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Företagsförvärv är ett sätt för företaget att investera i kunskap och teknik och för att 

stöda tillväxt. För att göra ett offentligt köperbjudande mer attraktivt för målbolagets 

aktieägare brukar oftast en premie för aktien erbjudas. Detta tillhandahåller en 

lukrativ möjlighet för olaglig insiderhandel för den som har tillgång till exklusiv 

information på förhand att exempelvis investera i målbolagets aktier. För att trygga 

allmänhetens förtroende för marknaderna regleras insiderhandel i de flesta utvecklade 

länder. I Europa är huvudregeln att insiderinformation måste offentliggöras 

allmänheten. Förvärvaren vill hålla förvärvsplanerna hemliga och delge information 

selektivt så länge som möjligt.  

Avhandlingens syfte är att undersöka vilka praktiker och metoder företaget använder 

för att möjliggöra selektiv informationsgivning i samband med företagsförvärv.  

Forskningsfrågan besvaras genom en litteraturstudie och en kvalitativ undersökning 

genom intervjuer. I den kvalitativa undersökningen har respondenter som fungerar 

som rådgivare i samband med företagsförvärv intervjuats. Syftet är att undersöka hur 

problemet hanteras i praktiken och vilka verktyg och metoder som används. 

Undersökningens resultat visar att företagets praktiker kan identifieras utgående från 

den ledningsbaserade handelsrättsteorin, och visar även på några andra, hittills inte 

diskuterade praktiker. Resultaten från undersökningen kan också hjälpa till att 

tydliggöra och strukturera delmoment i informationshanteringen i förvärvssituationer. 
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1 INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Företagsförvärv (eng. Mergers & Acquisitions, M & A) kan vara ett sätt att flytta 

resurser dit behovet är störst och ett effektivt sätt att undanröja inkompetent ledning.1 

Syften med företagsförvärv kan exempelvis vara synergieffekter, diversifiering, 

strategisk omstrukturering och i allmänhet att stärka företagets konkurrensposition 

och prestige. Företagsförvärv som ekonomiskt fenomen kommer och går i vågor med 

olika bakomliggande orsaker och tenderar att vara populära i tider av ekonomisk 

expansion. Under exempelvis 1960-talet genomfördes stora affärer i syfte att 

diversifiera verksamheten och jämna ut konjunkturcykler. Under senare år har de flesta 

företagsförvärv genomförts i syfte att stärka företagets position inom den egna 

branschen för att bättre betjäna kunden. Vidare kan en viktig drivkraft vara att 

företagets minimistorlek har vuxit till följd av ökad globalisering, och att det i det 

klimatet blir allt svårare för mindre företag att verka självständigt och förlita sig enbart 

på intern tillväxt.2  En annan drivande faktor på senare tid vara den ökande mängden 

private equity-transaktioner. I början av 2000-talet stod private equity-fonder för en 

fjärdedel av all förvärvsaktivitet.3 

Den juridiska strukturen i företagsförvärv kan variera beroende på transaktionens art. 

Det går huvudsakligen att skilja mellan fusioner och offentliga köperbjudanden.4 I en 

fusion sammangår två eller flera juridiska personer genom att tillgångar och skulder 

övertas av det ena bolaget mot aktier till ägarna till de andra bolagen, varav bara det 

ena bolaget fortsätter att existera. Fusionen kan ske genom en s.k. absorptionsfusion 

eller genom en dotterbolagsfusion. Fusioner anses i allmänhet alltid vara vänliga, 

eftersom båda parters styrelser och aktieägare måste vara överens för att transaktionen 

ska kunna genomföras. Offentliga köpeanbud å andra sidan sker genom att förvärvaren 

får ett ägarintresse i målbolaget genom köp av aktier mot ett vederlag, t.ex. pengar, 

aktier eller en blandning av båda. För att göra erbjudandet mer attraktivt erbjuds 

aktieägaren vanligtvis priset på aktien och en prispremie. Efter transaktionen är 

genomförd fortsätter målbolaget att existera som en juridisk person men med nytt 

kontrollerande intresse eller helt ny ägare. Ett aktieförvärv sker i typfallet genom ett 

                                                        
1 DePamphilis, D.M., 2010, s. 1. 
2 Gao, X., Ritter, J. & Zhu, Z., 2013. 
3 Metrick, A. & Yasuda, A., 2010. 
4 DePamphilis, D.M., 2010, s. 13-18. 
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uppköpserbjudande. Ett vänligt aktieförvärv är resultatet av tidigare förhandlingar 

mellan det förvärvande bolagets och målbolagets styrelser. Målbolagets styrelse kan 

således rekommendera eller inte rekommendera budet till aktieägarna. Ett fientligt 

köpeanbud sker däremot oombett - målbolaget har inte aktivt letat efter budgivare. 

Förvärvaren kan försöka kringgå styrelsen genom att ge ett bud direkt till aktieägarna 

och genom att köpa aktier direkt från aktiemarknaden. 

Normalt försöker den potentiella förvärvaren att hålla sina planer om ett eventuellt 

förvärv hemliga så länge som möjligt. Om informationen läcker ut för tidigt leder detta 

sannolikt till ett högre pris på målbolagets aktier och gör förvärvet dyrare, eftersom 

aktiekursen kommer att reflektera det pris som förvärvaren förväntas betala.  Samtidigt 

måste förvärvaren sköta sin interna planering och beslutsfattande och kontakta ett 

antal utomstående parter för rådgivning, finansiering samt andra arrangemang. Är ena 

bolaget i en förvärvssituation börsnoterat har informationshanteringen en stor 

betydelse, främst på grund av regelefterlevnad. För börsbolag finns ett omfattande, 

tvingande regelverk rörande offentliggörande av information: 

marknadsmissbruksdirektivet reglerar insiderhandel och marknadsmanipulation, 

transparensdirektivet ställer krav på offentliggörande av större innehav, Takeover-

direktivet reglerar offentliga köpeanbud. Dessa kompletteras vidare av 

likställighetsprincipen5. 

Priset på målbolagets aktie väntas stiga i samband med att informationen om ett 

företagsförvärv offentliggörs. Orsakerna till att förvärvaren betalar ett högre pris kan 

vara många. Budpremier beskrivs ofta som kontrollpremier, det vill säga den 

kompensation aktieägaren kräver för att föra över sin kontroll av bolaget till 

förvärvaren.6 Budpremier kan också representera andra ekonomiska fördelar såsom 

exempelvis synergieffekter och andra komplementära effekter. Ett stort företag kan 

betala relativt mycket för ett litet företag om det finns möjligheter till avsevärda 

synergieffekter.7 I private equity-transaktioner finns andra värderingsmetoder och med 

hjälp av hävstångsfinansiering kan investeringen långt överstiga företagets egentliga 

värde.8 Personer med förhandsinformation om kommande bud skulle kunna göra vinst 

genom att köpa aktier i bolaget innan informationen offentliggjorts. För att främja 

allmänhetens förtroende för marknaderna och för att skydda investerare har regler mot 

                                                        
5 Se exempelvis 1 kap. 7 § i ABL. 
6 Petitt, B.S. & Ferris, K.R., 2013, s. 9-10. 
7 Mäntysaari, P., 2014, s. 358. 
8 Metrick, A. & Yasuda, A., 2010. 
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insiderhandel och marknadsmanipulation på senare år tillkommit och blivit allt mer 

omfattande.9 Insiderregleringen har i många länder kritiserats eftersom endast ett fåtal 

fall av insiderhandel blir upptäckta. Dessutom har marknaderna globaliserats och nya 

marknader har uppstått till följd av ny teknologi.10 Den nya 

Marknadsmissbruksförordningen (EU 596/2014), som utkom den 16:e april 2014 och 

som träder i kraft i juni 2016 bland medlemsländerna, har större omfång än tidigare 

reglering och är tvingande för samtliga medlemsländer. Den kompletteras därtill av ett 

direktiv för nationell harmonisering av kriminella sanktioner mot marknadsmissbruk. 

Det maximala fängelsestraffet höjs till fyra år från tidigare två. Huvudregeln enligt det i 

skrivande stund gällande Marknadsmissbruksdirektivet är att information med 

väsentlig kurspåverkan skall offentliggöras så snabbt som möjligt. Det olagligt att röja 

information till en annan person ”utom i de fall då röjandet sker som ett normalt led i 

fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden”.11 För att förvärvaren skall kunna ge 

ett bud på målbolaget finns dock ett stort informationsbehov för att exempelvis kunna 

göra en lämplig pris- och riskbedömning. Det finns därför undantag i Direktivet som 

möjliggör för styrelser och andra berörda parter att utbyta information i syfte att leda 

till ett bud på målbolagets aktier.12  

Icke desto mindre tillhandahåller företagsförvärv en utmärkt miljö för olaglig 

insiderhandel för personer med exklusiv tillgång till information - i ett typiskt offentligt 

köpeanbud stiger aktiekursen avsevärt vid tillkännagivandet av budet, vanligtvis i 

storleksordningen 20-30 %.13 Köpoptioner i målbolaget tillhandahåller en även större 

chans till vinst genom hävstångseffekt. Företagsförvärv kan involvera revisionsbyråer, 

investmentbanker, rådgivare och såväl budgivarens som målbolagets ledning. Sett till 

mängden människor involverade vid ett förvärv finns också många potentiella 

möjligheter att illegalt dela och använda den privilegierade konfidentiella 

informationen. Olaglig insiderhandel före företagsförvärv har emellertid såväl politiska 

som ekonomiska konsekvenser. Effekten av olaglig insiderhandel innan 

offentliggörande av köpeanbud associeras med ett ca 10 % högre premium.14 

Följaktligen medför insiderhandel kostnader för budgivarens aktieägare genom att höja 

                                                        
9 Afrell, L., Klahr, H. & Samuelsson, P., 1998, s. 265-267. 
10 Europeiska Kommissionens memo 14/78. 
11 Se artikel 3(a) i direktiv 2003/6/EG 
12 Se artikel 3(a) i direktiv 2003/6/EG tillåter röjande av insiderinformation om det sker ”som ett normalt 
led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden” 
13 Beny, L.N. & Seyhun, H.N., 2012.  
14 Meulbreuk, L.K. & Hart, C. 1997, s. 51. 
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förvärvets pris.15 Allteftersom kostnaderna för lyckade förvärv stiger kan också 

drivkraften att genomföra värdeskapande företagsförvärv minska. Det finns en klar 

konflikt mellan att förvärvaren å ena sidan vill hålla informationen hemlig så länge som 

möjligt, och regleringen å andra sidan som kan kräva att information offentliggörs om 

inte sekretess kan säkerställas. 

1.2. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur företaget hanterar information vid 

företagsförvärv med hänsyn till den reglering av insiderhandel och selektiv 

informationsgivning som finns inom EU, och till den konflikt som beskrivits i 

ovanstående kapitel. Forskningsfrågan kan uttryckas på följande sätt:  

• Vilka praktiker använder företaget sig av för att möjliggöra selektiv 
informationsgivning i samband med företagsförvärv? 

På basen av denna frågeställning väntas kunna redogöras för hur kontakt mellan det 

förvärvande bolaget och målbolaget sker, hur förhandlingsprocessen kan se ut, hur 

företagen arrangerar kontakten med utomstående parter, vilka tekniker och metoder 

som används under förvärvsprocessen. 

1.3. Metod 

För metodfrågan identifieras inledningsvis vad som skall undersökas och hur 

forskningen skall genomföras. Först och främst bör valet av perspektiv etableras. 

Denna avhandling utgår från ett användarvänligt rättsvetenskapligt perspektiv där 

företaget är användaren av lagen. Enligt den ledningsbaserade handelsrättsteorin har 

företaget målsättningar som det försöker uppnå med hjälp av rättsliga verktyg och 

praktiker. Att välja företagets perspektiv är i denna avhandling av flera orsaker 

ändamålsenligt. Avhandlingens syfte är att undersöka hur företaget når sina 

kommersiella målsättningar med hänsyn till relevant reglering. Dessa målsättningar 

kan identifieras genom att beskriva den rättsliga verklighet i vilken företaget befinner 

sig. Syftet är att identifiera vilka verktyg och praktiker företaget använder sig av och 

hur de används för att uppnå dessa målsättningar. Denna fråga söks svar på genom en 

litteraturstudie kompletterad av en empirisk undersökning med hjälp av intervjuer.  

                                                        
15 Beny, L.N. & Seyhun, H.N., 2012. 
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1.4. Avgränsningar 

Kapitalmarknadsrätt och företagsförvärv är breda termer och kräver ytterligare 

avgränsning. Denna avhandling fokuserar på aktiebolag och aktiemarknaden, där 

åtminstone en part är ett börsbolag. Därtill undersöks frågeställningen utgående från 

förvärvarens perspektiv. Särskild tyngdpunkt fästs vid rättsliga frågor om 

informationshantering, specifikt frågor gällande selektiv informationsgivning, som 

regleras av det gällande marknadsmissbruksdirektivet. Företagsförvärv som 

transaktion behandlas dock i ett flertal regelverk, som inte kan lämnas helt utan 

hänsyn. Avhandlingens empiriska omfång omfattar som helhet europeiska 

förhållanden och transaktioner inom gemenskapsområdet. I USA har insiderhandel 

sedan många år tillbaka varit förbjuden. I jämförande syfte undersöks hur regleringen 

är utformad där, och om det finns några avgörande skillnader mellan amerikansk och 

europeisk insiderlagstiftning. 

1.5. Uppställning 

Teoridelen inleds i kapitel 2 med en beskrivning av teorier om insiderhandel och den 

ledningsbaserade handelsrättsteorin. I kapitel 3 diskuteras relevanta regleringar. I 

kapitel 4 diskuteras selektiv informationsgivning och vilka praktiker företaget kan 

använda sig av för att möjliggöra selektiv informationsgivning. Kapitel 5 omfattar en 

redogörelse av undersökningsmetod samt genomförande av datainsamling och 

bearbetning av data. I kapitel 6 redogörs forskningsresultaten. I kapitel 7 diskuteras 

resultatet av undersökningen och reflektioner över avhandlingen som helhet.  
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2 TEORI 

2.1. Inledning 

Vetenskap kan inte existera utan teori och teoribildning; de är vad som skiljer 

vetenskap från icke-vetenskap. Handelsrätten kännetecknas delvis av avsaknad av 

teoribildning i traditionell mening.16 I följande kapitel diskuteras inledningsvis två 

förhållningssätt till insiderhandel; dels relationsbaserade teorier och hur 

agentkostnaden kan minskas med hjälp av insiderhandel och dels marknadsbaserade 

teorier och dess påverkan på marknaden i en bredare kontext. Vidare diskuteras 

alternativa metoder att reglera insiderhandel samt tidigare forskning och några av de 

politiska aspekter som kan förklara orsakerna till regleringen av insiderhandel. 

