna att lägga 
ner sin verksamhet på grund av budpliktsreglerna.222 Dispensavgörandet 
borde kunna tillämpas på liknande situationer där budpliktreglerna 
föranleder att bolagets verksamhet skadas och att regeringsbeslut motverkas. 
 
En annan situation som föranledde dispens var i AMN 2008:27 där den 
budpliktige inte hade möjlighet att fullfölja sina förpliktelser eftersom denne 
inväntade ett annat utlåtande från AMN. Ansökan om dispens gjordes 
eftersom det endast kvarstod några dagar innan fyra veckorsfristen skulle 
löpa ut. Dispens beviljades en månad eftersom AMN ansåg att avyttring 
eller budpliktsbud inte skulle kunna gå att genomföra på ett vederhäftigt 
sätt. Det borde dessutom ligga i aktieägarkollektivets intresse att 
budpliktsförfarandet genomförs professionellt och överlagt. 
 
AMN torde även kunna inspireras av dispenspraxis och dispensregleringar 
från aktiemarknadsrättsliga system som är närliggande det svenska. Den 
norska lagstiftningen223 medger t.ex. att budplikt bortfaller för finansiella 
bolag som realiserar panter eller säkerheter bestående av aktier för att 
undvika kreditförluster. Stattin anser att det finns goda skäl för att bevilja 
dispens för liknande förfarande i Sverige. Framförallt i ljuset av finanskrisen 
där ett sådant förfarande möjliggör för aktörerna på aktiemarknaden att 
minimera sina kreditförluster.224 Att bevilja dispens från budplikt vid sådant 
tillvägagångssätt borde både med utgångspunkt från minoritetsskyddet och 
aktieägarkollektivets intressen väga tyngre än minoritetsaktieägarnas 
möjlighet till exit vid kontrollägarskiften.  
 
Dispens beviljades genom en ändamålstolkning i AMN 2010:19. AMN 
ansåg i ärendet att det var för formalistiskt att tillämpa budpliktsreglerna 
enligt dess ordalydelse. Enligt Stattin grundade sig dispensen på att en 
formalistisk tillämpning skulle ledda till ett resultat som inte var avsett med 
budpliktsreglerna. Utlåtandet förstärker bilden av att det är reglernas 
ändamål som ska beaktas vid en tillämpning och tolkning av reglerna 
snarare än deras ordalydelse. Stattin anser att AMN:s resonemang är rimligt 
eftersom tolkningen innebär att budpliktsreglerna inte tillämpas vid 
situationer där det inte är ändamålsenligt i förhållande till deras syften. 225  

                                                
222 AMN 2004:38, AMN 2004:44 och AMN 2005:03 
223 § 6-3 NoVphl 
224 Stattin (2009) s. 459 
225 Stattin (2009) s. 937 



 46 

 
De ovan anförda dispensgrunderna påvisar att AMN bedömer varje enskilt 
fall utifrån en ändamålstolkning av budpliktsreglernas syften. Det är ett 
bevis på att dispensförfarandet tillämpas så att aktiemarknaden tillåts vara 
flexibel i förhållande till budpliktsreglernas tvingande karaktär.  
 

5.3 Situationer som ej ger upphov till 
dispens 

Eftersom AMN inte behöver offentliggöra dispensansökningar som 
avslagits medför det en begränsad möjlighet att genomföra en total 
redovisning om vilka situationer som AMN inte anser bör beviljas dispens. 
 
I AMN 2002:30 avgjordes frågan huruvida dispens ska meddelas ifall en 
förvärvare uppnår 90 procent eller mer av aktierna i ett bolag. Förvärvaren 
ansåg att dispens skulle beviljas eftersom tvångsinlösenreglerna kunde ses 
som ett substitut till budpliktsreglerna. AMN fann emellertid att 
tvångsinlösen var ett sämre alternativ för aktieägarna eftersom 
informationskravet vid tvångsinlösen inte är densamma som 
informationskravet vid en tillämpning av budpliktsreglerna.  
 
