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Sammanfattning
Fšreteelsen att fšretag gŒr samman eller att ett fšretag kšper upp ett annat har under
nittiotalet škat kraftigt. I de fall bolaget som skall bli uppkšpt, mŒlbolaget, motsŠtter
sig dessa planer benŠmns fšrvŠrvet fientligt. I dessa fall Šr det vanligt att mŒlbolaget
fšrsšker aktivt fšrhindra fšrvŠrvet, det fšrsvarar sig. Det finns en uppsjš av olika
fšrsvarsmetoder, och begrŠnsningen ligger i mŒlbolagets kreativitet.
Fšrsvarsmetoderna klassificeras med fšrdel efter nŠr de infšrs, fšre eller efter
fšrvŠrvet.
Fšrsvarsmetoder i bolagsordningen Šr ett fšrsvar som infšrs innan det fientliga
budet lŠggs. I Sverige Šr detta fšrsvarsmetoder som inte Šr sŒ belysta, varken
juridiskt eller ekonomiskt. Traditionellt anvŠnds inte bolagsordningen i ett fšretag
pŒ ett aktivt sŠtt. Detta medfšr att rŠttslŠget Šr oklart, dels vilka specifika
fšrsvarsmetoder som kan infšras, dels hur lŒngt minoritetsskyddet kan inskrŠnkas i
bolagsordningen. Dessa bŒda delproblem hŠnger givetvis ihop. Var grŠnsen fšr
minoritetsskyddet gŒr fŒr avgšras frŒn fall till fall, rent generellt Šr skyddet svŒrt att
definiera. Slutsatsen i uppsatsen Šr att minoritetsskyddet i de flesta fall Šr svŒrt att
ŒsidosŠtta i bolagsordningen.
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1 Inledning
1.1 AllmŠnt
NŠr ett fšretag blir uppkšpt medfšr detta oftast vŠldigt stora fšrŠndringar fšr
fšretaget och dess intressenter. Verksamheten kan Šndras, ledningen bli utbytt, och
personalen bli fristŠlld. En tydlig trend i nŠringslivet under de senaste Œren Šr att
antalet fšretagsfšrvŠrv škat kraftigt. Det Šr ett rimligt antagande att denna trend
kommer fortsŠtta och att fler bolag dŠrmed kommer att finna anledning till att aktivt
skaffa sig ett skydd mot att bli uppkšpta.
Ett sorts skydd emot dessa fšrvŠrv fŒr mŒlbolaget genom sin bolagsordning. Vad
som kan ingŒ i en bolagsordning i Sverige Šr oklart. FrŒgan har inte pŒ nŒgot
uttšmmande sŠtt behandlats av lagstiftaren, utan istŠllet Šr det upp till domstolarna
att faststŠlla vad som Šr tillŒtet. Problemet Šr att denna praxis i stort sett lyser med
sin frŒnvaro. Detta beror dels pŒ att traditionellt har bolagsordningen setts som ett
formellt dokument som inte haft nŒgon mšjlighet att pŒverka bolagets situation vid
ett fientligt bud, dels pŒ att det gšrs en fšrsta pršvning av bolagsordningar av PRV
vid registreringen och fšljaktligen minskar domstolarnas arbete. PRVs praxis Šr inte
kartlagd.
Vissa begrepp som anvŠnds i uppsatsen kan nŠrmare behšva fšrtydligas. MŒlbolaget
betecknar det bolag som Šr fšremŒl fšr uppkšpet. Jag anvŠnder denna term Šven
innan budet lŠggs fšr att fšrenkla och slippa flera olika termer fšr samma bolag. Det
bolag som lŠgger budet benŠmns kšparbolaget alternativt den fientlige kšparen. Fšr
att beteckna fšrsvarsŒtgŠrder i bolagsordningen anvŠnder jag mig av den engelska
benŠmningen shark repellents. Detta fšr att det saknas nŒgon bra svenskt
samlingsnamn fšr fšreteelsen.

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen Šr att kartlŠgga vilka fšrsvarsŒtgŠrder som Šr mšjliga att infšra
i bolagsordningen utifrŒn en allmŠn bolagsrŠttslig synvinkel. I kartlŠggningen tas
Šven hŠnsyn till hur effektiva ŒtgŠrderna Šr, om de fŒr šnskat resultat fšr mŒlbolaget.
Efter kartlŠggningen analyserar jag i vilken utstrŠckning minoritetsskyddet fŒr
fšrŠndras i bolagsordningen. Anledningen till att analysen gšrs utifrŒn
minoritetsrŠtten Šr p g a att den fientlige kšparen i mŒnga situationer befinner sig i
en minoritetssituation. Analysen bli pŒ sŒ sŠtt dynamisk, dels vill det fšrsvarande
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mŒlbolaget i sŒ stor utstrŠckning som mšjligt fšrsvara sig och dels vill kšpare inte
bli beršvad nŒgon av de rŠttigheter som kan innebŠra att kontroll šver bolaget
fšrvŠrvas. Den fientlige kšparen kommer antagligen i ett fšrsta skede nŠr denna
fšrsšker ogiltigfšrklara en shark repellentfšrsvar rikta in sig pŒ minoritetsskyddet.
DŠrfšr mŒste mŒlbolaget noga ta hŠnsyn till dessa skyddsregler dŒ det planerar att
infšra ett sŒdant fšrsvar.

1.3 AvgrŠnsningar
Analysen av vad som Šr mšjligt att ta med i en bolagsordning gšrs, som nŠmnts,
utifrŒn minoritetsskyddet. Andra begrŠnsningar Šn minoritetsskyddet kan givetvis
vara aktuella. Exempelvis finns andra intressenter Šn minoriteten i ett aktiebolag
som Šr skyddsvŠrda enligt aktiebolagslagen. DŠrutšver finns i associationsrŠtten en
rad andra principer som inte helt gŒr att frŒngŒ i en bolagsordning.
Kompetensfšrdelningen bland bolagsorganen Šr en sŒdan, vissa justeringar kan
gšras i bolagsordningen men grundstrukturen kan ett bolag ej gŒ ifrŒn.
Uppsatsen Šr skriven utifrŒn ett aktiemarknadsbolags1 synvinkel. Detta p g a att det
Šr frŠmst i ett sŒdant bolag som det Šr aktuellt med denna fšrsvarstyp. De
bšrsrŠttsliga aspekterna beršr sŒledes endast dessa bolag. Enligt aktiebolagslagen fŒr
inte ett privat aktiebolag vara bšrsnoterat, ABL 1 kap 4 ¤. …vriga
associationsrŠttsliga aspekterna gŠller dŠremot fšr samtliga aktiebolagstyper om
detta inte uttryckligen anges i texten.
Jag har vid kartlŠggningen av mšjliga shark repellents utgŒtt ifrŒn en systemmodell,
fig 1. Denna visar att fšrsvarsŒtgŠrder i bolagsordningen frŠmst inriktar sig pŒ tvŒ
aspekter, dels att fšrhindra att den fientlige kšparen fšrvŠrvar aktier i mŒlbolaget,
dels fšrhindra att denne erhŒller kontrollen šver bolaget. Denna modell stŠmmer i
stort, dock finns vissa fšrsvarsŒtgŠrder som ej passar in i denna klassificering, se
nedan kap 6.3. Mšjligtvis har denna systemmodell gjort att jag omedvetet avgrŠnsar
mig fšr att kunna upprŠtthŒlla modellen.

1.4 Metod

1

Ett aktiemarknadsbolag Šr ett svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka Šr noterade vid bšrs eller
auktoriserad marknadsplats, IL 2 ¤.

6

Uppsatsen behandlar Šmnet bŒde ur ekonomisk och juridisk synvinkel.
UtgŒngspunkten Šr en traditionell juridisk metod. Eftersom rŠttskŠllorna hšgre upp i
hierarkin inte behandlar frŒgestŠllningen i nŒgon stšrre utstrŠckning vilar uppsatsen
till stor del pŒ doktrin. Den ekonomiska synvinkeln kompletterar framstŠllningen
dels genom att ge en introduktion till Šmnet, dels som en rŠttsekonomisk ansats fšr
analysen. SjŠlvregleringen pŒ bšrsrŠttens omrŒde tar stor hŠnsyn till ekonomiska
argument vilket gšr att denna ansats lŠmpar sig vŠl. Och pŒ aktiebolagsrŠttens
omrŒde ger den rŠttsdogmatiska metoden en ofullstŠndig bild av rŠttslŠget varfšr en
rŠttsekonomisk vinkling gšr analysen mer fullstŠndig.
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2 Fientliga fšretagsfšrvŠrv
NŒgon definition i svensk lagtext vad ett fšretagsfšrvŠrv Šr saknas, men fšreteelsen
brukar i anglosaxisk litteratur beskrivas som en situation dŠr kontrollen šver
mŒlbolaget eller dess tillgŒngar švertagits av en person, fysisk eller juridisk, eller i
grupp antingen genom att kšpa tillgŒngarna eller indirekt genom fŒ kontroll šver
ledningen i mŒlbolaget.2 StŠller sig styrelsen i mŒlbolaget negativt till budet
betecknas det som en fientligt fšretagsfšrvŠrv. Enligt NBKs rekommendation om
offentliga erbjudanden skall mŒlbolagets styrelse offentliggšra sin uppfattning, samt
motivera grunden fšr sin instŠllning.3 DŠrmed faststŠlls budets karaktŠr redan vid
dess avlŠggande.
I Sverige skedde under lŒng tid inte sŒ mŒnga fšretagsfšrvŠrv šverhuvudtaget, och
de som intrŠffade var sŠllan fientliga, utan styrelsen i mŒlbolaget var positiv till
budet och samarbetade. I de fall styrelsen varit negativt instŠlld lade sŠllan kšparen
nŒgot bud dŒ styrelsens avoghet setts som en indikation pŒ instŠllningen hos
aktieŠgarna i mŒlbolaget. Det fšrsta fientliga budet pŒ bšrsen i Sverige anses ha
lagts av Beijerinvest. Detta intrŠffade 1979 och mŒlbolaget var Fšretagsfinans.
Budet gick dock inte igenom. Det fšrsta lyckade fientliga fšrvŠrvet skedde 1985 dŒ
Volvo lade ett bud pŒ Cardo. Mellan Œren 1979 och 1989 har c a 15 fientliga bud
lagts varav fyra har genomfšrts, totalt under perioden lades 165 bud.4
De lŠnder som haft en stor andel av fšretagsfšrvŠrv under Œren Šr frŠmst USA och
England. UtmŠrkande fšr dessa bŒda lŠnder Šr att de har en Šgarstruktur i bšrsbolag
som Šr vŠldigt splittrad med mŒnga smŒ aktieŠgare. Det blir dŠrmed relativt lŠtt fšr
en kšpare att fŒ kontroll šver ett sŒdant bolag.
Tyskland Šr de anglosaxiska lŠndernas motsats. Det fšrekommer i stort sett inte
nŒgra fientliga fšretagsfšrvŠrv. Fšrklaringarna till detta Šr flera. Dels Šr andelen
bolag i Tyskland som Šr bšrsnoterade mindre Šn i de anglosaxiska lŠnderna, och de
flesta har en stark huvudŠgare.5 Dels fšrsvŒrar den tyska bolagsrŠtten fšr en kšpare
att ta kontroll šver ett fšretag. Det krŠvs 75%-ig majoritet pŒ stŠmman fšr att byta ut
styrelsen, Aufsichtsrat, och halva styrelsen bestŒr av arbetstagarrepresentanter som
fšrvŠrvaren inte har nŒgon kontroll šver.

2

Weinberg m fl, Weinberg and Blank on takeovers and mergers, para 103
NBK/oe 1999 II p 12
4
Clausen N.J, Takeover bids, s 25
5
Hopt K.J., European takeover, s 166
3
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Sverige har fortfarande ett stark koncentrerat Šgande, men genom en rad
avregleringar under 1990-talet gŒr Sverige mot en situation som allt mer liknar de
anglosaxiska lŠnderna. Och under senare Œr har marknaden fšr fšretagsfšrvŠrv škat
markant i hela vŠrlden och Šven i Sverige. Fšretagen fšrsšker att bli allt stšrre och
fŒ en allt stšrre global tŠckning. Detta frŠmst fšr att konkurrensen blir allt mer
global, tidigare rŠckte det att vara marknadsledande pŒ nationella marknader men
detta ger i mŒnga branscher i dag ingen styrkeposition.6

2.1 FšretagsfšrvŠrvens juridik
I svensk rŠtt betraktas fšretagsfšrvŠrv som kšp av aktier, vilket Šr en privatrŠttslig
transaktion.7 Lagstiftning som direkt reglerar fientliga fšretagsfšrvŠrv saknas dŠrfšr
i Sverige. Givetvis finns det lagar som pŒ ett allmŠnt plan blir aktuella vid ett
fšretagsfšrvŠrv och de handlingar som utfšrs i anslutning till en sŒdan. Avsaknaden
av direkta lagar har skapat utrymme fšr sjŠlvreglering frŒn nŠringslivets sida.
2.1.1 AktiebolagsrŠtt
Den enda regleringen i ABL som direkt tar sikte pŒ ett fšretagsfšrvŠrv Šr reglerna
om tvŒngsinlšsen, 14 kap 31 ¤. Detta gŠller i situationer dŠr kšparen kommit upp i
en Šgarandel pŒ mer Šn 90 procent. Dessutom Šr Šven bolagsorganens kompetens av
intresse, frŠmst vid ett fšrsvar av mŒlbolaget. ABL 8 kap 3 ¤ faststŠller styrelsens
kompetens och dess mšjligheter att agera vid ett fientligt fšretagsfšrvŠrv. DŠrutšver
kan minoritetsskyddsregler,8 bli aktuella, eftersom vid fšretagsfšrvŠrv tas ofta
besluten av de stora aktšrerna utan primŠr hŠnsyn till de smŒ aktieŠgarna.
2.1.2 BšrsrŠtt
Till bšrsrŠttens omrŒde rŠknas bŒde lagar och sjŠlvreglering9. Bšrsbolagen Šr
civilrŠttsligt bundna till en del av sjŠlvregleringen genom fondbšrsens
noteringsavtal. Bl a gŠller NŠringslivets bšrskommittŽs, NBK, rekommendation om
offentliggšrande vid fšrvŠrv och šverlŒtelse av aktie. Denna innebŠr att alla
aktieinnehav vars ršstandel i bolaget šverstiger fem procent och dŠrefter varje
procenttal jŠmt delbart med fem skall offentliggšras. En kšpare som inte Šr bunden
av NBKs rekommendation mŒste ÓflaggaÓ sitt innehav enligt LHF 4 kap 1 ¤. De
aktuella ršstandelarna Šr 10, 20, 33 1/3, 66 2/3 procent. Till skillnad ifrŒn
6

Exempelvis byggdes ABB upp utifrŒn starka positioner i vissa lŠnder, medan andra lŠmnades
obearbetade. I dag har denna strategi švergetts av bolaget.
7
Jonsson T., Fšrsvarsmetoder mot fientliga fšretagsfšrvŠrv, s 887
8
Till exempel ABL 3 kap 1 ¤.
9
SjŠlvreglering Šr mer eller mindre auktoritŠra uttalanden och rekommendationer ifrŒn bšrsens
aktšrer, ex NBK och AMN.
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lagstiftning kan sjŠlvregleringen snabbt Šndras dŒ fšrutsŠttningarna Šndras, vilket
anses av bšrsens aktšrer som vŠldigt viktigt.
Den rekommendation frŒn NBK som inriktar sig frŠmst pŒ fšretagsfšrvŠrven Šr den
ršrande offentligt erbjudande om aktiefšrvŠrv. €ven denna rekommendation Šr
bindande fšr bšrsbolagen, men gŠller principiellt fšr samtliga juridiska och fysiska
personer. Ett offentligt erbjudande definieras som ÓÉ ett erbjudande pŒ generellt
angivna villkor om att šverta aktier i ett annat bolag, riktat till aktieŠgarna i det
bolag som skall fšrvŠrvas (mŒlbolaget).Ó10 Ett offentlig erbjudande skall riktas till
samtliga aktieŠgare, eller till alla aktieŠgare i ett aktieslag, och kan avse bud pŒ hela
bolaget eller endast en del. Erbjudandet skall vara lika fšr alla aktieŠgare, dock kan
erbjudandekursen skilja mellan olika aktieslag. Budgivaren Šr bunden av sitt
offentliga erbjudande under acceptfristen. Denna frist fŒr inte understiga tre veckor.
NŠr ett offentligt erbjudande lŠggs mŒste ett prospekt utarbetas med krav pŒ viss
information. Bl a skall information ges om erbjudandets villkor, motiv till
erbjudandet och information om de bŠgge bolagen.
En annan viktig aktšr pŒ bšrsrŠttens omrŒde Šr aktiemarknadsnŠmnden, AMN. Dess
syfte Šr att uttala sig om god sed pŒ aktiemarknaden. Detta kan den gšra dels genom
att nŒgon stŠller en frŒga till AMN, dels genom att sjŠlvmant behandla en frŒga som
behšver belysas. AMN undviker att uttala sig om frŒgor av ren lagtolkningskaraktŠr,
eftersom detta Œligger domstolar att bedšma. NŒgon mšjlighet att utdšma sanktioner
saknar AMN.
2.1.3 EG-rŠtt
Inom EG-rŠtten pŒverkar frŠmst fšrslagen till 5:e och 13:e bolagsdirektiven
fšretagsšvertaganden. Trots att dessa inte Šr antagna och kanske aldrig kommer att
bli det har svensk bolagsrŠtt och sjŠlvreglerande organ ŠndŒ tagit intryck av dess
innehŒll.
Trettonde bolagsdirektivet syftar till att harmonisera fšretagsfšrvŠrven inom EU.
Senaste fšrslaget presenterades 1996. Huvuddragen i direktivet Šr: erbjudande plikt
vid 1/3 av ršsterna; vad ett erbjudandeprospekt skall innehŒlla; budprocessen;
styrelsens handlande under budet.
Fšrslaget till femte bolagsdirektiv innehŒller bl a regler om aktiers ršstrŠtt. Denna
skall vara samma fšr alla aktier i bolaget, dock fŒr medlemslŠnder tillŒta undantag.