Slutligen presenteras den ledningsbaserade handelsrättsteorin och hur man genom att 

anta företagets perspektiv kan försöka att söka svar på forskningsproblemet. Denna 

avhandling är grundad i en deduktiv-induktiv undersökningsmetod, vilket kan hjälpa 

till att skapa en förklaringsgrad och ge en teoretisk förklaring för hur företaget rör sig i 

den rättsliga miljön. Företagsförvärv och insiderteorier är vid detta lag tämligen väl 

diskuterade områden, däremot är röjandeförbudet och selektiv informationsgivning 

intressant i det avseendet att relativt lite hittills har skrivits om detta ämne. 

2.2. Ekonomiska teorier om insiderhandel 

Enligt den dominerande föreställningen inom finansiell ekonomi sker prisbildningen 

genom analys av ny information och försök att genom fortlöpande justeringar i 

portföljen exploatera vinstmöjligheterna i denna information.17 Generellt kunde sådan 

handel vara nödvändig och till och med önskvärd. Ju snabbare priset avspeglar ny 

information desto bättre för ägaren. Detta synsätt har dock inte getts fritt spelrum, utan 

det har ansetts nödvändigt att motarbeta vissa former av insiderhandel för att 

marknaderna skall fungera optimalt. En person i ledande ställning, såsom en medlem i 

bolagets ledningsgrupp eller styrelse, som med sin överlägsna insyn i det egna företaget 

handlar med dess aktier i vinstgivande syfte utgör typfallet för insiderhandel. Denna 

aktivitet kan anses vara orättvis, oetisk och till skada för allmänhetens förtroende för 

marknaden. Hur den enskilda investeraren ställer sig till insiderhandel är 

omdiskuterad. Eftersom professionella aktörer med sin överlägsna kompetens och 

tillgång till marknaden alltid har kan utnyttja ny information före alla andra, tycks den 
                                                        
16 Mäntysaari, P., 2011, s. 197. 
17 Afrell, L., Klahr, H. & Samuelsson, P., 1998, s. 265. 
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enskilda placeraren alltid dra det kortare strået. Det är svårt att åstadkomma handel på 

lika villkor. 

Insiderhandel kunde definieras som handel där ena parten är bättre informerad än sina 

motparter.18 Under en sådan bred rättslig definition av förbjuden handel kunde ingen 

marknad existera. Det skulle inte finnas någon motivation att idka handel 

överhuvudtaget om alla parter måste ha tillgång till samma information. Än viktigare 

skulle motivationen att skaffa fram ny information sjunka om möjligheten att göra 

vinst på basen av överlägsen information elimineras. En alternativ definition kunde 

vara att insiderhandel är handel bland parter med ojämlik tillgång till information. 

Företagsledningen är ett bra exempel på en part som har ojämlik tillgång till 

information, och är förbjuden att handla när informationen är av materiell, 

prispåverkande natur. Svårigheten med ett sådant begrepp är timing. När är 

informationstillgången ojämlik – före eller efter informationen blir till? Företagsledare 

har tillgång till information som är värdefull på marknaden. Om en outsider kan bli 

företagsledare genom att lägga ner den tid och skicklighet som behövs för att bli 

insider, är då tillgången till information jämlik eller ojämlik? På den frågan finns inget 

principiellt svar. 

En alternativ definition kunde vara att identifiera äganderätten till informationen.19 Att 

insiders handlar på basen av värdefull insiderinformation kan anses lämplig om de har 

äganderätt till informationen ifråga. De kan förtjäna denna rätt genom hårt arbete (som 

exempelvis analytiker gör när de analyserar ledtrådar om företagets prestation), genom 

att själva generera den (t.ex. genom att komma överens om ett offentligt 

köperbjudande) eller genom att köpa den från företaget. Ett sådant perspektiv kunde 

eliminera behovet för frågan vad insiderinformation innefattar och istället fokusera på 

vilka personer som äger, eller borde äga, rätten till insiderinformation. 

2.2.1. Insiderhandel och agentteorier 

Genom att skriva avtal som sammanlänkar ledningens intressen med investerarnas 

intressen kan företaget minska sina agentkostnader.20  Olika styrmedel kan inkludera 

lön, bonus och olika typer av optionsprogram. Sådana program fungerar inte 

automatiskt eftersom det kan vara svårt att mäta och övervaka ledningens prestationer. 

                                                        
18 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 253. 
19 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 254. 
20 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 256. 
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Justerbara avtal är överlägsna fasta, på förhand bestämda avtal, men också 

omförhandlingar är kostsamt och problemet huruvida prestationer går att mäta 

kvarstår. 

2.2.1.1. Insiderhandel som kompensationsmekanism 

En av de härskande insiderteorierna behandlar insiderhandel med hjälp principal-

agent-teorin. Genom arrangemang som länkar samman ledningens och investerarnas 

intressen försöker företaget minska på avtalskostnaderna.21 Genom att tillåta av 

insiderhandel kunde ledningen ges möjlighet att självmant justera sin kompensation. 

Man menar att behovet för omförhandlingar därmed kunde elimineras, eftersom 

ledningen i sådana fall omförhandlar sin kompensation varje gång en 

värdepapperstransaktion utförs. Detta kunde i sin tur uppmuntra ledningen att ta fram 

ny värdeskapande information. En ledning som stöter på en lönsam 

investeringsmöjlighet är mer villig att ta vara på tillfället om den själv blir positivt 

belönad vid lyckad affär. Kapitalvinster kunde utgöra en sådan slags belöning. 

Alternativet skulle vara att berätta för exempelvis styrelsen om möjligheten, förklara att 

den kan realiseras med extra möda och hoppas på att få en rättvis belöning i efterhand. 

Insiderhandel kunde reducera osäkerheten och kostnaden för omförhandlingar och 

motiverar således ledningen att producera ny, värdefull information. Därtill, eftersom 

ledningen själva kan styra frekvensen på handeln, kan belöningssystemet styras enligt 

föredragen riskaptit. 

Insiderhandel kunde samtidigt företaget värdefulla signaler om potentiella kompetenta 

företagsledare.22 Det är svårt att identifiera företagsledare som är villiga att arbeta hårt 

och som inte är känsliga för höga risker i sina val av projekt för företaget. Att delvis 

basera kompensationen på möjligheten till insiderhandel kunde vara ett bra sätt att 

sålla ut bra företagsledare från dåliga. Eftersom insiderhandel belönar ledare som 

skapar värdefull information och som är villiga att ta risker, är de ledare som föredrar 

ett dylikt belöningssystem de som är minst känsliga för risk och mest kompetenta. En 

sådan typ av urval reducerar urvalskostnaderna för företaget, övervakningskostnader 

för ledningen samt alternativkostnaden för suboptimala investeringsbeslut. 

                                                        
21 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 257. 
22 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 258. 
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2.2.1.2. Insiderhandel som agentkostnad 

Varför kan då företaget vilja begränsa insiderhandel? Enligt äganderättsargumentet 

kunde insiderhandel också vara en form av stöld.23 Jurister, revisorer och rådgivare kan 

genom avtalsmässiga metoder förhindras att handla med värdepapper på basen av 

insiderinformation. De som oavsett handlar stjäl då i princip tillgångar från företaget. 

Dessa avtal anses enligt regleringens opponenter vara ett bra bevis på effektiv 

allokering av äganderätten - även anställda som genererar information (såsom 

uppfinnare och försäljare) överför äganderätten till företaget genom avtal. 

Insiderhandel kan dock leda till ett annat agentproblem, nämligen moralisk risk24. 

Istället för att sammanlänka företagsledningens intressen med investerarnas kan de 

tvärtom skjutas isär. Möjligheten att göra vinst genom insiderhandel kan leda till att 

företagsledningen med flit gör aktiepriset mer instabilt och därigenom får fler chanser 

att göra vinstbringande affärer. Möjligheten till insiderhandel kan också föranleda 

insidern att manipulera aktiepriset genom spridande av dåliga nyheter. I extremfallet, 

om även dåliga nyheter är vinstbringande, är insidern likgiltig inför att jobba för att 

göra företaget framgångsrikt eller för att sätta företaget i konkurs eftersom insidern 

oavsett blir belönad. En annan variant är att insiderhandel ger insidern incitament att 

ge ut falsk information om företaget för att kunna köpa och sälja fel prissatta 

värdepapper.  

Ett problem som lyfts fram bland de som förespråkar reglering av insiderhandel är att 

det är svårt att säkerställa att den som producerar värdefull information är den enda 

som har möjlighet att dra nytta av den.25 Att andra också kan dra nytta av 

informationen kan leda till att den som producerat informationen håller den för sig 

själv för att försöka skapa ett slags monopolställning.26 Detta kan leda till sänkta 

incitament att skapa ny information överhuvudtaget och negativt påverka företagets 

prestanda. Detta hamstrande av information kan dessutom reducera företagets 

organisatoriska effektivitet.27 Insiderhandel som ett effektivt belöningsverktyg är också 

                                                        
23 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 259. 
24 På engelska och vanligen mer förekommande moral hazard. 
25 Cox, James D., 1986, s. 653 ”it is significant that most insider-trading cases have not involved those 
whose entrepreneurial or other managerial efforts have produced the value-increasing event that was 
traded upon. Instead, the defendants have been outside directors, professionals, or clerks whose assistance 
was used to complete the transaction, not to create it”. 
26 Beny, L.N., 2007, s. 244. 
27 Haft, Robert J., 1982, Michigan Law Review 1051, citerat i ”Insider Trading Laws and Stock Markets 
Around The World” Beny, L.N. 2007. 
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ifrågasatt.28 Ledningen har mycket av sin förmögenhet bunden till sitt humankapital, 

vilket tillsammans med finansiellt kapital är bundet till ett enskilt företag. Ledningen 

tenderar därför att vilja reducera osäkerheten i dess kompensation – de flesta skulle 

välja 100 000 euro med säkerhet idag, istället för 50 000 euro idag och en 10 procents 

chans till en bonus på 500 000 euro imorgon.  

I allmänna sammanhang är det sällan ovanstående argument som diskuteras. Det är 

istället rättvisa, eller snarare orättvisa, som är ledordet. Insiderhandel kan anses vara 

orättvis, eftersom insiders kan göra vinster på exklusiv informationstillgång istället för 

aktieägare som anser att de förtjänar dem i utbyte mot insatt riskkapital.29 Information 

som är avsedd för företagsbruk borde inte användas för privata ändamål. Regleringens 

motståndare menar att information inte i sig är avsedd för någonting; folk avser 

någonting, och de avser i allmänhet att maximera sin förmögenhet. Om informationen 

är mer värdefull för företaget, förbjuds företagsledningen från att handla. Om 

informationen är mer värdefull för företagsledningen, kommer de att använda den. 

Investerare kommer att eftersträva maximal avkastning oavsett. Om då ojämlik 

informationsdistribution i det långa loppet leder till högre avkastning, kommer 

investerarna att föredra det. De enda investerarna som förlorar mot insidern är den 

som har valt att sälja sina aktier. En köporder från en insider anses i sig inte tvinga 

någon att sälja. Dessutom, om företagsledningen försvinner från marknaden är det inte 

klarlagt att det är investeraren som vinner. Näst på tur efter företagsledningen står 

professionella marknadsaktörer – analytiker, arbitragörer, investeringsrådgivare. 

Dessa har möjlighet att agera på information snabbare än medelinvesteraren. Att 

diskvalificera företagsledningen från insiderhandel behöver därför inte nödvändigtvis 

vara till den enskilda investerarens fördel.  

2.2.2. Insiderhandel och marknadsteorier 

Insiderhandel kan också ha effekter på ett mer allmänt plan än på företagsnivå. 

Marknadsteorier om insiderhandel tar itu med dessa bredare ramar. Till exempel 

debatteras hur insiderhandel påverkar prisets informativa värde och 

marknadslikviditeten. 

                                                        
28 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 260. 
29 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 261. 
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2.2.2.1. Insiderhandel som prissättningsmekanism 

Regleringens motståndare menar att företaget kan välja att allokera äganderätten till 

information till företagsledningen, eftersom genom att tillåta insiderhandel kan 

aktievärdet maximeras.30 Insiderhandel kan utgöra en värdefull mekanism för att 

signalera information om aktiens värde till marknaden. Ju mer informativt aktiepriset 

är, desto mer användbart är det som vägledning för investeringsbeslut. Från det 

enskilda företagets perspektiv är effektiva kapitalmarknader allmännyttiga. 

Informationsgivning kan reducera kostnader för informationsanskaffning och reducera 

investerarens osäkerhet angående företaget. Informationsgivning från företaget ger 

också investerare möjlighet att sälja sina aktier till ett i medeltal högre pris. Ett företag 

som inte ger ut någon som helst information kan bidra till att investeraren måste vara 

pessimistisk i sina antaganden, vilket i sådana fall reflekteras i priset de är villiga att 

betala för aktien. 

Rätt värderade aktier kan dessutom ge företag information om ledningens kompetens.31 

Marknaderna för företagsledare och företagskontroll fungerar då mer effektivt. Bra 

ledare kunde signalera sin kvalitet genom att knyta en större del av sin kompensation 

till aktieprestationer. Rätt värderade aktier bidrar på så sätt till att dessa ledare blir 

belönade för sina prestationer. Hursomhelst skulle fullständig informationsgivning inte 

vara vettig eftersom det är kostsamt att ge ut information och i något skede skulle 

kostnaderna passera nyttan för ökad informationsgivning. Dessutom skulle ökad 

informationsgivning bidra till minskat informationsvärde. I bästa fall vill investeraren 

att aktiepriset reflekterar värdet i information, utan att informationen i sig frigörs. 

Kombinationen är svår att åstadkomma, men kunde avhjälpas med just insiderhandel. 

