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Sammanfattning 
 
Ett offentligt uppköpserbjudande definieras i 1 kap. 2 § 1p. Lag (2006:451) om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) så som ett offentligt erbjudande till 
innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta 
samtliga eller en del av dessa aktier. Innan ett offentligt uppköpserbjudande lämnas vill den 
potentiella budgivaren som regel genomföra en due diligence-undersökning på målbolaget. 
Syftet med denna uppsats är att söka fastslå (1) om det föreligger en skyldighet för målbolaget 
att medge en due diligence-undersökning, (2) under vilka omständigheter denna eventuella 
skyldighet föreligger samt (3) vilka sanktioner som står till buds för aktieägarna då en 
eventuell skyldighet inte efterföljs. I arbetet med uppsatsen har en traditionell rättsdogmatisk 
metod använts. Frågan om styrelsens eventuella skyldighet att medge en due diligence-
undersökning undersöks utifrån både ett aktiebolagsrättsligt och ett aktiemarknadsrättsligt 
perspektiv. Ur ett aktiemarknadsrättsligt perspektiv förutsätts som regel att en due diligence-
undersökning kan och får genomföras. Due diligence-undersökningar är dock inte 
oproblematiska ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. Det finns en risk att den information som 
lämnas ut till budgivaren kan leda till skada för målbolaget. Dessutom kan målbolaget lida 
skada genom de kostnader som uppkommer i samband med en due diligence-undersökning. 
Vad avser frågan om de sanktioner som står till buds för enskilda aktieägare har, utöver 
aktiebolagslagens bestämmelser om skadestånd, eventuell rätt till skadestånd enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer undersökts.  
 
Resultatet av undersökningen är att det föreligger en skyldighet för styrelsen att i vissa fall 
medger en begäran om en due diligence-undersökning. En huvudförutsättning för att så ska 
vara fallet är dock att en sådan undersökning anses ligga i de enskilda aktieägarnas intresse i 
form av ett bud som är mer förmånligt att acceptera än att förkasta. I praktiken är dock denna 
skyldighet i princip osanktionerad.  



 

 2 

Förkortningar 
 
ABL   Aktiebolagslag (2005:551) 
 
AMN   Aktiemarknadsnämnden 
 
Börsreglerna   NASDAQ OMX Stockholm Regelverk för emittenter 
 
HD   Högsta domstolen 
 
KöpL   Köplagen (1990:931) 
 
LUA Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden 

på aktiemarknaden 
 
NBK   Näringslivets Börskommitté 
 
SkL   Skadeståndslagen (1972:207) 
 
Takeover Code  The City Code on Takeovers and Mergers 
 
Takeover-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG 

av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden 
 
Takeover-reglerna NASDAQ OMX Stockholm Regler rörande 

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
 
VpmL   Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Ett offentligt uppköpserbjudande definieras i 1 kap. 2 § 1p. Lag (2006:451) om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) så som ett offentligt erbjudande till 
innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta 
samtliga eller en del av dessa aktier. Offentliga uppköpserbjudanden, eller takeover-
erbjudanden som de fortsättningsvis kommer att benämnas, är ingen ny företeelse. Redan på 
1800-talet antas de första buden skett i USA. Ett antal ”takeover-vågor” har kommit sedan 
dess. Den första takeover-vågen som dokumenterats i Europa ägde rum i Storbritannien på 
1950-talet. Den senaste takeover-vågen inträffade på 1990-talet då bolagsvärden på ca $20 
trillioner omfattades.1 Takeover-erbjudanden är idag en relativt vanlig företeelse även i det 
svenska näringslivet. Under perioden mellan 1990 och 2004 lämnades 341 stycken takeover-
erbjudanden riktade till aktieägare i företag på Stockholmsbörsen. Med andra ord lämnades i 
snitt drygt 20 stycken takeover-erbjudanden varje år.2 
 
Innan ett offentligt uppköpserbjudande lämnas vill den potentiella budgivaren som regel 
genomföra en due diligence-undersökning på målbolaget. Anta att målbolaget i en takeover-
situation endast skulle ha en aktieägare. I detta fall kan budgivaren vända sig till denne med 
en förfrågan om en due diligence-undersökning. Denna förfrågan kan den ensamme 
aktieägaren sedan efter eget huvud välja att medge eller vägra. Eftersom det börsnoterade 
målbolaget kan ha tiotusentals aktieägare föranleder praktiska skäl att den potentiella 
budgivaren istället vänder sig till målbolaget med denna förfrågan. Av denna anledning får 
målbolaget, förvärvsobjektet, själv en viktig roll. Dock är det viktigt att komma ihåg att det 
fortfarande är de enskilda aktieägarna som har att ta ställning till om ett bud ska antas eller 
inte. Den distans som finns till målbolaget kan dock leda till att vissa aktieägare får svårt att 
fatta ett välgrundat beslut. Av denna anledning spelar målbolagets styrelse en viktig roll i 
budprocessen.3 Ett beslut att inte medge en villkorad due diligence-undersökning skulle även 
kunna leda till att en budgivare drar tillbaka sitt bud, vilket får till följd att aktieägarna aldrig 
får tillfälle att ta ställning till budet.  

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Frågan huruvida ett målbolag kan, och under vilka omständigheter ett målbolag får medge en 
due diligence-undersökning har utförligt behandlats i doktrinen.4 Den allmänt rådande 
uppfattningen är att ett målbolag under vissa omständigheter får medge en due diligence-
undersökning. Som exempel kan nämnas punkten II.20 i takeover-reglerna där en sådan 
möjlighet förutsätts. Den följdfråga vilken då kan ställas är om det även förekommer 
situationer där det föreligger en skyldighet för målbolaget att medge en due diligence-
undersökning? Det är med utgångspunkt i denna fråga som uppsatsens syfte, tillika 
frågeställning, utformats. 
 

                                                
1 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 27. 
2 SOU 2005:58, s. 51. 
3 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), Aktieägares 
rättigheter, s. 12. 
4 Se exempelvis Nyström, G., Ohlsson, R., Skog, R., Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden, s. 40 
ff. samt Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 205. 
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Syftet med denna uppsats är att söka fastslå (1) om det föreligger en skyldighet för målbolaget 
att medge en due diligence-undersökning, (2) under vilka omständigheter denna eventuella 
skyldighet föreligger samt (3) vilka sanktioner som står till buds för aktieägarna då en 
eventuell skyldighet inte efterföljs. 
 

1.3 Metod och material 
 
I arbetet med uppsatsen har en traditionell rättsdogmatisk metod använts. Detta innebär att 
arbetet utgår från EG-rättslig och svensk lagstiftning, förarbeten, praxis samt doktrin. 
Majoriteten av det regelverk vilket är av intresse för besvarandet av frågeställningen utgörs 
dock av självreglering. Denna utgörs i första hand av NASDAQ OMX Stockholms Regler 
rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt 
NASDAQ OMX Regelverk för emittenter (börsreglerna). Denna självreglering utgör formellt 
inte rättskällor. Dock utgör dess existens ett krav enligt exempelvis 13 kap. 6 och 8 §§ Lag 
(2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) varför de bör kunna tillmätas rättslig 
legitimitet.  
 
I domstolspraxis finns inget avgörande rörande frågan om målbolagsstyrelsens agerande i 
samband med ett takeover-erbjudande. Av denna anledning har domstolspraxis endast använts 
för att belysa allmänna principer vad avser skadeståndsskyldighet vid ren förmögenhetsskada.  
 
Även om relevant domstolspraxis är i stort obefintlig är uttalanden från 
Aktiemarknadsnämnden betydligt mer förekommande, varför dessa studerats. 
Aktiemarknadsnämnden, vilken utgör en del av Föreningen för god sed på 
värdepappersmarknaden, har till uppgift att avgöra tolknings- och tillämpningsfrågor 
avseende bland annat god sed på aktiemarknaden och takeover-reglerna. Avgöranden från 
Aktiemarknadsnämnden kan förvisso inte tillskrivas lika hög status som domstolsavgöranden, 
men dess avgöranden respekteras av marknadsaktörerna varför de är av stort intresse. 
 
Det huvudsakliga materialet som legat till grund för arbetet är doktrin. Böcker, artiklar och 
kommentarer, vilka förvisso till stor del behandlat andra frågor, har tillsammans skapat en 
god grund för arbetet. Då uppsatsens frågeställningar berör både aktiebolagsrättsliga, 
aktiemarknadsrättsliga och skadeståndsrättsliga områden har litteratur från samtliga dessa 
områden använts.  
 
Vad avser litteratur direkt rörande takeover-frågor är denna sparsam. Den enda författare som 
skrivit ingående om takeovers i Sverige är Stattin.5 Hans bok, ”Takeover – Offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt”, utgör det mest omfattande 
svenska verket rörande takeover-frågor och har använts i uppsatsen i stor utsträckning. Även 
Nyström & Sjömans ”Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar?” i Svernlöv (red) 
”Aktieägarens rättigheter” har använts i relativt stor utsträckning.6 Ytterligare litterära källor 
som legat till grund för arbetet är bland annat Lindskogs ”I gränslandet mellan 
aktiebolagsrätt och börsrätt”, vilken återfinns i af Sandeberg & Sevenius (red.), ”Börsrätt”.7 I 
och med bristen på litteratur samt att författarna i viss mån uttryckt sina personliga, och även 
motstridiga, åsikter har en viss källkritik varit nödvändig vid användningen av deras texter. 
 

                                                
5 Daniel Stattin är docent i civilrätt vid Uppsala universitet med inriktning på aktiebolags- och aktiemarknadsrätt. 
6 Göran Nyström och Erik Sjöman är delägare och advokater på Advokatfirman Vinge. 
7 Stefan Lindskog är justitieråd och tidigare ordförande i advokatsamfundet. 
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I arbetet har även utländsk rätt studerats i viss mån. Då den finska och svenska 
aktiebolagsrätten är mycket lika har finsk lagstiftning och förarbeten undersökts.8 Även om 
finsk aktiebolagsrätt på intet sätt är direkt gällande i Sverige kan det antas att det är möjligt att 
ur denna hämta argument vid tolkning av svensk gällande rätt. 
 
Om terminologi i uppsatsen kan nämnas att istället för ”offentligt uppköpserbjudande”, har 
termen ”takeover” genomgående används då detta är ett väl inarbetat begrepp.9 Dessutom 
kan, så som Stattin påpekar, begreppet uppköp associeras med upphandling vilket kan leda 
läsaren fel.10 För enkelhetens skull betecknas målbolagsstyrelsen i uppsatsen med det kortare 
styrelsen. Skulle någon annan styrelse än målbolagets avses kommer detta anges. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Den situation vilken uppsatsen utgår ifrån är följande; en styrelse för ett börsbolag har 
mottagit en förklaring från en potentiell budgivare att denne överväger att lägga ett bud på 
målbolaget. Den potentielle budgivaren meddelar även att denne vill genomföra en due 
diligence-undersökning av målbolaget innan ett eventuellt bud läggs.  
 
Eftersom uppsatsens frågeställning endast rör målbolagets styrelse och dess agerande har 
vissa avgränsningar varit nödvändiga. Vad avser insiderfrågor och andra frågor rörande 
budgivarens användning av den information denne eventuellt får tillgång till, lämnas dessa 
utanför uppsatsen då de inte är av direkt intresse för besvarandet av frågeställningen. Det 
samma gäller frågor rörande informationsgivning till börsen och borgenärsskyddsaspekter. 
Vad avser frågor rörande likabehandling av aktieägare, styrelsens rekommendation av budet 
samt budgivarens agerande kommer dessa endast behandlas om det motiveras av 
sammanhanget. 
 
Endast offentliga uppköpserbjudanden riktade till svenska aktiemarknadsbolag noterade vid 
Stockholmsbörsen kommer att behandlas i uppsatsen. Anledningen till detta är att det lämnas 
betydligt fler takeover-erbjudanden på Stockholmsbörsen än på de övriga 
marknadsplatserna.11  
 

1.5 Disposition 
 
Inledningsvis behöver påpekas att uppsatsen och dispositionen är utformad utifrån 
förutsättningen att läsaren har en grundläggande förkunskap inom aktiebolagsrätt, 
aktiemarknadsrätt samt skadeståndsrätt. 
 
Aktiemarknadsrätt och aktiebolagsrätt är två discipliner som ligger nära varandra och vilka 
allt som oftast berör frågor av likartad karaktär. Av denna anledning finns det både en 
aktiebolagsrättslig och en aktiemarknadsrättslig dimension som behöver beaktas när frågor 
rörande en aktiebolagsstyrelses eventuella plikter och ansvar i samband med en takeover-
situation ska belysas. Trots den ibland oklara gränsen mellan dessa båda rättsområden har 

                                                
8 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 82. 
9 Trots att detta, enligt Sevenius, är ett exempel på en tilltagande slöhet i fråga om översättning och förklaring av 
inlånade uttryck. Se Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 313. 
10 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 32. 
11 Prop 2005/06:140, s. 36. 
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uppsatsens kapitel, för tydlighetens skull, delats upp i en aktiebolagsrättslig och en 
aktiemarknadsrättslig del där detta varit möjligt. 
 
Uppsatsens två inledande kapitel innehåller en kort genomgång av de regelverk som påverkar 
bedömningen av takeover-frågor samt en redogörelse för termen due diligence och vad denna 
innebär. Därefter följer, i kapitel fyra, en redogörelse för tolkning av de 
aktiemarknadsrättsliga regler som aktualiseras i samband med ett takeover-erbjudande.  
 
I kapitel sex belyses frågan om vad som utgör bolagets, respektive aktieägarnas intresse. I 
samband med bolagets intresse behandlas även stakeholder- och shareholder-teorier. Kapitlet 
innehåller därefter redogörelse för vad som kan anses utgöra aktieägarnas intresse, i såväl ett 
aktiebolagsrättsligt, som ett aktiemarknadsrättsligt perspektiv.  
 
Styrelsens ställning behandlas i kapitel sju. I kapitlet behandlas frågan om styrelsens 
kompetens att fatta beslut om en due diligence-undersökning samt styrelsens lojalitetsplikt i 
förhållande till bolaget och till vilket intresse denna är knuten. Även styrelsens 
aktiemarknadsrättsliga ställning behandlas och i samband med denna undersöks frågan om 
styrelsen, i samband med ett takeover-erbjudande, kan anses ha en lojalitetsplikt direkt mot 
aktieägarna.  
 