10

Afrell L. m fl, LŠrobok i kapitalmarkandsrŠtt, s 231
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Dels tillŒts preferensaktier ha lŠgre ršstvŠrde, dels kan bestŠmmelser infšras i
bolagsordningen ršrande ršstrŠttsbegrŠnsningar11.

2.2 SkŠl till fšretagsfšrvŠrv
Vid en analys av fšretagsfšrvŠrv och fšrsvar emot dessa Šr det viktigt att fšrstŒ
varfšr de gšrs. Bakom varje fšrvŠrv finns ett stort antal skŠl, men ytterst borde alla
dessa mynna ut i att kšparen fšrvŠntar sig att fšrvŠrvet ska medfšra framtida
ekonomiska fšrdelar fšr kšparen. Fšretaget vŠljer att agera pŒ ett sŒdant sŠtt sŒ att
dessa fšrdelar blir sŒ stora som mšjligt Ð fšretaget Šr vinstmaximerande. Vissa
fšretagsfšrvŠrv kritiseras dock fšr att snarare gynna fšretagsledningen i det kšpande
bolaget Šn bolaget och dess aktieŠgare.
2.2.1 Vinstmaximerande skŠl
Ett skŠl till att fšrvŠrva fšretag Šr fšr att synergivinster skall uppstŒ. Med
synergivinster avses det mervŠrde som skapas vid fšrvŠrvet som šverstiger summan
av fšretagens vŠrde var fšr sig.12 De flesta typer av synergieffekter kan bara uppstŒ
dŒ kšparen redan driver egen nŠringsverksamhet som slŒs samman med
mŒlbolagets. Ofta uppstŒr dessa synergivinster endast vid unika
fšretagskombinationer. Ur mŒlbolagets synvinkel medfšr detta vid ett fšrsvar att det
inte finns nŒgot annat fšretag som Šr intresserad att fšrvŠrva det, eller som
mŒlbolaget pŒ nŒgot annat sŠtt kan samarbeta med.
FšretagsfšrvŠrv kan klassificeras utifrŒn om de har horisontell eller vertikal verkan.
En takeover med horisontell verkan innebŠr att de bŒda fšretagen producerar varor
eller tjŠnster som Šr liknande och konkurrerar med varandra. En takeover minskar
sŒledes konkurrensen pŒ marknaden vilket gynnar den nya enheten bestŒende av
kšparen och mŒlbolaget pŒ bekostnad av konsumenterna.13 Utšver denna vinst kan
oftast ett horisontellt fšrvŠrv leda till betydande skalfšrdelar, d v s effektivare
anvŠndning av varaktiga resurser i fšretaget. Kostnaderna fšr dessa resurser fšrdelas
pŒ en stšrre produktion genom sammanslagningen. Med en vertikal takeover avses
det fall dŠr det ena av de tvŒ inblandade fšretagen kan fungera som leverantšr till
det andra fšretaget av varor eller tjŠnster. Detta anses effektivisera produktionsflšdet
och lagerhŒllningen.
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Ett annat skŠl till fšretagsfšrvŠrv Šr s k finansiella synergivinster. Detta Šr nŠr
mŒlbolaget frŠmst fšrvŠrvas fšr att dess kassa eller intjŠningsfšrmŒga skall anvŠndas
i det kšpande bolagets verksamheter. Detta anses t ex vara det frŠmsta skŠlet till att
Kinnevik fšrvŠrvade i bšrjan av 1990-talet KorsnŠs, ett traditionellt skogsfšretag.
KorsnŠs var i en situation dŠr inte sŒ mŒnga nyinvesteringar krŠvdes, medan
Kinnevik hade stora investeringsbehov i sina verksamheter inom telekom och
media, och Kinneviks verksamheter bedšmdes ha stšrre vinstpotential Šn KorsnŠs.
Fšr att ett dotterbolag skall kunna lŠmna avdragsgilla koncernbidrag krŠvs att det
Šgs till 90% av moderbolaget, SIL 2 ¤ 3 mom.
Ett annat skŠl Šn synergivinster kan fšrklaras genom marknadsineffektivitet.
NŠmligen att mŒlbolagets aktier inte har den vŠrdering den borde ha pŒ bšrsen. Fšr
det kšpande fšretaget uppstŒr inga synergivinster utan vinsten ligger i att det kšper
nŒgot som egentligen Šr vŠrt mer. Samma effekt uppstŒr om kšparbolagets aktier
skulle vara švervŠrderade och fšrvŠrvet betalas med aktier i kšparbolaget. Detta
torde vara en fšrklaring till mŒnga av dagens fšrvŠrv, men det fšrutsŠtter att
mŒlbolagets aktier inte har motsvarande hšga vŠrdering.
2.2.2 Icke vinstmaximerande skŠl
En annan skŠl till fšretagsfšrvŠrv kan fšrklaras genom Óagency costsÓ. Dessa
fšretagsfšrvŠrv genomfšrs inte fšr att maximera kšparbolagets vŠrde, eller
aktieŠgarnas fšrmšgenhet, utan fšr att de gynnar fšretagsledningen pŒ nŒgot sŠtt.
Eftersom ledningen ofta kan krŠva hšgre lšn om koncernen blir stšrre har de
anledning att fšrvŠrva fšretag. Ett annat skŠl till att fšrvŠrva bolag Šr gšra
mŒlbolaget tillrŠckligt stor sŒ att det sjŠlvt inte blir uppkšpt, och ledningen fŒr
sparken av de nya Šgarna.14
Risken fšr agentkostnader anses vara stšrre i fšretag med splittrad Šgarstruktur Šn i
fšretag med stora aktiva Šgare.15 Detta hŠnger samman med att ledningen inte blir
tillrŠckligt švervakad i fšretag som saknar aktiva och resursstarka Šgare. I fšretag
dŠr ledningen sjŠlva Šger aktier eller pŒ nŒgot annat sŠtt har sin lšn eller
fšrmšgenhet knuten till kursutvecklingen pŒ fšretagets aktier sammanfaller
ledningens och aktieŠgarnas intressen alltmer, och agentkostnaderna minskar. Detta
Šr den bŠrande tanken bakom dagens optionsprogram. Dessa program Šr den kostnad
som aktieŠgarna betalar fšr att minska bolagets Óagency costsÓ. AktieŠgarna Šr
villiga att betala optionskostnaden sŒ lŠnge den understiger den agentkostnad som
fšrsvinner i och med optionsprogrammet.
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De fšrvŠrv som skapar konglomerat anses idag ofta vara ett utslag av
agentproblematiken. Med konglomerat menas de fall dŠr de inblandade fšretagen
har vitt skilda verksamheter och att det inte finns nŒgra vertikala eller horisontella
synergikopplingar dem emellan. Dessa takeovers sker eftersom kšparen hŠrigenom
minskar sin fšretagsspecifika risk, s k diversifiering. Detta sker t ex genom att det
fšrvŠrvade fšretaget har en annan konjunkturcykel Šn kšparens švriga
verksamheter. Den yttersta risken fšr ett fšretag Šr att gŒ i konkurs vilket eventuellt
kan undvikas genom diversifiering. Detta var en strategi som ansŒgs av mŒnga vara
vŠrdeskapande under 70-talet. Under senare Œr har dock denna fšreteelse kritiserats i
de fall den anvŠnts av bšrsnoterade fšretag och anses i dag ej vara vŠrdeskapande
fšr kšparbolaget.16 Kritikerna pŒpekar frŠmst att styrelsen i ett konglomerat omšjligt
kan vara insatta i sŒ skilda verksamheter samt att aktieŠgarna i kšparbolaget kan om
de vill diversifiera risken i sitt aktieinnehav genom att skapa en diversifierad
portfšlj. Detta Šr mycket enklare och billigare Šn att bolaget skall kšpa ett annat
fšretag. Som en fšljd av dagens Œsikter har de flesta konglomerat renodlats Ð sŒlt ut
vissa innehav och delat ut andra till aktieŠgarna.17
Om dŠremot Šgarsituationen i mŒlbolaget Šr sŒdan att agentkostnader finns i bolaget,
ger ett fšrvŠrv av detta bolaget upphov till synergivinster dŒ ledningen i mŒlbolaget
byts ut med personer frŒn det kšpande bolaget och dŠrmed fšrsvinner
agentkostnaderna.18

2.3 TillvŠgagŒngssŠtt vid fšretagsfšrvŠrv
Beroende pŒ avsikten med švertagandet, hur snabbt det skall gŒ, mŒlbolagets
Šgarstruktur, och hur bolagsordningen ser ut finns det olika uppkšpsmetoder att
tillgŒ.
Vanligast vid takeovers Šr att kšparen lŠmnar ett offentligt erbjudande. Nackdelen
med detta Šr att om mŒlbolaget Šr negativt instŠllda till budet har det stora
mšjligheter att fšrsvara sig eftersom att affŠren blir kŠnd pŒ ett tidigt stadium. En
annan nackdel Šr att aktiekursen brukar ška kraftigt vid nŠr ett takeover bid blir kŠnt
vilket škar kšparens kostnad fšr att šverta mŒlbolaget.
En annan taktik Šr dŠrfšr att kšpa sig kontroll i ett fšretag šver bšrsen. Detta kan
gšras mer anonymt, mŠrk dock ovan nŠmnda flaggningsregler som begrŠnsar detta
16
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dŒ kšparen bryter nŒgon procentintervall. En sŒdan metod benŠmns Ócreeping
acquisitionÓ.19 Denna gŒr ut pŒ att kšpa aktier i smŒ mŠngder sŒ att bšrskursen inte
pŒverkas markant och fram till dess att flaggning mŒste gšras Šr kšparens planer helt
hemliga. En annan metod Šr det som brukar kallas Ómidnight raidÓ. Denna gŒr ut pŒ
att fšrvŠrva šver bšrsen som mŒnga aktier som mšjligt pŒ sŒ kort tid som mšjligt.
Dessa tvŒ metoder fšrsvŒrar ett fšrsvar av mŒlbolaget samtidigt som spekulation i
aktierna undviks. I ekonomisk teori hŠvdas det att det Šr de aktier som kšparen
kšper via bšrsen innan budet blir kŠnt som denne senare tjŠnar pengar pŒ.20 Detta
fšrklaras genom att de ursprungliga aktieŠgarna har mšjlighet att Œka snŒlskjuts pŒ
kšparens fšrbŠttringar av fšretaget, och dessa aktieŠgare kommer dŠrfšr inte att sŠlja
sina aktier om inte de fŒr full betalning fšr dessa.21 Detta eliminerar helt den del av
kšparbolagets vinst som belšper pŒ dessa aktier.
Ett tredje sŠtt att fšrvŠrva ett annat fšretag Šr genom privata fšrhandlingar med
aktieŠgarna. Detta Šr en dyr och tidskrŠvande metod om fšrhandling skall hŒllas
med samtliga aktieŠgare. DŠrfšr anvŠnds den ofta endast vid fšrhandling med de
stšrsta aktieŠgarna och dŠrefter lŠggs ett offentligt bud. Fšrdelen med metoden Šr,
precis som vid fšrvŠrv šver bšrsen, att planerna kan hŒllas hemliga tills flaggning
mŒste ske.22
Den vanligaste vederlagsformen vid takeovers Šr kontant betalning, men. Av de
takeovers fšretagsfšrvŠrvsutredningen undersškte betalades mer Šn hŠlften av dem
kontant.23 Allt vanligare Šr att betalningen sker med aktier i kšparbolaget.24
Alternativt kan bŠgge dessa vederlagsformer kombineras sŒ att en del bestŒr av
aktier och en annan av pengar, eller att de som vill fŒ betalt i pengar fŒr det och de
som vill fŒ sina aktier utbytta till kšparbolagets akter fŒr det.
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2.4 Kontroll av bolag
Det som skiljer en fšretagsfšrvŠrvare ifrŒn švriga aktiespekulanter Šr att dennes
vinst i de flesta fall uppstŒr fšrst nŠr kontroll erhŒllits šver mŒlbolaget. Kontroll av
ett bolag kan erhŒllas pŒ flera sŠtt. Lucy Smith delar upp kontrollen i fem skilda
kategorier:25
- Kontroll genom att Šga alla, eller sŒ gott som alla aktier
- Majoritetskontroll
- Kontroll genom olika juridiska konstruktioner utan att ha majoritet
- Minoritetskontroll
- Ledningskontroll
Den som pŒ bolagsstŠmman representerar mer Šn hŠlften av ršsterna kontrollerar
bolagsstŠmman, ABL 9 kap 28 ¤. En person som Šger mer Šn hŠlften av aktierna
kommer sŒledes i normalfallet26 att kontrollera stŠmman. Vissa beslut krŠver dock
enligt lag kvalificerad majoritet, exempelvis 2/3-delars majoritet. Men fšr att slippa
ta hŠnsyn till minoriteten krŠvs 90%, eftersom dŒ kan tvŒngsinlšsen gšras.
Genom aktieŠgaravtal eller fullmakter till bolagsstŠmman kan en aktieŠgare erhŒlla
kontroll utan att vara majoritetsŠgare, dock Šr kontrollen betydligt svagare. Bryter
nŒgon avtalspart emot aktieŠgaravtalet blir ŠndŒ bolagsstŠmmobeslutet giltigt.
Fullmakten Šr en Šnnu svagare eftersom denna nŠr som helst kan Œterkallas.
Minoritetskontroll innebŠr att en Šgare kontrollerar ett bolag utan att Šga en
majoritet av aktierna eller ršsterna. Denne har en s k kontrollpost vilken ger
majoritet pŒ bolagsstŠmman. Detta Šr mšjligt i flera bšrsbolag eftersom dessa har
mŒnga smŒ aktieŠgare som sŠllan nŠrvarar pŒ en bolagsstŠmma.
Eftersom verkstŠllande direktšren ansvarar fšr den lšpande fšrvaltningen, ABL 8
kap 25 ¤, och styrelsen fšr fšrvaltningen av bolagets angelŠgenheter, ABL 8 kap 3
¤, ligger stor del av kontrollen šver bolaget i deras hŠnder, s k ledningskontroll. Den
aktieŠgare som kontrollerar bolagsstŠmman utser styrelse som i sin tur utser
verkstŠllande direktšr.