Om företagsledningen handlar med aktien kan priset röra sig närmare den nivå som 

skulle åstadkommas om informationen getts ut. Detta kan ha en kraftfull effekt om den 

ges i samband med vaga avslöjanden, eftersom utomstående då kunde skänka 

informationen mer trovärdighet. Effekten som insiderhandel har gentemot aktieprisets 

sanna värde beror på ”bruset” runtomkring handeln. Ju bättre marknadsaktörerna kan 

identifiera insiderhandel och härleda orsaken, desto mer information förmedlar själva 

insiderhandeln. I extremfallet fungerar insiderhandel lika bra som 

informationsförmedling som verkligt offentliggörande av information.  

                                                        
30 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 257. 
31 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 257. 
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Förespråkare av reglering menar däremot att insiderhandel som 

prissättningsmekanism är ett dåligt substitut till traditionell informationsgivning av 

flera orsaker.32 Ett av argumenten är att insiderhandel sannolikt stör ledningens 

incitament att offentliggöra information inom rimlig tid. Ju mer insidern kan 

kontrollera vad som offentliggörs, desto mer har han att vinna på det eftersom det är 

den exklusiva tillgången till information som skapar vinstmöjligheterna. Detta kan ha 

konsekvenser både för prissättningen och för företagets operationella effektivitet. Ett 

annat argument för reglering är att det kan vara svårt att upptäcka insiderhandel. 

Insidern kan med avsikt försöka dölja sin handel med hjälp av falska namn, 

mellanhänder, eller genom att passera flera jurisdiktioner.33 Om insidern kan dölja sina 

transaktioner är den svår att urskilja, och därmed signalerar priset heller inte 

insiderinformationen. Insidern kan dessutom undvika att ta stora positioner till följd av 

låg riskaptit. Om insiderns transaktioner är tillräckligt små är de svåra att upptäcka och 

misslyckas därmed att signalera informationen till marknaden.  

2.2.2.2. Insiderhandel och marknadslikviditet 

Anledningen till insiderhandelns lönsamhet är informationsasymmetrin mellan 

insiders och outsiders.34 I medeltal, när en insider säljer sitt företags aktie, säljs aktien 

för mer än det sanna värdet. Följaktligen, när insidern köper sitt företags aktie, köps 

aktien för mindre än det sanna värdet. Skillnaden mellan insiderns köp- och säljpris 

och det egentliga priset är den premie som hon får till följd av exklusiv tillgång till 

information. Denna premie kan samtidigt anses utgöra en kostnad för den mindre 

informerade motparten. En marknad med genomträngande insiderhandel kunde 

därför vara mindre likvid än en marknad med mindre insiderhandel. Om 

informationsasymmetrin är extrem kanske investerare avhåller sig från att handla helt 

och hållet, vilket skulle göra marknaden helt illikvid.  

Opponenter mot reglering förkastar denna potentiellt negativa effekt på 

marknadslikviditeten och menar att det faktum att oinformerade investerare handlar 

ofta tyder på att handel av mer informerade parter inte utgör något hinder, vare sig de 

mer informerade är insiders eller inte.35 Att oinformerade investerare handlar trots 

informationsasymmetrier kunde antyda att deras investeringsbeslut inte hänger ihop 

                                                        
32 Beny, L.N., 2007, s. 248. 
33 Afrell, L., Klahr, H. & Samuelsson, P., 1998. 
34 Beny, L.N., 2007, s. 250. 
35 Beny, L.N., 2007, s. 250. 



 

 

13 

med kostnaden för mindre informerade parter utan att de handlar antingen för att de 

inte tror sig vara oinformerade eller att de har insett att tillräckligt mycket informerad 

handel förekommer för att priset ska reflektera all tillgänglig information. Opponenter 

mot reglering menar också att det alltid kommer att finnas mer informerade motparter 

på marknaden. Genom att förbjuda insiders från att handla flyttas istället fördelen från 

insiders till andra professionella marknadsaktörer. Reglering kan enligt opponenterna 

inte eliminera detta problem.36 

Regleringens förespråkare menar dock att ett förbud mot insiderhandel reducerar 

kostnaden genom att öka konkurrensen mellan informerade parter.37 Informerade 

outsiders är insiderns huvudkonkurrent och utgörs av professionella marknadsaktörer 

så som t.ex. analytiker, mäklare, likviditetsgaranter och andra sofistikerade investerare. 

Insiders har ett fundamentalt övertag över informerade outsiders i och med att de 

senare inte har tillgång till icke-offentliggjord information. Om insiders kan handla fritt 

med icke-offentliggjord information har de en närmast monopolliknande ställning till 

vinster från informerad handel. Detta påstås avskräcka informerade outsiders från att 

investera i informationsanskaffning och därmed samlas färre informerade outsiders på 

marknaden och en stor del av marknadens likviditet försvinner. Om insiderhandel är 

förbjudet kan fler informerade outsiders delta på marknaden, ingen utövar 

monopolställning och informationsmarknaden blir på så vis mer konkurrensutsatt. 

Större konkurrens antas bidra till lägre handelskostnader och mer informativa 

aktiepriser. 

2.2.3. Avtalsmässig reglering av insiderhandel 

En annan aspekt i insiderdebatten är vem som skall reglera insiderhandel – staten eller 

företagen själva.38 Insiderhandel på inte offentliggjord information är enligt den 

teoretiska debatten varken enstämmigt positivt eller negativt. Om insiderhandel kan 

betraktas som något positivt kan variera från företag till företag och från bransch till 

bransch. Opponenter mot reglering menar att eftersom ingen enskild regel är optimal 

innebär det att ämnet kanske bäst överlåts till förhandlingar mellan insidern och 

företaget. Domstolar skulle verkställa faktiska avtal precis som de vanligen gör med 

lönefrågor och tillgång till affärshemligheter. Coase-teoremet beskriver att i frånvaron 

av transaktionskostnader, osäkerhet och externa tillfälligheter skulle privata parter 
                                                        
36 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 262. 
37 Beny, L.N., 2007, s. 251. 
38 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 263. 
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allokera resurser dit där de har störst nytta.39 Tillämpat på insiderhandel skulle företag 

och insiders allokera äganderätten till insiderinformation till den som värderar 

informationen högst. Om aktieägarens förmögenhet minskar när insiders handlar på 

basen av icke-offentliggjord information skulle både aktieägare och insiders ha att 

vinna på att förbjuda det.40 Förbud av denna typ är avtalsmässigt standard både hos 

anställda och externa parter. Om aktieägarens förmögenhet ökar av handel i vissa 

situationer men inte i andra, kunde detta också styras med hjälp av avtal. Svårigheten 

att verkställa sådana avtal gör det omöjligt för företag att uppnå optimal allokering av 

äganderätten. Insiderhandel är ökänt svårt att upptäcka, eftersom insidern kan göra 

ansträngningar för att inte bli upptäckt. Att i praktiken tillämpa detta argument är svårt 

eftersom det i verkligheten finns transaktionskostnader, huvudsakligen 

förhandlingskostnader och kostnader för verkställande.41  

2.3. Rättsliga teorier om insiderhandel 

I amerikansk lagstiftning härskar tre grundläggande teorier under vilken insiderhandel 

anses vara olaglig. Disclose or abstain-regeln (sv. offentliggör eller avstå), fiduciary 

duties (förtroendeplikt) och misappropriation theory42 (sv. stöld eller olovligt 

användande) skapades av domstolar under Sektion 10(b) i Securities Exchange Act of 

1934 och Rule 10b-5 därunder.43 Securities Exchange Commission (SEC) har också 

utfärdat Rule 14e-3 som förbjuder insiderhandel i samband med köperbjudanden. 

I tidigare kapitel har diskuterats om insiderhandel i själva verket är en fråga om hur 

äganderätten till information borde allokeras.44 Opponenter mot reglering anser att om 

äganderätten allokeras till ledningen borde varken aktieägare eller myndigheterna 

kunna göra anspråk på den, lika mycket som de gör anspråk på höga ersättningar till 

ledningen och fallskärmsavtal. I de fall där handel sker utan samtycke, borde företaget 

ha rätt att göra anspråk på de skador som uppkommit till följd av avtalsbrott och 

ersättning för stulen egendom. Om sannolikheten för upptäckt är låg och 

vinstmöjligheterna höga, vore offentligt verkställande lämpligt för att höja 

sanktionsnivåerna. Man menar att insiderhandel i sådana fall inte märkbart skulle 

                                                        
39 Beny, L.N., 2007, s. 253. 
40 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 263. 
41 Beny, L.N., 2007, s. 254. 
42 I denna avhandling översatt till stöldteori. 
43 Bainbridge, S.M., 2000, "Insider Trading: An Overview", s. 1-2. 
44 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998 
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avvika från andra typer av begränsningar för användande av immateriella rättigheter 

såsom t.ex. affärshemligheter och varumärken. 

2.3.1. Jämlik tillgång till information 

Domstolar har tolkat § 10(b) ur Securities Exchange Act från 1934 och SEC:s Rule 10b-

5 så att insiders (ledning, styrelse och ägare av över 10 % av aktiestocken)45 och den 

som tagit emot tips antingen måste offentliggöra informationen eller avstå från att 

handla.46 Regeln fråntar inte insiders från möjligheten att handla med värdepapper, 

den förbjuder bedrägeri. Tillämpligheten vid insiderhandel beror på relationen mellan 

bedrägeri och underlåtenhet att offentliggöra information. Insiders kan av den 

anledningen offentliggöra informationen och därefter handla, eller vara tyst och låta bli 

att handla (disclose or abstain). Trots denna alternativa tolkning förbjuds insidern 

effektivt från handel. I många fall har insidern inte möjlighet att offentliggöra 

informationen eftersom den exempelvis kan vara av betydande värde även för 

konkurrenter. I sådana situationer kunde insiderhandel utgöra en värdefull metod för 

företaget att signalera information om marknadsvärdet på aktien utan att offentliggöra 

detaljerna. Tvingande lagstiftning avlägsnar denna möjlighet att använda insiderhandel 

när behovet finns. Detta resulterar i varken handel eller offentliggörande. 

Det uppmärksammade fallet SEC v. Texas Gulf Sulphur (1968) är ett av de tidiga fallen 

med insiderhandel utgående från detta synsätt.47 TGS hade hittat prover på 

mineralfyndigheter redan i november 1963, men det var först i april 1964 som bolaget 

hade lyckats förvärva all egendom i området.48 Målet vilade på en politik om lika 

tillgänglighet till information och resultatet av denna dom innebar att praktiskt taget 

vem som helst i besittande av materiell icke-offentliggjord information var bunden till 

att antingen offentliggöra informationen före handel eller att avstå från att handla i 

företagets värdepapper.49 I Texas Gulf Sulphur-målet skulle sannolikt ett 

offentliggörande av mineralfyndigheterna också ha lockat konkurrenter till området. 

                                                        
45 Sektion 16(a)(1) i Securities Exchange Act beskriver insiders som ”directors, officers and principal 
stockholders”.  
46 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 266. 
47 Bainbridge, S.M., 2000, s. 2. 
48 Manne, H.G., 1966. 
49 Bainbridge, S.M., 2000, s. 2. 
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När offentliggörande är möjligt och inte skadligt för företaget raderar frigörandet av 

nyheter till en effektiv kapitalmarknad en del av vinstmöjligheterna.50 På en punkt är 

detta enligt opponenter till reglering inte önskvärt och sammanhänger med ledningens 

incitament att maximera värdet på företaget. Disclose or abstain-regeln kunde försvaga 

detta incitament. Även investeringsanalytiker definieras som insiders efter att ha tagit 

del av nyheter och saknar då också motivation att söka efter ny information. Sökandet 

efter potentiella förvärv minskar om den potentiella förvärvaren inte kan använda den 

information de erhållit för att öka chanserna till ett lyckat bud. Regeln tillämpas dock 

enbart om handeln sker på basen av materiell information, dvs. stora nyheter såsom 

t.ex. vetskapen om ett oljefält, en förestående fusion eller andra stora förändringar i 

företagets resultat, vilket gör att effekten av regeln inte bör överdrivas. De flesta 

nyheter är mindre dramatiska och insidern har i praktiken mer spelrum att handla. Det 

gör de och erhåller en något bättre avkastning än marknaden i medeltal. Denna handel 

är förvisso insiderhandel per ekonomisk definition, men inte olaglig av den orsaken att 

informationen inte är materiell. Till följd av insiderns exklusiva tillgång till information 

överträffar insidern marknadsgenomsnittet även utan att handla. Insidern kan erhålla 

bättre avkastning än genomsnittet enbart på grund av timing och noggrant urval av den 

ursprungliga portföljen. Deras överlägsna kunskap kan leda till att inte sälja när den 

mindre informerade investerare lutar åt att sälja. Kunskapen om branschen som helhet 

kan utgöra bas för handel i andra företags värdepapper – materiell information 

förvisso, men inte insiderinformation.  

Krav på materialitet tenderar att begränsa Rule 10b-5 till ineffektiv insiderhandel.51 

Jurister, revisorer, mäklare och andra får vetskap om information efter att den 

producerats och är således inte ansvariga för de kostnader och risker förknippade med 

framtagandet av informationen och bör därför förhindras från att använda den. 

Uttryckliga kontrakt mellan företag och dessa outsiders baseras vanligen på sekretess 

och handel i brott mot dessa har Rule 10b-5 möjlighet att stoppa. Den större delen av 

insiderhandel sker just till följd av dylika avtalsbrott.52  

                                                        
50 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 267. 
51 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 268. 
52 Cox, J.D., 1986, s. 653. 
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2.3.2. Förtroendeplikt 

USA:s högsta domstol har dragit en linje mellan möjligheten för insiders att idka 

insiderhandel och möjligheten för andra att göra det.53 Eftersom företagsledningen är 

anställd av företaget äger de en förtroendeplikt (eng. fiduciary duty) mot företaget och 

är förbjuden att handla på basen av insiderinformation. Outsiders har i tidigare 

lagstiftning inte haft någon sådan plikt och har därför kunnat handla utan att bryta mot 

§ 10(b) eller Rule 10b-5. I rättsfallen United States v. Chiarella (1980) och Dirks v. SEC 

(1983) förkastades teorin om jämlik tillgång till information.54 Domstolen klargjorde att 

svaranden kunde hållas ansvarig enligt den klassiska teorin enbart om det fanns en 

plikt att offentliggöra informationen innan handel. Insiders var därmed inte längre 

ansvariga enbart på grund av att de hade mer information än motparter, utan snarare 

ansågs plikten att offentliggöra ligga på basen av ett brott mot en förtroendeplikt 

gentemot emittenten. 