I kapitel åtta belyses frågan om styrelsens eventuella skyldighet att medge en due diligence-
undersökning. Kapitlet inleds med ett aktiebolagsrättsligt perspektiv, vilket även innefattar en 
kort redogörelse för rättsläget i finsk rätt. Därefter behandlas frågan ur ett 
aktiemarknadsrättsligt perspektiv.  
 
Frågan huruvida eventuell skyldighet att medge en due diligence-undersökning är 
sanktionerad behandlas i kapitel nio. Kapitlet inleds med en redogörelse för de 
aktiebolagsrättsliga sanktioner som står till buds för en enskild aktieägare. Därefter undersöks 
möjligheten för en enskild aktieägare att föra talan enligt allmänna skadeståndsrättsliga 
principer.  
 
I kapitel tio analyseras resultatet av undersökningen utifrån uppsatsens frågeställning. 
Uppsatsens slutsats redovisas slutligen i kapitel elva. 

2 Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt 
2.1 Aktiebolagsrättslig reglering 
 
Aktiebolaget är en juridisk person. Detta innebär att aktiebolaget kan förvärva rättigheter och 
ikläda sig skyldigheter samt uppträda som part i rättegång. Till skillnad från en fysisk person 
är den juridiska personen endast en tankekonstruktion. Av denna anledning finns det regler i 
Aktiebolagslagen (ABL) vilka styr hur beslut fattas och verkställs i och av den juridiska 
personen. I ett aktiebolags beslutsfattande måste man skilja mellan konstitutionella beslut och 
verksamhetsbeslut. De konstitutionella besluten rör frågor om aktiebolagets existens, hur det 
bildas och består. Verksamhetsbesluten hänför sig till hur företagets verksamhet bedrivs. 
Dessa påverkas inte till sin rättsliga natur av om en verksamhet bedrivs av en fysisk eller en 
juridisk person.12 
 

                                                
12 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 54 ff. 
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I ABL finns inga regler som direkt tar sikte på takeover-erbjudanden.13 Dessutom finns det på 
det hela taget mycket få regler i ABL som rör det faktum att aktiebolaget kan behöva förhålla 
sig till aktiemarknaden. Det finns med andra ord ett tomrum mellan aktiebolagsrättsliga regler 
som rör förhållandet i aktiebolaget, och aktiemarknadsrättsliga regler som rör handeln av 
bolagets aktier. Detta kan, enligt Lindskog, medföra svåra rättsliga överväganden.14  
 

2.2 Aktiemarknadsrättslig reglering 
 
Reglering rörande takeover-erbjudanden finns bland annat i LUA. Denna lag utgör en 
implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 
om uppköpserbjudanden (takeover-direktivet). Takeover-direktivet, och därmed även delar av 
LUA, bygger på den brittiska självregleringen The City Code on Takeovers and Mergers 
(Takeover Code).15 Den aktiemarknadsrättsliga reglering som direkt berör frågan om 
styrelsens agerande och eventuella ansvar vid en begäran om due diligence-undersökning 
utgörs i huvudsak av NASDAQ OMX Stockholms Regler rörande offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna), vilka kompletterar 
lagstiftningen. Denna självreglering är idag förankrad i lag genom 13 kap. 8 § VpmL där det 
stadgas att en börs ska ha regler om offentliga uppköpserbjudanden.  
 
I Sverige var man tidigt ute med att införa självreglering rörande takeover-erbjudanden. 
Näringslivets Börskommitté utfärdade sina första rekommendationer om takeover-
erbjudanden redan 1971. 2003 ändrades beteckningen från rekommendationer till regler. En 
omfattande översyn av reglerna genomfördes under 2009 och implementerades av börsen den 
1 oktober 2009.16 Bundenheten till takeover-reglerna bygger på tre obligatoriska kontraktuella 
bindningar:  
 

1) Budgivaren ska åta sig gentemot börsen att följa reglerna.17  
2) Budgivaren ska åta sig gentemot målbolagsaktieägarna att följa reglerna.18  
3) Målbolaget är genom börsreglerna förpliktigat gentemot börsen att följa börsens regelverk, därmed 

även de delar av takeover-reglerna som rör målbolaget.19  
 
Utöver de tillämpliga regler som finns rörande takeover-erbjudanden är även uttalanden från 
Aktiemarknadsnämnden rörande god sed på aktiemarknaden samt tolkning och tillämpning av 
takeover-reglerna nödvändiga att beakta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Ydén, K., JT nr. 2 2008/09, s. 340. 
14 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 57. 
15 Nyström, G., Ohlsson, R., Skog, R., Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden, s. 10. 
16 Broneus, S., Stattin, D., Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden - Kommentar och 
referenser, s. 18. 
17 2 kap. 1 § LUA. 
18 Punkt II.3 Takeover-reglerna. 
19 Punkt 2.2.18 NASDAQ OMX Stockholm Regelverk för emittenter. 
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3 Due diligence-undersökning i samband med takeover-
erbjudanden 
 

3.1 Historik 
 
Due diligence är ett begrepp som inte direkt kan överföras till svenska eller svensk rätt. 
Begreppet översätts som regel till svenska så som företagsbesiktning. För att förstå 
innebörden av begreppet måste både dess ursprungliga betydelse och moderna användning tas 
i beaktning.20 
 
Termen due diligence har rötter i både romersk och angloamerikansk rätt. I romersk rätt 
utvecklades begreppet diligentia. Detta innebar handlingsregler, eller aktsamhetsnormer, för 
att en individ skulle säga ha handlat i enlighet med sin roll. I princip utgjorde begreppet en 
motsats till begreppet culpa. Därför kunde ett handlande med due diligence även läsas som ett 
handlande i avsaknad av culpa. I engelsk rätt under 1600-talet utgjorde begreppet inte en 
standard med materiellt innehåll utan hänvisade istället till de olika omständigheter som 
förelåg vid tidpunkten för en handling då graden av aktsamhet skulle bestämmas.21 Det är 
dock den amerikanska rätten som påverkat den användning vi har av begreppet i dagens 
Sverige. I amerikansk rätt blev due diligence under 1930-talet synonymt med att exculpera sig 
från ansvar vid värdepapperstransaktioner. Senare har begreppet utvecklats och har idag 
formen av ett allmänt juridiskt begrepp vilket stadgar en generell aktsamhetsnorm vilken ska 
tillämpas i princip i samtliga affärstransaktioner.22 
 

3.2 Begreppet i svensk rätt 
 
I svensk rätt utgör KöpL utgångspunkten för företagsbesiktningen. Enligt Sevenius är 
nämligen köplagen, och dess regler om fel, sannolikt tillämplig på förvärv av aktiebolag och 
andra bolag.23 Huvudregeln vid felbedömning i KöpL finner man i 17 § 3 st. Denna regel 
innebär att säljaren står risken för målföretagets avvikande från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta. Företagsbesiktningen kan därför påverka gränserna mellan säljarens och köparens 
riskzoner. Med andra ord kan sägas att besiktningens köprättsliga betydelse är att omfördela 
risk från säljaren till köparen.24 Due diligence-undersökningar kan förekomma i olika former, 
exempelvis rättlig, finansiell, affärsinriktad due diligence.25 Den huvudsakliga anledningen 
till att en budgivare begär att få genomföra en due diligence-undersökning av målbolaget 
torde alltså vara för att identifiera och värdera risker i målbolaget.26 Det finns därför en risk i 
samband med due diligence-undersökningar att den information som lämnas till budgivaren 
leder till en sänkning av budpremien.27 
 
Due diligence-undersökningar är inte oproblematiska ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. 
Det finns en risk att den information som lämnas ut till budgivaren sprids på olika sätt vilket 
kan leda till skada för målbolaget. Dessutom kan även de kostnader som uppkommer för 

                                                
20 Robert Sevenius, Om "due diligence" - företagsbesiktningens betydelse i svensk rätt, SvJT 2007, s. 499. 
21 A.a., s. 500. 
22 A.a., s. 501. 
23 A.a., s. 502. 
24 A.a., s. 502 ff. 
25 Kersby, S, JT nr. 1 1997/98, s. 143. 
26 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 323. 
27 Ydén, K., JT nr. 2 2008/09, s. 352. 
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målbolaget i form av sammanställande av underlag och avsättning av nyckelpersoners tid i 
samband med en due diligence-undersökning skada bolaget.28 

4 Tolkning och tillämpning av takeover-reglerna 
 
Då den teleologiska metoden har en framträdande position i svensk rätt inleds avsnittet med 
en redogörelse för de ändamål som ligger bakom aktiemarknadsrätten, vilken takeover-
reglerna tillhör. Enligt Broneus & Stattin torde de övergripande ändamål som ligger till grund 
för aktiebolagsrätten, att möjliggöra kapitalackumulation, bedrivande av näringsverksamhet 
med begränsat ansvar samt främjade av välstånd i samhället, i något modifierad form även 
kunna tjäna som utgångspunkt vid utredningen av aktiemarknadsrättsliga frågor.29 I 
samhällets ögon torde det yttersta ändamålet med aktiemarknaden vara att skapa välstånd. 
Detta sker genom att handel med aktier genererar kapital dels till aktiemarknadsbolagen 
genom direkta investeringar, dels till investerare som kan använda sitt överskott till ytterligare 
investeringar eller konsumtion.30 Som ytterligare övergripande ändamål med 
aktiemarknadsrätten, vilka inte gäller i aktiebolagsrätten, kan ses möjligheten till en effektiv 
handel med såväl stora aktieposter som enskilda aktier samt upprätthållande av marknadens 
förtroende. Enligt Stattin bör dock det sistnämnda användas med försiktighet för att inte 
motverka de övriga övergripande ändamålen.31  
 
I preambeln till takeover-direktivet anges de syften som ligger bakom regleringen. Det står 
bland annat: 
 

”(2) Det är nödvändigt att skydda värdepappersinnehavarnas intressen i bolag som lyder under en 
medlemsstats lagstiftning, när dessa bolag är föremål för uppköpserbjudanden eller förändringar av 
kontrollen över dem och åtminstone vissa av värdepapperen i bolagen är upptagna till handel på en reglerad 
marknad i en medlemsstat. 
(3) Det är nödvändigt att i hela gemenskapen skapa klarhet och öppenhet om de rättsliga frågor som måste 
lösas när det gäller uppköpserbjudanden och att förhindra en snedvridning av företagsomstruktureringarna i 
gemenskapen på grund av godtyckliga skillnader i fråga om myndighets- och företagsledningskulturer.” 

 
Bland de syften som återfinns i takeover-direktivets preambel finns således tydliga uttryck för 
investerarskydd (2) och marknadseffektivitet (3). Dessa bör tas hänsyn till för att 
tillämpningen av de regler som utgör implementering av takeover-direktivet sker 
fördragskonformt.32 
 
Det bör här påpekas att den EU-domstolen33 vid tolkning och tillämpning av den EG-rättsliga 
regleringen använder sig av en metod vilken avviker från den svenska.34 Denna teleologiska 
metod är starkt ändamålsorienterad och förhållandevis fri.35 Regler tolkas och tillämpas 
utifrån de avsikter och principer som kan utläsas ur texten, snarare än att sköka efter 
bakomliggande överväganden. Anledningen till detta är att fördragstexter och 

                                                
28 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 210. 
29 Broneus, S., Stattin, D., Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden - Kommentar och 
referenser, s. 19. 
30 A.a., s. 19 f. 
31 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 48. 
32 Broneus, S., Stattin, D., Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden - Kommentar och 
referenser, s. 22. 
33 I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 bytte domstolen namn från tidigare EG 
domstolen. 
34 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 33. 
35 Hettne, J., Eriksson, I. O. (red.), EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 81. 
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sekundärrättsliga texter inte sällan utgörs av förhandlingskompromisser och ett sökande efter 
bakomliggande överväganden därför inte är ändamålsenligt.36 Detta innebär att domstolen har 
en mer självständig roll än vad som är fallet i Sverige.37 Enligt Broneus & Stattin är dock 
ändamål och syften med reglerna i praktiken så sammanblandade att samma tillämpnings- 
eller tolkningsoperation blir aktuell oavsett vilka regler som tillämpas. Detta kommer sig av 
att grunden för LUA är EG-rättslig, takeover-direktivet till stor del baserar sig på den brittiska 
Takeover Code, Takeover Code har varit förebild för takeover-reglerna och takeover-reglerna 
har påverkat utformningen av LUA.38  
 
I inledningen till takeover-reglerna, vilka utgör den svenska självregleringen på området, 
återfinns ett antal principer vilka reglerna bygger på. Dessa principer, vilka är hämtade från 
takeover-direktivet39 och även återfinns i brittiska Takeover Code40, är tänkta att tjäna som 
vägledning där inget besked finns i reglerna eller då reglerna i enskilda fall inte visar sig vara 
ändamålsenliga.41 Dessa principer är följande: 
 

”a) Alla innehavare av värdepapper av samma slag i ett målbolag ska behandlas lika, och om en person 
förvärvar kontrollen över ett bolag ska övriga värdepappersinnehavare skyddas. 

 b) Innehavarna av värdepapper i ett målbolag ska ges tillräcklig tid och information för att kunna fatta ett 
välgrundat beslut om erbjudandet. När målbolagets styrelse ger värdepappersinnehavarna råd ska den ge 
sina synpunkter på hur ett genomförande av erbjudandet kommer att påverka sysselsättningen, 
anställningsvillkor och placeringen av bolagets verksamhet. 

 c) Målbolagets styrelse ska handla med beaktande av de intressen som bolaget i sin helhet har och får inte 
förvägra värdepappersinnehavarna möjligheten att ta ställning till erbjudandet. 

 d) Marknaderna för värdepapperen i målbolaget, bolaget som lämnar erbjudandet eller något annat bolag 
som berörs av erbjudandet får inte otillbörligen påverkas, så att kursen på värdepapperen stiger eller faller 
på ett konstlat sätt och marknadernas normala funktionssätt snedvrids. 

 e) En budgivare får tillkännage ett erbjudande först efter att ha säkerställt att kontant vederlag, om sådant 
erbjuds, till fullo kan utbetalas och först efter att ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa 
utbetalning av varje annat slag av vederlag. 

 f) Ett erbjudande avseende värdepapperen i ett målbolag får inte hindra bolaget från att bedriva sin 
verksamhet under längre tid än vad som är skäligt.” 