25
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Smith L. Kampen pŒ aktsjemarkedet, s 20 f
Se nedan vid differentierad ršstrŠtt, kap 6.2.1, sŠtt dŠr detta sŠtts ur spel.
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3 FšrsvarsŒtgŠrder
I detta kapitel kommer vissa fšrsvarsŒtgŠrder att presenteras och analyseras bŒde ur
juridisk och ekonomisk synvinkel, frŠmst fšr att ge en škad fšrstŒelse fšr
anvŠndandet av shark repellents som analyseras nedan i kap 6. Det finns vŠldigt
mŒnga mšjliga fšrsvarsŒtgŠrder att tillgŒ, och detta Šr ingen uttšmmande
redogšrelse utan en presentation av en del huvuddrag fšr att fŒ en fšrstŒelse fšr
fšreteelsen och framfšrallt fšr att fšrstŒ hur effektiva shark repellents kan vara.

3.1 SkŠl till fšrsvar
Aktiebolagets grundsyfte Šr att gŒ med sŒ hšg vinst som mšjligt. En analys av
fšrsvar mot ett fientligt švertagande av bolaget utgŒr Šven ifrŒn detta syfte. Men
precis som i mŒnga andra fall i ett bolag kan olika aktšrer ha olika motiv och det
som gynnar vissa intressenter kan missgynna andra. Ofta vid takeovers och fšrsvar
mot dem riskerar minoriteten av aktieŠgarna att bli missgynnade. SjŠlva budet Šr
ofta hšgt och kšparen vill inte betala mer Šn nšdvŠndigt samtidigt som
majoritetsposten i mŒlbolaget Šr den viktigaste fšr att kunna ta šver bolaget och
dŠrfšr vŠrd mest i kšparens šgon. I de fall majoriteten eller ledningen i bolaget
vŠljer att fšrsvara bolaget emot uppkšpet gŒr minoriteten miste om ett lukrativ affŠr.
Bland de empiriska undersškningar som gjorts av den ekonomiska effekten fšr
aktieŠgarna i mŒlbolaget vid ett takeover bids Šr den dominerande slutsatsen att
dessa fšrvŠrv skapar betydande vinster fšr dessa Šgare.27 Dock finns det situationer
dŒ budet inte Šr ekonomiskt fšrdelaktigt fšr aktieŠgarna i mŒlbolaget. I dessa fall Šr
fšrsvar ekonomiskt rationellt. Andra tŠnkbara skŠl till fšrsvar Šr att undvika att
bolaget hamnar i utlŠndsk Šgo. Fšretagsledningen i mŒlbolaget kan Šven av rent
egoistiska skŠl vilja fšrsvara sig, se ovan 1.2.2. Vidare kan en befintlig
kontrollaktieŠgare vilja undvika att bli av med kontrollen av mŒlbolaget och i detta
fall riskerar minoriteten att missgynnas av att mŒlbolaget fšrsvarar sig.
Ett fšretagsfšrvŠrv Šr fientligt dŒ mŒlbolagets styrelse motsŠtter sig fšrvŠrvet. Ofta
gŒr styrelsen eller Šgarna vidare och aktivt fšrsšker fšrhindra att bolaget blir
uppkšpt. Dessa ŒtgŠrder kan delas upp i fšrsvar som redan finns nŠr bud lŠggs och
fšrsvar som infšrs fšrst dŒ budet blir kŠnt. Antalet sŠtt att fšrsvara sig pŒ Šr oerhšrt
stort. Och ofta vid en konkret fšrsvarssituation sker en kombination av flera
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ŒtgŠrder. Vilka ŒtgŠrder som vŠljs beror frŠmst pŒ vilka motiv till fšrsvar som finns
och hur kšparen agerar.
Den škade fšrvŠrvsfrekvensen gšr ocksŒ att antalen fšrsvar av fšretag škar. Beslut
om fšrsvar kan fattas av ledningen i fšretaget, styrelsen eller aktieŠgarna. Generellt
gŠller dock att ŠgarfrŒgor avgšrs av aktieŠgarna. Ledningens och styrelsens
handlingsfšrmŒga Šr ytterligare begrŠnsad dŒ ett bud lagts, eller finns grundad
anledning att anta att ett bud Šr nŠra fšrestŒende. Vid dessa tillfŠllen fŒr de varken
fšrsvŒra eller hindra att affŠren genomfšrs. Detta Šr en frŒga fšr aktieŠgarna att
avgšra.28 Dock om beslut krŠver stšrsta skyndsamhet och hŠnsynen till bolaget
uppenbarligen krŠver att ŒtgŠrd vidtas fŒr ledningen eller styrelsen fatta beslut om
fšrsvarsŒtgŠrd.

3.2 FšrsvarsŒtgŠrder innan bud lagts
3.2.1 Poison pills
Poison pills, eller giftpiller, Šr en ŒtgŠrd som utvecklats och fšrfinats i USA.
•tgŠrden innefattar en rad olika varianter. Gemensamt fšr alla Šr att mŒlfšretaget
ger ut konvertibla skuldebrev. Dessa skuldebrev Šr fšrenade med rŠttigheter som
utlšses dŒ ett takeover bid lŠggs. Det mŒlfšretaget vill uppnŒ Šr att fšretaget skall bli
mindre attraktivt fšr ett uppkšp.
S k flip-in poison pills riktar sig mot mŒlfšretaget, och innehavaren av skuldebrevet
fŒr teckna aktier i mŒlbolaget till en fšrmŒnlig kurs dŒ takeover-budet lŠggs.
MŒlbolagets avsikt Šr att dels spŠda ut kšparens ršstandel i mŒlbolaget och dels
minska vŠrdet av dennes aktieinnehav. Svagheten med denna ŒtgŠrd Šr nŠr
skuldebreven konverteras sŒ kan aktierna sŠljas vidare till kšparbolaget alternativt
kan Šgarna till aktierna ršsta med kšparen pŒ bolagsstŠmman. DŠrfšr bšr endast
lojala personer fŒ teckna konvertiblerna. Enligt aktiebolagslagen krŠvs dock hšg
majoritet fšr att vŠlja ut vissa som skall fŒ teckna, s k riktad emission. PrimŠrt gŠller
vid emission av konvertibla skuldebrev att de befintliga aktieŠgarna har
fšretrŠdesrŠtt till teckning, ABL 5 kap 2 ¤ 1 st. Avvikelse frŒn denna regel krŠver att
beslut fattas av bolagsstŠmman med 2/3-dels majoritet av sŒvŠl avgivna ršster som
de fšretrŠdda aktierna pŒ stŠmman, ABL 5 kap 2 ¤ 2 st. Dessutom krŠver ABL 9 kap
37 ¤ att stŠmmobeslut inte fŒr ge otillbšrlig fšrdel Œt vissa aktieŠgare. Det kan dŠrfšr
antas att emissionen mŒste rikta sig till nŒgon annan Šn en aktieŠgare fšr att vara
mšjlig att genomfšra, eftersom teckningskursen vid poison pills oftast Šr
fšrmŒnlig.29
28
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Metoder som riktar sig mot kšparbolaget kallas fšr flip-over poison pills. Denna
metod Šr tŠnkt fšr situationer dŒ mŒlbolaget fusioneras med det kšpande bolaget. I
Sverige Šr det sker emissionen pŒ samma sŠtt som vid flip-in, eftersom ABL 14 kap
3 ¤ stadgar att innehavarna till de konvertibla skuldebreven skall erhŒlla konvertibler
med minst motsvarande rŠttigheter i det nya bolaget. I USA finns inget
hŠnsynstagande till konvertiblerna i lagen, utan det krŠvs att det i mŒlbolagets
bolagsordning infšrs en bestŠmmelse om att vid en eventuell fusion skall hŠnsyn tas
till flip-over klausulen i fusionsplanen.30 I Sverige har inte denna ŒtgŠrd spelat nŒgon
stor roll vid fšrsvaret mot fšretagsfšrvŠrv, frŠmst p g a att egentliga fusioner Šr
nŒgot mycket ovanligt i Sverige.31
3.2.2 Ask-i-ask Šgande
Ask-i-ask Šgande Šr vanligt fšrekommande i Sverige. Detta innebŠr att ett bolag
kontrollerar ett annat bolag som i sin tur kontrollerar ett ytterligare. Familjen
Wallenbergs starka inflytande i Sverige under hela nittonhundratalet har delvis
berott pŒ denna strategi. Genom privat Šgande och deras stiftelser Šr de stšrsta Šgare
i Investor, som i sin tur Šr stšrsta Šgare i en rad stor fšretag.32 Wallenbergarnas
kontroll beror dock i stšrre utstrŠckning pŒ ršstdifferentiering, se nedan i kap 6.2.1.

3.3 Fšrsvar efter bud lagts
3.3.1 Pacman
Termen pacman syftar pŒ ett dataspel dŠr spelaren under lŒnga perioder Šr jagad,
men som under vissa betingelser blir jŠgaren. Detta fšrsvar gŒr sŒledes ut pŒ att
anfalla kšparen, d v s fšrsška kšpa bolaget. Problemet Šr att utfallet Šr svŒrt att
fšrutspŒ, samt att det innebŠr en vŠldigt stor investering av mŒlfšretaget och att
mŒlbolaget mŒste anse att bolaget verkligen Šr lšnsamt att kšpa.33 Beslut om kšp av
ett bolag kan styrelsen i kšparbolaget fatta, men eftersom kšpet Šven medfšr att
aktieŠgarna gŒr miste om att sŠlja sina aktier till det fientliga bolaget bšr styrelsen
hŠnskjuta denna frŒga till bolagsstŠmman. Om det fientliga bolagets kšp sker genom
ett offentligt erbjudande krŠver Šven NBK, som ovan nŠmnts, att fšrsvarsŒtgŠrden
beslutas av stŠmman.
Nyligen anvŠndes detta fšrsvar i det svenska nŠringslivet. I samband med
bšrsnoteringen av fastighetsbolaget Drott lade NŠckebro ett fientligt bud pŒ hela
30
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Drott. NŠckebro var ett betydligt mindre fastighetsbolag Šn Drott men hade klarat
finansieringen av detta kšp p g a att Drott helt saknade skulder och var helt
finansierat med eget kapital. Drotts starka finansiella situation mšjliggjorde Šven ett
pacman-fšrsvar och bolaget lade snabbt ett motbud pŒ hela NŠckebro, vilket ocksŒ
gick igenom.
Pacman-strategin fungerar Šven dŒ mŒlbolaget ej vill šverta hela fiendens bolag.
Detta mšjliggšrs av ABL 7 kap 1 och2 ¤¤ som fastslŒr att ett dotterbolag inte fŒr
teckna eller fšrvŠrva aktier i moderbolaget.34 Om mŒlbolaget fšrvŠrvar mer Šn 50
procent av ršsterna i fienden uppstŒr en koncern, ABL 1 kap 5 ¤, vilket omšjliggšr
fšr fienden att fortsŠtta kšpa aktier. De aktier fienden redan kšpt mŒste avyttras
inom tre Œr. Pacman-strategin blir sŒledes en kamp mellan bolagen om vem som
fšrst fšrvŠrvar ršstmajoritet i det andra bolaget.
3.3.2 •terkšp av aktier
Ett svenskt aktiebolag fŒr inte Šga aktier i sig sjŠlv, ABL 7 kap 1 ¤. Inom kort
kommer dock aktiebolag eventuellt kunna kšpa egna aktier.35 DŒ kommer de kunna
kšpa aktier upp till 10 % av ršsterna. Bolaget fŒr inte sŠlja de kšpta aktierna fšrrŠn
efter tre mŒnader. FrŠmsta anledningen till lagŠndringen Šr fšr att underlŠtta fšr
fšretag att kšpa upp fšretag genom att betala med sina egna aktier.36 Men det skulle
ocksŒ kunna anvŠndas vid fšrsvar mot fientliga uppkšp. MŒlbolaget kan genom att
kšpa aktier hšja kursen pŒ sina egna aktier och dŠrmed fšrdyra fšr kšparen. Men om
mŒlbolaget behŒller aktierna Šr ju den fientlige kšparen indirekt Šgare Šven till
dessa. DŠrfšr bšr mŒlbolaget sŠlja dessa sŒ fort som mšjligt. Detta gšrs lŠmpligast
till en lojal part. Eftersom denna fšrsŠljning kan ske fšrst efter tre mŒnader blir
strategin ett vŒgspel.
En annan nackdel med detta fšrsvar Šr att pŒ en eventuell bolagsstŠmma fŒr inte
mŒlbolaget ršsta fšr aktierna de fšrvŠrvat, ABL 9 kap 4 ¤, och de švriga aktierna fŒr
dŠrigenom mer inflytande i bolaget. En fientlig kšpare som redan kommit šver en
avsevŠrd post i mŒlbolaget erhŒller dŠrmed enklare kontroll šver bolaget.
3.3.3 Golden parachute
Golden parachute Šr avtal mellan fšretaget och personer i dess hšgsta ledning.
Avtalet innebŠr att personerna i ledningen fŒr stora ersŠttningar om fšretaget blir
uppkšpt och ledningen blir utbytt. Detta ska fŒ till fšljd att den fientlige kšparen
avstŒr ifrŒn kšpet dŒ detta blir alltfšr dyrt. I ett stort bšrsbolag torde det inte vara
34

FŠllman A., MotŒtgŠrder vid fšretagsfšrvŠrv, s 80
Ursprungligen skulle dessa regler bšrjat gŠlla vid halvŒrsskiftet 1999, men de har blivit uppskjutna.
Eventuellt kommer de att bšrja gŠlla 1 mars 2000.
36
Idag krŠvs nyemission, vilket tar tid eftersom det krŠver bolagsstŠmmobeslut.
35