Regleringens opponenter menar att förtroendeplikt som bas för att särskilja på insiders 

och andra kan ifrågasättas.55 Svårigheten med att avgränsa insiders som en klass inne i 

själva företaget är att avtal ofta ersätter horisontell eller vertikal integration. 

Utomstående leverantörer eller rådgivare kan inneha lika mycket insiderinformation 

och möjlighet att påverka beslutsfattande i företaget som de egna anställda. Under 

dessa regler kan exempelvis en rådgivare handla med företagets aktier utan påföljder, 

men inte om hon vore vertikalt integrerad med företaget. Förtroendeplikt är 

avtalsmässigt standard och används för att styra agentrelationen och bespara parterna 

överflödigt långa avtal och detaljerade överenskommelser och reducerar således 

avtalskostnaderna. En sådan plikt bör enligt opponenter införas som ett hinder endast 

om det finns tydliga bevis på att de flesta parter skulle införa begränsningen genom 

avtal om förhandlingarna var kostnadsfria. Det är inte självklart att åtskillnaden mellan 

insider och outsider hör till den handel som skulle vara förbjuden enligt kontrakt i en 

värld utan transaktionskostnader. Riktiga kontrakt förbjuder handel för outsiders 

såsom rådgivare och andra externa parter men inte insiders, motsatsen till resultatet 

utifrån betoningen förtroendeplikten. 

                                                        
53 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 269. 
54 Bainbridge, S.M., 2000, s. 2. 
55 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 269. 
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2.3.3. Stöldteorin 

Ett resultat av betoningen på förtroendeplikten är uppkomsten av stöldteorin 

(misappropriation theory).56 Man kan emotta plikter genom avtalsmässiga metoder. 

Om personen genom avtal är förbjuden att handla, kan han ha en plikt att inte handla. 

Identiteten på den förskingrande parten blir då irrelevant. Under den klassiska teorin 

handlar insidern i strid mot § 10(b) och Rule 10b-5 genom att ”handla i värdepapper i 

hans företag på basen av materiell, icke offentliggjord information[egen 

översättning]”.57 Stöldteorin å andra sidan tillämpas när personen ”missbrukar 

konfidentiell information i syfte att göra värdepapperstransaktioner, i brott mot en 

plikt gentemot källan till informationen[egen översättning]”. 

Domstolar i USA har efter det uppmärksammade målet United States v. O’Hagan år 

1997 gett stöd för denna linje.58 O’Hagan, en framstående advokat hos firman Dorsey & 

Whitney representerade Grand Metropolitan i samband med planeringen av ett förvärv 

av Pillsbury Company. Trots ansträngningar att upprätthålla sekretess fick O’Hagan 

kännedom om förvärvet och började köpa köpoptioner i Pillsbury. Vid 

offentliggörandet av köperbjudandet till Pillsbury realiserade O’Hagan en vinst på över 

4 miljoner dollar. Försvaret hävdade att varken O’Hagan eller hans arbetsgivare hade 

förtroendeplikt gentemot emittenten, dvs. Pillsbury, och att handeln därför inte 

utgjorde något bedrägeri. Även om teorin tidigare prövats men förkastats utgick USA:s 

högsta domstol här för första gången från stöldteorin, där personen begår ett bedrägeri 

när han missbrukar sekretessbelagd information i syfte att göra 

värdepapperstransaktioner, i brott mot förtroendeplikten till källan till informationen 

och därmed handlar i strid mot § 10(b) och Rule 10b-5. Stöldteorin skiljer sig alltså från 

den klassiska teorin i det avseendet att den tillämpas när en agent eller annan i 

förtroendeställning missbrukar information anförtrodd honom eller henne av källan för 

att göra värdepapperstransaktioner, oavsett om källan är emittenten eller inte. Ett av 

problemen med teorin kan vara att fastställa huruvida den skadelidande har någon 

koppling till värdepappersmarknaden. Genom att handla optioner i Pillsbury, genom 

hans koppling till Grand Met via sin arbetsgivare, stod hans handlingar inte bara i 

konkurrens med Grand Mets intentioner, utan utgjorde också en risk för skada för 

Grand Met. O’Hagan fälldes på 57 punkter, däribland postbedrägeri, 

värdepappersbedrägeri och penningtvätt. 

                                                        
56 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 270. 
57 Quinn, R.W., 2003, s. 869. 
58 Pritchard, A.C., 1998. 
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2.3.4. Vidare politiska aspekter i insiderdebatten 

I utvecklade länders lagstiftning existerar generellt ett förbud mot insiderhandel. 

Förtroendeargumentet kan ses som ett rättspolitiskt skäl och som ett slags 

sammanfattande tema av tidigare nämnda argument.59 Enligt det är det omöjligt att 

motivera ett insiderförbud på grund av orättvisa och jämlikhet. Vad man däremot 

syftar främja är allmänhetens förtroende för marknaden. Detta synsätt kunde i hög 

grad till grund för såväl europeisk som internationell lagstiftning.60 Genom att skydda 

marknaden som en fiktiv avtalspart kan lagstiftaren ge marknaden optimal 

trovärdighet. Även om den tänkta tilltron är av subjektiv natur - det är svårt att avgöra 

om någon skadas – är det svårt att övertyga allmänheten att så inte är fallet. Det ger 

dock lagstiftaren möjlighet att stödja den allmänna opinionen, som ställer sig avig till 

att någon kan göra risk- och arbetsfria vinster.61  

Trots ekonomiska teorier om att marknaden är mest effektiv om insiders får handla 

fritt anser många att insiderhandel är ett hot mot marknadsintegriteten och 

marknadseffektiviteten. Diskussionen har traditionellt förts på huvudsakligen teoretisk 

nivå, länge kännetecknad av avsaknad av empiriska undersökningar. Senare empiriska 

upptäckter har dock kunnat påvisa att genom upprättande, och särskilt efterlevnad av 

insiderlagstiftning, kan den upplevda marknadsintegriteten höjas och därmed 

kapitalkostnaden reduceras.62 Dessa resultat har fått stöd i forskning som visar att det 

är ett lands politiska system, snarare än landets rättsliga eller finansiella system som i 

första hand avgör landets benägenhet för reglerande av insiderhandel.63 Vidare har 

reglering av insiderhandel tidigare fått fotfäste i mer demokratiska länder än mindre 

demokratiska länder och bland högerorienterade regeringar tidigare än 

vänsterorienterade. Dessa resultat utmanar teorier om att reglering av insiderhandel 

skulle vara marknadshämmande, eftersom de regeringar som stöder reglering av 

insiderhandel i allmänhet anses vara de samma som aktivt arbetar för effektiva 

marknader. 

Marknadsmissbruksdirektivets ingress nämner bland annat att ”en verklig inre 

marknad för finansiella tjänster är avgörande för ekonomisk tillväxt och skapande av 

                                                        
59 Afrell, L., Klahr, H. & Samuelsson, P., 1998. 
60 Enligt punkt 2 i ingressen till marknadsmissbruksdirektivet krävs marknadsintegritet för en ”integrerad, 
effektiv och öppen finansmarknad.” och ”Marknadsmissbruk skadar finansmarknadernas integritet och 
allmänhetens förtroende för värdepapper och derivatinstrument.”  
61 Afrell, L., Klahr, H. & Samuelsson, P., 1998. 
62 Bhattacharya U., Daouk H. 
63 Beny, L.N., 2012. 
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arbetstillfällen i gemenskapen” och för att uppnå detta krävs marknadsintegritet och 

förtroende för värdepappersmarknaderna.64 Syftet med EU:s reglering av 

marknadsmissbruk och insiderhandel kunde med det i beaktande vara att främja 

företagsverksamhet och öka investeringar genom att sänka investerarens upplevda risk 

och transaktionskostnader.65 Dessa kan sänkas om investerare är av den allmänna 

åsikten att emittenten offentliggör all information som sannolikt påverkar aktiepriset; 

att informationen uppfyller krav på användbarhet (exempelvis riktighet, fullständighet 

och timing); att alla investerare har tillgång till samma information; att alla investerare 

deltar i marknaden av legitima orsaker; och att regeln att en part inte handlar på basen 

av information eller genom att manipulera marknaden verkligen tillämpas.66  

2.4. Den ledningsbaserade handelsrätten 

Den teoretiska referensram som tidigare presenterats i detta kapitel är grundläggande 

för förståelsen för och problematiken kring lagstiftningen av insiderhandel, men kan 

inte som sådan tillämpas för att ge svar på den specifika forskningsfrågan eftersom 

företagsbegreppet som sådant inte existerar. Eftersom syftet är att undersöka 

problemet ur företagets perspektiv, kunde forskningsproblemet istället försöka 

analyseras med hjälp av teorin om den ledningsbaserade handelsrätten.  

Som nämnts i ingressen till detta kapitel råder en brist på teori inom handelsrätten. Ett 

försök att åtgärda denna är teorin om den ledningsbaserade handelsrätten 

(Management-based Commercial Law, MBCL), som har en stark koppling till 

ekonomisk teori.67 Eftersom vetenskaper förutsätter att teorin verifieras behöver MBCL 

ett samspel mellan teori och empiri. Till stor del arbetar MBCL deduktivt, men för att 

höja den vetenskapliga kvaliteten kan den kompletteras med en induktiv metod. Inom 

den ledningsbaserade handelsrätten försöker man utreda vilka målsättningar företaget 

har och vilka rättsliga verktyg och praktiker företaget använder för att uppnå dessa 

målsättningar.68 Man försöker skildra företagets rättsliga verklighet och olika sätt att 

hantera den. Teorin definierar en handelsrättslig allmän del och en särskild del. En del 

av de målsättningar och praktiker som företaget har är så vanliga att de inkluderas i 

praktiskt taget alla transaktioner. Företaget kan också ha särskilda målsättningar som 

det kan använda i en specifik kommersiell kontext. I vilket fall som helst bör företaget 
                                                        
64 Se preambel 1-2 i direktiv 2003/6/EG. 
65 Mäntysaari, P., 2010(b), s. 211. 
66 Mäntysaari, P., 2010(b), s. 211. 
67 Mäntysaari, P., 2011, s. 198. 
68 Mäntysaari, P., 2014. 
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ha kostnader och risker i beaktande. De grundläggande beståndsdelarna i den allmänna 

delen är val av företagsform, att identifiera företagets allmängiltiga målsättningar, att 

identifiera de allmängiltiga rättsliga instrument som företaget använder för att uppnå 

dessa målsättningar samt att identifiera olika nivåer av beslutsfattande. 

Inom den ledningsbaserade handelsrätten används företaget som ett ekonomiskt 

begrepp som saknar normativ betydelse.69 Inom de ekonomiska teorierna finns ett 

antal teorier om hur man undersöker företaget och vem man syftar på när man talar 

om företaget. Inom den ledningsbaserade handelsrätten sätts inga likhetstecken mellan 

företag och företagare eller aktieägare och bolag. Den ledningsbaserade handelsrätten 

utgår från hypotesen att företaget kan ha egna målsättningar, vilket möjliggör en 

rationell styrning. Om företaget har egna målsättningar kan det vara logiskt att anta att 

ett rationellt företag i första hand söker långsiktig fortlevnad. Detta är i sig ingen lätt 

uppgift eftersom företaget är helt beroende av sina intressenter och befinner sig under 

konkurrensförhållanden. Rationella företag har kommersiella målsättningar, 

oberoende av sammanhang och transaktion. Detta förklarar varför företaget exempelvis 

anställer nya arbetstagare, köper upp andra företag eller utlokaliserar verksamhet. 

Utgångspunkten i detta antagande förklarar också att företaget gör rationella beslut 

med hjälp av rättsliga praktiker. 

Teorin beskriver att företaget försöker uppnå sina målsättningar med hjälp av rättsliga 

verktyg. Enligt MBCL kan fyra viktiga målsättningar identifieras: hantering av 

nyttighets- och penningströmmar, risker, principal-agentförhållanden samt 

information.70 Företaget använder handelsrättsliga verktyg och praktiker i någon form i 

praktiskt taget alla transaktioner. Företaget kan inte bedriva sin verksamhet utan en 

företagsform. Företaget existerar dock inte i den normativa världen utan företaget 

behöver åtminstone en rättsperson för verksamheten. Det behöver dock inte sättas 

likhetstecken mellan företaget och dess företagsform. Ett företag kan använda sig av ett 

stort antal företag världen över och företagsformen och dess säte kan ändras utan att 

företagsidentiteten förändras. Avtal är inom marknadsekonomin ett centralt verktyg. 

Företagets transaktioner baseras huvudsakligen på avtal. De är dessutom ett sätt att 

hantera risker, principal-agentförhållanden och information. Compliance, eller 

regelefterlevnad, har en koppling till rättsdogmatiken. Rättsnormer ges i syfte att 

påverka beteende och för att följas. Företaget kan välja sitt förhållandesätt till de 

                                                        
69 Mäntysaari, P., 2011. 
70 Mäntysaari, P., 2011. 
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externa rättsnormerna. Compliance omfattar dock mer än bara regelefterlevnad, 

compliancefunktionen finns också som en del av företagets rättsliga riskhantering. Det 

finns också olika generiska sätt att hantera principal-agentförhållanden genom att 

påverka agentens beteende. Företaget måste också hantera sin information genom att 

bland annat hantera informationskostnader och inkommande samt utgående 

informationsflöden. Bland dessa fyra grundläggande målsättningar är för 

avhandlingens frågeställning hantering av information synnerligen viktig och 

diskuteras ytterligare i detta kapitel. 

Grunddragen för den särskilda delen är att man identifierar företagets kommersiella 

kontext, att man identifierar de särskilda företagsekonomiska frågor som företaget 

försöker hantera i denna kontext samt att man identifierar de särskilda handelsrättsliga 

instrument som företaget använder i kontexten.71 Oberoende av transaktionstypen 

hanterar företaget de rättsliga frågor som hör till den ledningsbaserade handelsrättens 

allmänna del. Beroende på kontext kan det också finnas särskilda rättsliga frågor som 

företaget måste hantera. På grund av existensen av sådana särskilda frågor kan man 

identifiera särskilda funktionella rättsområden inom MBCL. Avgörande för 

identifiering av ett särskilt rättsområde är identifieringen av en kommersiell kontext, 

funktionella spörsmål som är relevanta för företaget i den samt särskilda verktyg och 

praktiker som företaget använder sig av i kontexten. Bland tänkbara funktionella 

rättsområden finns bland annat bolagsstyrning och corporate finance-rätten72.  