 
Bestämmelserna i takeover-reglerna ska tolkas mot bakgrund av sitt syfte. Innebörden av 
detta är att det inte endast är bestämmelsens ordalydelse som ska respekteras utan också den 
bakomliggande tanken med bestämmelsen.42 Att dessa principer överensstämmer med de i 
takeover-direktivet innebär inte nödvändigtvis att det ska ske en fördragskonform tolkning. 
Endast i de fall då takeover-reglerna innehåller samma regler som takeover-direktivet torde en 
fördragskonform tolkning bli nödvändig. I de fall det inte rör sig om samma regler tillämpas 
endast takeover-reglernas allmänna principer.43 
 
God sed på aktiemarknaden har en viktig plats i den aktiemarknadsrättsliga rättskälleläran. 
Detta kommer tydligt till uttryck i avgöranden från Aktiemarknadsnämnden där god sed på 
aktiemarknaden ofta ges betydande vikt.44 Aktiemarknadsnämnden har till uppgift att avgöra 
hur takeover-reglerna ska tolkas och tillämpas samt verka för god sed på aktiemarknaden.45 
                                                
36 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 34. 
37 Hettne, J., Eriksson, I. O. (red.), EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 90. 
38 Broneus, S., Stattin, D., Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden - Kommentar och 
referenser, s. 22. 
39 Artikel 3.1 takeover-direktivet. 
40 General Principles, Takeover Code. 
41 Se inledningen till takeover-reglerna. 
42 Se inledningen till takeover-reglerna. 
43 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 77. 
44 A.a., s. 122. 
45 Se inledningen till takeover-reglerna. 
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Av denna anledning torde avgöranden från Aktiemarknadsnämnden vara av stor vikt vad 
avser tolkningen av takeover-reglerna. 

5 Målbolagsstyrelsens uppgifter i samband med takeover-
erbjudanden 
5.1 Aktiebolagsrättsliga uppgifter 
 
Enligt 8 kap. 35 § ABL företräder styrelsen bolaget och tecknar dess firma. De uppgifter som 
åvilar styrelsen enligt 8 kap. 4 § första stycket ABL är att svara för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innebär att stämman, det vill säga 
aktieägarna, överlämnar skötseln av bolaget till styrelsen. I detta ingår även att löpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att se till att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt 
 
Ett typiskt problem med takeover-erbjudanden är att de i princip inte förutsätter några 
åtgärder i målbolaget.46 Anledningen till detta är att takeover-erbjudandet utgör en 
angelägenhet mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget. Takeover-erbjudandet riktar 
sig från en budgivare till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt 
aktiebolag. Det är därför endast målbolagets aktieägare som kan ta ställning till huruvida ett 
takeover-erbjudande ska antas eller avböjas.47 Målbolaget som sådant har därför ingen roll i 
samband med takeover-erbjudanden, och reglering rörande styrelsens agerande i samband 
med dessa saknas i 8 kap. ABL.48  
 

5.2 Aktiemarknadsrättsliga uppgifter 
 
I takeover-reglerna påpekas särskilt att målbolagets styrelse inte står utanför 
uppköpsprocessen, tvärt om har styrelsen en central roll så som företrädare för målbolagets 
aktieägare.49 De uppgifter styrelsen åläggs genom takeover-reglerna består i att offentliggöra 
sin uppfattning om erbjudandet samt skälen till denna uppfattning, och att ta ställning till om 
bolaget kan och ska medverka till en begärd due diligence-undersökning.50 Styrelsens 
uppgifter i samband med en förfrågan om en due diligence-undersökning finns i takeover-
reglernas punkt II.20 och har följande lydelse: 
 

II.20 Framställer budgivaren önskemål om att genomföra en s.k. due diligence-undersökning i målbolaget 
ska målbolagets styrelse ta ställning till om bolaget kan och ska medverka till en sådan undersökning 
och i sådant fall på vilka villkor och i vilken utsträckning detta ska ske. Styrelsen bör sträva efter att 
begränsa undersökningen till vad som är nödvändigt för att erbjudandet ska kunna lämnas och 
genomföras. 
Om målbolaget i undersökningen lämnar icke offentliggjord information till budgivaren och denna 
information rimligen kan förväntas påverka priset på bolagets aktier, ska målbolaget se till att 
informationen så snart som möjligt offentliggörs. 
 
 

                                                
46 I vart fall inte aktiebolagsrättsligt. 
47 Se den allmänna principen c) i inledningen till takeover-reglerna. 
48 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 113. 
49 Se kommentaren till punkt II.17 takeover-reglerna. 
50 Punkterna II.19 och II.20 takeover-reglerna. 
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Av kommentaren till denna punkt framgår att styrelsen ska avgöra en förfrågan om en due 
diligence-undersökning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till 
tillämplig lagstiftning, här avses främst ABL. En förfrågan om en due diligence-undersökning 
bör medges endast om styrelsen bedömer att erbjudandet är av intresse för aktieägarna att ta 
ställning till. I sin bedömning ska styrelsen ta hänsyn till risken att bolaget skadas genom den 
information som lämnas ut och undersökningen bör därför begränsas till vad som är 
nödvändigt för erbjudandet.51 Styrelsen ska, enligt 5 kap. 1 § LUA, hålla sig neutral under 
hela takeover-förfarandet och får inte vidta några åtgärder för att försämra förutsättningarna 
för budets lämnande eller genomförande. Som exempel på otillåtna försvarsåtgärder kan 
nämnas riktade emissioner, förvärv av egna aktier samt överlåtelse eller förvärv av 
verksamhet.52 
 
Som synes finns det en ”vit fläck” mellan den aktiebolagsrättsliga och den 
aktiemarknadsrättsliga regleringen. Detta kan leda till att det uppstår en situation då det som 
är aktiemarknadsrättsligt gällande inte anses vara korrekt enligt aktiebolagsrätten. Enligt 
Lindskog måste, i många sådana fall, det aktiebolagsrättsliga regelsystemet anses ha satts åt 
sidan med stöd av etablerad aktiemarknadspraxis.53 Nyström & Sjöman är dock kritiska mot 
att aktiebolagsrätten skulle kunna åsidosättas på detta vis, då det för styrelseledamöterna är av 
betydelse om dess agerande ska anses lagligt eller inte.54 

6 Om bolagets och aktieägarnas intresse 
6.1 Bolagets intresse 
 
Enligt stakeholder-teorin utgörs bolagets intresse av samtliga intressenter som på ett eller 
annat sätt är knutna till bolaget. Artikel 3.1, punkt c) i takeover-direktivet och reglerna om 
information till arbetstagare i samband med en takeover i 4 kap. LUA utgör exempel på 
regleringar där stakeholder-intressen har påverkat utformningen. Enligt Stattin uppkommer 
dock problem med stakeholder-teorin då ansvar för ett fattat beslut ska utkrävas eftersom 
intresset hos någon eller några av samtliga intressenter, som på ett eller annat sätt trätt i 
förbindelse med bolaget, kan beaktas då styrelsen fattar beslut.55 Styrelsen kan därför 
motivera sina beslut med att något stakeholder-intresse gynnats, och mot varje sådant intresse 
kan ett motintresse ställas upp.56 Det blir därför oklart hur styrelsen ska väga olika 
stakeholder-intressen mot varandra.57 Stattin påpekar att när det gäller fastställandet av 
innehållet i gällande rätt kommer denna teori i stort sett aldrig till användning och den har 
ifrågasatts i doktrinen. Han anser även att en reglering enligt en stakeholder-teori skulle leda 
till att shareholder-teorins handlingsdirigerande funktion går förlorad.58  
 
Shareholder value-teorin har sin utgångspunkt i att bolagets syfte är att ge avkastning i form 
av vinst till aktieägarna. Enligt Stattin är därför de åtgärder som inte gynnar detta intresse 

                                                
51 Se kommentaren till punkt II.20 takeover-reglerna. 
52 Broneus, S., Stattin, D., Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden - Kommentar och 
referenser, s. 62. 
53 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 57. 
54 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
Aktieägares rättigheter, s. 23 f. 
55 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 54. 
56 A.a., s. 57. 
57 A.a., s. 60. 
58 A.a., s. 54. 
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möjliga att ifrågasätta.59 Denna teori är därför, till skillnad från stakeholder-teorier, 
handlingsdirigerande effektiv. Problemet är dock att avgöra om det är intresset av vinst på 
lång eller kort sikt som ska beaktas.60 Ytterligare ett argument som Stattin anför för att 
shareholder-intresset ska sättas framför exempelvis företagsledares och anställdas intressen är 
skillnaden i riskbenägenhet. Då syftet med aktiebolagsverksamhet är att möjliggöra 
affärsrisker, i vilka vinst kan uppkomma, torde det vara lämpligt att sätta aktieägarnas intresse 
framför företagsledning och de anställdas då dessa kan finna det mer rationellt med ett mindre 
mått av risktagande.61 Enligt Bergström & Samuelsson kan många stakeholders dessutom 
tillvarata sina egna intressen genom kontrakt med bolaget.62 
 
Utifrån generalklausulen i 8 kap. 41 § ABL, vari det stagas att styrelsen inte får se endast till 
en enskild aktieägares intresse, anser Dotevall att bolagets intresse är det samma som samtliga 
aktieägares intresse. Han motiverar detta med att aktieägarna kan besluta om bolagets 
verksamhet, vem som ska leda företaget samt att upplösa bolaget.63 Dotevall anför även att 
begreppet bolagets intresse förlorar sin betydelse i de fall alla aktieägare är eniga.64 Vad avser 
framtida aktieägare står det, enligt Dotevall, klart att styrelsen inte behöver ta hänsyn till 
dessa.65 
 
Enligt Åhman utgör bolagets intresse ett obestämt uttryck.66 Han anser att bolagets intresse 
kan sökas i bolagsordningen. Så vida inget annat anges av samtliga aktieägare torde en 
beskrivning av syftet med verksamheten utgöra normen för vad som ligger i bolagets 
intresse.67 Även enligt Dotevall kan bolagets intresse relateras till syftet med bolagets 
verksamhet.68 Om inget annat anges i bolagsordningen presumeras bolagets syfte vara att ge 
vinst till fördelning mellan aktieägarna.69 Utifrån detta konstaterar Åhman att om bolaget 
drivs i vinstsyfte, innebär en åtgärd som strider mot detta att åtgärden även står i strid med 
bolagets intresse.70 
 

6.2 Aktieägarnas intresse 
 
I ett aktiemarknadsbolag med spritt ägande kan aktieägarnas intressen vara olika mellan olika 
ägare. Av denna anledning finns det inget enskilt, gemensamt aktieägarintresse vilket är 
handlingsdirigerande.71 Istället knyts bolagets intresse till ett presumerat kollektivt 
aktieägarintresse, oberoende av de enskilda aktieägarintressen som kan förekomma.72 
 
Gällande aktieägarnas intresse i bolaget anför Lindskog att det grundläggande värdet för 
aktieägarna som kollektiv utgörs av samtliga in och utbetalningar som sker mellan bolaget 
och dess aktieägare under bolagets livstid, diskonterat till den tidpunkt då bedömningen görs. 
Enligt Lindskog påverkas inte detta värde av att aktiekursen går upp och ned. I en närliggande 
                                                
59 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 54. 
60 A.a., s. 54 f. 
61 A.a., s. 62. 
62 Betgström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 97. 
63 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143. 
64 A.a., s. 144. 
65 A.a., s. 144. 
66 Åhman, O, Behörighet och befogenhet i aktieblagsrätten, s. 809. 
67 A.a., s. 810. 
68 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 144. 
69 3 kap. 3 § ABL. 
70 Åhman, O, Behörighet och befogenhet i aktieblagsrätten, s. 810. 
71 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 63. 
72 Ydén, K., JT nr. 2 2008/09, s. 343. 
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fråga, om det är styrelsens uppgift att vårda kursen på bolagets aktier, anser Lindskog att detta 
är en fråga om värdefördelning mellan aktieägarna. Aktiekursen är därför något som styrelsen 
inte ska lägga sig i.73 
 
Stattin anser, vad gäller aktieägarnas intresse i en aktiemarknadsrättslig kontext, att det saknas 
anledning att anta att aktieägarnas intresse skulle utgöra något annat än intresset av 
avkastning på gjorda investeringar.74 Ydén ansluter sig till denna uppfattning men anser att en 
handlingsregel med detta innehåll skulle vara problematisk då den inte säger något om vilket 
risktagande från styrelsens sida som kan accepteras eller vilket tidsperspektiv som ska 
anläggas.75 Enligt Stattin, som medger att vinstsyftet är ett trubbigt instrument, är dock en 
intressemodell som betonar aktieägarintressen i aktiemarknadsbolag och investerarintressen 
på aktiemarknaden att föredra framför olika stakeholder-modeller.76  

7 Målbolagsstyrelsens ställning i samband med takeover-
erbjudanden 
7.1 Aktiebolagsrättslig ställning 
 
Enligt Dotevall faller frågan om vem som är ägare i bolaget utanför styrelsens kompetens. 
Trots detta ska styrelsen agera i bolagets intresse även när bolaget är föremål för ett takeover-
erbjudande.77 I praktiken har styrelsen ofta större reell makt än vad som kan utläsas ur ABL. 
Förklaringen till detta är att styrelsen ofta har den sakkunskap och den förmåga som krävs för 
att tillvarata bolagets angelägenheter på ett lämpligt sätt. I aktiemarknadsbolag med spritt 
ägande torde ambition och förmåga att medverka i bolagets verksamhet ofta saknas hos 
många av aktieägarna och många av dessa kommer inte heller till bolagsstämman.78 
 

7.1.1 Förhållandet mellan bolagsorganen 
 
Förhållandet mellan bolagsorganen är hieratiskt och detta har påverkat utformningen av ABL. 
Det sägs att den svenska lagstiftningen bygger på en omnipotensdoktrin.79 Detta torde betyda 
att bolagsstämman, genom sin rätt att lämna bindande direktiv i förvaltningsfrågor, har 
kompetens att besluta i varje ärende där det överhuvudtaget kan fattas ett giltigt 
bolagsbeslut.80 Detta innebär att bolagsstämmans beslutsrätt är överordnad styrelsens och 
därmed inkräktar på den löpande förvaltningen. Trots att bolagsstämman är det högsta 
beslutande organet inom bolaget måste styrelsen ges möjlighet att sköta sin förvaltning utan 
inblandning från bolagsstämman, förutsatt att styrelsen håller sig inom sitt 
kompetensområde.81 Av denna anledning anses det att bolagsstämmans instruktioner inte får 
utformas på så sätt att styrelsens funktion helt urholkas.82 Genom kompetensfördelningen i 
ABL framgår dock att vissa beslut endast kan fattas av bolagsstämman.  
 