19

mšjligt att ge sŒ stora avgŒngsvederlag sŒ att det pŒverkar bolaget negativt i nŒgon
stšrre utstrŠckning. Konstruerar bolaget en sŒdan fallskŠrm blir denna sannolikt
ogiltig enligt likhetsprincipen i ABL 8 kap 13 ¤.
3.3.4 Korsvist Šgande
En Šgarstruktur som var vŠldigt vanlig tidigare i Sverige var det s k korsvisa
Šgandet. Detta innebŠr att tvŒ bolag Šger en stor post i varandra, ofta en
majoritetspost. Detta Šgande fŒr som konsekvens att fšretagsledningarna i de bŒda
bolagen fŒr stort inflytande.37 Vanligen kan ett korsŠgande infšras relativt snabbt, i
normalfallet kan ledningarna i bolagen besluta om detta.38 Under nittiotalet har dock
flera av de stšrsta korsvisa Šgandet avvecklats i Sverige.39 Detta beror frŠmst pŒ den
renodlingstrend som skett i svenska bolag under nittiotalet.
3.3.5 Fullmakt
Kontroll šver bolagsstŠmman erhŒlls genom ršstmajoritet. Denna majoritet kan
grundas pŒ antingen ett direkt aktieŠgande eller genom att Šgaren till aktierna
utfŠrdar en fullmakt till nŒgon annan. BŒde den fientlige kšparen och mŒlbolaget
kan genom att erhŒlla fullmakter ta kontroll pŒ stŠmman. MŒlbolagets syfte kan
antingen vara att hindra kšparen att fŒ kontroll av bolaget, eller att infšra nŒgon typ
av fšrsvar som krŠver beslut av bolagsstŠmman. Enligt ABL 9 kap 3 ¤ gŠller en
fullmakt i hšgst ett Œr, och den kan Šven Œterkallas nŠr som helst. Detta gšr att denna
fšrsvarsŒtgŠrd inte Šr speciellt kraftfull, och anvŠnds inte heller speciellt mycket i
Sverige.40 Fullmakter fŒr inte samlas in pŒ bolagets bekostnad, ABL 9 kap 3 ¤, utan
kostnaden mŒste bŠras av t ex en aktieŠgare.
3.3.6 Crown jewel
Crown jewel-taktiken innebŠr att mŒlbolaget gšr sig av med sina viktigaste
tillgŒngar, eller snarare de tillgŒngar den fientlige kšparen Šr ute efter. Ofta
efterstrŠvar mŒlbolaget en šverenskommelse dŠr det ges mšjlighet att kšpa tillbaka
tillgŒngen dŒ den fientlige kšparen dragit sig undan.41 Enligt ABL 8 kap 3 ¤ kan
styrelsen besluta om en sŒdan fšrsŠljning. €r dock fšrsŠljningen extraordinŠr eller
gšr att verksamhetsfšremŒlet inte kan uppfyllas skall styrelsen hŠnskjuta frŒgan till
bolagsstŠmman.42
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Ett mŒlbolag av konglomeratskaraktŠr Šr sŠrskilt utsatt fšr uppkšp dŠr kšparen vill
stycka bolaget och sŠlja ut delarna. Ovan gjorda redogšrelse av konglomerat, 1.2.2,
visar pŒ att vŠrderingen av konglomeratets alla delverksamheter inte vŠrderas till
vad delarna Šr vŠrda var fšr sig. En kšpare av mŒlbolaget rŠknar dŠrfšr vid en
styckning att tjŠna mellanskillnaden. Fšr ett sŒdant mŒlbolag Šr crown jeweltaktiken synnerligt effektiv.
3.3.7 Emission av aktier
Genom nyemission kan en fientlig kšpares aktieinnehav i moderbolaget spŠdas ut.
Detta Šr samma effekt som erhŒlles genom poison pills. Fšr att inte den fientlige
kšparen skall fŒ fšrvŠrva aktier krŠvs en riktad emission. Ett sŒdant beslut krŠver tvŒ
tredjedelars majoritet pŒ bolagsstŠmman avseende sŒvŠl ršster som fšretrŠdda aktier,
ABL 4 kap 2 ¤. Den person som emissionen riktas emot bšr vara en pŒlitlig person.
Denna strategi Šr ibland ett led i uppbyggandet av ett korsvist Šgande.43
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4 BolagsstŠmman
BolagsstŠmman Šr det hšgsta bolagsorgan inom aktiebolaget.44 Den har kompetens
att i princip besluta om allt som angŒr bolaget.45 BolagsstŠmman fŒr dock inte fatta
beslut som innebŠr en brottslig handling. FrŠmst beslutar den om sŒdant som ršr
bolaget internt, och bolagsstŠmman saknar mšjlighet att fšretrŠda bolaget gentemot
tredje man. BolagsstŠmman Šr vid Šndring av bolagsordningen ensambeslutande.
PŒ bolagsstŠmman utšvar aktieŠgarna sin rŠtt att fatta beslut angŒende bolaget. Varje
sammankomst av aktieŠgare rŠknas inte som en bolagsstŠmma. En bolagsstŠmma
mŒste vara utlyst i behšrig ordning. Har den inte blivit det kan ŠndŒ bolagsstŠmma
fšreligga om samtliga aktieŠgare Šr nŠrvarande och Šr eniga att hŒlla stŠmma..46
Detta Šr dock ingen realistisk situation i ett bšrsbolag.
Vanligen fattar stŠmman beslut med absolut majoritet, t ex 9 kap 28 ¤ ABL, dvs mer
Šn hŠlften av de avgivna ršsterna. Att ršsterna skall vara avgivna betyder att
nŠrvarande aktieŠgare som inte ršstat inte rŠknas med. Vid val Šr den som fŒtt de
flesta ršsterna vald, 9 kap 29 ¤ ABL, s k relativ majoritet. Med kvalificerad
majoritet avses de fall dŒ det krŠvs mer Šn absolut majoritet. Vid viktiga beslut som
pŒverkar bolaget mycket, eller dŠr risken Šr sŠrskilt stor att majoriteten missbrukar
sin makt har minoriteten givits ett sŠrskilt skydd. Vid dessa mŒste majoriteten uppnŒ
kvalificerad majoritet. Hur hšgt kraven stŠlls pŒ majoriteten varierar i lagen. Vid
t ex beslut om nyemission, nedsŠttning av aktiekapitalet, beslut om fusion, krŠvs att
det bitrŠtts av tvŒ tredjedelar av sŒvŠl de avgivna ršsterna sŒvŠl som de vid stŠmman
fšretrŠdda aktierna. Vid Šndring av bolagsordning krŠvs i normalfallet samma
kvalificerade majoritet som ovan nŠmnts. Fšr beslut som innebŠr att redan utgivna
aktiers rŠtt i bolaget fšrŠndras krŠvs att det bitrŠtts av samtliga nŠrvarande aktier vid
stŠmman samt att dessa representerar nio tiondelar av samtliga aktier. I fall
bolagsordningen skall Šndras i avseende att antalet aktier en aktieŠgare ska fŒ ršsta
fšr vid bolagsstŠmma skall begrŠnsas krŠvs tvŒ tredjedelar av de avgivna ršsterna
samt nio tiondelar av de vid bolagsstŠmman fšretrŠdda aktierna.
Ett stŠmmobeslut som gŒr emot bolagsordningen Šr ogiltigt. Ett beslut som dŠremot
Šr i enlighet med en ogiltig bolagsordningsbestŠmmelse, men som inte blivit
klandrad, Šr giltigt.
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En majoritetsŠgare erhŒller kontroll av aktiebolaget, dels genom att han kan fatta
beslut direkt pŒ stŠmman, dels genom att han tillsŠtter en lojal styrelse som i sin tur
tillsŠtter en lojal VD och dŠrigenom Šven kontrollerar det lšpande arbetet i bolaget.
Eftersom de flesta svenska bšrsbolag har en majoritetsŠgare blir besluten pŒ
stŠmman endast en formellt beslut, eftersom det egentliga beslutet redan Šr fattat hos
majoritetsŠgaren.

4.1 Extra bolagsstŠmma
PŒ en ordinarie bolagsstŠmma skall vissa obligatoriska Šrenden behandlas, ABL 9
kap 7 ¤.47 …vriga bolagsstŠmmor som hŒlls Šr extra bolagsstŠmmor. AktieŠgare till
minst en tiondel av aktierna kan skriftligen begŠra att extra stŠmma skall hŒllas. En
extra bolagsstŠmma kan fatta samma beslut som en ordinarie. Dock kan
vinstutdelning endast beslutas av ordinarie stŠmma.48
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5 Bolagsordningen
Vid bildandet av ett aktiebolag skall fšrslag till bolagsordning upprŠttas och
fšrslaget skall ingŒ i stiftelseurkunden, ABL 2 kap 1-3 ¤¤. PŒ den konstituerande
stŠmman kommer detta fšrslag att bli bolagets gŠllande bolagsordning om inte nŒgot
Šndringsfšrslag vŠcks.
Fšr att Šndra bolagsordningen efter bolaget bildats krŠvs beslut pŒ bolagsstŠmman.
Enligt huvudregeln krŠvs fšr Šndring att beslutet fattas av tvŒ tredjedelars majoritet
av sŒvŠl de avgivna ršsterna som de vid bolagsstŠmman fšretrŠdda aktierna, ABL 9
kap 30 ¤. I vissa fall krŠver lagen stšrre majoritet. Vid Šndring av bolagsordningen
avseende aktieŠgarnas rŠtt till bolagets vinst, infšrande av hembud, eller att
rŠttsfšrhŒllandet mellan aktierna Šndras krŠvs att beslutet bitrŠtts av samtliga
nŠrvarande vid bolagsstŠmman och att dessa tillsammans fšretrŠder minst nio
tiondelar av samtliga aktier i bolaget, ABL 9 kap 31 ¤. Vid Šndring av
bolagsordningen avseende att ršstbegrŠnsningar49 fšr aktieŠgarna krŠvs att beslutet
bitrŠtts av tvŒ tredjedelar av de avgivna ršsterna och nio tiondelar av de vid
bolagsstŠmman fšretrŠdda aktierna, ABL 9 kap 32 ¤.
En bolagsordning Šr ett aktiebolags stadgar. Den innehŒller bestŠmmelser om
bolagets verksamhet och organisation. InnehŒllet kan delas upp i tvŒ kategorier,
obligatoriska och fakultativa.

5.1 Obligatoriska
I ABL 2 kap 4 ¤ anges de bestŠmmelser som en bolagsordning mŒste innehŒlla, de
obligatoriska bestŠmmelserna, och ofta innehŒller bolagsordningar endast detta.
Dessa bestŠmmelser ršr i huvudsak rent formella frŒgor. Aktiebolagslagens
upprŠkning av de obligatoriska bestŠmmelserna Šr uttšmmande.
Lagstiftaren har givit bolaget ett visst utrymme att besluta om utformningen fšr flera
av dessa bestŠmmelser. Hur bolagen vŠljer att utforma sin bolagsordning kan fŒ
inverkan pŒ bolagets mšjlighet att fšrsvara sig mot fientliga angrepp. Att fšretaget
har sitt aktiekapital bestŠmt till minimi-/maximibelopp Šr viktigt eftersom det
pŒverkar hur snabbt bolaget skall kunna gšra nyemission. €r aktiekapitalet bestŠmt
till ett absolut belopp mŒste bolagsstŠmman fšrst Šndra bolagsordningen. Dels tar
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detta tid, dels kanske inte erforderlig majoritet uppnŒs pŒ bolagsstŠmman fšr
Šndringen.50

5.2 Fakultativa
Utšver de obligatoriska uppgifterna kan andra bestŠmmelser infšras i en
bolagsordning. Dessa sk fakultativa bestŠmmelser Šr mšjliga att infšra i
bolagsordningen om de ej strider mot aktiebolagslagen, annan lag eller fšrfattning
eller grunderna fšr aktiebolagslagen.51 Fakultativa bestŠmmelser bšr infšras endast
dŒ sŠrskilda skŠl fšreligger.52 Men bolagsstŠmman bšr ha en lŒngtgŒende rŠtt att
besluta om bolagsordningens innehŒll. NŠr innehŒllet registreras hos PRV gšrs en
undersškning om detta Šr lagenlig, ABL 18 kap 4 ¤. €r det ej det kommer
registrering att vŠgras. Flera av aktiebolagslagens bestŠmmelser Šr dispositiva och
kan ŒsidosŠttas genom regleringar i bolagsordningen. Exempelvis kan enligt 3 kap 1
¤ ABL undantag gšras frŒn aktiers lika rŠtt i bolaget. Olika aktieslag kan infšras,
vanligen med ršstvŠrdesskillnader. Andra skillnader mellan aktieslagen kan vara
rŠtten till bolagets tillgŒngar och vinst. Ingen aktie fŒr dock beršvas rŠtten att delta
pŒ bolagsstŠmman, utšva ršstrŠtt, utfŠrda fullmakt till bolagsstŠmma, eller rŠtten att
klandra stŠmmobeslut.53
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6 Shark repellents
En form av fšrsvarsŒtgŠrder som infšrs innan ett bud lŠggs Šr de som skrivs in i
mŒlbolagets bolagsordning, s k Óshark repellentsÓ. Termen syftar pŒ s k
fšretagshajar som kšper upp bolag. •tgŠrden skall hŒlla dessa hajar borta sŒ att de
aldrig gŒr till angrepp. Liksom de ovan nŠmnda fšrsvarsŒtgŠrderna har shark
repellents till stor del utarbetats i USA. Det amerikanska rŠttslŠget skiljer sig pŒ en
viktig punkt frŒn den svenska. I USA finns bŒde the charter och by-laws, dessa
motsvarar den svenska bolagsordningen. The charter, kallas ocksŒ fšr the certificate
of incorporation, ingŒr uppgifter om bolagets namn, verksamhetsfšremŒl, sŠte mm.
By-laws ingŒr regler om bolagsstŠmman, ledningens plikter, antalet utgivna aktier.54
€ndring av the charter krŠver beslut av aktieŠgarna, medan by-laws kan Šndras av
ledningen pŒ egen hand. Detta medfšr att i USA kan sŒledes shark repellents infšras
mycket fortare Šn i Sverige. I Sverige krŠver sŒledes dessa fšrsvarsŒtgŠrder
lŒngsiktig planering.
Ett shark repellent fšrsvar omšjliggšr oftast inte helt ett kšp av mŒlbolaget men gšr
det betydligt svŒrare. Klausulerna kan infšras i bolagsordningen dŒ bolaget bildas,
eller senare dŒ behovet finns. Mest realistiskt Šr att klausulerna finns med frŒn
bšrjan, frŠmst p g a att majoritetskraven fšr att infšra klausulerna Šr sŒ strŠnga. Att
infšra dem dŒ en fientlig kšpare redan dykt upp Šr i det nŠrmaste omšjligt. Dels har
kšparen antagligen redan kšpt en post och kan hindra att beslutet fattas, dels tar det
sŒ lŒng tid att kalla till bolagsstŠmma att kšparen har mšjlighet att fŒ majoriteten av
aktierna i bolaget.