Det särskilda rättsområde som kan identifieras inom ramarna för denna avhandling är 

corporate finance-rätten, och specifikt företagsförvärv, det vill säga kontrollbyten i 

bolag. Företag kan ha många anledningar att förvärva ett annat bolag, såsom 

exempelvis bättre konkurrensfördelar, marknadsandelar och synergieffekter. Denna 

särskilda kommersiella kontext diskuteras i större omfattning i senare kapitel. Om 

företaget är föremål för handel på en reglerad marknad finns inom EU-gemenskapen 

en omfattande rättsordning – synnerligen relevant för denna avhandling är regleringen 

av informationshantering.  

                                                        
71 Mäntysaari, P., 2011. 
72 Corporate finance är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar på dels finansiering och dels på 
investering och användande av kapital. På svenska brukar begreppet översättas till företagsfinansiering, 
som egentligen är ett snävare begrepp. Av den anledningen används i denna avhandling det engelska 
uttrycket. 
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2.4.1. Hantering av information 

 
Enligt informationsekonomisk teori beror den optimala informationssökningen på 

marginalkostnaden och marginalnyttan i mer information.73 Modern 

informationsekonomi har utvecklat teorier om konsekvenserna av imperfekt 

information och informationsasymmetrier. Det finns ett samband mellan information 

och rationella beslut. Det alternativ som individen väljer beror på deras kunskap om 

handlingen de utför och de konsekvenser som följer handlingen. Beslut är subjektivt 

rationella, eftersom individen bara kan välja det relativt bästa alternativet utgående 

från sin subjektiva kunskap och information. Frånvaron av information eller falsk 

information kan leda till fel beslut med negativa konsekvenser.  Information är inte 

som vilken handelsvara som helst. Akerlof beskrev detta med ett fenomen som kallas 

marknaden för citroner (market for lemons).74 Det kan finnas bra bilar och dåliga bilar 

(citroner). Köparen vet inte på förhand om bilen är av god kvalitet eller en citron 

medan säljaren å andra sidan har överlägsen kunskap om bilens kvalitet. Köparen 

betalar samma pris för en bra bil och en citron eftersom han inte har kunskaper nog att 

avgöra skillnaden. Detta resulterar i att dåliga bilar driver ut bra bilar från marknaden, 

på köparens bekostnad, eftersom det kostar mindre att tillverka en dålig bil och den 

kan säljas för samma pris.  

2.4.1.1. Informationsproblem 

Informationsekonomin beskriver många sätt för företaget att hantera 

informationsproblem.75 Företaget kan använda dessa metoder för sitt eget 

beslutsfattande, samtidigt som andra parter kan använda samma metoder för sitt 

beslutsfattande. Företaget kan ta dessa metoder i beaktande när de försöker påverka 

andra parters beteende. Det finns ett koncept om det optimalt informerade företaget; 

företaget är optimalt informerat när marginalkostnaderna för informationen motsvarar 

marginalnyttan. I något skede är det inte längre relevant för företaget att investera i och 

bearbeta ny information. Om kostnaderna för att söka ny information vore noll och den 

mänskliga bearbetningsförmågan perfekt, kunde en aktör söka efter exakt rätt 

information, bearbeta den på exakt rätt sätt och därefter fatta det bästa möjliga 

beslutet. I verkligheten är den mänskliga rationella förmågan bunden till begränsad 

                                                        
73 Mäntysaari, P,. 2010(a), s. 336. 
74 Akerlof, G.A., 1970. 
75 Mäntysaari, P., 2010(a), s. 337-344. 
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information och begränsade bearbetningsmöjligheter. Företaget kan exempelvis 

hantera informationsproblemet genom att: 

1) Implementera en sökstrategi, 

2) Försöka verifiera informationen om det är möjligt, 

3) Sålla information, 

4) Signaleringsaktiviteter för att avslöja kunskap till agenter och övertyga dem om 
företagets specifika egenskaper, 

5) Anlita mellanhänder specialiserade på insamling och bearbetning av information, 

6) Strategier för att reducera agentkostnader, 

7) Utveckling av system som ökar informationens riktighet och användbarhet och 
minskar kostnaderna för analys, 

8) Minska risken för avvikelser från rationella beslut orsakade av kognitiva 
missbedömningar, 

9) Statliga eller icke-statliga ingripanden för att sänka informationskostnader genom 
exempelvis tvingande regler för offentliggörande av information, eller förhindrande 
av spridning av missvisande information. 

2.4.1.2. Corporate finance-lagstiftning och informationshantering 

Företaget fattar finansiella beslut på basen av information. Ju bättre information 

företaget har, desto mindre osäkerhet finns angående kassaflöden och risk.76 Företagets 

fundamentala verksamhet och målsättningar är beroende av informationens kvalitet. 

Hanteringen av information hör därför till företagets grundläggande rättsliga 

målsättningar. Företaget måste på ett eller annat sätt organisera produktion, 

distribution och utnyttjandet av information. Man kan skilja mellan två olika 

informationsflöden: information som företaget mottar (ingående information) och 

information som företaget sänder ut (utgående information). Företaget behöver samla 

in, bearbeta och utnyttja information för sina egna ändamål, samtidigt som andra 

parter behöver information för sina ändamål. Corporate finance-lagstiftning kunde 

hjälpa företaget att hantera osäkerhet på flera sätt. Den kan hjälpa företaget att säkra 

en rättvisande bild av användbar information för beslutsfattandeändamål, minska 

osäkerheten för investerare, kunder, kontraktsparter och intressenter, överföra risk till 

någon annan part och att behålla en del av denna risk, skydda konfidentiell 

                                                        
76 Mäntysaari, P., 2010(a), s. 348. 



 

 

25 

information, utnyttja informationsasymmetrier, hantera sitt rykte och minska risk 

genom att etablera rättsligt relevant kommunikation. 

Som tidigare nämnts förklarar informationsekonomin att det finns många sätt att 

hantera informationsproblem. På vilket sätt företaget hanterar informationen beror på 

företagets plats i informationens leveranskedja samt mellanhändernas och agenternas 

plats i kedjan.77 Information kan produceras och finnas till varsomhelst. Företaget kan 

inte använda informationen om inte den är levererad till den plats i organisationen var 

den kan utnyttjas. Det kan också finnas flera funktioner i leveranskedjan. En part kan 

vara målet, producera informationen, överföra informationen eller vara slutanvändaren 

av informationen. Man kan också särskilja mellan mål och ämne. Om man undersöker 

en specifik vara kan företaget som tillverkar varan vara målet och varan man 

undersöker vara ämnet. Information om målet når vanligtvis slutanvändaren genom 

många mellanhänder. En del av dessa mellanhänder kan vara lokaliserade inom 

företaget, medan andra kan vara lokaliserade i målföretaget. Företaget och 

målföretaget är vanligtvis juridiska personer som behöver fysiska personer för att 

representera dem. Förutom dessa mellanhänder kan det finnas andra externa 

mellanhänder såsom exempelvis media, investeringsbanker, revisionsbyråer och 

advokatbyråer. Vissa mellanhänder överför bara information, medan andra kan ha en 

roll i att producera ny information genom att exempelvis analysera befintlig 

information. 

Företaget kan reducera risken i investering och produktion av information genom 

sållning, kontroll av flöden och genom att säkerställa att företaget når ett övertag 

gentemot sina kontraktsparter, alternativt blir ersatt för investeringen om projektet 

inte kan genomföras.78 Genom åtgärder för att hålla information hemlig inom företaget 

och förhindra andra parter från att använda informationen kan den potentiella 

belöningen för att investera i information öka. Genom att sålla efter sannolika 

kontraktsparter kan risken i en förgäves investering av information minskas. Företaget 

kan vanligtvis välja vilken part det vill göra affärer med. I vissa fall kan den förväntade 

belöningen i transaktionen vara så låg att företaget måste ha en kostnadseffektiv och 

standardiserad sållningsanordning för att separera föredragna kontraktsparter från 

oönskade sådana. I andra fall är den förväntade avkastningen så hög att företaget kan 

                                                        
77 Mäntysaari, P., 2010(a), s. 348. 
78 Mäntysaari, P., 2010(a). s. 352. 
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investera mer i att sålla efter önskade kontraktsparter. Exempelvis private equity-bolag 

genomför vanligtvis omfattande efterforskningar innan de ger sig in i förhandlingar. 

Under en uppvaktningsfas kunde parter på en allmän nivå kommunicera information 

med varandra för att urskilja om affären kunde gynna båda parter.79 Uppvaktande är 

kostsamt och varje part önskar stå för dessa kostnader enbart om de tror att det ökar 

sannolikheten för en gynnsam affär. För att förhandlingarna skall gå vidare kan det 

därför vara nödvändigt för parterna att kommunicera med varandra angående 

chanserna att uppnå en överenskommelse. I stora transaktioner sker 

informationsutbytet vanligtvis stegvis och visar på hur parterna investerar i 

information när det är optimalt att göra det. Under förhandlingarnas gång kan parterna 

gradvis bli mer moraliskt bundna att nå en överenskommelse. På ett grundläggande 

plan kan en överenskommelse om att förhandla i god tro vara ett första steg. Denna 

plikt skulle vara en moralisk snarare än en rättsligt bindande plikt. Företaget vill å 

andra sidan inte avslöja information om den kan användas mot det. I stora 

transaktioner kommer parterna därför ense om sekretessplikt och non-disclosureavtal, 

som är juridiskt bindande. Parterna kan också komma överens om att inte förhandla 

med andra parter. Köparen kan exempelvis vara ovillig att investera i information om 

han inte kan säkerställa att föremålet är kvar när han är redo att göra ett anbud. Nästa 

steg kunde vara ett intentionsbrev, som signalerar att parterna är villiga att nå en 

överenskommelse utan att skapa en rättslig plikt att bli bunden till avtalet.80 

Intentionsbrev hör till de vanliga sätten att reducera risk i samband med investering i 

information. Separationen av avtalets undertecknande (signing) och verkställande 

(closing) är typiskt för stora transaktioner inom Corporate Finance-lagstiftning. Genom 

undertecknande signaleras ett djupare åtagande att fullfölja kontraktet än ett 

intentionsbrev. En stor del av informationen produceras och avslöjas efter 

undertecknande. Substansen i denna information är ett av villkoren före verkställande 

av avtalet. Parterna kan exempelvis ofta komma överens om att en företagsbesiktning81 

tar plats efter undertecknande och att en godtagbar företagsbesiktningsrapport är ett 

förbehållsvillkor för verkställande. Termineringsavgifter är ofta använda i samband 

med företagsförvärv. Ett köperbjudande eller en förhandling om fusion kan vara 

mycket kostsamt. I USA är det vanligt med dylika arrangemang i samband med vänliga 

förvärv. 
                                                        
79 Mäntysaari, P., 2010(a), s. 354. 
80 Mäntysaari, P., 2010(a), s. 354. 
81 På engelska due diligence (“skälig aktsamhet”), en process var exempelvis säljarens finansiella ställning 
och avtalsmässiga dokumentation granskas. 
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2.4.1.3. Inkommande information 

Företaget behöver information som är riktig och användbar. För företaget medför detta 

ett agentproblem.82 Genom rättsliga verktyg och praktiker kan företaget hantera 

agentrelationer, med företaget som principal och medlemmar i leveranskedjan som 

agenter. Agentproblemet kan begränsas genom val av mellanhand samt genom rättsliga 

bakgrundsregler. Dessa kan kompletteras genom avtalsmässiga metoder. I information 

finns en inneboende risk. Denna risk kan delvis överföras genom exempelvis garantier. 

Risken kan på så vis omvandlas till en för företaget hanterbar motpartsrisk. 

Informationens kvalitet kan bero på både mellanhanden och användaren av 

informationen.83 Mellanhanden kan antingen producera eller verifiera information 

angående dess användbarhet och riktighet. Informationskvaliteten hos mellanhanden 

kan också bero på närheten till målet, tillgång till information, flit och självintressen. 

Kvaliteten kan också bero på användaren av informationen och ses till dess användbara 

egenskaper. För att information skall vara användbar för slutanvändaren bör den vara 

förståelig, relevant och trovärdig. Företaget bör välja mellanhänder med tillräckligt 

starka incitament att producera värdefull och riktig information. Valet av mellanhand 

kan kompletteras av ett val av rättsligt ramverk som tillhandahåller tillräckliga 

incitament. Företaget kan välja att anlita en tredje part för att övervaka och verifiera 

informationen. Det kan också finnas regler om offentliggörande av information. Ett 

tvingande system för offentliggörande kan bidra med mer information till marknaden 

och öka antalet mellanhänder som producerar och levererar information och samtidigt 

öka ansvarsskyldigheten.  

Potentiella mellanhänder kan identifieras utgående från deras förmåga och incitament 

att skapa värdefull och riktig information.84 Ett sätt att signalera dessa kvaliteter är 

genom olika typer av certifiering. Företaget kan också använda sig av garantiverktyg 

genom att kräva att leverantören garanterar informationen som levereras. Uppkomsten 

av standarder kan öka tillförlitligheten i informationen, såsom internationella 

revisionsstandarder för revisorer. Företaget kan kontrollera huruvida 

informationsproducenten har en plikt att efterfölja standarder på hög nivå. Bra 

mellanhänder skall dessutom kunna uppfylla ett antal tilläggskriterier, eftersom 

mellanhänderna också behöver information om företaget. När mellanhänder verifierar 

                                                        
82 Mäntysaari, P., 2010(a), s. 355. 
83 Mäntysaari, P., 2010(a), s. 356. 
84 Mäntysaari, P., 2010(a), s. 361. 
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information med avseende till dess allmängiltiga användbarhet kan det räcka med 

begränsad information om företaget. I andra mer specifika fall kan mellanhanden 

behöva mer detaljerad information om företaget. 