Dispens beviljades inte på grunden att förvärvaren översteg 30 procent av 
röstetalet för att kunna återfå ett indraget tillstånd från FI. Det indragna 
tillståndet gällde bolagets möjlighet att bedriva en reglerad marknad 
(NGM). Trots att det borde ligga i aktieägarkollektivets intresse att bevilja 
dispensen fann AMN att det inte var bevisat att en ny kontrollaktieägare var 
avgörande för bolagets möjlighet att återfå verksamhetstillståndet. Det 
ansågs följaktligen möjligt för bolaget att återfå verksamhetstillståndet utan 
den genomförda transaktionen.226   
 
Ytterligare en möjlighet som tillsynes kan tyckas medföra att dispens bör 
beviljas är när likabudsregeln medför att budpremien blir snedvriden i 
förhållande till den aktuella aktiekursen. Situationen kan nämligen uppstå 
där priset för aktien är högre på aktiemarknaden än vad aktieägaren erhåller 
genom budpremien. En budpliktsansökan i denna situation motiveras 
vanligen med att budpliktsreglerna är onödiga eftersom en förnuftig 
aktieägare avyttrar sitt innehav på aktiemarknaden för ett högre pris än till 
den budpliktige för ett lägre pris. Frågan har avgjorts nekande i både AMN 
2000:18 och AMN 2003:32. Det förstnämnda nekades eftersom den 
framtida aktiekursutvecklingen ansågs alltför osäker. I det senare ärendet 
godtog AMN argumentet till viss del då man konstaterade att lägre 
budpliktsbud än rådande aktiekurs kunde utlösa dispens men endast under 
speciella omständigheter. I det aktuella ärendet ansågs det inte föreligga 
sådana speciella omständigheter varför dispens inte beviljades. Ohlsson 
finner att AMN:s uttalande ligger i linje med budpliktsreglernas 

                                                
226 AMN 2008:42 
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skyddssyften. Utvecklingen på aktiemarknaden är nämligen osäker och en 
aktieägare som hamnar i en situation där aktiekursen drastiskt sjunker 
lämnas i ett utsatt läge utan möjlighet till exit vid ett kontrollägarskifte.227  
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att AMN vid sin bedömning utgår 
från budpliktsreglernas skyddssyften samt aktieägarkollektivets intresse och 
gör en avvägning mellan de olika intressena. I de ovan nämnda fallen har 
AMN gjort bedömningen att dispens skulle motverka lagens syfte. Det visar 
på att AMN gör en bedömning utifrån de befogenheter de blivit tilldelade 
även fast det är svårt att dra den slutsatsen när tillgången till de nekande 
dispensansökningarna är begränsad. 
  

5.4 Tillgodoser dispensreglerna 
budpliktsreglernas syften? 

Frågan är ifall den generösa dispenspraxis som AMN genom åren utarbetat 
tillgodoser budpliktsreglernas syften eller ifall de skapar ett verktyg för 
aktörerna på marknaden att kringgå budpliktsreglerna.  
 
Dispensförfarandet är uppbyggt så att AMN ska kunna tillämpa 
budpliktsreglerna flexibelt när nya omständigheter dyker upp. AMN kan då 
avgöra ifall det är lämpligt utifrån aktiemarknadsrättsliga motiv att tillämpa 
budpliktsreglerna. Det är även så att möjligheten till konsultation från AMN 
leder till att den budpliktskyldige redan innan ansökan skickas in har en klar 
bild över ifall ansökan kommer att beviljas eller inte.  Även den etablerade 
dispenspraxisen och möjligheten till juridiska rådgivningen innebär att en 
ansökan oftast tillgodoser AMN:s ramverk. Det innebär å andra sidan att det 
blir enklare för budgivare att anpassa sina förvärv så att de tillgodoser 
dispensgrunderna. Om budpliktsreglerna systematiskt kringgås kan det 
emellertid innebära en skada för minoritetsaktieägarna. AMN måste därför 
tolka sina befogenheter på ett sådant sätt att det omöjliggör eller åtminstone 
minimerar risken för att reglerna kringgås. Dispensmöjligheten gör det dock 
möjligt för mindre aktörer att säkerhetsställa kapitalanskaffningar och för 
familjeföretag att genomföra säkra generationsskiften. Det ger även de 
mindre aktörer på marknaden möjligheten att genomföra värdeökande 
takeovers och på så sätt konkurrera med de mer etablerade aktörerna.  
 