Fientligt bolag

Kšpa
aktierna

Kontroll stŠmma/bolag
FŒ till
stŒnd
stŠmma

Kunna
ršsta

FŒ
erforderlig
majoritet

Figur 1 Modell šver Shark repellent-fšrsvar

Ett shark repellentsfšrsvar kan antingen inrikta sig pŒ att fšrsvŒra fšr kšparbolaget
att fšrvŠrva aktier Ð 1, eller fšr att denne fŒ kontroll pŒ stŠmman Ð 2.
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6.1 FšrsvŒra fšrvŠrv av aktier
6.1.1 Hembud
Huvudregeln Šr att en aktie skall fritt kunna šverlŒtas och fšrvŠrvas. Som ovan
nŠmnts finns dock mšjligheten att i bolagsordningen begrŠnsa denna mšjlighet. I
ABL 3 kap 3 ¤ ges mšjlighet fšr att pŒverka till vem aktier sŠljs. Lagtexten
benŠmner detta fšrbehŒll som lšsningsfšrbehŒll, medan i doktrinen anvŠnds Šven
termen hembud.
Majoritetskravet som stŠmman mŒste uppfylla fšr att kunna infšra ett
lšsningsfšrbehŒll Šr att samtliga pŒ stŠmman stšdjer fšrslaget samt att dessa
fšretrŠder minst 9/10 av samtliga aktier i bolaget, ABL 9 kap 31 ¤. Denna
majoritetsnivŒ kan inte sŠnkas.
Ett lšsningsfšrbehŒll mŒste ange vilka som Šr lšsningsberŠttigade, och den ordning,
i vilken lšsningsrŠtten tillkommer de lšsningsberŠttigade inbšrdes. Utšver detta Šr
det mšjligt att Šven infšra andra bestŠmmelser angŒende lšsningsfšrbehŒllet, med
den begrŠnsning som gŠller fšr alla fakultativa bolagsordningsbestŠmmelser.
Vanligt Šr att bestŠmmelser om lšsenpriset storlek tas med, eftersom detta annars Šr
ett vanligt tvisteŠmne.
6.1.1.1 Faktorer som utlšser hembud
Typen av fŒng:
Alla transaktioner som innebŠr att aktie švergŒr till ny Šgare omfattas som
huvudregel av ett lšsningsfšrbehŒll. Ofta undantas dock familjerŠttsliga fŒng, sŒsom
bodelning, arv och testamente.
Vilka vŠrdepapper:
Ett lšsningsfšrbehŒll kan avse alla aktierna i ett bolag, visst aktieslag eller vissa
bestŠmda aktier. Dock torde inte ett fšrbehŒll kunna avse endast aktier en viss
person innehar, och som gŠller endast sŒ lŠnge denne innehar dem.55
Det anses fšlja av lagen att lšsningsrŠtt ocksŒ ges vid fšrsŠljning av del- och
teckningsrŠtter, dŠremot inte vid konvertering av konvertibelt skuldebrev och vid
skuldebrev fšrenade med optionsrŠtt.56 LšsningsfšrbehŒllet i bolagsordningen kan
dock utformas sŒ att dessa vŠrdepapper omfattas.
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Vem kšparen Šr:
Huvudregeln enligt lagen Šr att varje šverlŒtelse omfattas av hembud, fšljaktligen
omfattas varje kšpare av skyldigheten att hembjuda den kšpta aktien. I
bolagsordningen kan dock kšparkategorier undantas, detta kan gšras sŒ lŒngt sŒ att
alla Šr undantagna frŒn hembudet, utan en viss namngiven person.57 Ofta undantas
alla bolagets aktieŠgare eller aktieŠgarna till ett visst aktieslag. Det faktum att en
namngiven person kan utpekas gšr hembudet till ett starkt fšrsvar. €nnu mer
ŠndamŒlsenligt torde vara att lŒta hembud intrŠda fšr en person som uppnŒtt viss
Šgarandel i bolaget, exempelvis 20 %. Denna procentgrŠns mŒste givetvis ta hŠnsyn
till nŠr faktisk kontroll erhŒlls i bolaget. Om faktisk kontroll erhŒlls redan vid 18 %
Šr fšrsvaret rŠtt svagt.
6.1.1.2 Vilka Šr lšsningsberŠttigade
De lšsningsberŠttigade behšver inte vara aktieŠgare, eller kan vara aktieŠgare av ett
visst aktieslag som har rŠtt att lšsa aktier i detta aktieslag. Dock anses det vara
tveksamt om en bestŠmmelse som ger styrelsen rŠtt att utse lšsningsberŠttigad kan
godtas, i vart fall dŒ inte vilka som Šr lšsningsberŠttigade klart anges. 58 NŠr bolaget
sjŠlv i framtiden fŒr fšrvŠrva egna aktier kan bolaget vara den som Šr
lšsningsberŠttigad.
6.1.1.3 Hur gŒr lšsen till
Vid fšrvŠrv som omfattas av lšsningsfšrbehŒllet Šr fšrvŠrvaren skyldig att anmŠla
fšrvŠrvet till bolagets styrelse och hembjuda aktien. Detta gšr att de
lšsningsberŠttigade vet vem fšrvŠrvaren Šr och dŠrmed huruvida de behšver kšpa
aktierna eller vidta nŒgon annan fšrsvarsŒtgŠrd. Den tidsfrist som rŠtten att lšsa
aktierna gŠller under kan hšgst vara tvŒ mŒnader frŒn att styrelsen fick anmŠlan om
hembudet. Den lšsningsberŠttigade kan nŠr som helst under inlšsningsfšrfarandet
avbryta inlšsen. FšrvŠrvaren har inte samma mšjlighet att avstŒ frŒn sitt kšp. Om
fšrvŠrvaren ej hembjuder aktierna kan talan fšras om att ŒlŠgga fšrvŠrvaren att
hembjuda aktierna. Talan kan fšras av bolaget eller nŒgon lšsningsberŠttigad.
De lšsningsberŠttigades inbšrdes rŠtt till aktierna mŒste framgŒ av bolagsordningen.
Vanliga fšrdelningsgrunder Šr lottning, proportionell tilldelning till deras tidigare
innehav eller jŠmn fšrdelning. Det pris som de lšsningsberŠttigade skall betala Šr
aktiernas verkliga vŠrde. Detta Šr dŒ aktierna inte Šr marknadsnoterade svŒrt att
avgšra, dŠrfšr sŠtts ofta lšsenbeloppet till den kšpesumma som fšrvŠrvaren skulle
ha erlagt. De lšsningsberŠttigade kan som huvudregel inte vŠlja att bara lšsa en viss
del av de hembjudna aktierna utan mŒste lšsa allihopa, dock kan i bolagsordningen
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fšreskriva annat. I en fšrsvarssituation rŠcker det att fšrvŠrva sŒ mŒnga aktier sŒ att
inte kšparen fŒr kontroll šver bolagsstŠmman.
Innan lšsningsrŠtten begagnats kan den som fšrvŠrvat aktien inte ršsta fšr aktien pŒ
bolagsstŠmman, ABL 3 kap 3 ¤ 5 st. Inte heller sŠljaren eller de lšsningsberŠttigade
kan ršsta fšr aktien. Som ovan nŠmnts har de lšsningsberŠttigade som hšgst tvŒ
mŒnader pŒ sig att lšsa aktierna, under hela denna tid blir dŠrfšr aktien passiviserad.
Om tvist uppstŒr angŒende hembudet blir aktien passiviserad under hela tvisten, som
kan pŒgŒ i flera Œr. AktiebolagskommittŽn anser att denna passiviseringseffekt inte
Šr šnskvŠrd och fšreslŒr att det av fšrbehŒllet skall framgŒ vem som skall kunna
utšva ršstrŠtten under tiden, men Šnnu finns inget krav pŒ detta.59 Fšr mŒlbolaget i
en fšrsvarssituation Šr det givetvis positivt att aktierna blir passiviserade. Men det
kan ocksŒ intrŠffa att mŒlbolaget har vid ett fientligt bud redan en stor del av
aktierna passiviserade. Och om en fientlig kšpare dŒ kommer šver andra aktier i
mŒlbolaget erhŒller denne lŠttare kontroll šver bolagsstŠmman. DŠrfšr bšr
mŒlbolaget ange i bolagsordningen vem som fŒr ršsta fšr aktierna under tiden.
6.1.1.4 BšrsrŠttsliga krav
Kravet pŒ en aktie som Šr registrerad vid Stockholms fondbšrs Šr att den skall vara
fritt šverlŒtbar.60 Detta krav gšr att ett bolag inte kan ha inregistrerade aktier belagda
med hembud. Men eftersom ett bolag med flera aktieslag kan ju det fšreskriva att
endast ett visst aktieslag vara belagt med hembud och inte inregistrera detta
aktieslag. Detta Šr ett upplŠgg som Skanska har gjort.61 Deras ršststarka A-aktier62 Šr
onoterade och har hembud. PŒ Skanskas bolagsstŠmma 1999 infšrdes dock en
fšrsvagning av detta fšrsvar i bolagsordningen. A-aktieŠgare kan numera begŠra att
deras A-aktier skall omvandlas till B-aktier, s k konvertibla aktier. De aktier som
omvandlas kan sŠljas utan att behšvas hembjudas.63
6.1.1.5 Avslutande analys
Aktie belagda med hembud anses fŒ en lŠgre vŠrdering Šn de utan, och fšr en
befintlig aktieŠgare Šr detta sŒledes nŒgot negativt. NŠr denne sŠljer sina aktier har
han heller ingen mšjlighet att helt vŠlja vem som slutligen erhšll aktierna.
Ett lšsningsfšrbehŒll infšrs fšr att de lšsningsberŠttigade skall kunna kontrollera
vilka som skall bli aktieŠgare. PŒ sŒ sŠtt kan ošnskade aktieŠgare undvikas och
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kontroll kan Šven ske av redan befintliga aktieŠgare sŒ att ej maktbalansen Šndras i
fšretaget. SŠttet de lšsningsberŠttigade fšrhindrar ett fientligt fšretagsfšrvŠrv pŒ Šr
att sjŠlva kšpa aktierna. Detta kan i ett stort bšrsbolag krŠva vŠldigt stora summor,
och har de lšsningsberŠttigade inte rŒd kan de heller inte fšrhindra en ošnskad att fŒ
kšpa aktierna. Utšver denna kontroll ger lšsningsfšrbehŒllet den effekten att de
aktier som omfattas kan under en tid bli passiviserade, nŒgot som givetvis švriga
aktieŠgare kan utnyttja. Dock kan effekten bli att stŠmman inte Šr beslutsfšr i de fall
dŠr majoritetskravet Šr an viss andel av samtliga aktier i bolaget. NŒgot som man
mŒste ha i Œtanke vid infšrande av olika ršstningskrav i bolagsordningen.
6.1.2 Fšrkšps- och samtyckesklausuler
En fšrkšpsklausul skiljer sig frŒn hembudet pŒ den punkten att aktien skall
hembjuda aktien innan šverlŒtelse sker. Det Šr helt klart att fšrkšpsklausuler Šr
fšrbjudet enligt aktiebolagslagen.64 DŠremot resonerar aktiebolagskommittŽn om
inte det vore lŠmpligt att tillŒta fšrkšpsklausuler.65 Detta fšreslogs gŠlla bŒde fšr
privata och publika aktiebolag. Fšrdelen med fšrkšpsklausul Šr att inte aktiens ršst
blir passiviserad och att kšparen inte svŠvar i osŠkerhet om kšpet skall gŒ igenom.
En samtyckesklausul Šr en bestŠmmelse om att det krŠvs bolagets medgivande innan
aktiešverlŒtelse fŒr ske. Aktiebolagsutredningen fšreslog att sŒdana bestŠmmelser
skulle tillŒtas, men flera instanser framfšrde kritik.66 Framfšrallt Šr det risken fšr
maktmissbruk som framhŒlls i kritiken. AktiebolagskommittŽn fšreslog pŒ nytt 1997
att privata aktiebolag skulle fŒ ta in ett samtyckesfšrbehŒll i bolagsordningen.
Samtyckesklausuler skulle innebŠra ett mycket starkt fšrsvar.
6.1.3 Budplikt
NBK har, som ovan nŠmnts, i sin rekommendation om offentliga erbjudanden ett
krav pŒ den som genom fšrvŠrv uppnŒr mer Šn 40 procent av totala antalet ršster i
bolaget skall lŠmna ett offentligt erbjudande pŒ samtliga švriga aktier. Budplikt
hindrar egentligen inte en fšrvŠrvare som vill kšpa hela mŒlbolaget, utan bara sŠttet
denne gŒr tillvŠga pŒ. DŠremot ger den ett skydd emot en kšpare som endast vill
fšrvŠrva en kontrollpost i mŒlbolaget. NivŒn dŒ budplikt intrŠder bšr dŠrfšr
šverensstŠmma med nivŒn dŒ en Šgare fŒr kontroll šver bolaget.
Innan NBK infšrde denna regel 1999 fanns inget krav pŒ budplikt. DŠrfšr ansŒg en
del bšrsbolag att behovet fanns att infšra budplikt i sin bolagsordning. Dels fšr att
skydda minoriteten men ocksŒ fšr att skydda bolaget mot fientligt uppkšp.67 Sandvik
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som var det fšrsta bolaget pŒ bšrsen att infšra budplikt i bolagsordningen.
BestŠmmelsen i bolagsordningen stadgar att:68
-

-

Budplikt intrŠder nŠr ršstetalet fšr samtliga aktier uppnŒtt eller
šverstiger nŒgot av grŠnsvŠrdena 33 1/3 eller 50 % av det totala
ršstetalet.
FšrvŠrvspriset blir det hšgsta av snittkursen pŒ bšrsen de senaste
fem dagarna eller genomsnittspriset pŒ de aktier fšrvŠrvaren kšpt i
bolaget

Bolagen Skanska och Perstorp har infšrt i stort sett likadana bestŠmmelser i sina
bolagsordningar.
Ett av syftena med budplikt Šr sŒledes att skydda minoriteten dŒ fšretaget fŒr en
storŠgare. Tanken Šr att denne har mšjlighet att pŒverka och Šndra bolaget sŒ mycket
att minoriteten skall fŒ mšjlighet att lŠmna bolaget. Samt att minoriteten har rŠtt att
fŒ del i den kontrollpremie fšrvŠrvaren Šr beredd att betala fšr att fŒ kontroll šver
mŒlbolaget. Urwitz anser att detta Šr skenargument. Anledningen Šr istŠllet att
fšretagsledningen vill skydda bolaget och sig sjŠlva ifrŒn fientliga švertaganden.69
Enligt ABL 3 kap 2 ¤ skall aktien vara fritt šverlŒtbar. Vilken aktieŠgare som helst
skall fŒ sŠlja sina aktier till vem som helst. Eventuella undantag frŒn denna regel
mŒste framgŒ av lag och det enda undantaget Šr hembudet. AktiebolagskommittŽns
ordfšrande, Bo Svensson, anser dŠrfšr att det Šr tveksamt om budplikt Šr fšrenligt
med ABL 3 kap 2 ¤.70 Den som fšrvŠrvar aktier sŒ att nivŒn till budplikt passeras
kan inte sŠgas ha fšrvŠrvat dessa aktier fritt, utan de tillkommer dŒ fšrpliktelse att
fšrvŠrva ytterligare aktier.
AktiemarknadsnŠmnden, AMN, gjorde ett uttalande huruvida Sandviks budplikt var
fšrenlig med god aktiemarknadssed.71 NŠmnden uttalade sig inte om huruvida
bestŠmmelsen Šr fšrenlig med aktiebolagslagen. NŠmnden ansŒg att budplikten Šr
fšrenlig med god sed pŒ aktiemarknaden. Trots att de anser budplikten har negativa
konsekvenser fšr bŒde bolaget och dess aktieŠgare. Det verkar som om AMN frŠmst
uttalat sig fšr att fŒ till stŒnd en debatt, och dŠrefter gšra ett principiellt uttalande.
NŒgot sŒdant uttalande har inte kommit. UtgŒngspunkten mŒste dŠrfšr vara att
uppfattningen hos AMN fortfarande Šr att det Šr fšrenligt med god sed pŒ
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aktiemarknaden. Detta antagande stšds ytterligare av att NBK infšrt budplikt i sin
rekommendation.
6.1.4 TvŒngsinlšsen
TvŒngsinlšsen Šr nŒgot som pŒminner om budplikt i vissa aspekter. TvŒngsinlšsen
innebŠr att en aktieŠgare som Šger mer Šn nio tiondelar av aktierna med mer Šn nio
tiondelar i ett bolag har rŠtt att lšsa in ŒterstŒende aktier frŒn švriga aktieŠgare, ABL
14 kap 31 ¤. Detta motsvaras av en skyldighet att dŒ nŒgon av dessa aktieŠgare
begŠr det mŒste denne lšsa in aktierna.
Ett mŠrkligt fšrhŒllande Šr att tvŒngsinlšsen inte omfattar utlŠndska rŠttssubjekt.72
Dessa kan inte pŒkalla inlšsen, och inte heller kvarstŒende aktieŠgare. Detta Šr dock
i uppenbar strid mot Romfšrdragets artikel 6.73 I en situation dŒ ett utlŠndskt subjekt
inte vill kšpa mer Šn 90 % gynnas detta jŠmfšrt med ett svenskt bolag. Vill dŠremot
det utlŠndska bolaget fšrvŠrva hela mŒlbolaget missgynnas det. I bŠgge fallen
riskerar kvarvarande minoritet att missgynnas.74 Av denna anledning bšr infšras i
bolagsordningen att utlŠndska rŠttssubjekt omfattas av tvŒngsinlšsen.
GrŠnsen vid nio tiondelar motiveras av att mŒnga minoritetsrŠttigheter fšrsvinner
vid tio procent. Men mšjlighet finns att sŠnka denna grŠns,75 och dŒ blir
tvŒngsinlšsen vŠldigt likt budplikten. Skillnaden Šr vid tvŒngsinlšsen nŠr en
aktieŠgare ej vŠljer att sŠlja vid ett offentligt erbjudande har denne kvar mšjligheten
att tvŒngsinlšsa aktierna. Vid budplikt gŒr ej detta. €r syftet med fšrsvaret att hindra
att uppkšp sker Šr det inte lŠmpligt att sŠnka nivŒn eftersom kšparen kan inlšsa alla
aktier nŠr denne nŒtt šver nivŒn. €r dŠremot kšparens syfte att endast kšpa en
kontrollpost kan det bli betungande att tvingas kšpa ytterligare aktier. Det Šr dŠrfšr
lŠmpligare att fšreskriva en lŠgre nivŒ vid tvŒngsinlšsen endast vid speciell
hŠndelse, t ex vid ett partiellt offentligt erbjudande.76 Det Šr oklart i vilken
utstrŠckning inlšsen kan gšras beroende av viss hŠndelse. Det bšr vara en konkret
och faststŠllbar hŠndelse.
Ett bolag kan Šven infšra speciella vŠrderingsregler, likt Sandvik vid sin budplikt,
som anger ett vŠrde som aktierna mŒste inlšsas till.77 Om detta pris bestŠms sŒ att det
alltid šverstiger det pris som en kšpare erbjuder vid ett offentligt erbjudande
kommer fŒ att sŠlja vid ett sŒdant erbjudande om de tror att kšparen kommer upp till
72

Pettersson, Balans, nr 4 1995, s 31-33
Nial H. m fl, Svensk associationsrŠtt, s 318
74
Exempelvis riskerar ett bolag med en Šgare som Šger runt 90 % att avregistreras frŒn bšrsen. Detta
beror pŒ att spridningskravet i bšrsens listningskrav inte uppfylls.
75
FŠllman, MotŒtgŠrder vid fšretagsfšrvŠrv, s 69
76
FŠllman, motŒtgŠrder vid fšretagsfšrvŠrv, s 69f
77
Jonsson T., Fšrsvarsmetoder mot fientligs fšretagsfšrvŠrv, s 899
73

32

grŠnsen fšr tvŒngsinlšsen. Om majoriteten av aktieŠgarna resonerar sŒ kommer inte
kšparen erhŒlla kontroll av mŒlbolaget.
6.1.5 Ett slags utlŠnningsfšrbehŒll
Tidigare fanns det s k utlŠnningsfšrbehŒllet. Detta mšjliggjorde fšr fšretag att infšra
i sin bolagsordning en bestŠmmelse om att endast svenska medborgare och fšretag
fick fšrvŠrva aktier. NŠr kapitalmarknaden avreglerades avskaffades denna
mšjlighet fšr fšretag att fšrsvara sig emot utlŠndska fšretagskšpare.
Fšr vissa fšretag finns dock en liknande fšrsvarsmšjlighet kvar. Enligt Lag
(1992:1300) om krigsmateriel kan det tillstŒnd regeringen utfŠrdar fšr tillverkning
av krigsmateriel fšrenas med villkor att endast viss andel av aktierna fŒr Šgas av
utlŠndska rŠttssubjekt, 13 ¤. Regeringen kan Šven stŠlla villkor fšr tillstŒndet om att
styrelsen skall bestŒ av svenska medborgare bosatta i Sverige. Ett sŒdant bolag Šr
SAAB Aero, noterat pŒ fondbšrsens O-lista. SŒdana bolag behšver inte infšra nŒgon
bestŠmmelse i bolagsordningen men fŒr ett fšrsvar som liknar utlŠnningsfšrbehŒllet.