Företagets affärshemligheter behöver hållas hemliga. Företaget skulle troligen föredra 

att inte lämna ut så mycket information till externa mellanhänder, eftersom denna i 

något senare skede kan komma att hamna i händerna på konkurrenter eller hos 

allmänheten.85 Om det är nödvändigt att anlita externa mellanhänder kan dessa 

signalera sin tillförlitlighet genom att gå med på tillräckliga förtroendeplikter och en 

plikt att inte avslöja informationen eller att använda den på något annat sätt än för 

avtalets ändamål. Sekretessavtal (non-disclosure agreements) är vanligt förekommande 

i större investeringstransaktioner eller transaktioner innefattande företagets kunskap 

och affärshemligheter. Vissa mellanhänder kan också vara tillhandahållare av så 

kallade trovärdighetsvaror. Det kan finnas flera sätt för företaget att identifiera 

mellanhänder som kan producera användbar information eller verifiera användbar 

information, även om sådana mellanhänder samtidigt är leverantörer av 

trovärdighetsvaror. Företaget kan säkerställa att dess mellanhänder har samma 

engångsincitament att förse företaget med användbar information oavsett innehållet i 

deras råd (t.ex. fasta avgifter för tjänster) och bättre incitament över längre tid om det 

visar sig att råden skulle vara goda. För trovärdighetsvaror kan företaget i allmänhet 

förlita sig på en tredje part att förse företaget med sanningsenlig information avseende 

kvaliteten på informationen. 

2.4.1.4. Utgående information 

Kontroll av utgående informationsflöden är en viktig del av företagsledningen. 

Företaget har fem huvudmål med utgående information: att hålla information hemlig, 

dra nytta från överlägsen information, öka den upplevda användbarheten i 

informationen för andra, hantera företagets rykte, och etablera eller begränsa 

kommunikation.86 Från ett juridiskt perspektiv kan företaget representeras av olika 

mellanhänder. Beroende på situation kan mellanhanden ha en rättighet att 

offentliggöra information, en skyldighet att offentliggöra information, eller en 

skyldighet att inte offentliggöra information. Dessa rättigheter och skyldigheter kan 

variera beroende på olika rättskällor. Andra parter än företaget kan ha en rättighet att 
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efterfråga information, en rättighet att inneha erhållen information, en skyldighet att 

efterfråga information, en skyldighet att inte efterfråga information, eller en skyldighet 

att inte använda erhållen information. Igen kan dessa rättigheter och skyldigheter 

variera beroende på rättsliga källor, vem motparten är och andra omständigheter.  

Företaget behöver skydda sitt kunnande och annan konfidentiell information.87 

Företaget kan producera och vara tvungen att delge information på många sätt och 

omfattningen på de rättsliga verktyg och praktiker som kan hjälpa företaget att 

hemlighålla information är bred. Överlägsen information kan ge företaget 

förhandlingsstyrka i förhållande till både konkurrenter och andra avtalsparter. Att 

avslöja information kunde försämra konkurrensövertaget och förhandlingsstyrkan. De 

viktigaste besluten som påverkar hur företaget kan hålla information hemlig är val av 

företagsform, val av börsnoterat eller privatägt bolag, ibruktagande av 

efterlevnadsprogram, delgivningspolicyn och program för affärshemligheter. 

Aktiebolag har en skyldighet att ge ut mer information angående finansiell information 

och ledningen. Aktiebolag kan också vara publika eller privata. Ett publikt aktiebolag 

har större krav på offentliggörande av information.  

De anställda är kärnan i informationshantering eftersom information produceras, hålls 

hemlig och offentliggörs av de anställda.88 Anställda kommer och går, de kan byta jobb 

eller gå i pension. Företaget bör hantera informationen både under anställningstiden 

och efter att anställningsförhållandet upphört. Otillåtet röjande av information kan 

begränsas av rättsliga bakgrundsregler. Anställda kan ha en omsorgsplikt under 

anställningsförhållandet, och missbruk av affärshemligheter kan vara en brottslig 

gärning. Rättsliga bakgrundsregler kan kompletteras med avtal. En anställd som har 

tillgång till konfidentiell information såsom affärshemligheter eller insiderinformation 

kan bli ombedd att underteckna ett sekretessavtal. Ett sådant avtal kan innehålla en 

klausul som förhindrar missbruk av konfidentiell information, även efter att den 

anställda har lämnat företaget. Sekretessavtal kan kompletteras med konkurrensförbud 

enligt anställningsavtalet. Sekretessavtal och konkurrensförbud tillhandahåller dock 

inte tillräckligt skydd i Europa, eftersom det inte är möjligt att hindra en anställd att 

bära med sig information som erhållits under anställningsförhållandet. 

Konkurrensförbud kan bara gälla under en viss tid. Företaget behöver därför reglera de 
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anställdas tillgång till information genom interna praktiker, policyn och kinesiska 

murar. 

Företaget samarbetar på olika sätt med andra företag såväl som med sina kunder, 

leverantörer och distributörer.89 Samarbeten kan organiseras på många sätt, och 

organisationens form kan påverka spridandet av information. Företaget kräver 

vanligen att alla samarbetsparter som kan få tillgång till konfidentiell information att 

underteckna ett sekretessavtal. Det kan finnas envägs-sekretessavtal och tvåvägs-

sekretessavtal beroende på informationsflödet. Ett vanligt envägs-sekretessavtal består 

av: namnet på ägaren till informationen och mottagaren av informationen, definition 

av den konfidentiella informationen och syftet med att göra informationen tillgänglig 

för mottagaren, ett allmänt förbud att använda informationen och en skyldighet att 

hålla informationen hemlig, och en fullständig lista på tillåtna sätt att använda 

informationen eller att göra den tillgänglig för andra. Sekretessavtalet innehåller i 

allmänhet en övergripande skyldighet att hålla informationen hemlig. Därtill innehåller 

sekretessavtalet vanligen två tilläggskomponenter. Sekretessavtalet tillhandahåller en 

ofullständig lista på saker mottagaren måste göra för att hålla informationen hemlig. 

Dessa skyldigheter kan exempelvis vara en skyldighet att föra bok över hur 

informationen används och vem som har getts tillgång till den, en skyldighet för dessa 

att underteckna ett sekretessavtal, en skyldighet att märka register av informationen 

”Konfidentiell”, och en skyldighet att märka dessa register med en referens till ägaren 

av informationen. Förutom denna lista kan sekretessavtalet nämna vad mottagaren får 

göra med informationen. Vanligen får mottagaren använda informationen enbart för 

syftet som beskrivits i avtalet och inte på andra sätt. Avtalet kan därtill ange när 

informationen inte längre anses vara konfidentiell. Sekretessavtal kan därtill 

kompletteras med kovenanter om exempelvis förbud att konkurrera med företaget. 
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3 INSIDERLAGSTIFTNING 

Detta kapitel diskuterar regleringen av insiderhandel i USA och i Europa. Diskussionen 

inleds med en beskrivning av lagstiftningen i USA, som var först med att förbjuda 

insiderhandel. Därefter diskuteras lagstiftningen på EU-nivå i Europa idag, som togs i 

kraft långt senare. Slutligen presenteras en komparativ studie av de avgörande 

skillnaderna i de olika regleringarnas perspektiv på insiderhandel. 

3.1. Lagstiftning i USA 

I USA finns tre doktriner enligt vilka handel på basen av materiell icke-offentliggjord 

information är olaglig. Disclose or abstain-regeln (sv. Offentliggör eller avstå), 

fiduciary duties (förtroendeplikt) och misappropriation theory (stöld av information) 

skapades av domstolar under Sektion 10(b) i Securities Exchange Act of 1934 och Rule 

10b-5 därunder.90 Securities Exchange Commission (SEC) har också utfärdat Rule 14e-

3 som förbjuder insiderhandel i samband med köperbjudanden och Rule 10b5-1 och 

Rule 10b5-2 för att tydliggöra stöldteorin. 

3.1.1. Jämlik tillgång till information 

Den historiska utvecklingen av insiderlagstiftningen i USA har sitt ursprung i Securities 

Exchange Act of 1934, Section 10(b) och Securities Exchange Commission (SEC) Rule 

10b-5 därunder. När SEC antogs Rule 10b-5 adresserades ursprungligen inte 

insiderhandel, utan regeln var tänkt som en bredare bestämmelse om 

bedrägeribekämpning. Först på 1960-talet antogs regeln i samband med insiderhandel 

på anonyma marknader i målet In re Cady, Roberts & Co. I målet introducerades 

konceptet Disclose or abstain (offentliggör eller avstå). J. Cheever var VD för ett 

registrerat bolag och samtidigt partner i mäklarfirman Cady, Roberts & Co. Cheever 

fick vetskap om att dividenden i bolaget och meddelade Gintel, en annan partner i 

mäklarfirman. Gintel sålde sina klienters aktier för att undvika förlust. SEC åtalade 

Cady, Roberts & Co med argumentet att Gintel handlat på basen av materiell, icke-

offentliggjord information. Konceptet antogs med grund i principen om jämlik tillgång 

till information, och det faktum att Gintels handlande rörde sig om bedrägeri enligt 

Rule 10b-5.  

                                                        
90 Bainbridge, S.M., 2000, s. 1-2. 
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Denna linje tydliggjordes ytterligare i målet SEC v. Texas Gulf Sulphur.91 Sedan 1957 

hade TGS i hemlighet utforskat mineralfyndigheter i ett område i Ontario. De anställda 

involverade i utforskningen hade ombetts behandla arbetet med sekretess. Stora 

malmfyndigheter hittades, varpå företaget började köpa upp land där malmen kunde 

utvinnas. År 1963, då informationen fortfarande var hemlig började de anställda köpa 

aktier och optioner i bolaget och tipsa utomstående om en kommande värdeökning i 

bolagets aktier. Vid offentliggörandet av informationen steg värdet mycket riktigt på 

aktierna. SEC utfärdade en stämning på basen av en kränkning av Rule 10b-5. 

Utgångspunkten i domslutet var att insider med tillgång till insiderinformation 

antingen måste offentliggöra informationen ifråga eller avstå från att handla.92 

3.1.2. Förtroendeplikt 

I Chiarella-målet93, där en anställd för ett tryckeri lyckades lista ut krypteringen till 

dokument innehållande material om kommande köperbjudanden och på basen av den 

handlade värdepapper i företagen före offentliggörande av buden fanns Chiarella 

ursprungligen skyldig till olaglig insiderhandel. USA:s högsta domstol friade dock 

Chiarella med argumentet att alla som kommer att förfoga över materiell, icke-

offentliggjord information kan inte påbjudas en plikt att avstå från handel.94 För att 

kunna bli dömd behöver den svarande också äga en förtroendeplikt gentemot 

motparten i transaktionen. Enligt detta synsätt hade Chiarella inget förhållande 

gentemot aktieägarna i målbolaget och kunde på så vis fritt använda informationen. 

För att enligt detta synsätt uppfylla kraven för olaglig insiderhandel behövs delvis 

kravet på materiell, icke-offentliggjord information uppfyllas, dels också ett bevisligt 

brott mot förtroendeplikten gentemot investerare. 

3.1.3. Rule 14e-3 

SEC Rule 14e-3 utgavs som svar på Chiarella-målet95 och den lucka som uppstod i och 

med att förtroendeplikten endast kunde allokeras till emittenten.96 Regeln förbjuder 

insiders i det förvärvande bolaget och målbolaget från att röja konfidentiell information 

om ett köperbjudande till personer som sannolikt skulle använda informationen till 

                                                        
91 Se mål SEC v. Texas Gulf Sulphur, 1968. 
92 Ventoruzzo, M. 2014, s. 5. 
93 Se kapitel 2.3.2. 
94 Ventoruzzo, M., 2014, s. 5-7. 
95 Se kapitel 2.3.2. 
96 Bainbridge, S.M., 2000, s. 3. 
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handel. Regeln inskränker också möjligheten för en person som mottagit sådan 

information att handla i målbolagets värdepapper om budgivaren har påbörjat eller har 

tagit väsentliga åtgärder mot påbörjande av ett bud. Denna regel är smal i 

omfattningen och förbudet utlöses inte förrän budgivaren har tagit betydande åtgärder 

mot offentliggörande av budet. Än viktigare är att regeln enbart omfattar förbud mot 

handel på basen av information relaterade till köperbjudanden. 

3.1.4. Stöldteorin 

Efter utvecklingen i det misslyckade Chirella-målet, och en enbart i vissa situationer 

täckande Rule 14e-3, fanns utrymme för att adressera vad som händer med svaranden 

som handlar på basen av insiderinformation som inte erhållits av en emittent eller en 

insider hos emittenten, men som på något vis erhållits olagligen.97 Stöldteorin 

förespråkades av SEC och enligt den argumenterades för att om en person i 

förtroendeställning använder information som hör till principalen till sin egen fördel 

utan att offentliggöra användandet, begår han bedrägeri enligt Rule 10b-5. Detta 

synsätt tillämpades i fallet United States v. O’Hagan98. 

Som svar på detta fall och för att tydliggöra tillämpligheten av stöldteorin har SEC 

vidare gett ut två nya regler, Rule 10b5-1 och 10b5-2.99 Rule 10b5-1 föreskriver att en 

person handlar på basen av materiell, inte offentliggjord information om han är 

”medveten” om den materiella, inte offentliggjorda informationen vid tidpunkten för 

transaktionen. Regeln ställer också upp några undantag, däribland tillåts handel i de 

speciella fall där det är tydligt att informationen inte har någon inverkan på beslutet att 

handla, såsom ett på förhand upplagt schema över handel. Rule 10b5-2 klargör vidare 

hur stöldteorin tillämpas i vissa icke affärsmässiga relationer. Regeln föreskriver att en 

person som mottar konfidentiell information under föreskrivna omständigheter skulle 

äga en förtroendeplikt gentemot källan, och kan därigenom hållas ansvarig under 

teorin. 

3.1.5. Section 16(b) 

Sektion 16(b) i Securities Exchange Act förbjuder korttidsvinster för insiders. Förbudet 

riktar sig till tre insiderkategorier: styrelse, ledning och aktieägare med 10 % innehav 

                                                        
97 Ventoruzzo, M., 2014, s. 8. 
98 Se kapitel 2.3.3. 
99 SEC, Insider Trading, http://www.sec.gov/answers/insider.htm. Hämtad 17.11.2014. 
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som säljer eller säljer och köper värdepapper hos emittenten inom en 

sexmånadersperiod.100 Dessa kategorier bedöms vara potentiella insiders med sannolik 

tillgång till privat information. Enligt SEC:s regler måste dessa meddela om deras 

innehav till SEC och allmänheten inom 10 dagar. Därtill kräver Sarbanes-Oxley Act att 

ändringar i innehav skall kommuniceras inom två dagar. Section 16(b) föreskriver att 

alla vinster som gjorts genom förvärv och avyttrande av värdepapper inom en 

sexmånadersperiod skall återlämnas. Tanken är att dessa vinster sannolikt är baserade 

på insiderinformation.  