                                                
73 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 62 f. 
74 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 64. 
75 Ydén, K., JT nr. 2 2008/09 s. 347. 
76 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 65. 
77 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 114. 
78 Johansson, S., Nials Svensk Associationsrätt I Huvuddrag, s. 124. 
79 Stattin, D., Företagsstyrning - En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 84. 
80 Åhman, O, Behörighet och befogenhet i aktieblagsrätten, s. 525. 
81 Sandeberg, C af., Aktiebolagsrätten, s. 121. 
82 Se exempelvis Åhman, O, Behörighet och befogenhet i aktieblagsrätten, s. 601. 
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Utöver dessa i lag reglerade fall anses även frågor av extraordinär natur ligga utanför 
styrelsens beslutskompetens.83 Att styrelsen skulle ha en skyldighet att underställa 
bolagsstämman frågor rörande extraordinära åtgärder har dock kritiserats av Sandeberg som 
menar att en allmänt utformad regel med detta innehåll skulle bli allt för oprecis. Hon anser 
att det inte föreligger någon ovillkorlig skyldighet för styrelsen att inhämta bolagsstämmans 
mening i ett ärende såvida detta inte är föreskrivet i bolagsordningen eller i ett föregående 
stämmobeslut.84 Dotevall tycks mena att en sådan skyldighet faktiskt kan finnas, men anför 
även att en sådan skyldighet kan skapa olägenhet för bolaget i och med att beslut i 
aktiemarknadsbolag kan behöva fattas snabbt och med diskretion.85 Denna restkompetens 
som ibland tillskrivs bolagsstämman är med andra ord i vissa frågor oklar. När styrelsen 
agerar i börsrättsliga sammanhang medför detta en inte obetydlig risk för konflikt mellan 
kompetens och faktiskt handlande.86 
 

7.1.2 Kan beslut om due diligence-undersökning fattas av styrelsen? 
 
Enligt allmänna sysslomansregler föreligger en skyldighet för sysslomannen att, i den mån det 
är möjligt, handla i enlighet med huvudmannens vilja. Skulle sysslomannen vara osäker på 
huvudmannens vilja åligger det sysslomannen att ta reda på huvudmannens vilja. Om så inte 
sker kan ersättningsskyldighet för uppkommen skada aktualiseras.87 Enligt Stattin har dock en 
mer inskränkt ståndpunkt antagits inom aktiebolagsrätten. På grund av den kostnad och de 
omständligheter som är förknippade med att inkalla bolagsstämman, och på grund av att det 
ofta inte är affärsmässigt lämpligt att invänta ett inkallande, har ansetts att stämman inte 
behöver höras annat än undantagsvis. Som ytterligare stöd för detta anförs styrelsens 
självständiga ställning som handhavare av bolagets förvaltning.88 Även Åhman är av 
uppfattningen att möjligheten för hörande av stämman är begränsad då det inte alltid går att få 
till stånd en stämma inom rimlig tid eller till rimlig kostnad.89 Enligt Stattin finns det fog för 
dessa uppfattningar och drar slutsatsen att det inte finns någon skyldighet att kalla in stämman 
när det gäller beslut om due diligence-undersökning.90 Uppfattningen att stämman inte 
behöver höras i fråga om denna typ av beslut delas även av Dotevall.91 Stattin påpekar dock 
att ett beslut om en due diligence-undersökning inte sker i, vad han kallar, ett ”ägarvakuum”. 
Realistiskt sett förekommer underhandskontakter mellan styrelsen och viktigare ägare i 
bolaget. Han påpekar att detta kan vara problematiskt ur minoritetsaktieägarnas perspektiv 
men avslutar med att det nog ofta är företagsekonomiskt rationellt att så sker.92 
 

7.1.3 Sysslomannaliknande ställning och lojalitetsplikt 
 
Styrelseledamöterna är bolagets förtroendemän. De har vid utövandet av sitt uppdrag, och i 
övrigt, en skyldighet att avhålla sig från åtgärder som leder till skada för bolaget. Styrelsen 
ska även, inom ramen för sitt uppdrag, verka för att bolagets intressen tillvaratas.93 Enligt 
Bergström & Samuelsson saknas det i svensk rätt en lära som konkretiserar den 
                                                
83 Sandström, T., Svensk Aktiebolagsrätt, s. 208. 
84 Sandeberg, C af., Aktiebolagsrätten, s. 121. 
85 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 102. 
86 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 56 f. 
87 Åhman, O, Behörighet och befogenhet i aktieblagsrätten, s. 722 f. 
88 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 226. 
89 Åhman, O, Behörighet och befogenhet i aktieblagsrätten, s. 723. 
90 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 226. 
91 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 114. 
92 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 227. 
93 Johansson, S., Nials Svensk Associationsrätt I Huvuddrag, s. 130. 
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aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikten.94 Den rättsfigur som ligger till grund för analysen av 
lojalitetsplikten är sysslomannens och dennes ansvar mot sin huvudman. En syssloman anlitas 
av en huvudman för utförandet av en särskild uppgift. I sitt agerande ska sysslomannen 
uteslutande agera i huvudmannens intresse och all vinst som uppkommer när sysslomannen 
handlar i huvudmannens namn ska tillfalla huvudmannen.95 En lojalitetsplikt kräver således 
anslutning till en huvudmans intressen för att vara meningsfull. I ett aktiebolagsrättsligt 
sammanhang anser Bergström & Samuelsson att detta intresse inte kan vara kopplat till något 
annat än bolagets och aktieägarnas gemensamma intresse av vinst.96  
 
I vissa avseenden skiljer sig dock aktiebolagsstyrelsens lojalitetsplikt från sysslomannens. 
Genom ABL ges styrelsen en mer långtgående befogenhet och måste i vissa fall iaktta även 
tredje mans intressen. Som exempel på detta kan nämnas regler i 17 kap. ABL vilka 
förhindrar att styrelsen verkställer viss utdelning av bolagets medel och till vilka det är 
kopplat ett personligt ansvar för styrelseledamöterna. Vad detta innebär för lojalitetsplikten är 
inte att andra intressen än aktieägarnas vinstintresse ska tillgodoses, utan endast att 
lojalitetsplikten innefattar efterlevnaden av reglerna i ABL.97 I styrelsens lojalitetsplikt anses 
även ingå en tystnadsplikt vad avser bolagets förhållanden och angelägenheter om ett yppande 
av dessa skulle kunna medföra skada för bolaget.98 Indirekt framgår denna tystnadsplikt av 7 
kap. 32 – 35 §§ där styrelsens upplysningsplikt till aktieägarna regleras. Denna 
upplysningsplikt är begränsad så tillvida att den inte avser upplysningar vilka kan leda till 
väsentlig skada för bolaget. Tystnadsplikten utgör därför en begränsning i bolagets 
möjligheter vad avser utlämnandet av känslig information.99 Enligt Bergström & Samuelsson 
kan det i en svår beslutssituation finnas, inte bara ett, utan flera handlingsalternativ som alla 
är kompatibla med aktiebolagsrättens lojalitetsplikt och vinstsyfte. Av denna anledning anser 
de att styrelsens lojalitetsplikt ligger i att styrelsen, genom sina subjektiva värderingar, ska 
handla på ett sätt som ur ekonomisk synvinkel är bäst för bolaget.100  
 
Enligt Ydén har styrelsen, i förhållandet direkt till aktieägarna, ingen mer långtgående 
aktiebolagsrättslig lojalitetsplikt än att följa vad som föreskrivs i bolagsordningen, ABL samt 
tillämplig lag om årsredovisning.101 Hon anser dock att det är osäkert vilken betydelse 
styrelsens lojalitetsplikt har i samband med ett takeover-erbjudande. Anledningen till detta är 
att varje enskild aktieägare uppträder som motpart och det är därför svårt att tala om bolagets 
intresse så som ett gemensamt aktieägarintresse.102 Enligt henne är det inte uteslutet att det ur 
associationsrätten kan utläsas en lojalitetsplikt direkt mot aktieägarna i en sådan situation. 
Hon anser dock att det är osäkert om detta faktiskt låter sig göras.103  
 
Även om lojalitetsplikten anses ha en handlingsdirigerande funktion är den ytterst ett 
hjälpmedel vid prövning av ansvar i samband med en skadeståndstalan.104 Om en syssloman 
missköter sitt uppdrag så att skada uppkommer för huvudmannen är sysslomannen skyldig att 
ersätta denna skada om den vållats uppsåtligen eller genom vårdslöshet.105 I 29 kap. 1 § ABL 

                                                
94 Betgström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 95. 
95 A.a., s. 95 f. 
96 A.a., s. 97. 
97 A.a., s. 96. 
98 Skog, R., Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 187. 
99 Johansson, S., Nials Svensk Associationsrätt I Huvuddrag, s. 134. 
100 Betgström, C., Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 98 f. 
101 Ydén, K., JT nr. 2 2008/09, s. 343. 
102 A.a., s. 343. 
103 A.a., s. 354. 
104 A.a., s. 343. 
105 Skog, R., Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 222. 
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regleras det ansvar styrelseledamöterna kan ställas inför om de genom uppsåt eller oaktsamhet 
orsakar skada när de fullgör sitt uppdrag. 
 

7.2 Aktiemarknadsrättslig ställning 

7.2.1 Gestor, uppdragstagare utan uppdrag  
 
I samband med börsnotering förbinder sig bolaget att följa börsens regler.106 I och med 
börsnoteringen blir därför börsreglerna, inklusive takeover-reglerna, gällande för bolaget. 
Genom takeover-reglerna ges styrelsen tydligt en central roll.107 Då styrelsen är ett 
bolagsorgan, och bolaget inte har något eget intresse i frågan har Lindskog svårt att se hur 
styrelsens agerande i en budsituation kan grundas på ABL. Enligt hans uppfattning är 
styrelsen att betrakta som en kollektiv gestor för aktieägarna då den agerar i en budsituation. 
Så som uppdragstagare utan uppdrag utgör styrelsen då ett särskilt slags aktör på 
aktiemarknaden, snarare än ett bolagsorgan.108 Av denna anledning kan, enligt Lindskog, 
styrelsen i regel inte avfärda ett takeover-erbjudande på grund av att det är oönskat. 
Anledningen till detta är att bolaget som rättsubjekt inte kan ha någon åsikt om vem som är en 
lämplig eller olämplig ägare. Även om budgivaren har för avsikt att lägga ned verksamheten i 
bolaget, och detta skulle kunna ses som oförenligt med bolagets intresse, är det upp till 
aktieägarna att ta ställning till detta genom att anta eller avfärda budet.109 Som stöd för sin 
åsikt anför Lindskog som exempel att en instruktion från bolagsstämman om hur styrelsen ska 
förhålla sig till ett takeover-erbjudande, genom ett majoritetsbeslut utan att samtliga 
aktieägare står bakom, i princip saknar aktiemarknadsrättslig verkan. Däremot får styrelsen 
inte belasta bolaget med kostnader förenade med sitt ställningstagande till budet om 
bolagsstämman beslutat att så inte får ske.110 Nyström & Sjöman anser att det kan finnas fog 
för denna uppfattning. De ställer dock frågan att om styrelsens agerande inte vilar på en 
aktiebolagsrättslig grund vore väl styrelsen aldrig berättigad att ådra bolaget nackdelar i 
samband med sitt agerande i en takeover-situation.111 Även Stattin är enig med Lindskog vad 
avser synen på styrelsen så som kollektiv gestor, däremot vänder han sig emot Lindskogs 
uppfattning som tycks utgå från att bolagets intresse, i samband med en takeover-situation, är 
skiljt från aktieägarnas.112 
 

7.2.2 Lojalitet mot aktieägarna 
 
Princip C i inledningen till takeover-reglerna anger vilka intressen målbolagets styrelse har att 
ta hänsyn till då de agerar i samband med ett takeover-erbjudande: 
 

 c) Målbolagets styrelse ska handla med beaktande av de intressen som bolaget i sin helhet har och får inte 
förvägra värdepappersinnehavarna möjligheten att ta ställning till erbjudandet. 

 
Enligt Stattin finns det inga lagtekniska undantag i samband med ett takeover-erbjudande 
vilka påverkar den plikt styrelsen har att iaktta bolagets intresse vid sitt beslutsfattande. Om 
bolagets intresse skulle ses så som ett fristående intresse skulle dock styrelsen ofta vara 
                                                
106 Punkt 2.2.18 NASDAQ OMX Stockholm Regelverk för emittenter. 
107 Se kommentaren till punkt II.17 takeover-reglerna. 
108 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 67. 
109 A.a., s. 69. 
110 A.a., s. 68. 
111 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
Aktieägares rättigheter, s. 21 not 21. 
112 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 52 not 46. 
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förhindrad att medge en due diligence-undersökning. Av denna anledning förutsätts att 
bolagets intresse i en takeover-situation inte ska uppfattas som ett självständigt intresse, det 
skulle då bli svårt att väga olika stakeholder-intressen mot varandra.113 Stattin anser därför, 
trots formuleringen ”bolaget i sin helhet”, att det inte finns något utrymme att ta hänsyn till 
något annat intresse än aktieägarintresset. Förklaringen till detta är regeln i takeover-reglernas 
punkt II.17, vilken klart och tydligt kompletterar den allmänna principen genom att utpeka 
aktieägarnas intresse som det skyddsvärda intresset.114 Den inledande regleringen i takeover-
reglernas punkt II.17 rörande styrelsens roll i samband med ett takeover-erbjudande har 
följande lydelse: 
 

II.17 Styrelsen i målbolaget ska i frågor relaterade till erbjudandet agera i aktieägarnas intresse. 
 