6.2 FšrsvŒra kontroll av bolaget
€ven om ett kšparbolag fšrvŠrvat aktier i mŒlbolaget kan detta fšrsvara sig och gšra
sŒ att kšparbolaget aldrig fŒr nŒgon kontroll av mŒlbolaget, eller sŒ att kontrollen
fšrdršjs.
6.2.1 Generella ršstbegrŠnsningar
6.2.1.1 Differentierad ršstrŠtt
Ett av de vanligaste sŠtten fšr ett bšrsbolag att undvika att bli uppkšpta Šr att ge ut
aktier med olika ršster. Differentierad ršstrŠtt kritiseras av vissa fšr att det ger
Šgarna till de ršststarka aktierna ett stort inflytande šver bolagen utan motsvarande
ekonomiska risk. Dock ger det mšjlighet fšr bolag att skaffa riskkapital utan att
maktfšrhŒllandena fšrskjuts.
Inom ett aktieslag fŒr inte nŒgra skillnader fšrekomma utan bolaget mŒste ge ut flera
aktieslag. Aktier i dessa klasser benŠmns ofta A- och B-aktier o s v. Enligt ABL 3
kap 1 ¤ fŒr ett aktieslag hšgst ha ett ršstvŠrde som šverstiger tio gŒnger det
ršstvŠrde ett annat aktieslag har. Detta medfšr i ett bolag med A-aktier med tio
ršster per aktie och B-aktier med en ršst per aktie, att Šven om A-aktierna endast
representerar tio procent av kapitalet kommer en aktieŠgare som Šger samtliga Aaktier ha majoriteten av ršsterna och dŠrmed kontrollera bolaget. Dock Šr det sŒ,
som ovan nŠmnts, att en minoritet kan blockera vissa beslut i bolaget. SŒ Šven om en
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fientlig kšpare inte fŒr kontrollen šver mŒlbolaget kan denne blockera och dŠrmed
lamslŒ bolaget i viss mŒn.
Innan 1944 Œrs aktiebolagslag var det mšjligt att ha stšrre ršstskillnader mellan
aktieslagen. I bolag dŠr sŒdana skillnader fanns tillŒts dessa skillnader fortfarande.
Och det Šr Šven mšjligt att emittera nya aktier med samma ršstskillnader.78 Som
ovan nŠmndes beror WallenbergsfŠrens makt till stor del pŒ ršstdifferentiering och
flera av ÓderasÓ bolag har en ršst skillnad pŒ 1:1000. Detta ger en oerhšrd stark
kontroll šver bolagen utan att behšva satsa speciellt mycket kapital. Detta Šr en
ordning som kritiserats mycket av andra investerare, framfšrallt utlŠndska, och i
Wallenbergdominerade Elektrolux valde bolagsstŠmman att ÓstŠmpla omÓ Baktierna frŒn en tusendels ršst till en tiondel. Detta frŠmst fšr att ška intresset fšr Baktierna.79 I dag Šr det sŒledes inte mšjligt att starta ett bolag med sŒdan kraftigt
differentierad ršstrŠtt, men det Šr mšjligt att genomfšra en sammanslagning med ett
fšretag som har denna differentiering och pŒ sŒ sŠtt mšjliggšra ett starkt fšrsvar fšr
det nybildade fšretaget.
Det anses vara mšjligt att infšra differentierad ršstrŠtt endast vid vissa frŒgor eller
under vissa fšrutsŠttningar, exempelvis vid ett offentligt erbjudande.80 Vid dessa
tillfŠllen ska visst aktieslag fŒ hšgre eller lŠgre ršstvŠrde. Enligt FŠllman Šr det dock
osŠkert hur lŒngtgŒende dessa villkorsfšrŠndringar fŒr vara och vilka fšrutsŠttningar
fŒr vara.81 BestŠmmelsen liknar konvertibla aktier, se nedan kap 6.2.1.3. Skillnaden
Šr att vid konvertibla aktier Šndras aktiens ršstvŠrde permanent, medan fšr dessa
aktier ŒtergŒr ršstrŠtten till det ursprungliga dŒ fšrutsŠttningarna inte lŠngre
fšreligger.
Ytterligare ett sŠtt att differentiera ršstrŠtten Šr att škad ršstrŠtten vid viss storlek pŒ
aktieinnehav, s k graderad ršstrŠtt.82 En graderad ršstrŠtt sker inte i strid med att
skillnaden mellan aktier inte fŒr vara stšrre Šn tio. Exempelvis kan ett innehav pŒ
fem aktier ge en ršst utšver de enskilda aktiernas ršst. Dock kan den inte utformas
sŒ att den som har fyra aktier helt saknar ršst, eftersom alla aktier mŒste ha ršstrŠtt.
Beroende pŒ hur mŒnga aktieŠgare som har poster som ger extra ršster varierar de
totala ršsterna i bolaget.
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6.2.1.2 InskrŠnkt ršstrŠtt
I ett bolag gŠller som huvudregel att varje aktieŠgare fŒr ršsta fšr det fulla antal
ršster som han Šger eller fšretrŠder, ABL 9 kap 5 ¤. I bolagsordningen kan dock
inskrŠnkningar infšras. Exempelvis kan stadgas att ingen fŒr ršsta med mer Šn en
visst procent av ršsterna pŒ stŠmman, exempelvis fem procent. Det Šr dŠremot inte
mšjligt att endast peka ut en enskild aktieŠgare vars ršststyrka skall begrŠnsas.
Enligt ABL 9 kap 32 ¤ krŠvs tvŒ tredjedelar av ršsterna och nio tiondelar av de
fšretrŠdda aktierna pŒ stŠmman fšr att infšra en sŒdan klausul.
I extremfallet kan stadgas att ingen aktieŠgare fŒr ršsta med mer Šn en ršst. DŒ
skulle tvŒ aktieŠgare som Šger var sin aktie i bolaget vara i majoritet šver en tredje
aktieŠgare som Šger samtliga švriga aktier. Bland bšrsbolag som har inskrŠnkt
ršstrŠtt inskrivet i sina bolagsordningar Šr begrŠnsningen vanligtvis mellan tio till
tjugo procent av ršsterna pŒ stŠmman.
6.2.1.3 Konvertibla aktier
En konvertibel aktie Šr en aktie som tillhšr ett aktieslag men som kan omvandlas till
ett annat aktieslag. I bolagsordningen skall anges hur och under vilka fšrutsŠttningar
aktien skall konverteras, enligt ABL 3 kap 1 ¤. Exempelvis kan bestŠmmas att
konvertering skall ske endast vid ett offentligt erbjudande och att ett aktieslag dŒ
fšrvandlas till ett annat med lŠgre ršstvŠrde. Konverteringen kan ske automatiskt
eller pŒ begŠran av aktieŠgaren. AktiemarknadsnŠmnden, AMN, har i sitt uttalande
1998:1 uttalat att konvertibla aktier kan vara fšrenligt med god aktiemarknadssed. I
det fallet AMN bedšmde var det frivilligt fšr Šgarna i aktieslaget om de ville
konvertera, och detta faktum var nŒgot som nŠmnden lade stor vikt vid.
En annan variant Šr att fšreskriva i bolagsordningen att vid kšpet av aktien skall
ršstvŠrdet vara lŒgt fšr att stegras efter hand. Detta gynnar sŒledes lŒngsiktiga Šgare
och fšrsvŒrar och fšrdršjer ett fientligt švertagande, sŠrskilt en s k midnight raid.
Det Šr oklart hur lŒngt dessa klausuler fŒr gŒ.83

6.2.2 Specifika ršstbestŠmmelser
I bolagsordningen kan fšreskrivas ršstbestŠmmelser vid specifika hŠndelser och som
fšrsvŒrar ett fientligt švertagande. En fusion skall enligt lag godkŠnnas av
bolagsstŠmman med minst tvŒ tredjedelar av sŒvŠl avgivna ršster som de vid
stŠmman fšretrŠdda aktierna, ABL 14 kap 11 ¤. Detta majoritetskrav kan i
bolagsordningen skŠrpas och dŠrmed fšrsvŒras fusioner. Som ovan nŠmnts Šr det
dock inte speciellt vanligt att fusioner gšrs i Sverige.
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En annan typ av ršstbestŠmmelser gŠller vid val av styrelsen i bolaget. Styrelsen
vŠljs med relativ majoritet, d v s den som fŒtt flest ršster blir vald. Det gŒr inte att i
bolagsordningen att skŠrpa detta krav eftersom dŒ riskeras att ingen blir vald.
DŠremot kan beslutas att visst aktieslag utser viss ledamot och att denne endast kan
avsŠttas av detta aktieslag, s k class voting.
DŠrutšver kan fšreskrivas att annan Šn aktieŠgare kan utse styrelseledamšter. I
publika bolag kan dessa utomstŒende endast utse mindre Šn hŠlften av
styrelseledamšterna, ABL 8 kap 6 ¤. Det Šr vanligt att minoriteten hŠrigenom ges
rŠtt att utse en ledamot, s k minoritetsrepresentant. Enligt Kedner och Roos kan inte
VD utses att vŠlja styrelseledamšter eftersom detta torde strida mot
ansvarsfšrdelningen mellan bolagsorganen.84 Av lag fšljer att inte heller styrelsen
eller en styrelseledamot kan utse styrelseledamšter, ABL 8 kap 6 ¤. Ett fšrsvar som
bestŒr av en kombination av class voting och att utomstŒende utser ledamšter utgšr
ett vŠldigt starkt fšrsvar.
Ett sŠtt att fšrdršja kšparens mšjlighet att utse styrelsen Šr s k staggered board.
Detta innebŠr att styrelsen vŠljs successivt. Enligt lag kan mandattiden fšr en
ledamot hšgst uppgŒ till fyra Œr, ABL 8 kap 10 ¤. Genom staggered board fŒr
kontrollerar inte den fientlige kšparen styrelsen fšrrŠn samtliga ledamšters
mandatperioder gŒtt ut. Givetvis kan kšparen avsŠtta styrelsen och detta krŠvs enligt
lag hŠlften av ršsterna pŒ stŠmman. DŠrfšr Šr det lŠmpligt att Šven infšra en
bestŠmmelse om att det krŠvs stšrre ršstkrav fšr att avsŠtta sittande styrelse. Enligt
lag krŠvs det endast enkel majoritet, ABL 8 kap 11 ¤. AktiebolagskommittŽn
fšreslog dock att sŒdana bestŠmmelser inte skulle vara mšjliga i publika bolag.85 De
ansŒg att vid ett Šgarskifte Šr det naturligt att styrelsen fŒr gŒ direkt om den nye
Šgaren sŒ vill. KommittŽns Œsikter har inte Šnnu pŒverkat lagstiftningen.
Styrelseledamšter som utsetts av annan Šn bolagsstŠmman, eller genom s k class
voting, avsŠtts av desamma.
Kumulativ ršstning innebŠr att en minoritetsŠgare fŒr utse det antal
styrelseledamšter som svara mot Šgarens ršstandel pŒ stŠmman. BestŒr styrelsen av
sex personer och minoritetsŠgaren har en tredjedel av ršsterna pŒ stŠmman fŒr han
utse en tredjedel av styrelsen, d v s tvŒ ledamšter. Minoriteten kan samla sina krafter
fšr att ršsta fram sin kandidat. Detta kan innebŠra ett fšrsvŒrande fšr en fientlig
kšpare att fŒ helt kontroll šver styrelsen, men det kan ocksŒ innebŠra att denne fŒr
inflytande i styrelsen trots minoritetsstŠllning pŒ bolagsstŠmman.
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I bolagsordningen kan stadgas att visst beslut pŒ stŠmman mŒste fattas av tvŒ
stŠmmor i rad. Detta Šr inte mšjligt att infšra ifrŒga om entledigande av
styrelseledamot. DŠremot Šr det mšjligt infšra en sŒdan bestŠmmelse fšr Šndring av
bolagsordningen. Eftersom det redan frŒn bšrjan Šr hšga majoritetskrav fšr att Šndra
bolagsordningen medfšr en sŒdan bestŠmmelse att bolagsordningen blir vŠldigt svŒr
att Šndra. Dessutom Šr det ju mšjligt att skŠrpa majoritetskravet fšr att Šndra
bolagsordningen Šnnu mer.