3.1.6. Informationsgivning 

Bolag registrerade under Securities Exchange Act har en skyldighet att regelbundet 

lämna information, exempelvis genom periodisk rapportering om förändringar i 

företagets finansiella och operationella tillstånd.101 Företag har hursomhelst inte en 

skyldighet att rapportera all materiell information, och eftersom det inte finns någon 

plikt att uppdatera tidigare offentliggjord information har företaget ingen egentlig 

skyldighet att lämna information angående denna före tillkännagivandet av nästa 

kvartalsrapport. 

Securities Exchange Commission släppte i augusti 2000 Regulation FD (”Fair 

Disclosure”) i syfte att reducera informationsasymmetrier på 

värdepappersmarknaderna.102 I tidigare rättstvister hade myndigheter försökt 

adressera informationsasymmetrier genom bedrägeribaserade tolkningar av Rule 10b-

5. Med Regulation FD valdes ett annat angreppssätt mot informationsasymmetri 

istället för den bedrägerigrundade och fokuserade istället på emittentens plikt att 

offentliggöra information. Resonemanget var att källan till asymmetrier är emittenten 

och dess ledning. Om selektiv informationsgivning angrips vid källan har lagstiftaren 

mindre behov av att adressera mottagaren av informationen. Källan till oron var 

praktiken att företagsledningar selektivt ger ut information åt en liten grupp mottagare 

såsom analytiker, institutionella investerare och andra investerare innan informationen 

offentliggjorts. Möjligheten för emittenter att välja sätt och tidpunkt utgjorde enligt 

SEC en möjlighet för ledningen att behandla information som en handelsvara för att 

ställa in sig hos en liten grupp marknadsdeltagare, att skapa intressekonflikter eller 

                                                        
100 Ventoruzzo, M., 2014, s. 15. 
101 Ventoruzzo, M., 2014, s. 14. 
102 Fisch, J., 2013. 
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agera utgående från självintressen. Mer allmänt utgjorde selektiv informationsgivning, 

enligt SEC, ett hot mot marknadsintegriteten och investerarnas förtroende. 

3.2. Lagstiftning i Europa 

Insiderrätten har sedan ett antal år tillbaka varit reglerad på EU-nivå. I skrivande stund 

har nyligen en ny marknadsmissbruksförordning publicerats, som år 2016 träder i kraft 

och ersätter det tidigare marknadsmissbruksdirektivet från 2003. 

Marknadsmissbruksdirektivet ersatte det tidigare insiderdirektivet från 1989, med 

större räckvidd och inkluderade även marknadsmanipulation.  

3.2.1. Förbud mot insiderhandel och marknadsmanipulation 

Förbudet mot insiderhandel är relativt accepterat i Europa idag även om anledningarna 

kan anses vara svåra att identifiera.103 Marknadsmissbruksdirektivets ingress nämner 

exempelvis ”För en integrerad och effektiv marknad krävs marknadsintegritet. Att 

värdepappersmarknaderna fungerar väl och att allmänheten har förtroende för dem är 

förutsättningar för ekonomisk tillväxt och välstånd. Marknadsmissbruk skadar 

finansmarknadernas integritet och allmänhetens förtroende för värdepapper och 

derivatinstrument.”104 Syftet med förbudet anses vidare vara ”… Lagstiftning mot 

insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan har samma syfte: att garantera 

finansmarknadernas integritet i gemenskapen och höja investerarnas förtroende för 

dem.” 

Kärnkonceptet i direktivet är teorin om jämlik tillgång till information.105 106 Direktivet 

definierar insiderhandel som något som skadar marknadsintegriteten. De ekonomiska 

och rättsliga insiderteorierna förkastar detta påstående.107 Om en återkoppling görs till 

teori så föranleds inte investeraren att på grund av insiderhandel att handla till fel 

pris.108 Snarare anses det vara underlåtenheten att offentliggöra information och 

särskilt informationsassymetrin mellan insiders och investerare som anses utgöra 

skada, eftersom denna information kan vara av vikt för att fatta grundade 

                                                        
103 Ferrarini, G.A., 2004, s. 713. 
104 Se ingressens 2:a punkt i direktiv 2003/6/EG. 
105 Ventoruzzo, M., 2014, s. 18. 
106 Jämlik tillgång till information diskuteras i kapitel 2.3.1. och 3.1.1. 
107 Ferrarini, G.A., 2004, s. 714. 
108 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 262. 
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investeringsbeslut.109 Det har dessutom debatterats huruvida insiders kan åstadkomma 

sådana prisrörelser som föranleder andra att investera – hur effektiv mekanismen är 

för inkorporering av marknadspriset på basen av insiderinformation är omdiskuterad. 

Privat information som enbart insiders känner till inträder sannolikt gradvis på 

marknaden, efter att insiders har börjat handla och sluga investerare observerar 

insiderhandel eller lyckas dechiffrera plötsliga rörelser på marknaden, eller om 

informationsläckor uppstår.110 

3.2.2. Definition av insiderinformation 

Definitionen av vad som är insiderinformation består av fyra grundläggande element 

som illustrerar insiderförbudet; informationen ska vara av specifik natur, 

informationen ska inte vara offentliggjord, informationen ska beröra en emittent eller 

till finansiella instrument, informationen ska ha väsentlig påverkan på priset på det 

finansiella instrumentet.111 Rykten är således inte inkluderade eftersom de rör 

påståenden vars riktighet är av tveksam natur, och lyder således inte definitionsmässigt 

under information av specifik natur.112 Vidare bör informationen vara specifik nog att 

slutledningar kan dras angående dess inverkan på priset. Exempelvis kan ett 

köperbjudande anses vara insiderinformation även om budgivaren ännu inte bestämt 

beloppet på anbudet. Informationen måste dels avse omständigheter som existerar 

eller sannolikt kommer att existera, dels måste den också vara specifik nog för att 

kunna slutleda dess effekter på prissättningen av det finansiella instrumentet. 

För att information ska betraktas som insiderinformation krävs att den ännu inte är 

offentliggjord. Informationen måste offentliggöras på sådant sätt att tillgängligheten 

för investerare kan säkerställas innan insidern har möjlighet att använda den.113 Detta 

betyder att den offentliggjorda informationen måste hinna få en viss spridning. 

Informationen måste också relatera till en eller flera värdepappersemittenter eller till 

finansiella instrument. Förhållandet till emittenten eller finansiella instrument kan 

vara antingen direkt eller indirekt, det senare kunde t.ex. komma via 

kreditupplysningsbolag eller rekommendationer. Källan till informationen kan komma 

från bolaget eller från marknaden. Insiderinformation utgörs exempelvis av händelser 

som påverkar emittentens tillgångar och skulder, dess finansiella ställning, företagets 
                                                        
109 Ferrarini, G.A., 2004, s. 714. 
110 Gilson, R.J. & Kraakman, R., 2014, s. 329. 
111 Se artikel 1.1 i direktiv 2003/6/EG 
112 Ferrarini, G.A., 2004, s. 718. 
113 Ferrarini, G.A., 2004, s. 719-721. 
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verksamhet eller information om industrin eller sektorn orsakad av politiska, 

ekonomiska eller miljömässiga händelser. Informationen måste också sannolikt, om 

den offentliggjordes, föranleda en väsentlig prispåverkan. Priskänsligheten på det 

finansiella instrumentet i fråga måste bedömas från ett förhandsperspektiv genom att 

fråga sig om publiceringen av informationen skulle leda till väsentliga prisrörelser. 

Enligt de rekommendationer som getts ut i samband med direktivet, och i likhet med 

amerikansk rätt, etableras att för att informationen skall bedömas som priskänslig ska 

förnuftig investerare kunna använda sig av informationen som grund för sina 

investeringsbeslut.114  

I förvärvssituationer kan frågan exakt när information blir insiderinformation vara en 

problematisk avvägningsfråga.115 Avvägningen om informationen är av ”specifik natur” 

har ett specifikt syfte i EU, eftersom emittenter har en jakande skyldighet att 

offentliggöra information och kan bli skyldiga att offentliggöra information om 

pågående förvärvsförhandlingar. Avvägningen kan för det första utesluta lämnande av 

information när informationen ännu inte är tillräckligt specifik. För det andra kan 

avvägningens syfte vara att förhindra att emittenten gör förhastade avslöjanden som 

sedan kan åberopas om det visar sig att händelsen inte materialiseras.  Det andra 

villkoret i information av en ”specifik natur” är att en förnuftig investerare skall kunna 

dra slutledning om dess prispåverkan. Detta kan vara fallet om den förnuftiga 

investeraren kan göra ett investeringsbeslut utan, eller med låg finansiell risk eller när 

det gäller information som sannolikt skulle utnyttjas omedelbart på marknaden. 

Informationen borde följaktligen vara tillräckligt specifik för att möjliggöra en analys av 

hur informationen när den väl är allmän skulle kunna påverka priset. 

3.2.3. Definition av insider 

Marknadsmissbruksdirektivet täcker fyra olika grupper av primära insiders. Företagets 

insiders, dvs. emittentens administrations-, lednings- eller kontrollorgan täcks av 

definitionen.116 Eftersom enbart stora innehav möjliggör tillgång till insiderinformation 

anses också stora aktieägare vanligtvis utgöra insiders. Professionella marknadsaktörer 

omfattas ”genom att ha tillgång till information i sin anställning, i sin verksamhet eller 

under sina åligganden”. Denna grupp omfattar företagets anställda, revisorer, jurister 

                                                        
114 Se 1.8. i CESRs uttalande 06.562, ”Level 3 – second set of CESR guidance and information on the 
common operation of the Directive to the market”. 
115 Nelemans, M. & Schouten, M., 2013. 
116 Ferrarini, G.A., 2004, s. 721-724. 
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när deras tjänster till företaget ger dem tillgång till insiderinformation. Definitionen 

omfattar ännu en grupp, s.k. kriminella insiders, som genom sin brottsliga verksamhet 

fått tillgång till insiderinformation. Sekundära insiders definieras inte särskilt i 

direktivet utan tillämpas på ”varje person, […], som har insiderinformation när denna 

person insett eller borde ha insett att det rör sig om insiderinformation.”117 

Den europeiska definitionen av en insider kan kännetecknas av jämlik tillgång till 

information, snarare än att identifiera ett förtroendeförhållande som inom amerikansk 

rätt.118 Under direktivet är primära insiders identifierade på basen av sin tillgång till 

insiderinformation i kraft av sin position (ledning, aktieägare, rådgivare etc.) medan 

sekundära insiders är identifierade genom sitt innehav av information vilken de borde 

inse att är av insidernatur.119 Ingen referens görs här, som i amerikansk lagstiftning, till 

huruvida det sker något brott mot förtroendeplikt eller stöld. Jämförelsevis skulle 

enligt amerikansk rätt alla kategorier utom kriminella insiders kunna passa in under 

kategorin konstruktiva insiders enligt ett förtroendeförhållande till emittenten, 

aktieägare eller källan till informationen.120 Troligen skulle kriminella insiders inte 

kunna tillämpas inom ramarna för Rule 10b-5, även om andra regler där kunde 

tillämpas. 

3.2.4. Insiderförbudet 

Insiderförbudet enligt direktivet är adresserat till primära insiders och förlängs till 

sekundära insiders.121 Primära insiders är förbjudna från att ”utnyttja denna 

[insiderinformation] för att förvärva eller avyttra, eller försöka förvärva eller avyttra, 

finansiella instrument som omfattas av denna information, för egen eller annans 

räkning, direkt eller indirekt.”122 Förbudet är formulerat i allmänna termer och hindrar 

insiderhandel även om insidern anlitar ombud eller verkställer transaktionen genom 

tredje part. En vinst från transaktionen krävs inte, utan det är tillräckligt att 

insiderinformation används för att förvärva eller avyttra finansiella instrument. Även 

försök till transaktioner på basen av insiderinformation är förbjuden. 

                                                        
117 Se artikel 4 i direktiv 2003/6/EG. 
118 Ventoruzzo, M., 2014, s. 18. 
119 Ferrarini, G.A., 2004, s. 723. 
120 Ventoruzzo, M., 2014, s. 18. 
121 Ferrarini, G.A., 2004, s. 728. 
122 Se artikel 2.1 i direktiv 2003/6/EG. 
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En primär insider är också förbjuden att ”röja sådan information till annan person, 

utom i sådana fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, 

verksamhet eller åligganden.”123 Tipsgivning är det förbjudna beteendet.124 Undantag 

görs för informationsgivning motiverat av insiderns tjänst, verksamhet eller 

åligganden, förutsatt att det sker som ett normalt led i given aktivitet. Exempelvis 

informationsgivning av ledningen till antingen kontrollerande aktieägare eller 

företagets rådgivare rörande ett potentiellt förvärv kan vara tillåtet. Primära insiders är 

därtill förhindrade att ”föreslå eller förmå någon annan person att förvärva eller avyttra 

finansiella instrument som omfattas av informationen.” Ett dylikt beteende liknar 

tipsgivning, även om informationen som omfattas inte röjs. Eftersom 

rekommendationen är baserad på insiderinformation, anses också transaktionen som 

utförs i samband med den vara baserad på insiderinformation. Insiderförbudet baserat 

på jämlik tillgång till information har bred räckvidd.125 Det allmänna förbudet skulle i 

vanliga fall också gälla i samband med köperbjudanden. Ett förbud kunde försvåra 

förvärvsmarknaden, och därför erbjuds undantag i samband med det. Här finns en 

skillnad jämfört med USA, där det i motsats finns en regel som tillämpas för att 

förhindra marknadsmissbruk i samband med företagsförvärv. 