Uppfattningen att det är aktieägarnas faktiska intresse som avses delas även av Ydén. Hon 
anser även, på grund av detta, att det föreligger en lojalitetsplikt för styrelsen som skiljer sig 
från den associationsrättsliga.115 Som redan nämnt följer det av 5 kap 1 § LUA att styrelsen 
inte aktivt får motverka ett kontrollövertagande av bolaget. Enligt Dotevall har denna 
bestämmelse sin grund just i styrelsens lojalitetsplikt mot aktieägarna.116 Eftersom takeover-
reglerna tydligt anger att aktieägarnas intresse ska komma i första hand anser Ydén att 
målbolagsstyrelsens agerande bör styras av den börsrättsliga (aktiemarknadsrättsliga) 
regleringen. Hon nämner en börsrättslig lojalitetsplikt men konstaterar samtidigt att detta inte 
är ett vedertaget begrepp.117 

8 Skyldighet att tillåta due diligence-undersökning 
 

8.1 Aktiebolagsrättslig skyldighet 
 
Genom ett beslut att medge en due diligence-undersökning kan styrelseledamöterna ha 
överskridit sin tystnadsplikt och på den grunden ställas till ansvar enligt 29 kap. 1 § första 
stycket ABL. Anledningen till detta är att vid en due diligence-undersökning kan uppgifter 
komma till en budgivares kännedom vilka är potentiellt skadliga för målbolaget. Enligt Stattin 
omfattar dock inte tystnadsplikten ett absolut yppandeförbud och tystnadsplikten kan därför i 
vissa fall brytas.118 Regeln i 29 kap. 1 § första stycket ABL syftar till att skydda bolaget. 
Aktieägarna sluter sig samman i ett bolag för att uppnå bestämda ändamål vilka är uttryckta i 
syftet med verksamheten och beslutanderätt överförs i gemensamma frågor till bolaget. Detta 
innebär dock inte att det alltid är nödvändigt att uppfatta bolaget som ett rättssubjekt vilket 
alltid träder i aktieägarnas ställe. Det kan, enligt Stattin, tvärt om vara ändamålsenligt att 
lägga aktieägarintressen, snarare än bolagsintressen, till grund för en prövning av denna 
fråga.119 Eftersom den slutgiltiga beslutsmakten tillkommer aktieägarna och att dessa är 
residualfordringsägare för den vinst som uppkommer i bolaget vore det, enligt Stattin, 
ändamålsenligt att tillämpa tystnadsplikten på så vis att om ett gemensamt hypotetiskt 
aktieägarintresse talar för att en due diligence-undersökning ska medges, ska tystnadsplikten 
inte anses lägga hinder i vägen för detta.120 Enligt Stattin utgörs detta hypotetiska 
                                                
113 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 65 f. 
114 A.a., s. 78. 
115 Ydén, K., JT nr. 2 2008/09, s. 346. 
116 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 115. 
117 Ydén, K., JT nr. 2 2008/09, s. 354. 
118 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 213. 
119 A.a., s. 214. 
120 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 215. 
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aktieägarintresse av att göra en så hög vinst som möjligt. Om bolagets intresse uppfattas på 
det sätt som beskrivits är Stattin av den uppfattningen att en organledamot inte bara har 
möjlighet, utan även skyldighet i vissa fall, att medge en due diligence-undersökning om det 
ligger i bolagets intresse.121 
 
Nyström & Sjöman ifrågasätter om Stattin på detta sätt verkligen löst problemet. De 
ifrågasätter resonemanget att laborera med ett hypotetiskt aktieägarintresse trots att detta kan 
strida mot vinstsyfte, verksamhetsföremål och principen om samtliga aktieägares samtycke. 
De menar att detta är att kvitta nackdelar för bolaget, i form av att bolagets resurser tas i 
anspråk för att aktieägarna ska kunna överlåta sina aktier, mot fördelar för aktieägarna.122 
 
Då den finska aktiebolagsrätten har stora likheter med den svenska finns det anledning att se 
hur detta problem hanterats i vårt grannland.123 I den finska aktiebolagslagen (Aktiebolagslag 
L 625/2006) anges att styrelsens uppgift är att omsorgsfullt främja bolagets intressen.124 För 
att undersöka den närmare innebörden av denna regel får ledning sökas i den finska 
aktiebolagslagens förarbeten. Av propositionen framgår följande: 
 

”Att ledningsmedlemmarna förväntas handla på ett sätt som är förenligt med bolagets intresse innebär att de 
har en lojalitetsplikt mot bolaget och i sista hand mot samtliga aktieägare. Detta innebär naturligtvis också att 
de skall handla på ett sätt som är förenligt med bolagets syfte.”125 

 
Således föreligger, liksom i Sverige, en lojalitetsplikt mot bolaget och dess aktieägare. Till 
skillnad från i svensk rätt tas även frågan rörande styrelsens agerande i samband med ett 
takeover-erbjudande upp i den finska propositionen: 
 

”Under den tid bolaget är verksamt kan det förekomma situationer där bolagsledningens omsorgsplikt och 
skyldighet att handla på ett sätt som är förenligt med bolagets och i sista hand med samtliga aktieägares 
intressen inte berör bolaget utan istället direkt påverkar värdet av aktieägarnas innehav… …T.ex. i samband 
med en fusion eller då bolagets aktier blir föremål för ett offentligt köpeanbud är bolagsledningen skyldig att 
eftersträva det från aktieägarnas synpunkt bästa slutresultatet. Detta betyder att bolagsledningen vid 
avtalsförhandlingarna skall försöka få ett så värdefullt fusionsvederlag som möjligt och att den i samband 
med ett offentligt köpeanbud skall eftersträva bästa möjliga anbud.”126 
 

Denna skyldighet för den finska styrelsen att i aktieägarnas intresse eftersträva bästa möjliga 
bud innefattar, enligt Nyström & Sjöman, även att medge en due diligence-undersökning om 
denna framställts av en budgivare som antytt sig villig att lägga ett attraktivt bud.127 Vid en 
begäran om en due diligence-undersökning anser de att de finska reglerna ska tolkas som så 
att styrelsen ska väga aktieägarnas intresse av ett attraktivt bud mot nackdelar för målbolaget 
som sådant. De anser dock att det ännu är oklart vilka förutsättningar som krävs för att en 
begäran om en due diligence-undersökning skulle kunna medges trots att det skulle leda till 
nackdelar för målbolaget.128 
 

                                                
121 A.a., s. 225. 
122 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
Aktieägares rättigheter, s. 19. 
123 A.a., s. 20. 
124 1 kap. 8 § Aktiebolagslag L 625/2006. 
125 RP 109/2005 rd, s. 41. 
126 A.a., s. 41 f. 
127 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
Aktieägares rättigheter, s. 20. 
128 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
Aktieägares rättigheter, s. 20 f. 
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Enligt Nyström & Sjöman motsvarar det finska förarbetsuttalandet ungefärligen vad som 
rimligen bör anses gälla även i Sverige, men medger att ”dess konturer inte är alldeles 
skarpa.”129 Även Rolf Skog är av uppfattningen att mycket talar för att svensk aktiebolagsrätt 
får anses ha den innebörd som uttryckts i de finska förarbetena.130 Nyström & Sjöman anser 
att de finska förarbetena ger en antydan om att uppfyllande av skyldigheten att sträva efter 
bästa möjliga bud för aktieägarna inte nödvändigtvis är oförenlig med bolagets vinstsyfte och 
verksamhetsföremål. De vill emellertid låta det vara osagt om detta är fallet även i Sverige 
eller om en konstruktion med ett hypotetiskt aktieägarsamtycke behöver användas.131 Vad 
avser en eventuell skyldighet för styrelsen att medge en due diligence-undersökning vill 
Nyström & Sjöman inte utesluta att ett medgivande, under speciella omständigheter, kan vara 
påbjudet.132 
 
Svante Johansson har uttalat sig vad avser frågan om en eventuell skyldighet för styrelsen att 
medge en due diligence-undersökning. Han ställer frågan om det faktiskt inte är så att det 
föreligger en skyldighet för styrelsen att medge en due diligence-undersökning. Detta förutsatt 
att de finska förarbetena anses gälla även för svenskt vidkommande, och styrelsen kommer 
fram till att omständigheterna är sådana att ett medgivande av en due diligence-undersökning 
skulle leda till ett bra bud.133 
 
Dotevall motsätter sig uppfattningen att styrelsen skulle ha en plikt att sträva efter ett så högt 
bud som möjligt vid en försäljning av bolagets aktier. Enligt honom krävs ett direktiv från 
stämman för att styrelsen ska kunna tillvarata aktieägarnas intresse i denna situation.134  
 
Lindskog är av den uppfattningen att information kan lämnas till en budgivare så länge 
hänsyn har tagits till målbolagets intressen, exempelvis genom ett sekretessavtal. Han anför 
att om information lämnas ut till budgivaren främjar det inte bolagets verksamhet men det 
skadar den inte heller.135 Nyström & Sjöman håller med Lindskog men anför att den svåra 
frågan är vad som egentligen ska innefattas i hänsynstagandet till målbolagets intressen i 
samband med ett takeover-erbjudande. De vänder sig även mot att Lindskog tycks utgå från 
att målbolaget aldrig kan skadas i samband med informationsgivning till en budgivare.136 
 

8.2 Aktiemarknadsrättslig skyldighet 
 
När målbolagets styrelse tar ställning till en förfrågan om due diligence-undersökning ska de 
agera i aktieägarnas intresse.137 Detta innebär att styrelsen inte får agera varken i eget, eller i 
vissa enskilda aktieägares intresse138 Det tycks sålunda vara ett, för samtliga aktieägare, 
gemensamt intresse som ska tillgodoses. Enligt Stattin kan styrelsens skyldighet att agera i 
aktieägarnas intresse anses vara en etablerad aktiemarknadsrättslig princip. Han anser även att 
styrelsens skyldighet att agera i aktieägarnas intresse tillhör god sed på aktiemarknaden.139 

                                                
129 A.a., s. 21. 
130 A.a., s. 26. 
131 A.a., s. 21. 
132 A.a., s. 23. 
133 A.a., s. 26. 
134 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 144. 
135 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 66 f. 
136 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
Aktieägares rättigheter, s. 21, not 21. 
137 Punkt II.17 takeover-reglerna. 
138 Se kommentaren till punkt II.17 takeover-reglerna. 
139 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 222. 
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Som tidigare nämnts regleras styrelsens uppgift i samband med en due diligence-
undersökning i takeover-reglernas punkt II.20, vilken har följande lydelse: 
 

II.20 Framställer budgivaren önskemål om att genomföra en s.k. due diligence-undersökning i målbolaget 
ska målbolagets styrelse ta ställning till om bolaget kan och ska medverka till en sådan undersökning 
och i sådant fall på vilka villkor och i vilken utsträckning detta ska ske. Styrelsen bör sträva efter att 
begränsa undersökningen till vad som är nödvändigt för att erbjudandet ska kunna lämnas och 
genomföras. 

 
Enligt Nyström & Sjöman ska punkt II.20 i takeover-reglerna tolkas på så sätt att styrelsen 
endast har att avgöra om de får eller inte får medge en due diligence-undersökning, inte om de 
ska eller inte ska. Av denna anledning anser de att det inte finns några aktiemarknadsrättsliga 
skyldigheter för styrelsen att medge en due diligence-undersökning.140 Stattin är av något 
avvikande mening och anser att punkt II.20 i takeover-reglerna ska tolkas på så vis att ”kan” 
avser att styrelsen ska bedöma huruvida en undersökning får ske och ”skall” avser att 
styrelsen ska bedöma om det är lämpligt att så sker.141  Enligt Ydén kan regeln i punkt II.20 
takeover-reglerna inte tolkas som så att en due diligence-undersökning under alla 
omständigheter ska medges även om alla förutsättningar är uppfyllda. Hon anför dock inga 
argument till stöd för detta påstående.142 

8.2.1 Skyldighet enligt god sed på aktiemarknaden 
 
Aktiemarknadsnämnden har gjort ett antal uttalanden vilka har betydelse vid avgörande av 
frågan om målbolags skyldighet att medge en due diligence-undersökning och dess 
förenlighet med god sed på aktiemarknaden. I Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 
2005:47 var målbolagsstyrelsens agerande i samband med Old Mutuals bud på Skandia 
föremål för granskning. Uttalandet berör huruvida åtgärder vidtagna av Skandias styrelse var 
att anse så som otillåtna försvarsåtgärder. Även om inte frågan om styrelsens eventuella 
skyldighet att medge en due diligence-undersökning uttryckligen berördes är följande 
uttalande av intresse: 
 

”NBK-reglerna kan enligt nämndens mening inte heller tolkas så att målbolagets styrelse eller ledning har 
skyldighet att vidta några aktiva åtgärder till underlättande av budgivarens ansträngningar. Härav följer att ett 
målbolags vägran att medverka i verksamheter av administrativt slag som är direkt anknutna till erbjudandets 
genomförande inte kan utgöra en otillåten motåtgärd… …Det ligger i sakens natur att alla dessa tillåtna typer 
av underlåtenheter kan få till följd att genomförandet av ett framlagt erbjudande försvåras.” 

 
I Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2006:55 i samband med MAN:s bud på Scania 
berördes uttryckligen frågan om ett målbolags eventuella skyldighet att medge en due 
diligence-undersökning: 
 

”Som nämnden uttalade i AMN 2005:47 med hänvisning till NBK:s dåvarande regler har målbolaget inte 
skyldighet att vidta några aktiva åtgärder till underlättande av budgivarens ansträngningar. Inte heller är 
bolaget skyldigt att medverka i upprättande av prospekt eller tillåta due diligence. Bestämmelserna i detta 
avseende är oförändrade i Takeoverreglerna.” 

I Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2008:49 i samband med Ivyatans höjda bud på Q-
Med, vilket villkorades av att målbolaget medgav en due diligence-undersökning, uttalade 
Aktiemarknadsnämnden följande: 
 
                                                
140 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
Aktieägares rättigheter, s. 18 f. 
141 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 211. 
142 Ydén, K., JT nr. 2 2008/09, s. 350. 
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”Styrelsen har alltså att i aktieägarnas intresse göra samma prövning av det reviderade erbjudandet som om 
det framförts utan att något erbjudande redan lämnats och även i övrigt tillämpa vad som sägs i punkten II.15 
på begäran. Någon ovillkorlig skyldighet att tillmötesgå en sådan begäran föreligger således inte.”143 

 
Utifrån AMN 2005:47 och AMN 2006:55 drar Stattin slutsatsen att det, i förhållande till 
budgivaren, inte föreligger någon skyldighet enligt god sed på aktiemarknaden för målbolaget 
att medverka i en due diligence-undersökning. Däremot öppnar han för en möjlig 
aktiemarknadsrättslig skyldighet i förhållande till målbolagets aktieägare med hänvisning till 
skyldigheten för målbolagets styrelse att agera i aktieägarnas intresse.144 Stattin anser att detta 
intresse kan omskrivas med att göra en så hög vinst som möjligt och att det därför föreligger 
en skyldighet att tillåta en due diligence-undersökning om det bud som lagts är så högt att det 
är mer fördelaktigt att acceptera än att avvisa. En reservation görs dock för att en viss 
säkerhetsmarginal kan behövas.145 

9 Sanktioner 
9.1 Aktiebolagsrättsliga 
 
Som tidigare nämnt utgör ett takeover-erbjudande endast en angelägenhet mellan budgivaren 
och målbolagets aktieägare. Eftersom någon åtgärd egentligen inte förutsätts i målbolaget som 
sådant leder det till att det är svårt att med aktiebolagsrättsliga regler hantera tvivelaktigt 
agerande i samband med dessa frågor.146 Då målbolaget som sådant inte är part i erbjudandet 
är det som regel målbolagets aktieägare som drabbas av skada om ett bud faller. Den skada 
det handlar om i detta fall är en ren förmögenhetsskada och består i förlusten av möjlighet för 
aktieägarna att överlåta sina aktier till det pris som angetts i budet. Typiskt sett drabbas därför 
inte målbolaget som sådant av någon skada i detta fall. Det skulle dock kunna tänkas finnas 
situationer då även målbolaget som sådant drabbas av skada då ett bud faller. Enligt Lundblad 
skulle detta kunna vara fallet då ett väntat koncernbidrag faller bort, förutsatt att budgivaren 
blir moderbolag efter takeover-erbjudandets genomförande, eller att förväntade 
synergieffekter uteblir.147 
 
Om en styrelseledamot varit oaktsam vid utförandet av sitt uppdrag kan detta medföra 
skadeståndsansvar mot bolaget eller tredje man enligt reglerna i 29 kap. 1 § första stycket 
ABL. Detta ansvar har sin grund i det formlösa uppdragsavtal som styrelseledamöterna anses 
ha ingått med bolaget.148 I förhållande till bolaget ansvarar styrelseledamöterna för den skada 
de culpöst vållat bolaget vid fullgörande av sitt uppdrag. Enligt Stattin är det möjligt att 
ansvar enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. ABL kan aktualiseras vid överträdelse av god sed på 
aktiemarknaden vilken skadar bolaget. Men eftersom det som regel är aktieägarna och inte 
bolaget som drabbas av skadan då en due diligence-undersökning vägrats anser han att detta 
lagrum inte tillämpligt.149 Ansvar i förhållande till aktieägarna regleras i 29 kap. 1 § 1 st. 2 
men. ABL. Detta ansvar omfattar endast culpös överträdelse av ABL, tillämplig lag om 
årsredovisning eller bolagsordningen. I de fall lagstiftningen ålägger skadeståndsskyldighet 
för vissa typer av skador, exempelvis genom reglerna i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL, är det 
rimligt att dra slutsatsen att en skadeståndsskyldighet inte uppkommer vid andra typer av 

                                                
143 Punkt II.15 motsvaras av punkt II.20 i dagens takeover-regler. 
144 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 223. 
145 A.a., s. 225. 
146 A.a., s. 28. 
147 Lundblad, J., JT nr 2 2003/04, s. 336 f. 
148 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 49. 
149 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 223. 
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skador.150 Ansvaret mot aktieägarna är med andra ord snävare än det interna ansvaret och 
begränsat till överträdelse av de regler vars syfte är att skydda aktieägarnas intresse.151  
 

9.1.1 Normskyddsläran 
 
Det avgörande vid frågan om skadeståndsskyldighet i förhållande till aktieägarna enligt 29 
kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL är om den överträdda normen har till syfte att skydda den 
skadelidandes intresse.152 Av prop. 1997/98:99 framgår att regeln utformats så att risken för 
skadestånd inte ska gå ut över styrelsens möjligheter att sköta bolaget på ett affärsmässigt 
sätt.153 Stattin anser ansvaret inte omfatta något annat än överträdelse av ABL, tillämplig lag 
om årsredovisning och bolagsordningen. Någon skyldighet att medge en due diligence-
undersökning följer, enligt Stattin, inte av dessa regler.154 Enligt Dotevall innebär det snävare 
ansvaret i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL exempelvis att en enskild skadelidande aktieägare inte 
kan åberopa styrelsens lojalitetsplikt som grund för sin talan då denna enbart avser att skydda 
bolagets intresse.155 Ström anser dock att det finns möjlighet att lägga styrelsens lojalitetsplikt 
till grund för en aktieägares talan. Förutsatt att bolagets intresse ses som en omskrivning av 
aktieägarnas intresse anser hon att lojalitetsplikten innebär skyldighet för styrelsen att direkt 
och indirekt skydda aktieägarnas intresse.156  
 
Vad avser god sed på aktiemarknaden bör, enligt Stattin, denna kunna anses vara normerande 
vad avser styrelseledamöternas handlande i bolaget. Detta medför att styrelseledamöterna kan 
ställas till ansvar enligt 29 kap. 1 § ABL om de uppträtt oaktsamt vid utförande av sitt 
uppdrag. Han anser dock att det inte finns möjlighet för aktieägare att föra talan om direkt 
skada enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL då det skulle föra för långt att anse god sed på 
aktiemarknaden inkluderas i de normer som omfattas av denna regel.157 
 

9.1.2 Indirekt skada 
 
Av lydelsen framgår inte att det enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL görs skillnad mellan 
direkt och indirekt skada. En typisk indirekt skada drabbar aktieägarna då bolagets 
förmögenhet minskar till följd av en, för bolaget, direkt skada.158 Den indirekta skadan skulle 
i detta fall utgöras av värdeminskningen på aktieägarnas aktier till följd av en skada hos 
bolaget vilken uppkommit genom avslag på en begäran om en due diligence-undersökning. 
Som en förutsättning för en talan om indirekt skada från en enskild aktieägare krävas att en 
regel i ABL eller bolagsordningen överträtts. Därutöver krävs att denna regel har till syfte att 
skydda den enskilde aktieägarens intresse.159 
Aktiebolagskommittén uttryckte 1995 att det inte finns något utrymme för en enskild 
aktieägare att väcka talan om en skada vilken drabbat alla aktieägare lika. Det enda tillfälle då 
en enskild aktieägare kan ges rätt till skadeståndstalan till följd av indirekt skada är då denna 
vållats genom överträdelse av likhetsprincipen i 4 kap. 1 § ABL eller generalklausulen i 7 

                                                
150 Hellner, J., Radetzki, M., Skadeståndsrätt, s. 71. 
151 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 209. 
152 SOU 1995:44, s. 245. 
153 Prop. 1997/98:99, s. 182. 
154 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 225. 
155 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 211. 
156 Ström, A., JT nr. 3 2001/02 s. 599 f. 
157 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 222. 
158 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 218. 
159 A.a., s. 223. 
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kap. 47 § ABL och 8 kap. 41 § ABL.160 Lagstiftaren anslöt sig till denna uppfattning och kom 
till slutsatsen att en skada av denna typ är förknippad med den risk som ett deltagande i 
bolagsverksamhet medför och därför något den enskilde aktieägaren får finna sig i.161  
Stattin anser att det kan finnas en möjlighet för aktieägare att föra talan om indirekt skada till 
följd av att en begäran om due diligence-undersökning inte medgivits. Han anser dock att 
utrymmet för en sådan talan är mycket begränsat på grund av att ett åsidosättande av 
likhetsprincipen eller generalklausulen måste påvisas utöver oaktsamhet.162 
 

9.2 Allmänna skadeståndsrättsliga principer 
 
Enligt Lindskog kan det knappast antas att de aktiebolagsrättsliga reglerna för styrelseansvar 
är tillämpliga i de fall då styrelsen agerar på andra rättsliga grunder än aktiebolagsrättsliga, 
exempelvis då styrelsen agerar så som en gestor åt aktieägarkollektivet. Istället anser 
Lindskog att det är enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer som styrelsen kan ådra sig 
ansvar mot aktieägarna.163 
 
För ansvar vid ren förmögenhetsskada enligt 2 kap. 2 § Skadeståndslagen (SkL) krävs som 
huvudregel att skadan orsakats genom brott. Det är dock inte avsett att denna regel ska tolkas 
e contrario. Det framgår av lagens förarbeten att ersättning för ren förmögenhetsskada kan 
utgå även i andra fall och att denna regel inte är avsedd att begränsa en utvidgning av ansvaret 
genom praxis.164 Kleineman är kritisk mot den lagstiftningsteknik som använts då regeln i 2 
kap. 2 § SkL utarbetades. Enligt honom utgör denna regel en normskyddsregel av synnerligen 
primitiv karaktär. Dessutom har det inte i svensk rätt utvecklats någon lära om vilka intressen 
som skyddas eller hur detta intresse fastställs.165 Kleineman anser att det torde finnas goda 
skäl att utvidga normskyddsläran till att även omfatta fall då en icke straffrättslig 
lagbestämmelse åsidosatts. Han anser även att detta kan gälla oskrivna aktsamhetsnormer 
förutsatt att normen i fråga är uppsatt i den skadades intresse.166 Enligt Kleineman finns det 
inget som hindrar att på detta vis låta normskyddsläran utsträcka skadeståndsansvaret utöver 
straffrättsliga regler. Han manar dock till försiktighet med att bygga allt för långsökta 
ansvarsresonemang utifrån en viss regel.167 Kleineman betonar även vikten av att ställa krav 
på närhet mellan skadevållare och skadelidande vid tillfällen då kretsen av potentiella 
skadelidande är stor. Anledningen till detta är att skadeståndsansvaret annars riskerar att bli 
oproportionerligt stort i förhållande till den culpa som förelegat.168 Han anser att om risken är 
stor att de skadeståndsanspråk som framställs utgör mycket höga belopp, och den 
skadelidande kretsen är mycket stor, behövs vissa krav uppställas på en konkret 
culpabedömning för att en talan grundad på icke straffrättsliga normer ska bifallas. I ett 
börsbolag med spritt ägande riskerar annars en styrelseledamot att bli skadeståndsskyldig ”to 
the world at large”.169 
 
Ett rättsfall som är av intresse i sammanhanget är NJA 1996 s. 700. Fallet rör en 
konkursförvaltare som sålt egendom vilken tillhörde tredje man. Det fanns inga bestämmelser 

                                                
160 SOU 1995:44, s. 248. 
161 Prop. 1997/98:99, s. 182 f. 
162 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 222. 
163 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 71. 
164 Prop. 1972:5, s. 568. 
165 Kleineman, J., Ren Förmögenhetsskada, s. 287. 
166 A.a., s. 292. 
167 A.a., s. 302 f. 
168 A.a., s. 316. 
169 Kleineman, J., Ren Förmögenhetsskada, s. 317. 
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i konkurslagen om skadeståndsskyldighet mot utomstående. Enligt lagens förarbeten innebar 
dock det faktum att sådana regler saknades, inte nödvändigtvis att en sådan skyldighet inte 
förelåg. Av denna anledning bedömdes frågan enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. 
Högsta domstolen (HD) ansåg att det följde av såväl konkurslagen som av en allmän princip 
om förbud mot att obehörigen förfoga över annans egendom att förvaltaren hade skyldighet 
att tillse så att tredje man egendom inte omfattades av försäljning. Mot denna bakgrund ansåg 
HD att ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada förelåg trots att skadan inte orsakats 
genom brott. 
 
Stattin anser att det kan finnas en möjlighet för en enskild aktieägare att föra talan om ren 
förmögenhetsskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer vid en överträdelse av god 
sed på aktiemarknaden. Han nämner NJA 1996 s. 700 till stöd för denna uppfattning. Stattin 
avslutar dock med konstaterandet att det känns ”vanskligt att bygga ett resonemang om ansvar 
vid underlåten skyldighet att tillåta due diligence-undersökningar på sådan grund.”170  
 
Vad avser möjligheten till en talan om ren förmögenhetsskada enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer vid en överträdelse av aktiebolagsrätten, anser Stattin att det är 
svårt att ens i teorin tänka sig en sådan talerätt. Anledningen till detta är att han anser att 
lagstiftaren avsett att styrelseledamöternas ansvar inte ska sträcka sig längre än vad reglerna i 
ABL ger uttryck för.171 Detta torde kunna anses följa av uttalanden i prop. 1997/98:99.172 
Även Svernlöv delar uppfattningen att skadeståndsreglerna i ABL utesluter en tillämpning av 
reglerna i 2 kap. 2 § SkL.173 

10 Analys 
 

10.1 Målbolagsstyrelsens aktiebolagsrättsliga skyldighet 
 
Det finns inget undantag vilket medför att styrelsen inte behöver iaktta bolagets intresse vid 
sitt beslutsfattande i samband med ett takeover-erbjudande. I doktrinen tycks det vara den 
dominerande uppfattningen att bolagets intresse, då detta ställs på sin spets, utgörs av 
samtliga aktieägares kollektiva intresse.174 Detta säger dock ingenting om vad detta intresse 
omfattar. Enligt, bland andra, Åhman kan omfattningen av aktieägarnas intresse sökas med 
ledning av bolagets syfte så som det anges i bolagsordningen.175 Då syftet med ett aktiebolag, 
om inget annat anges i bolagsordningen, är att generera vinst till fördelning mellan 
aktieägarna torde det aktiebolagsrättsliga aktieägarintresset utgöras av samtliga aktieägares 
kollektiva intresse av vinst.176 Denna syn på det aktiebolagsrättsliga aktieägarintresset delas 
även av Stattin.177 Det är dock, enligt min åsikt, nödvändigt att klargöra vilken sorts vinst som 
avses i det aktiebolagsrättsliga sammanhanget. Enligt Lindskog avses samtliga in- och 
utbetalningar som sker mellan bolaget och dess aktieägare under bolagets livstid, diskonterat 
till den tidpunkt då bedömningen görs.178 Bolagets intresse torde med andra ord kunna sägas 

                                                
170 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 224. 
171 A.a., s. 225. 
172 Se exempelvis Prop. 1997/98:99, s. 184. 
173 Svernlöv, C., Ansvarsfrihet - Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, s. 125 f. 
174 Se exempelvis Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 143. 
175 Åhman, O, Behörighet och befogenhet i aktieblagsrätten, s. 810. 
176 3 kap. 3 § ABL. 
177 Se exempelvis Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 
54 f. 
178 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 62 f. 
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utgöra en omskrivning för samtliga aktieägares kollektiva intresse av vinstutdelning som 
resultat av bolagets verksamhet. 
 