6.3 …vriga bestŠmmelser i bolagsordningen
Enligt NBK/oe gŠller att vid ett offentligt bud fŒr styrelsen i mŒlbolaget inte vidta
nŒgon ŒtgŠrd som Šventyrar budet. Fšr att styrelsen skall fŒ agera krŠvs att
bolagsstŠmman fattar beslut om det. I bolagsordningen kan infšras bestŠmmelser att
styrelsen alltid har rŠtt att vid ett offentligt bud vidta fšrsvarsŒtgŠrder som faller
inom deras kompetens.86
I bolagsordningen kan infšras bestŠmmelse om att bolaget skall likvideras vid viss
hŠndelse eller tidpunkt. De hŠndelser som skall utlšsa likvidationen mŒste vara
tydligt definierade, exempelvis ett offentligt bud, eller endast dŒ det offentliga budet
Šr fšr lŒgt. I det sistnŠmnda fallet mŒste noga bestŠmmas nŠr ett bud Šr fšr lŒgt,
lŠmpligt relateras budet till bolagets bšrsvŠrde eller egna kapital. Genom denna
klausul tvingas en fientlig kšpare lŠgga bud šver en viss nivŒ, eller att
šverhuvudtaget inte lŠgga nŒgot bud.
I bolagsordningen kan fšreskrivas att vid kontantemission skall visst aktieslag ha
rŠtt att teckna aktier i detta aktieslag och att švriga aktieŠgare endast skall ha
sekundŠr fšretrŠdesrŠtt, d v s fŒ teckna šverblivna aktier innan de erbjuds andra Šn
aktieŠgarna. Eftersom det inte finns nŒgot krav att nyemissionen skall avse alla
aktieslag kan ett aktieslag stŠrka sin position i bolaget. Men det torde vara
otillbšrlig, enligt generalklausulen i ABL 9 kap 37 ¤, att i stor utstrŠckning bara
emittera aktier av visst slag, sŒ att švriga aktieslag fŒr allt mindre ršst- och
kapitalandel i fšretaget.
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7 Analys av minoritetsskyddet vid shark repellents
Majoriteten i ett bolag fattar, som ovan nŠmnts, de flesta beslut pŒ stŠmman. T ex
vŠljer en majoritet med 50 procent av ršsterna pŒ stŠmman styrelsen, som i sin tur
utser en ÓlojalÓ verkstŠllande direktšren.87 Att aktiebolaget styrs av majoriteten
mšjliggšr att ett bolag kan styras effektivt och att fšretaget fŒr en stabil kontroll.
Men det skapar Šven en grund fšr en intressekonflikt mellan majoriteten och
minoriteten, som ligger i att majoriteten kan missbruka sin stŠllning och fatta beslut
som gynnar dem sjŠlva men som missgynnar bolaget och dŠrmed švriga
aktieŠgare.88 En viktig del av aktiebolagslagen Šr dŠrfšr att ge minoriteten skydd
emot majoritetens makt och dŠrigenom skapa ett sunt investerarklimat dŠr Šven smŒ
aktšrer vŒgar satsa pengar i ett aktiebolag. Ett fšr starkt minoritetsskydd kan dock fŒ
den effekten att minoriteten obstruerar och lamslŒr verksamheten i bolaget,
exempelvis gŒr emot beslut som skulle varit positiva fšr bolaget men som av nŒgon
anledning ej Šr det fšr minoriteten.89 Eftersom det Šr mšjligt att stŠrka
minoritetsskyddet i bolagsordningen Šr det av vikt fšr bolaget, dŒ det infšr shark
repellents, att ta hŠnsyn till de problem lagstiftaren noterat vid infšrandet av det
lagliga skyddet.
Om en bestŠmmelse i bolagsordningen inte uttryckligen fšrbjuds av ABL
uppkommer frŒgan om begrŠnsningens materiella innehŒll kan anses skŠligt. Dess
innehŒll mŒste sŒledes šverensstŠmma med minoritetsskyddet, exempelvis
likhetsprincipen, som finns i exempelvis ABL. Det anses i doktrin vara svŒrt att
bedšma huruvida en bestŠmmelse strider mot aktiebolagslagen eller dess grunder.90
Praxis pŒ omrŒdet Šr begrŠnsad, detta torde till stor del bero pŒ att PRV granskar
bolagsordningen vid registreringen. Den praxis PRV utarbetat Šr inte kartlagd. I det
fšljande skall jag utreda i vilken mŒn minoritetsskyddet begrŠnsar bolagets
mšjligheter till fšrsvarsŒtgŠrder i bolagsordningen.
Med minoritetsskydd avses allt som reglerar och begrŠnsar majoritetens och
bolagsstŠmmans maktutšvning i ett aktiebolag. Minoriteten skall inte ses som en
bestŠmd grupp utan de aktieŠgare ett bestŠmt beslut gŒr emot. I majoriteten dŠremot
ingŒr alltid kontrollaktieŠgaren. I aktiebolagslagen ingŒr en mŠngd regler som kan
ses som minoritetsskyddsregler. NŒgra Šr uttalade minoritetsskyddregler medan
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andra endast har vissa aspekter av minoritetsskydd i sig. FrŠmst ligger skyddet i att
majoriteten Šr fšrhindrad av att fatta vissa beslut, s k negativa rŠttigheter. De
negativa rŠttigheterna bestŒr i att majoriteten mŒste fatta beslut i enlighet med lag
och bolagsordning, framfšrallt behandla alla aktieŠgare lika. Minoritetsskyddet
bestŒr Šven i en rŠtt att bli informerad om vad som hŠnder i bolaget, aktiens
fšrvaltningsrŠtt och rŠtten att sŠlja aktien, s k positiva rŠttigheter. Vidare kan en
minoritet av viss storlek, oftast 10%, i vissa fall ha mšjligheter att fatta vissa beslut
pŒ stŠmman och hindra majoriteten att fatta andra.

7.1 Negativa rŠttigheter
7.1.1 Majoriteten skall fšlja bolagsordningen
StŠmmans beslut mŒste šverensstŠmma med lag, bolagsordning och goda seder. Ett
bolagsstŠmmobeslut Šr dock bara i uppenbara fall ogiltiga fšr att det strider mot
goda seder.91
En begrŠnsning av stŠmmans beslutanderŠtt Šr att beslutet skall vara i enlighet med
verksamhetsfšremŒlet och bolagets syfte i bolagsordningen. Ett bolags syfte Šr oftast
att gŒ med vinst. Beslut som gŒr emot detta Šr ogiltiga. Tolkningen av vad som
innefattas av verksamhetsfšremŒlet och syftet mŒste vara flexibelt. Dels fšr att
samhŠllsutvecklingen92 kan gšra att stadgandet inte Šr lika ŠndamŒlsenligt lŠngre,
dels mŒste mindre avvikelser kunna tillŒtas. SŒledes Šr inte varje beslut som kan
medfšra fšrlust eller gŒ emot bolagets verksamhetsfšremŒl ogiltigt utan endast om
beslutet uppenbarligen strider mot bolagets verksamhetsfšremŒl eller syfte. Ofta Šr
det svŒrt att se vilka effekter ett specifikt beslut fŒr, och ett bolags ekonomiska
resultat beror ju pŒ en rad faktorer som i mŒnga fall ligger utanfšr bolaget.
Det faktum att shark repellents i mŒnga fall pŒverkar bšrskursen negativt, som ovan
nŠmnts, Šr inte nŒgot som gŒr emot bolagets syfte. VŠrderingen av bolagets aktier pŒ
bšrsen pŒverkar ju inte bolagets vinst. DŠremot om ett fšrsvar syftar till att behŒlla
en uppenbarligen fšrlustbringande ršrelse blir fšrsvaret indirekt ogiltigt. Ett bolag
fŒr t ex inte av hŠnsyn till de anstŠllda ŒsidosŠtta bolagets syfte Ð att gŒ med vinst.
Utan en fšrlustbringande ršrelse skall lŠggas ned om det Šr tydligt att den aldrig
kommer att gŒ med vinst. Och om nŒgon vill fšrvŠrva denna ršrelse skall inte ett
bolag kunna fšrsvara sig emot detta.
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7.1.1.1 Avtalsaspekter av bolagsordningen
Bolagsordningen kan ses som ett avtal mellan aktieŠgarna. Det kan hŠvdas att den
som kšper aktier i ett bolag Šven godkŠnner innehŒllet i bolagsordningen, och
eftersom bolagsordningar Šr offentliga kan kšparen inte heller Œberopa god tro. I
Danmark har hšgsta domstolen i UfR 1985 s 183 ogillat en talan frŒn en aktieŠgare
som kšpte aktier i ett bolag med vetskap om dess restriktiva utdelningspolitik. Talan
gŠllde s k utsvŠltning, och ogillades pŒ den grunden att kšparen hade vetskap om
fšrhŒllandet. Avgšrandet har kritiserats sŒtillvida att vetskap inte kan jŠmstŠllas med
samtycke.93 I Sverige Šr aktiebolagslagen inte dispositiv pŒ alla punkter, och
minoritetsskyddet Šr en sŒdan punkt. SŒ det torde vara mšjligt trots vetskap kunna
klandra innehŒllet i en bolagsordning, men ur ren avtalsrŠttslig synvinkel pŒverkar
insikten i bolagets fšrhŒllanden bedšmningen. Och i det fallet bolagets fšrhŒllanden
Šndras genom ett stŠmmobeslut och pŒverkar befintliga aktieŠgare negativt torde det
vara lŠttare att klandra Šn om fšrhŒllandena varit ofšrŠndrade fšr aktieŠgarna.
Eftersom i det fšrsta fallet hade inte aktieŠgarna nŒgon vetskap om bolagets Šndrade
fšrhŒllanden.
I 1975 Œr aktiebolagsutredning uttalades att 36 ¤ AvtL kan tillŠmpas pŒ
bolagsordningen. Dock ansŒg utredningen att minoritetsskyddet var i de flesta fall
tillrŠckligt starkt i aktiebolagslagen. FrŠmst skulle 36 ¤ AvtL kunna jŠmka en
bolagsordning som framstŒr oskŠlig p g a Šndrade fšrhŒllanden. Vid en analys enligt
avtalslagen bedšms bolagsordningen utifrŒn den som helhet, och švriga klausuler
kan vŠga upp en mindre bra klausul. Eventuella aktieŠgaravtal kan ocksŒ vŠga in
eftersom dessa kan stŠrka eller fšrsvaga en aktieŠgares stŠllning och en svagare part
Šr skyddsvŠrd enligt 36 ¤ AvtL.