Uppräkning som sker i propositionen är inte uttömmande utan endast 
exempel på situationer som borde föranleda att dispens beviljas. Ohlsson 
framhåller att aktiemarknaden både syftar till att skydda 
minoritetsaktieägarna och främja företagandet och att det är dessa syften 
som AMN ska väga mot varandra i sin dispensprövning. Denna avvägning 
gör att regelverket är flexibelt och kan anpassa takeover-förfarandet till nya 
marknadssituationer.228  
 
                                                
227 Ohlsson (2010) s. 841 
228 Ohlsson (2010) s. 844 
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5.4.1 Slutsats av dispensförfarandet 
Den frikostiga dispenspraxisen har, i alla fall enligt mig för svenskt 
vidkommande skapat ett förfarande där dispens beviljas utifrån ett 
ändamålsresonemang kring reglernas syften. Jag anser därför att 
dispensförfarandet till synes tillgodoser budpliktsreglernas syften eftersom 
de både upprätthåller skyddet för minoritetsaktieägarna och är 
företagsfrämjande på ett sätt som gör det möjligt för aktörerna på 
marknaden att uppbära riskkapital och säkerhetsställa kapitalanskaffningar. 
Budpliktsreglernas negativa effekter blir således inte så uppenbara eftersom 
dispensgrunderna i de flesta fall gör så att de annars statiska reglerna 
åsidosätts.  
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6 Sammanfattande slutsats 
För att avgöra huruvida budpliktsreglerna tillämpas på ett sätt så att de 
tillgodoser reglernas syften har uppsatsen på ett systematiskt sätt gått 
igenom budpliktens historiska bakgrund, budpliktsreglernas utformning och 
tillämpning samt budpliktsreglernas dispensförfarande och dispensgrunder.  
 
Vid en granskning av budpliktsreglerna är det viktigt att iaktta den 
europeiska doktrinen på området eftersom budpliktsförfarandet härstammar 
från takeover-direktivet som i sin tur härstammar från Takeover Code. Det 
är även så att börsens egna regelverk för budplikt ska iakttas. Takeover-
regleringen är således väldigt omfattande. Takeover-förfarandet varierar 
dock mellan de olika aktiemarknader beroende på historiska ägarstrukturer 
och skillnader i marknadsbeteende.  
 
Budpliktsreglernas syften härstammar från att minoritetsaktieägarna 
historiskt for illa vid kontrollägarskiften. Reglernas syfte är således att 
tillgodose den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen samt att 
säkerställa att minoritetsaktieägarna ges möjlighet till exit vid ett 
kontrollägarskifte. Det innebär att skyddet för minoritetsaktieägarna måste 
vägas mot reglernas effekter för samhället och aktieägarna. Det är utifrån 
dessa syften som AMN kan bevilja dispens och verka för en anpassningsbar 
tillämpning av reglerna. Det finns även teorier om att aktiernas 
kontrollpremier ska fördelas lika mellan samtliga aktieägare. Det skapar 
emellertid en free-rider situation där vissa aktieägare berikar sig på 
kontrollaktieägarens merkostnader.  
 