Med den syn på bolagets intresse, vilken redovisats ovan, skulle det möjligen, under vissa 
omständigheter, kunna komma i fråga att målbolagsstyrelsen, ur ett aktiebolagsrättsligt 
perspektiv, har en skyldighet att sträva efter en försäljning av bolagets aktier. Enligt Nyström 
& Sjöman är de fall som skulle kunna tänkas vara aktuella då synergieffekter eller bolagets 
möjligheter att attrahera riskkapital antas öka genom en takeover.179 De anser dock att det är 
möjligt att kritisera denna uppfattning utifrån utgångspunkten att bolaget som sådant inte kan 
ha något eget intresse av affären, då denna endast utgör en angelägenhet mellan budgivaren 
och målbolagets aktieägare. Om aktieägarna de facto inte har intresse av en försäljning, kan 
bolaget inte ha något självstående intresse i motsatt riktning.180 En företrädare för denna 
uppfattning är Lindskog som tydligt har framfört åsikten att bolaget som sådant inte kan ha 
något eget intresse av affären i en budsituation.181  
 
Enligt Stattin innebär en sådan syn på bolagets intresse, vilken redovisats ovan, att styrelsen 
ofta skulle vara förhindrad att medge en due diligence-undersökning. Han anser därför att 
bolagets intresse i en takeover-situation inte ska uppfattas som ett självständigt intresse då 
detta kan leda till svårigheter att väga olika stakeholder-intressen mot varandra.182 Med detta 
synsätt kan ifrågasättas huruvida styrelsen, ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv, kan ta hänsyn 
till det värde budet har för aktieägarna.  
 
Dotevall anser att styrelsen inte har någon aktiebolagsrättslig plikt att sträva efter ett så högt 
bud som möjligt vid en försäljning av bolagets aktier. För att så ska ske anser han att det krävs 
ett beslut från bolagsstämman.183 Lindskog, å sin sida, anser att det aktiebolagsrättsliga 
regelsystemet, i samband med ett takeover-erbjudande, ibland behöver sättas åt sidan med 
stöd av etablerad aktiemarknadspraxis.184 Nyström & Sjöman är dock kritiska mot att 
aktiebolagsrätten skulle kunna anses åsidosatt på detta vis.185  
 
I samband med ett takeover-erbjudande ska, enligt Stattin, aktieägarintressen, snarare än 
bolagsintressen, ligga till grund för styrelsens bedömning huruvida en due diligence-
undersökning ska medges eller inte.186 Stattin anser att en due diligence-undersökning ska 
medges förutsatt att ett gemensamt hypotetiskt aktieägarintresse talar för att så sker. Detta 
aktieägarintresse utgörs av aktieägarnas intresse av att göra så hög vinst som möjligt vid en 
försäljning av aktier i bolaget.187 Vad Stattin tycks mena med detta gemensamma hypotetiska 
aktieägarintresse i en takeover-situation är ett samtycke av samtliga aktieägare att ådra 
bolaget som sådant nackdelar utan att bolagets intresse som sådant gynnas. Enligt Stattin 
föreligger det en skyldighet för styrelsen att medge en villkorad due diligence-undersökning i 
de situationer då det föreligger ett bud som det är mer förmånligt för aktieägarna att acceptera 
än att avvisa.188 Nyström & Sjöman riktar kritik mot Stattins uppfattning då de anser att ett 

                                                
179 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
Aktieägares rättigheter, s. 16. 
180 A.a., s. 16 f. 
181 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 67. 
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183 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 144. 
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185 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
Aktieägares rättigheter, s. 23 f. 
186 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 214 f. 
187 A.a., s. 225. 
188 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 225. 
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laborerande med ett hypotetiskt aktieägarintresse kan strida mot bolagets vinstsyfte om 
bolagets resurser tas i anspråk för att möjliggöra en överlåtelse av bolagets aktier även då 
detta inte ligger i bolagets intresse.189  
 
För att undersöka huruvida ett beaktande av aktieägarnas intresse av ett högt bud är oförenligt 
med bolagets vinstsyfte kan uppmärksamhet riktas mot finsk aktiebolagsrättslig lagstiftning. 
Av propositionen till den finska aktiebolagslagen framgår att styrelsen i samband med ett 
takeover-erbjudande ska sträva efter det, från aktieägarnas perspektiv, bästa resultatet och 
eftersträva ett högt bud.190 Uttalandet i den finska propositionen kan tolkas som att en begäran 
om en due diligence-undersökning ska medges om den framställs av en budgivare som antytt 
sig villig att lägga ett, för aktieägarna, attraktivt bud.191 Enligt Nyström & Sjöman är dock de 
förutsättningar som krävs för att styrelsen ska kunna medge en due diligence-undersökning, 
trots att det leder till nackdelar för bolaget, oklara.192 Mot denna bakgrund vill Nyström & 
Sjöman inte utesluta att det i vissa fall kan anses föreligga en skyldighet för en svensk styrelse 
att medge en due diligence-undersökning.193 Denna skyldighet förutsätter dock att vad som 
framgår av propositionen till den finska aktiebolagslagen, att målbolagsstyrelsen har en 
skyldighet att sträva efter bästa möjliga bud, även antas gälla för svenskt vidkommande.194 
Även Johansson tycks dela Nyström & Sjömans uppfattning.195 Nyström & Sjöman anser det 
dock bäst vara osagt om de finska förhållandena kan anses gälla även i Sverige eller om en 
konstruktion med ett hypotetiskt aktieägarsamtycke behöver användas.196 De tycks därmed 
medge att en sådan konstruktion kan vara nödvändig för att förklara styrelsens möjlighet att 
tillvarata aktieägarnas intresse i en takeover-situation. 
 

10.2 Målbolagsstyrelsens aktiemarknadsrättsliga skyldighet 
 
Genom Aktiemarknadsnämndens uttalanden står det klart att en vägran att lämna ett 
medgivande, även då budet är villkorat av ett sådant, inte är att se som en otillåten 
försvarsåtgärd och att det inte föreligger någon skyldighet att medge en due diligence-
undersökning.197 Enligt Stattins uppfattning innebär Aktiemarknadsnämndens uttalanden 
endast att det inte föreligger någon skyldighet i förhållande till budgivaren.198 
 
 
 
För att utreda frågan om en eventuell aktiemarknadsrättslig skyldighet att medge en due 
diligence-undersökning behöver styrelsens uppgifter i samband med en begäran om en sådan 
undersökas närmare. Enligt Nyström & Sjöman innebär regeln i punkt II.20 takeover-reglerna 
inte att det kan föreligga någon ovillkorlig skyldighet att medge en due diligence-

                                                
189 Nyström, G., Sjöman, E., Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar? i Svernlöv, C. (red.), 
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undersökning.199 Även Ydén delar denna uppfattning.200 Stattin tolkar regeln i punkt II.20 
takeover-reglerna på så sätt att styrelsen först ska bedöma huruvida en due diligence-
undersökning får ske och därefter bedöma om det är lämpligt att så sker.201 Det tycks således 
inte föreligga någon aktiemarknadsrättslig skyldighet att medge en due diligence-
undersökning. I vart fall inte enbart enligt regeln i punkt II.20 takeover-reglerna. 
 
Även om det inte, enligt Aktiemarknadsnämndens uttalanden eller genom regeln i punkt II.20 
takeover-reglerna, föreligger någon skyldighet att medge en due diligence-undersökning i 
förhållande till budgivaren kan det, enligt Stattin, anses att det föreligger en skyldighet i 
förhållande till målbolagets aktieägare med hänvisning till styrelsens skyldighet, genom punkt 
II.17 takeover-reglerna, att agera i aktieägarnas intresse.202 
 
Styrelsens skyldighet att agera i aktieägarnas intresse utgör, enligt Stattin, en etablerad 
aktiemarknadsrättslig princip och tillhör god sed på aktiemarknaden.203 Enligt Stattin medför 
regeln i punkt II.17 takeover-reglerna att styrelsen inte kan beakta några andra intressen än 
aktieägarnas faktiska intresse.204 Denna uppfattning delas även av Ydén som anser att 
styrelsen härigenom åläggs en lojalitetsplikt vilken avviker från den aktiebolagsrättsliga.205 
Dotevall tycks, genom hänvisning till 5 kap. 1 § LUA, dela Ydéns uppfattning vad avser 
styrelsens lojalitetsplikt i förhållande till aktieägarna i samband med ett takeover-
erbjudande.206 Även Lindskog tycks vara av liknande uppfattning då han anser styrelsen, i 
samband med ett takeover-erbjudande, ska betraktas som en kollektiv gestor för aktieägarna, 
snarare än ett bolagsorgan.207  
 
Frågan är vilket aktieägarintresse som avses i det aktiemarknadsrättsliga sammanhanget. 
Enligt Stattin utgör det aktiemarknadsrättsliga aktieägarintresset intresse av vinst på gjorda 
investeringar.208 Denna uppfattning delas även av Ydén.209 I en takeover-situation torde, 
enligt Stattin, detta intresse kunna anses utgöra intresset av ett så högt bud som möjligt. Då ett 
bud som är mer förmånligt för aktieägarna att anta än att avvisa föreligger därför en 
skyldighet för styrelsen att medge en begäran om en due diligence-undersökning. Stattin anser 
dock att en viss säkerhetsmarginal kan behövas.210 
 
 
 
 

10.3 Tänkbara sanktioner 

10.3.1 Direkt skada enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL 
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Ansvaret mot enskild aktieägare enligt 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL omfattar endast culpös 
överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen vid utförandet 
av styrelseledamots uppdrag. Detta externa ansvar begränsas till överträdelse av regler vars 
syfte är att skydda aktieägarnas intresse.211 Enligt Stattin innefattas styrelsens 
aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikt, och därmed en eventuell skyldighet att medge en due 
diligence-undersökning till följd av denna, inte i de normer vilka skyddas av 29 kap. 1 § 1 st. 
2 men. ABL.212 Av samma skäl finner Stattin att det skulle föra för långt att anse styrelsens 
aktiemarknadsrättsliga plikt att handla i aktieägarnas intresse innefattas i de normer vilka 
skyddas genom denna regel.213 Även Dotevall anser att styrelsens aktiebolagsrättsliga 
lojalitetsplikt inte kan åberopas då denna plikt endast avser skydda bolagets intresse.214 Ström 
är dock av avvikande åsikt. Hon anser att om bolagets intresse uppfattas som en omskrivning 
av samtliga aktieägares intresse innebär detta en skyldighet för styrelsen att direkt och 
indirekt skydda aktieägarnas intresse.215 En sådan ökad risk för skadestånd skulle dock kunna 
påverka styrelsens möjlighet att driva företaget på ett affärsmässigt sätt. Detta torde kunna 
anses strida mot syftet bakom regeln i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL.216 
 

10.3.2 Talan vid indirekt skada 
 
Enligt Aktiebolagskommittén finns ingen möjlighet för en enskild aktieägare att väcka talan 
om en indirekt skada då denna drabbat alla aktieägare lika. Ett möjligt undantag ansågs dock 
utgöras av situationer då likabehandlingsprincipen eller generalklausulen överträtts.217 Enligt 
lagstiftaren, vilken ansluter sig till Aktiebolagskommitténs uppfattning, utgör indirekt skada 
för aktieägare något som den enskilde aktieägaren som regel får finna sig i då en skada av 
denna typ är förknippad med den risk bolagsverksamhet medför.218 Enligt Dotevall innebär 
detta att talan endast är möjlig då den skada som drabbat bolaget de facto riktar sig mot någon 
eller några aktieägare.219  
 
Stattin anser att det kan finnas en möjlighet att föra en talan om indirekt skada till följd av en 
avslagen begäran om en due diligence-undersökning. Även Stattin ansluter sig dock till 
uppfattningen att det, för att en talan om indirekt skada ska vara möjlig, dessutom behöver 
föreligga ett åsidosättande av likhetsprincipen och generalklausulen.220 
 

10.3.3 Allmänna skadeståndsrättsliga principer 
 
Lindskog anser inte att styrelsens agerande i en takeover-situation kan grundas på 
aktiebolagsrättslig lagstiftning då bolaget som sådant inte har något intresse i budfrågan. 
Detta följer av att styrelsen, i förhållande till aktieägarna, inte agerar som organ på 
aktiebolagsrättslig grund utan snarare som en gestor för aktieägarkollektivet.221 Enligt 
Lindskogs uppfattning innebär detta även att de aktiebolagsrättsliga reglerna för 
styrelseansvar inte är tillämpliga i förhållande till aktieägarna i samband med styrelsens 
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agerande i en takeover-situation. Han anser därför att det, exempelvis i samband med en 
vägrad due diligence-undersökning, endast är genom allmänna skadeståndsrättsliga principer 
styrelsen kan ådra sig ansvar direkt mot aktieägarna.222  
 