7.1.2 Likhetsprincipen och generalklausulerna
Likhetsprincipen Šr en gammal associationsrŠttslig princip till skydd fšr minoriteten.
Innebšrden av likhetsprincipen Šr att alla aktier skall behandlas lika av
bolagsorganen - bolagsstŠmma, styrelse, och VD. D v s principen gŠller internt och
ŒlŠgger dŠrfšr inga skyldigheter fšr tredje man och inte heller nŒgra rŠttigheter.94
Utšver likhetsprincipen anses Šven bolagsorganen vara skyldiga att handla lojalt mot
minoriteten.95 Denna šverlappar i stora delar likhetsprincipen men den torde ocksŒ
innebŠra en allmŠn plikt att ta tillvara minoritetens intressen framfšr majoritetens.
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En mŠngd stadganden i aktiebolagslagen kan ses som utflšden av likhetsprincipen.
Det tydligaste finns i 3 kap 1 ¤ ABL som stadgar att alla aktier har lika rŠtt i bolaget,
sŒvida inte undantag kan gšras enligt andra stycket. Utšver denna paragraf kan
generalklausulerna i ABL 8 kap 34 ¤ och 9 kap 37 ¤ ses som ett utflšde av
principen. Enligt dessa fŒr ingen aktieŠgare eller nŒgon annan otillbšrligt gynnas pŒ
bekostnad av bolaget eller annan aktieŠgare. Dessa tvŒ paragrafer kan Šven tillŠmpas
pŒ fšrhŒllanden utanfšr aktieŠgarkretsen.
Likhetsprincipen i 3 kap 1 ¤ ABL innebŠr att alla aktier skall ha lika rŠtt i bolaget.
Av detta fšljer inte att alla aktieŠgare skall behandlas lika. T ex vid utdelning skall
inte alla aktieŠgare fŒ lika stor utdelning men vŠl alla aktier.96 I mŒnga andra fall Šr
dock aktieŠgarnas och aktiernas rŠttigheter sŒ nŠra sammanlŠnkade att en distinktion
inte Šr nšdvŠndig att dra dem emellan.
ABL 3 kap 1 ¤ ger bolagsstŠmman mšjlighet att infšra vissa bestŠmmelser i
bolagsordningen som innebŠr avsteg frŒn likhetsprincipen. Aktieslag kan skapas
som ger olika rŠtt till bolagets tillgŒngar eller vinst, olika fšretrŠdesrŠtt vid škning
av aktiekapitalet, eller olika ršstrŠtt. Av paragrafen fšljer ocksŒ att inga andra
skillnader Šn de i paragrafen upprŠknade Šr tillŒtna. Har ett tillŒtet avsteg gjorts frŒn
likhetsprincipen i vissa frŒgor gŠller ŠndŒ denna sŒtillvida att behandlingen av
aktieŠgarna skall ske utifrŒn de i bolagsordningen angivna fšrhŒllanden. Skall dessa
fšrhŒllanden Šndras krŠvs sŠrskilda pluralitetsregler, ABL 9 kap 31 ¤.
I doktrin diskuteras om likhetsprincipen Šr lagfŠst eller endast Šr en allmŠn
rŠttsprincip. Rodhe anser att likhetsprincipen Šr en allmŠn associationsrŠttslig
rŠttsprincip, och att generalklausulerna skall ses som ett komplement i fall
likhetsprincipen inte ger ett tillrŠckligt skydd fšr minoriteten.97 Generalklausulerna
ger alltsŒ skydd dŒ ett beslut formellt Šr i enlighet med likhetsprincipen, men ŠndŒ Šr
att anse som otillbšrligt. €ven Nial och Johansson anser att likhetsprincipen ej ger
skydd dŒ ett beslut formellt behandlar aktieŠgarna lika, men i realiteten innebŠr en
olik behandling av aktieŠgarna.98 Bergstršm anser att generalklausulerna
konsumerar likhetsprincipen p g a att konkreta lagregler gŠller fšre allmŠnna
rŠttsprinciper.99 Det mŒste dock anses vara en skillnad emellan att alla skall
behandlas lika och att ingen skall behandlas otillbšrligt. I och fšr sig kan en olik
behandling vara otillbšrlig, men den behšver inte alltid vara det. Jag anser att de
bŒda principerna šverlappar varandra i mŒnga fall men beršr delvis olika omrŒden.
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Om bolaget gynnar tredje man faller detta utanfšr likhetsprincipen, men kan
omfattas av generalklausulerna. Vidare krŠvs det fšr brott mot likhetsprincipen att
olik behandling verkligen intrŠffat medan fšr att generalklausulerna skall vara
tillŠmpliga endast att beslutet ÓkanÓ innebŠra otillbšrlighet. Generalklausulen
skyddar aktieŠgarna mot otillbšrlig behandling, medan likhetsprincipen endast ser
till fšrhŒllandet mellan aktierna. Och trots att likabehandling mellan aktier sker kan
en aktieŠgare bli otillbšrligt behandlad av bolaget.
7.1.2.1 Otillbšrlighet
DŒ en bolagsordning gšr ett avsteg ifrŒn likhetsprincipen bedšms detta utifrŒn
generalklausulen i ABL 9 kap 37 ¤. Denna hindrar stŠmman frŒn att besluta om
sŒdant som kan ge otillbšrliga fšrdelar fšr aktieŠgare eller annan till nackdel fšr
bolaget eller annan aktieŠgare. Den beslutande majoriteten pŒ stŠmman behšver inte
vara uppsŒtligt illojala, utan stadgandet Šr objektivt i detta avseende och ser endast
till effekten. Den otillbšrliga effekten behšver inte ha uppstŒtt utan varje beslut som
typiskt sett kan ge denna effekt trŠffas av paragrafen, detta fšljer av ordalydelsen
Ósom kanÓ. Detta innebŠr Šven att beslutet kan klandras redan dŒ stŠmman fattat
beslutet, medan fšr 3 kap 1 ¤ ABL krŠvs att en olik behandling faktiskt uppstŒtt. Fšr
en fientlig kšpare Šr detta av betydelse eftersom tiden Šr en viktig faktor fšr ett
švertagande.
Otillbšrlighetsrekvisitet i ABL 9 kap 37 ¤ innebŠr att endast ŒtgŠrder av viss dignitet
omfattas av paragrafen. Minoriteten mŒste dŠrfšr tŒla viss olŠgenhet. T ex vid
ekonomiska effekter mŒste en aktieŠgares fšrdel i relation till andra Šgares nackdel
nŒ upp till en viss nivŒ fšr att anses vara otillbšrligt. T ex kan en nyemission endast
avse ett aktieslag och dŠrmed minskar švriga aktieslags Šgardel i bolaget. Men sŒ
lŠnge som teckningskursen Šr lika med marknadsvŠrdet anses detta inte vara
otillbšrligt. Vad gŠller utdelningen frŒn bolaget tillŒts šverhuvudtaget ingen
avvikelse inom ett aktieslag.100 Fšr att sŒdan avvikelse skall vara mšjlig krŠvs det
samtycke frŒn den som drabbas negativt.
En bestŠmmelse i bolagsordningen Šr ett permanent undantag ifrŒn likhetsprincipen
och denna klausul gŠller under hela bolagets bestŒnd eller tills den Šndras. Och en
sŒdan klausuls ekonomiska effekt mŒste ju dŠrfšr bedšmas utifrŒn ett lŒngt
tidsperspektiv och dŠrmed blir mŒnga klausuler som innebŠr ekonomisk olikhet i
bolagsordning av sŒdan dignitet att den bedšms som otillbšrlig.
€ven andra faktorer Šn ekonomiska pŒverkar bedšmningen om ett beslut Šr
otillbšrligt. Enligt den Šldre aktiebolagslagen ansŒgs beslut fattade med kvalificerad
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majoritet ej kunna angripas av generalklausulen.101 Numera anses pluralitetsreglerna
i mŒnga fall innebŠra ett tillrŠckligt skydd men att beslutet kan angripas. Dock nŠr
beslutet stšds av en stor majoritet bšr grŠnsen fšr otillbšrlighet sŠttas hšgre. En
klausul i bolagsordningen som i sig stadgar ett hšgt krav pŒ majoritet fšr att
klausulen skall aktiveras skulle dŠrfšr lŠttare kunna accepteras Šn om endast lŠgre
majoritet krŠvs eller att klausulen aktiveras automatiskt.
I fšreningsrŠtten har HD i fallet NJA 1977 s 393 uttalat att inga medlemmar fŒr
behandlas olika om inte detta Šr motiverat av sakliga skŠl. Fallet gŠllde en fšrening
som uteslutit en medlem som brutit mot stadgarna. Den olika behandlingen bestod i
att andra medlemmar gjort samma sak och inte blivit uteslutna. Detta var inte
mšjligt att gšra enligt HD. Huruvida detta resonemang kan anvŠndas i bolagsrŠtten
Šr oklart. Klart Šr att om sakliga skŠl fšreligger Šr det inte otillbšrligt att behandla
aktieŠgarna olika. En nŠrstŒende frŒga till detta Šr huruvida ett bolags praxis av
bestŠmmelser i bolagsordningen kan pŒverka tolkningen av bolagsordningen. I en
ideell fšrening tillmŠtte HD i NJA 1987 s 394 en stor betydelse av fšreningens
tillŠmpning av dess stadgar nŠr dessa skulle tolkas.
Vissa hŠvdar att en likhetsprincip tillŠmpad helt utan undantag skulle skapa flera
problem i aktiebolaget, och i flera fall gšra minoriteten en bjšrntjŠnst. 3 kap 1 ¤
ABL bšr alltsŒ inte tolkas ordagrant. Argument har framfšrts att fšr att avvŠrja en
allvarlig kris i bolaget Šr sakligt motiverat skŠl till avsteg ifrŒn likhetsprincipen.
€ven argument har framfšrts om att en olika behandling gynnar alla aktieŠgare men
innebŠr en stšrre fšrdel fšr vissa skall anses sakligt motiverat. I propositionen till
aktiebolagslagen stŒr det att fšretagsekonomiskt riktiga och fšrsvarbara beslut och
som Šr i bolagets intresse inte Šr otillbšrliga, Šven om beslutet skulle strida mot
likhetsprincipen.102 Enligt Rodhe Šr detta en orimlig stŒndpunkt. Fšr det fšrsta
saknar fšretagsekonomin normer, och fšr det andra faller en konflikt emellan
aktieŠgarna utanfšr begreppet Ói bolagets intresseÓ.103 AktiebolagskommittŽn
instŠmmer i Rodhes kritik.104 Bergstršm anser dŠremot att det inte Šr nŒgra problem
att definiera vad som Šr fšretagsekonomiskt riktigt. Och likhetsprincipen bšr vika
fšr vinstmaximeringsprincipen.105 I praxis har domstolen ocksŒ tagit hŠnsyn till
fšretagsekonomiska skŠl i bedšmningen. I NJA 1967 s 313 hade en bolagsstŠmma
fattat ett beslut i strid mot bolagets verksamhetsmŒl. Domstolen bedšmde att
handlandet var fšretagsekonomiskt riktigt, men ogiltigfšrklarade beslutet ŠndŒ. I
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Skrinet ansŒgs nŒgra transaktioner inte strida mot likhetsprincipen dŒ dessa var
fšretagsekonomiskt riktiga. Transaktionerna avsŒg fšrsŠljning av aktier i ett
dotterbolag till Skrinets VD som Šven var aktieŠgare i Skrinet.106
De flesta aktiebolags syfte Šr att maximera sin vinst. €garna som satsat sina pengar
har gjort det fšr att fŒ sŒ hšg avkastning som mšjligt. Beslut som tas i ett aktiebolag
i enlighet med syftet borde i de flesta fall inte anses som otillbšrliga.
BolagsstŠmmans beslut skall utvŠrderas med avseende pŒ det resultat beslutet fŒr pŒ
fšretagets vinst, och som framrŠknas enligt gŠllande redovisningsnormer. I det
enskilda fallet kan det dock vara svŒrt att se hur resultatet pŒverkats av ett beslut,
och ett beslut som fšrst pŒverkar resultatet positivt kan efter en tid vŠndas till en
negativ pŒverkan. Skulle samma ekonomiska resultat kunna uppnŒs utan att
likhetsprincipen ŒsidosŠtts mŒste beslutet dŠr principen ŒsidosŠtts anses vara
otillbšrligt. Oftast krŠvs att en viss tid gŒtt innan ett beslut kan utvŠrderas ur
fšretagsekonomisk synvinkel. Men som generalklausulen Šr utformad sŒ att beslutet
kan angripas redan nŠr det fattats. Jag anser att uppenbart fšretagsekonomiska
positiva beslut bšr kunna tas fastŠn de innebŠr ett avsteg ifrŒn likhetsprincipen, men
att detta alltid mŒste avvŠgas emot den nackdel det innebŠr, eller kan innebŠra fšr
minoriteten. Och i de flesta fall kan inte den ekonomiska effekten faststŠllas och dŒ
bšr likhetsprincipen vŠga tyngre.
€r ett fientligt uppkšp en ekonomisk kris och som kan avvŠrjas genom shark
repellents? GenomgŒngen ovan av mšjliga klausuler i bolagsordningen visar att det
Šr Šgarnas fšrhandlingspositioner som frŠmst pŒverkas av klausulerna, den fientlige
kšparens position fšrsvagas och andras stŠrks. SŒledes Šr det i de flesta fall ingen
ekonomisk kris fšr bolaget som avvŠrjs genom fšrsvarsŒtgŠrderna. Och dŠrmed Šr
inte ŒtgŠrden i bolagets intresse, d v s samtliga aktieŠgares intresse. Men situationen
skulle kunna uppstŒ dŠr ett fšrsvar genom bolagsordningen faktiskt hjŠlper bolaget
ur en ekonomisk kris, exempelvis att bolaget undgŒr att bli nedlagt, och dŒ kan
fšrsvaret bryta mot likhetsprincipen och ŠndŒ vara tillŒten eftersom det inte Šr
otillbšrligt. Men Šven om det under vissa omstŠndigheter Šr tillŒtet finns ju
bestŠmmelsen kvar Šven efter krisen Šr avvŠrjd och kan dŒ vara ogiltig. Eftersom det
rŠcker att klausulen ÓkanÓ vara otillbšrlig Šr det lŠmpligare att pŒ bolagsstŠmman
fatta ett beslut som endast ršr en specifik ŒtgŠrd fšr att komma tillrŠtta med den
ekonomiska krisen Šn att infšra nŒgot i bolagsordningen.
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7.2 Positiva rŠttigheter
7.2.1 FšrvaltningsrŠtt
Positiva rŠttigheter ger sŒledes samtliga aktieŠgarna rŠtt till viss handling. Dels kan
handlingen avse bolaget, dels aktieŠgaren sjŠlv. Fšr aktieŠgaren innebŠr aktiens
fšrvaltningsrŠtt att denne eller ombud fŒr en rad rŠttigheter som kretsar kring
bolagsstŠmman. Varje aktieŠgare har rŠtt att krŠva att ordinarie bolagsstŠmma hŒlls,
rŠtt att krŠva kallelse till bolagsstŠmma, rŠtt deltaga pŒ bolagsstŠmma, rŠtt stŠlla
frŒgor pŒ stŠmman, rŠtt att begŠra omršstning pŒ stŠmman. Dessa rŠttigheter som
tillkommer alla aktieŠgare uttryckligt genom lag kan inte genom bolagsordning
fšrnekas nŒgon aktieŠgare eller aktieslag. Dock kan formaliteterna kring reglerna
utformas pŒ ett sŒdant sŠtt att utšvandet fšrsvŒras. T ex kan fšreskrivas, enligt 9 kap
2 ¤ ABL, att deltagande pŒ stŠmma endast fŒr ske om aktieŠgaren anmŠlt sig i
fšrvŠg. Senaste anmŠlningsdag fŒr inte vara tidigare Šn fem dagar innan
bolagsstŠmman. Fšr stora bolag pŒ bšrsen Šr detta en klausul som fšrenklar det
praktiska arbetet med att anordna bolagsstŠmman, men innebŠr en viss begrŠnsning i
aktieŠgarnas fšrvaltningsrŠtt.

7.2.2 Aktiers fria omsŠttningsbarhet
En grundlŠggande princip inom svensk aktiebolagsrŠtt Šr att aktie skall vara fritt
šverlŒtbar.107 I ABL stadgas detta i 3 kap 2 ¤. Med denna princip avses att bŒde
fšrsŠljning och fšrvŠrv skall kunna ske utan begrŠnsningar. Principen har till
funktion att dels skydda minoriteten, dels att stimulera kapitalfšrsšrjningen i
samhŠllet, och dels kompensera Šgarna fšr att de inte kan trŠda ur bolaget. En
aktieŠgare som vill lŠmna bolaget har ju inte mšjlighet att, som i andra
associationer, begŠra uttrŠde och fŒ tillbaka sitt satsade kapital om inte bolaget
likvideras. DŠrfšr mŒste en aktieŠgare nŠr han vill ha mšjlighet att avyttra sina
aktier, genom fšrsŠljning byte, gŒva eller arv. Av aktiernas fria šverlŒtbarhet fšljer
Šven att ingen aktieŠgare skall tvingas att sŠlja sina aktier. Dessutom krŠvs att vem
som helst skall fritt kunna fšrvŠrva aktier. DŠrfšr Šr det, som ovan nŠmnts, tveksamt
om budplikt i bolagsordningen Šr fšrenligt med svensk bolagsrŠtt. De bšrsbolag som
har en sŒdan i sin bolagsordning riskerar dessutom att bryta mot FFFS 1995:43 1 ¤
som stadgar att noterade aktier skall vara fritt šverlŒtbara.
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7.3 …vriga rŠttigheter
Pluralitetsreglerna Šr som nŠmnts ovan ett minoritetsskydd. Det gŒr inte att fšrsŠmra
dessa regler fšr minoriteten, d v s godkŠnna en mindre majoritet fšr dessa beslut.
DŠremot gŒr det att krŠva stšrre majoriteter vid beslut.108 Hur lŒngt dessa krav kan gŒ
Šr osŠkert. BestŠmmelser i bolagsordningen att samtliga, eller vissa beslut skall tas
enhŠlligt skulle kunna vara oskŠligt och strida mot aktiebolagslagens grunder.
Bolaget skulle riskera att bli fullstŠndigt lamslaget, sŠrskilt ett bšrsbolag. Fšrutom
att det borde ligga i bolagets intresse att sŒ inte sker ligger det Šven i allmŠnhetens.
Minoriteten har rŠtt att fatta vissa beslut i aktiebolaget just i egenskap av minoritet.
Detta kan vara en fšrdel fšr en fientlig kšpare, och innebŠr en begrŠnsning fšr vad
mŒlbolaget kan infšra i sin bolagsordning. Fšr en fientlig kšpare torde den
viktigaste regeln vara rŠtten att pŒkalla extra bolagsstŠmma, ABL 9 kap 8 ¤, och pŒ
denna ta kontrollen šver bolaget. Fšr detta krŠvs att minoriteten uppgŒr till en
tiondel av samtliga aktier i bolaget.
En annan relevant regel vid ett fšrsvar Šr att minoriteten har rŠtt att krŠva viss
utdelning, detta fšr att den fientlige kšparen skall undvika att bli utsvŠlt. Enligt ABL
12 kap 3 ¤ skall bolaget, efter yrkande av tio procent av samtliga aktier i bolaget,
vara tvunget att dela ut halva nettovinsten efter bokslutsdispositioner. Detta kan
dock kringŒs av bolaget genom att i bolagsordningen fšreskriva att stora
bokslutsdispositioner skall gšras.
DŠrutšver har en minoritet som vŠgrat ansvarsfrihet rŠtt vŠcka talan emot
styrelseledamšter och VD. Om detta inte skulle vara tillŒtet skulle ju dessa personer
utan att ha formell kompetens kunna fšrsvara bolaget pŒ ett i sig otillŒtet sŠtt men
detta skulle vara riskfritt eftersom den fientlige kšparen inte skulle kunna vŠcka
talan emot dem.
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8 Avslutning
Shark repellents beršr en rad olika bolagsrŠttsliga problem, men Šven rent
ekonomiska problem. Eftersom fšrekomsten av dem antagligen kommer att ška i
framtiden Šr det viktigt att tŠnkbara klausuler redogšrs fšr och analyseras. I Sverige
finns nŠstan inget juridiskt arbete gjort utifrŒn detta perspektiv. Mitt arbete i den
beskrivande delen har varit att utifrŒn švergripande verk dra egna slutsatser vad som
Šr mšjligt att infšra i en bolagsordning. Som nŠmnts flera gŒnger saknas nŠstan helt
praxis, vilket gjort uppgiften svŒrare. Jag har pekat pŒ vad som Šr osŠkert rŠttslŠge,
och dŠrefter fšrsškt analysera utifrŒn minoritetsskyddet. Arbetet har inte inneburit
nŒgra revolutionerande slutsatser, utan det mŒste Šn en gŒng faststŠllas att huruvida
en bestŠmmelse i bolagsordningen Šr tillŒten mŒste avgšras frŒn fall till fall.
Andra intressanta aspekter att analysera Šr i vilken utstrŠckning i bolagsordningen
kan Šndra kompetensen mellan bolagsorganen. Exempelvis bemyndiga styrelsen
mer makt att vidta fšrsvarsŒtgŠrder. Intressant Šr Šven att analysera ur andra
intressenters Šn aktieŠgares perspektiv, och dŒ utreda hur mycket bolaget fŒr Šndra
sig under dess bestŒnd. Exempelvis om bolagets syfte Šndras frŒn att ha varit att gŒ
med vinst till nŒgot allmŠnnyttigt ŠndamŒl, och vad en lŒngivare kan gšra Œt detta.
Den framtida utvecklingen kommer att innebŠra att fler bšrjar anvŠnda
bolagsordningen som ett instrument fšr att pŒverka bolagets utveckling. I och med
den škade anvŠndningen kommer antagligen fler bolagsordningar pršvas av domstol
och dŠrigenom klargšrs rŠttslŠget alltmer. Harmoniseringen inom EU kan innebŠra
att vissa idag otillŒtna bestŠmmelser tillŒts, men grunden fšr vad som fŒr infšras
kommer antagligen vara den samma.
Nackdelen med denna typ av fšrsvar Šr att det i mŒnga fall ÓslŒr blintÓ. D v s sŒvŠl
fientlig som vŠnlig fšretagsfšrvŠrvare drabbas av fšrsvaret Šven om mŒlbolaget
skulle šnska att det inte drabbade den vŠnlige. HŠrigenom kan bolaget missa viktiga
strukturaffŠrer. I mŒnga branscher idag blir dessa affŠrer allt fler och i mŒnga fall
krŠvs att de sker snabbt fšr att bli framgŒngsrika. Det kan dŠrfšr i mŒnga fall vara
direkt olŠmpligt att infšra ett shark repellent fšrsvar. NŠr det infšrs bšr det gšras
med stor fšrsiktighet och det krŠvs att bolagets situation noga analyserats. Fšr att nŠr
fšrsvaret genomfšrts kommer det att vara svŒrt att ta bort eller Šndra pŒ.
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