Det har konstaterats att likabudsregeln samt budpliktsreglernas tvingande 
karaktär medverkar till att det blir dyrare att genomföra takeovers. Det 
bidrar till färre takeovers vilket hämmar aktiemarknadens utveckling. 
Ekonomiskt ineffektiva regleringar kan rättfärdigas ifall de skapar ett 
förtroende för aktiemarknaden. Det kan emellertid ifrågasättas ifall 
aktörernas avsikt med takeovers är att skada minoritetsaktieägare vid 
kontrollägarskiften och således skapa ett misstroende gentemot 
aktiemarknaden. Empiriska studier av marknadsaktörers beteende efter 
takeovers tyder på att så inte är fallet. Samma studier visar att 
kontrollägarskiften i en större utsträckning är värdeökande för bolaget än 
värdeminskande. För att avgöra ifall budpliktsreglernas syften tillgodoses 
måste det hela ses i ett större perspektiv där de samhällsekonomiska 
effekterna bör fastställas. Efter en granskning av olika teorier kan det 
konstateras att samhället lider större skada ifall budpliktsreglerna tillämpas 
än på en aktiemarknad där de inte tillämpas. Minoritetsaktieägarnas 
intressen tillgodoses inte heller ifall den aktuella aktiemarknaden tillämpar 
regler som bidrar till färre takeovers och således färre möjligheter för 
aktieägarna att erhålla budpremier. 
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Stattin menar emellertid att budpliktsreglernas farhågor, i alla fall för 
svenskt vidkommande, är något överdrivna. Detta eftersom takeover-
erbjudanden i Sverige oftast strävar efter att uppnå 90 procent av aktierna i 
bolagen. Marknadsbeteendet torde dock snarare vara en effekt av reglernas 
tvingande karaktär. Budpliktsreglerna tvingar nämligen aktörerna på 
marknaden att redan vid en prospektering av målbolaget kalkylera med att 
förvärva samtliga av bolagets aktier. Då är det endast de etablerade 
aktörerna med stark finansiell bas som har möjlighet att genomföra 
takeovers. Detta bidrar till en aktiemarknad där de etablerade aktörerna 
gynnas av reglerna och ägarstrukturen blir mer koncentrerad. De mindre 
aktörerna riskerar även att bli uppköpta istället för att expandera och växa 
genom takeovers. Sammantaget kan det ifrågasättas ifall reglernas 
utformning verkligen skapar ett skydd för minoritetsaktieägarna eller ifall 
reglerna främjar de redan etablerade aktörerna.  
 
Dispensförfarandet skapar emellertid en miljö där AMN tillämpar 
budpliktsreglerna ändamålsenligt vilket skapar en flexibel aktiemarknad. 
Tillämpningen är företagsfrämjande samtidigt som det tillgodoser skyddet 
för minoritetsaktieägarna. Dispensförfarandet gör det även möjligt för de 
mindre aktörerna på marknaden att tillförskansa sig kapital så att de kan 
utmana de mer etablerade aktörerna. 
 
Diskussionen om budpliktsreglerna vara eller icke vara är något 
komplicerad eftersom det enligt takeover-direktivet är tvungna att tillämpas. 
Det kan konstateras att budpliktsreglerna på den svenska aktiemarknaden i 
teorin skapar ett system som inte tillgodoser aktieägarnas primära syften att 
vinstmaximera sina investeringar. Detta eftersom budpliktsreglerna skapar 
en aktiemarknad med färre takeovers och färre budpremier. I ABL:s 
bestämmelser finns det dessutom redan ett fullgott skydd för 
minoritetsaktieägarna. Det är även så att reglerna skapar en marknad där de 
etablerade aktörerna växer sig starkare och den svenska ägarstrukturen blir 
mer koncentrerad. Dispensförfarandet medverkar emellertid till att 
budpliktsreglerna i praktiken inte fullt ut får de negativa effekterna. 
Budpliktsreglerna motiveras med de historiska motiv som syftar till att 
skapa en sund takeover-reglering med färre takeovers och säkrare 
ersättningsprinciper som ska tillgodose minoritetsaktieägarnas intressen. Det 
kan emellertid konstateras att det inte är helt självklart att effekten av 
reglerna tillgodoser detta syfte.  
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