Enligt Kleineman finns det goda skäl att utvidga den normskyddslära vilken ligger bakom 
regleringen i 2 kap. 2 § SkL till att, utöver icke straffrättsliga aktsamhetsnormer, omfatta även 
oskrivna aktsamhetsnormer.223 Ett fall där så tycks ha skett är NJA 1996 s. 700. HD tillämpar 
i detta fall 2 kap. 2 § SkL genom att utvidga normskyddet till att omfatta en generell 
aktsamhetsnorm på ett sätt vilket påminner om det Kleineman förordar. Enligt Stattin torde 
det, utifrån NJA 1996 s. 700, finnas möjlighet för en enskild aktieägare att föra en talan om 
skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer i samband med en överträdelse av 
aktiemarknadsrätten. Han anser dock att det är osäkert om ett ansvarsresonemang grundat på 
överträdelse av god sed på aktiemarknaden, genom en icke medgiven due diligence-
undersökning, kan vinna framgång.224 Stattin, som tyvärr inte utvecklar skälen för denna 
uppfattning, tycks här dela Kleinemans uppfattning att allt för långsökta ansvarsresonemang 
bör undvikas.225 
 
Frågan är då hur ett tänkbart ansvarsresonemang enligt allmänna skadeståndsrättsliga 
principer kan se ut. Det kan argumenteras att styrelsen, i samband med ett takeover-
erbjudande, agerar så som gestor för aktieägarnas räkning. Mot denna bakgrund kan 
argumenteras att styrelsen genom regeln i punkt II.17 takeover reglerna, och genom god sed 
på aktiemarknaden, har en lojalitetsplikt i förhållande till aktieägarna vilken skiljer sig från 
den aktiebolagsrättsliga. Detta skulle kunna betecknas aktiemarknadsrättslig lojalitetsplikt. 
Styrelsen torde ha åsidosatt denna lojalitetsplikt om de, genom ett avslag på en begäran om en 
due diligence-undersökning, berövar aktieägarna möjligheten att ta ställning till ett för dem 
förmånligt bud. Detta resonemang förutsätter dock att självreglering kan läggas till grund för 
ansvar enligt 2 kap. 2 § SkL. Kleineman synes vara företrädare för en sådan uppfattning.226 
 
Problem uppstår dock om ett avslag motiveras med att en due diligence-undersökning skulle 
vara oförenlig med bolagets intresse. Det förefaller vanskligt att en styrelseledamot ska kunna 
anses skadeståndsskyldig på den grund att denne handlat i enlighet med sin lojalitetsplikt i 
förhållande till bolaget. Som synes är det lätt att landa i ett stakeholder-resonemang där två 
lojalitetsplikter kolliderar. Det avgörande för frågan torde vara vad som ska anses utgöra 
bolagets intresse i samband med ett takeover-erbjudande. 
 
Ett annat hinder mot en skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer 
torde kunna vara ”the floodgate argument”. Kleineman anser att det, vid en talan grundad på 
en överträdelse icke straffrättsliga normer, krävs en närhet mellan skadevållare och 
skadelidande vid tillfällen då kretsen av potentiella skadelidande är stor och att detta är ett 
krav för att undvika en i princip obegränsad skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna.227 
Då den skada som uppstår i samband med en vägrad due diligence-undersökning drabbar alla 
aktieägare lika torde ingen särskild närhet i förhållande till styrelsen kunna åberopas. 
 
När det gäller möjlighet till väckande av talan enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer 
vid en överträdelse av aktiebolagsrätten, anser Stattin att en sådan talerätt i princip saknas. 

                                                
222 Sandeberg, C af, Sevenius, R., Börsrätt, s. 71. 
223 Kleineman, J., Ren Förmögenhetsskada, s. 292. 
224 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 224. 
225 Kleineman, J., Ren Förmögenhetsskada, s. 302 f. 
226 A.a., s. 292. 
227 A.a., s 316 f. 



 

 31 

Reglerna i ABL ger, enligt Stattin, uttryck för hur långt lagstiftaren tänkt att 
styrelseledamöternas aktiebolagsrättsliga ansvar ska sträcka sig.228 Uttalanden i prop. 
1997/98:99 torde ge uttryck för detta.229 Denna uppfattning delas även av Svernlöv.230  

11 Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att söka fastslå (1) om det föreligger en skyldighet för 
målbolaget att medge en due diligence-undersökning, (2) under vilka omständigheter denna 
eventuella skyldighet föreligger samt (3) vilka sanktioner som står till buds för aktieägarna då 
en eventuell skyldighet inte efterföljs. 
 
Det föreligger, i vissa fall, en aktiemarknadsrättslig skyldighet för styrelsen att medge en 
begäran om en due diligence-undersökning. Att det av kommentaren till punkt II.20 takeover-
reglerna framgår att styrelsen ska ta hänsyn till ABL torde inte påverka huruvida det 
föreligger en aktiemarknadsrättslig skyldighet. Att aktieägarna inte får vägras möjlighet att ta 
ställning till budet framgår av principen C i takeover-reglerna. Den avgörande faktorn synes 
således vara aktieägarnas intresse att få ta ställning till budet. Av punkt II.17 takeover-
reglerna framgår att detta aktieägarintresse är det skyddsvärda intresse vilket styrelsen har att 
tillvarata i samband med ett takeover-erbjudande. Ett bud torde vara av intresse för 
aktieägarna att ta ställning till om det är så högt att det är mer fördelaktigt att acceptera än att 
avvisa. Föreligger ett sådant bud ska därför styrelsen, ur ett aktiemarknadsrättsligt perspektiv, 
medge en due diligence-undersökning. I och med att denna skyldighet att agera i aktieägarnas 
intresse följer av takeover-reglerna torde denna även utgöra god sed på aktiemarknaden. Om 
förekomst av detta intresse skulle innebära att styrelsen endast kan medge en due diligence-
undersökning, torde detta strida mot ändamålet bakom regleringen i punkt II.17 takeover-
reglerna då en vägrad due diligence-undersökning skulle strida mot aktieägarnas intresse. 
 
Det finns inga aktiebolagsrättsliga regler vilka direkt reglerar styrelsens agerande i samband 
med ett takeover-erbjudande. Det finns inte heller några undantag vilka medför att styrelsen 
inte behöver beakta bolagets intresse vid sitt beslutsfattande i samband med ett takeover-
erbjudande. För besvarande av frågan huruvida det föreligger en aktiebolagsrättslig skyldighet 
för målbolagsstyrelsen att medge en due diligence-undersökning är det avgörande huruvida 
bolagets intresse uppfattas så som ett självständigt intresse eller inte. 
 
I de fall ett medgivande av en due diligence-undersökning ligger i det aktiebolagsrättsliga 
intresset, uppfattat så som aktieägarnas intresse av utdelning av vinst från bolaget, torde det 
kunna anses föreligga en skyldighet för styrelsen att, under vissa omständigheter, sträva efter 
ett högt värde på budet. Detta medför även att styrelsen kan ha en aktiebolagsrättslig 
skyldighet att medge en due diligence-undersökning. Även om budets värde i sig inte gynnar 
bolagets intresse kan det under vissa omständigheter gynna bolagets intresse att ett ägarbyte 
sker. Detta torde vara fallet då bolagets intresse som sådant, i och med en takeover, gynnas 
genom synergieffekter eller ökad möjlighet att attrahera riskkapital. Däremot torde det inte 
spela bolaget som sådant någon roll vem som står bakom ett bud, utan endast huruvida ett 
genomfört bud skulle medföra fördelar för bolaget vilka gynnar aktieägarnas intresse, oavsett 
vilka de faktiska ägarna vid en given tidpunkt är. Skulle styrelsen däremot finna att det inte 
ligger i bolagets intresse som sådant att medge en due diligence-undersökning får en sådan 

                                                
228 Stattin, D, Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 225. 
229 Se exempelvis Prop. 1997/98:99, s. 184. 
230 Svernlöv, C., Ansvarsfrihet - Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, s. 125 f. 
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inte ske då det skulle ta bolagets resurser i anspråk i strid med verksamhetssyftet. Däremot 
kan självklart samtliga aktieägare besluta om att en due diligence-undersökning ska medges.  
Detta självstående bolagsintresse räcker dock inte i sig för att en skyldighet att medge en due 
diligence-undersökning ska föreligga. Det krävs nämligen även att en takeover ligger i 
aktieägarnas aktiemarknadsrättsliga intresse. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet torde 
en due diligence-undersökning inte kunna medges. Anledningen till detta är att det är upp till 
aktieägarna att anta eller förkasta ett bud.  Bolaget torde därför inte kunna ha ett, i förhållande 
till aktieägarna, avvikande intresse i denna fråga. Således krävs, för att en skyldighet ska 
föreligga enligt detta synsätt, att både bolagets och aktieägarnas intresse som sådant gynnas. 
Skulle något av dessa intressen saknas föreligger ingen skyldighet att medge en due diligence-
undersökning. 
 
Detta sätt att se på saken förklarar dock inte hur en due diligence-undersökning ska kunna 
medges även i de fall då den inte kan sägas ligga i bolagets intresse som sådant. Då det kan 
antas tillhöra ovanligheterna att bolaget som sådant kan anses gynnat genom en takeover, 
behövs en förklaringsmodell vilken ger möjlighet för styrelsen att medge en due diligence-
undersökning även i fall då bolagets intresse som sådant inte gynnas. 
 
Av finsk aktiebolagsrätt framgår att styrelsens hänsynstagande till aktieägarnas intresse inte 
nödvändigtvis behöver stå i strid med bolagets vinstsyfte och verksamhetsföremål. Det kan 
med andra ord finnas en möjlighet för styrelsen att väga nackdelar för bolaget som sådant mot 
fördelar för aktieägarna. Även om det skulle antas att de finska förhållandena beskriver hur 
det ser ut i svensk rätt finns ingenting som anger hur en intresseavvägning mellan bolagets 
intressen och aktieägarnas intresse av ett högt bud ska genomföras, eller vad dessa intressen 
utgörs utav.  
 
Stattin anser det vara ändamålsenligt att det skyddsvärda aktieägarintresset i en takeover-
situation aktiebolagsrättsligt, såväl som aktiemarknadsrättsligt, utgörs av aktieägarnas 
hypotetiska intresse av att göra så hög vinst som möjligt vid en försäljning av bolagets aktier. 
Med hjälp av detta gemensamma hypotetiska intresse konstrueras ett samtycke av samtliga 
aktieägare att tillvarata aktieägarnas intressen framför bolagets. En sådan möjlighet för 
styrelsen att tillvara ta aktieägarnas faktiska intresse i samband med ett takeover-erbjudande 
torde vara ändamålsenlig med hänsyn till marknadseffektivitet, möjligheten till effektiv 
handel samt främjande av välstånd i samhället. Här tycks det som att Stattins modell med ett 
hypotetiskt gemensamt aktieägarintresse framstår som rimlig för att förklara hur styrelsen kan 
ta hänsyn till aktieägarnas faktiska intresse i en takeover-situation. Förutsatt att Stattins 
resonemang accepteras föreligger en skyldighet för styrelsen att medge en due diligence-
undersökning om budet är mer förmånligt för aktieägarna att acceptera än att avvisa trots att 
detta skulle kunna anses strida mot bolagets intresse som sådant.  
 
Det står därmed klart att styrelsen i vissa fall kan anses ha en, såväl aktiemarknadsrättslig, 
som aktiebolagsrättslig skyldighet att medge en due diligence-undersökning. De sanktioner 
vilka står till buds för enskilda aktieägare då styrelsen åsidosatt denna skyldighet är dock 
begränsade. Möjlighet till skadestånd enlig 29 kap. 1 § 1 st. 2 men ABL synes inte föreligga 
då styrelsens aktiebolagsrättsliga lojalitetsplikt inte anses innefattad i de normer som skyddas 
av denna regel. Det är även rimligt att dra slutsatsen att styrelsens aktiemarknadsrättsliga 
skyldighet att agera i aktieägarnas intresse inte heller kan anses omfattas av denna regel. Om 
lojalitetsplikten skulle kunna läggas till grund för en talan om direkt skada torde detta leda till 
att ansvarsavgränsningen i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL till stor del förlorar sin funktion. 
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Möjlighet till skadestånd genom en talan om indirekt skada torde endast föreligga i de fall då 
styrelsen i sitt agerande har åsidosatt likabehandlingsprincipen eller generalklausulen. Då den 
eventuella skada som uppstår i bolaget om ett bud faller till följd av en nekad begäran om en 
due diligence-undersökning drabbar alla aktieägare lika torde vägen för en sådan talan vara 
stängd. 
 
Vad avser en enskild aktieägares möjlighet till skadestånd enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer torde detta vara en teoretiskt möjlig talan, förutsatt att denna 
grundar sig på en överträdelse av aktiemarknadsrätten i form av god sed på aktiemarknaden. I 
praktiken torde dock denna möjlighet vara i princip obefintlig. En förutsättning för en 
framgångsrik talan är att domstolen finner god sed på aktiemarknaden utgöra sådana 
handlingsnormer vilka kan läggas till grund för en talan, samt att de normer vilka överträtts 
anses skydda de enskilda aktieägarnas intresse. NJA 1996 s. 700 ger en viss indikation på att 
HD möjligen skulle kunna acceptera god sed på aktiemarknaden som grund för en talan. Det 
skulle däremot föra för långt att, utifrån detta rättsfall, uttala sig om detta med någon form av 
säkerhet. Ett skäl som talar emot en rätt till skadestånd enligt allmänna principer är att kretsen 
skadelidande aktieägare kan bli mycket omfattande varför styrelseledamöternas ansvar torde 
kunna begränsas med hänvisning till ”the floodgate argument”. I fallet då skada uppkommer 
hos aktieägarna genom styrelsens avslag av en begäran om en due diligence-undersökning 
torde det inte heller gå att begränsa den skadelidande kretsen genom ett närhetsrekvisit då 
denna skada drabbar alla aktieägare lika.  
 
Även om inga möjligheter till skadestånd finns för de enskilda aktieägarna torde styrelsen ha 
ett intresse av att agera i enlighet med, i vart fall, aktieägarmajoritetens intresse. En styrelse 
som inte tillvaratar detta intresse riskerar att finna sig utbytt senast i samband med 
nästkommande årsstämma. Styrelsen torde därför sakna en reell möjlighet att neka en begäran 
om en due diligence-undersökning då en sådan ligger i aktieägarnas intresse. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det föreligger en skyldighet för styrelsen att i vissa fall 
medge en begäran om en due diligence-undersökning. En huvudförutsättning för att så ska 
vara fallet är dock att en sådan undersökning anses ligga i de enskilda aktieägarnas intresse i 
form av ett bud som är mer förmånligt att acceptera än att förkasta. I praktiken är dock denna 
skyldighet i princip osanktionerad.  
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