3.2.5. Selektiv informationsgivning 

För att reducera möjligheterna för insiderhandel krävs att emittenter av finansiella 

instrument så fort som möjligt informerar allmänheten om insiderinformation som 

direkt berör dem.126 Denna plikt hänförs till insiderinformation och speciellt i 

hänseende till företagsinformation, såsom exempelvis information om ett eventuellt 

företagsförvärv eller emissionen av nya finansiella instrument. Artikel 6 i direktivet 

nämner också att företaget bör informera ”så snabbt som möjligt”. Enligt 

rekommendationer från The Committee of European Securities Regulators (CESR) bör 

informationen delges så fort som händelsen äger rum, oberoende om den redan är 

formaliserad. Detta kan tolkas som att informationen tar fasta på substans snarare än 

form. CESR exemplifierar händelsen om en transaktion där viss tid dröjer mellan 

överenskommelse och slutförande av avtal. Informationen borde publiceras i samband 

med den första händelsen. 

                                                        
123 Se artikel 3(a) i direktiv 2003/6/EG. 
124 Ferrarini, G.A., 2004, s. 729. 
125 Ventoruzzo, M., 2014, s. 19. 
126 Ferrarini, G.A., 2004, s. 730-733. 
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Artikel 6(2) tillåter emittenten att skjuta upp offentliggörandet ”i syfte att inte skada 

sina egna legitima intressen, under förutsättning att det inte är sannolikt att den 

uteblivna informationen vilseleder allmänheten och att emittenten kan säkerställa att 

informationen förblir konfidentiell.”127 CESR ger vägledning i de fall där uppskjutande 

av offentliggörande kunde vara motiverade. Exempelvis i fallet av pågående 

förhandlingar kan uppskjutande av offentliggörande enligt Artikel 6(2) vara legitimt.128 

Därtill kan informationsgivning ske med viss fördröjning om offentliggörande skulle 

äventyra aktieägarnas intressen genom att undergräva slutförandet av specifika 

förhandlingar för att säkerställa finansiell återhämtning för emittenten.129 Ett annat 

exempel som ges relaterar till dualistiska bolagsstyrningssystem; om tillsynsstyrelsens 

godkännande krävs kan offentliggörande skjutas upp tills godkännandet erhållits. 

Liksom i Regulation FD adresserar också marknadsmissbruksdirektivet behovet av att 

förbjuda selektiv informationsgivning. Som diskuterats ovan är röjande av 

insiderinformation tillåtet om det sker i fullgörande av tjänst, verksamhet eller 

åligganden. Artikel 6(3) kräver att om insiderinformationen överlämnats till 

utomstående offentliggörs ”fullständigt och effektivt och det samtidigt som 

överlämnandet om det är avsiktligt och så snabbt som möjligt om det är oavsiktligt”. 

Det specificeras ytterligare att plikten inte tillämpas om mottagaren har en plikt att inte 

röja denna (exempelvis revisorer och rådgivare). 

Som tidigare nämnts finns i amerikansk lagstiftning ingen allmän plikt att offentliggöra 

materiell, icke-offentliggjord information. Huvudregeln enligt direktivet är en allmän 

plikt att offentliggöra information, vilket återspeglar filosofin om jämlik tillgång till 

information.130  En avgörande skillnad i synsätt är att i USA hör insiderinformationen 

till emittenten och kan bli stulen av insiders, medan insiderinformation enligt 

Europeisk lag anses höra till allmänheten och borde delas med den så fort som möjligt. 

En likhet mellan direktivet och Regulation FD är att om insiderinformation delges 

tredje part utan att ett sekretessförhållande finns måste informationen omgående 

offentliggöras. 

                                                        
127 Artikel 6.2. i direktiv 2003/6/EG. 
128 Se 1.8. i CESRs uttalande 06.562, ”Level 3 – second set of CESR guidance and information on the 
common operation of the Directive to the market”. 
129 Ferrarini, G.A., 2004, s. 732. 
130 Ventoruzzo, M., 2014, s. 19. 
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3.2.5.1. Rättsfall: Geltl v. Daimler AG 

I Geltl v. Daimler AG prövades i Europeiska unionens domstol huruvida 

mellanliggande steg i en process kan anses utgöra specifik information.131 Professor 

Schrempp var VD för Daimler och hade bestämt sig för att avsäga sig sitt uppdrag efter 

bolagets bolagsstämma den 6 april 2005, även om uppdraget skulle löpa ut först 2008. 

Schrempp kontaktade ordföranden för bolagets tillsynsstyrelse, Hilmar Kopper, och 

diskuterade detta ärende den 17 maj 2005. Mellan den 1 juni och 27 juli 2005 

informerades andra medlemmar i tillsynsstyrelsen om planerna. Daimler började den 

10 juli 2015 att utarbeta ett pressmeddelande, ett externt uttalande och en skrivelse till 

sina medarbetare. Den 13 juli sammankallades ledningskommittén för tillsynsstyrelsen 

den 27 och 28 juli 2005. I kallelserna nämndes ingenting om ett eventuellt byte av VD. 

Den 18 juli enades Schrempp och Hilmar Kopper om att föreslå Dr. Zetsche som 

efterträdare. Vid ledningskommitténs möte den 27 juli, beslutade kommittén föreslå för 

tillsynsstyrelsen, att godkänna avgången och utnämningen på sammanträdet följande 

dag. Den 28 juli 2005 kl 09.50 beslutade Daimlers tillsynsstyrelse att professor 

Schrempp skulle entledigas sitt uppdrag vid årets slut och ersättas av Dr. Zetsche. Detta 

meddelades börsledningarna och tyska finansinspektionen och offentliggjordes i 

meddelandedatabasen hos det tyska bolaget för ad hoc-publicering (Deutsche 

Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität). Efter offentliggörandet steg kursen på Daimlers 

aktie betydligt. Kursen hade vid det skedet redan stigit efter att resultatet för det andra 

kvartalet 2005 hade offentliggjorts samma morgon. Markus Geltl och andra investerare 

hade sålt Daimler-aktier innan beslutet om ledningsbyte offentliggjordes. De väckte 

talan mot Daimler vid Landgericht Stuttgart och yrkade på skadestånd med hänvisning 

till att beslutet hade offentliggjorts för sent. Oberlandesgericht Stuttgart fann att 

tillsynsstyrelsens beslut den 28 juli 2005 var den avgörande omständighet som skulle 

kunna ha någon inverkan på Daimler-aktiens börsvärde, inte den 17 maj 2005 eller vid 

något senare tillfälle. Insiderinformationen ansågs föreligga alltså först i och med detta 

datum. Beslutet blev enligt Oberlandesgericht Stuttgart tillräckligt sannolikt först när 

ledningskommittén den 27 juli 2005 beslutade att föreslå för tillsynsstyrelsen att anta 

beslutet. Domslutet överklagades med konstaterandet att domstolen inte prövat 

huruvida de enskilda stegen i processen, som utmynnade i beslutet den 28 juli 2005, 

kunde ha haft inverkan på börsvärdet. I Europadomstolens förhandsavgörande togs 

fasta på att ifråga om artikel 1.1 i rådets direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och 

otillbörlig marknadspåverkan och artikel 1.1 i kommissionens direktiv 2003/124/EG 

                                                        
131 Mål C-19/11, 2012, EU-domstolen. 
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om en över tiden pågående process som syftar till att en händelse ska inträffa, är det 

inte enbart den nämnda omständigheten som kan anses utgöra information av specifik 

natur i den mening som avses i dessa bestämmelser, utan även de mellanliggande 

stegen i processen.  

3.2.5.2. Grøngaard & Bang 

I brottsmålet mot Knud Grøngaard och Allan Bang prövades omfattningen av röjandet 

av insiderinformation till tredje part.132 Bang var ordförande i en fackförening för 

anställda inom finanssektorn med ca 50 000 anställda. Knud Grøngaard var 

arbetstagarrepresentant i det börsnoterade bolaget RealDanmarks styrelse. Efter ett 

extrainkallat styrelsemöte i RealDanmark lämnade Grøngaard den 23 augusti 2000 

upplysningar till Bang om att inleda förhandlingar om en fusion med Danske Bank. 

Bang rådgjorde därefter med sina två viceordföranden Madsen och Nielsen, samt med 

Christensen, en medarbetare på Finansforbundets kansli, där upplysningarna från 

Grøngaard vidarebefordrades. Den 31 augusti köpte Christensen aktier i RealDanmark. 

Efter ett styrelsemöte, där fusionen diskuterats i detalj, vände sig Grøngaard åter till 

Bang i syfte att diskutera personalrelaterade frågor i samband med fusionen. Bland 

annat tidsplanen och den förväntade kurshöjningen på 60-70 procent diskuterades. 

Bang lämnade den 27 och 28 september 2000 upplysningar till Finansforbundets 

kanslichef Larsen samt Christensen om bland annat datumet för tillkännagivandet av 

fusionen samt det förväntade utbytesförhållandet. Den 29 september 2000 köpte 

Christensen ytterligare aktier i Real Danmark. Den 2 oktober 2000 tillkännagavs 

fusionen mellan RealDanmark och Danske Bank, varpå kursen på RealDanmarks aktier 

steg med cirka 65 procent. Christensen sålde därefter sina aktier i RealDanmark med 

en förtjänst på cirka 180 000 euro. Christensen dömdes till sex månaders fängelse för 

insiderhandel. Københavns Byret beslutade att vilandeförklara målet och ställa 

tolkningsfrågor till Europeiska unionens domstol bland annat om huruvida det är 

oförenligt med Rådets direktiv 89/592/EEG om samordning av föreskrifter om 

insiderhandel att arbetstagarrepresentanten i ett bolags styrelse som har fått 

insiderinformation röjer denna till ordföranden i den fackliga organisation som 

representerar arbetstagarna. Europadomstolen beslutade bland annat att det är 

oförenligt med direktivet att en person som fått insiderinformation i egenskap av 

arbetstagarrepresentant i ett bolags styrelse eller som medlem av en 

samarbetskommitté röjer information till den fackliga organisation om inte ett nära 
                                                        
132 Mål C-384/02, 2005, EU-domstolen. 
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samband föreligger mellan röjandet och fullgörandet av personens tjänst, verksamhet 

eller åliggande och om detta röjande är absolut nödvändigt för att fullgöra nämnda 

tjänst.  

3.2.6. Insidertransaktioner 

Artikel 6(4) föreskriver ytterligare att personer i ledande ställning, och till dem 

närstående personer, hos en emittent skall rapportera de transaktioner som utförs för 

egen räkning och att allmänheten snarast möjligt ska få tillgång till informationen, 

åtminstone på individuell nivå.133  

3.2.7. Professionella marknadsaktörer 

Information framtagen av analytiker täcks allmänt av artikel 6(5) och föreskriver att 

informationen skall presenteras på sakligt sätt och att de uppger vilka intressen de har 

eller anger intressekonflikter som omfattas av informationen.134  

3.3. Avgörande skillnader mellan USA och Europa 

De avgörande skillnaderna i synsätt mellan amerikansk och europeisk lagstiftning är att 

inom amerikansk rätt är förbudet till stor del baserat på ett fiktivt 

förtroendeförhållande, medan man i Europa utgår från filosofin om jämlik tillgång till 

information. Brott mot förtroendeplikten i USA har antagits för att begränsa det breda 

omfånget av denna jämlikhetsprincip.135 Denna skillnad i synsätt avspeglas också i 

skyldigheten att lämna information till allmänheten. I USA finns ingen allmän plikt att 

offentliggöra information till allmänheten likt den plikt som återfinns i Europa. 

Strategin enligt amerikansk lagstiftning är den att käranden måste kunna bevisa 

existensen av en förtroendeplikt och bevisbördan i att det uppstått ett brott mot den. 

Den europeiska strategin å andra sidan har ett bredare omfång och gör det inte lika 

svårt att hitta ett brott mot insiderförbudet. Europeisk lagstiftning har å andra sidan 

ingen motsvarighet till Section 16(b) som i USA är ett effektivt verktyg för investerare 

att sanktionera primära insiders kränkningar mot insiderförbudet.  

                                                        
133 Ferrarini, G.A., 2004, s. 733. 
134 Ferrarini, G.A,. 2004, s. 733. 
135 Ventoruzzo, M., 2014, s. 25-30. 
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Den federala lagstiftningen i USA möjliggör åtal på både offentligrättslig och 

civilrättslig nivå.136 Federala insiderlagar kan verkställas på flera sätt; (1) U.S. Securities 

and Exchange Commission (SEC) kan genomdriva civila rättstvister och administrativa 

förfaranden; (2) privata parter kan göra skadeståndsanspråk enligt både statliga och 

federala lagar; (3) det amerikanska justitiedepartementet kan väcka åtal. SEC kan 

inleda civilrättsliga förfaranden i federal domstol mot individer misstänkta för att ha 

brutit mot federal insiderlagstiftning. Civilrättsliga straff som kan genomdrivas är 

återbetalning av vinst, korrigering av vilseledande uttalanden, offentliggörande av 

materiell information eller andra särskilda åtgärder. Av dessa är återbetalning av vinst 

till regeringen det mest tillämpade verktyget. Därtill kan SEC initiera administrativa 

förfaranden mot professionella marknadsaktörer, resulterande i disciplinära åtgärder 

såsom misstroendevotum, avstängning, återkallande av registrering etc. Efter ett antal 

uppmärksammade insiderskandaler under 1980-talet höjde kongressen straffavgifterna 

för insiderhandel. De som bryter insiderlagen står inför en straffavgift på upp till fyra 

gånger beloppet för olaglig vinst (eller undviken förlust). Privata parter kan också väcka 

privaträttslig talan mot personer som deltagit i insiderhandel och lämna in 

skadestämning på upp till vinstbeloppet (eller undviken förlust). Privata stämningar är 

relativt sällsynta. Slutligen kan SEC begära att det amerikanska justitiedepartementet 

väcker åtal mot personer som misstänks ha deltagit i insiderhandel, eller så kan 

justitiedepartementet på egen hand besluta att åtala utan begäran av SEC. Brott mot 

Rule 10b-5 eller 14e-3 är ett brott som kan bestraffas med böter på upp till 5 miljoner 

dollar och upp till 20 år i fängelse. Sedan mitten av 1980-talet har åtal blivit allt 

vanligare. SEC och justitiedepartementet samarbetar ofta i insiderhandelsutredningar. 

I de flesta jurisdiktioner i Europa kan brott mot insiderförbudet leda till både 

straffrättsliga och administrativa förfaranden och även i teorin privaträttsliga 

åtgärder.137 I samband med direktivet för nationell harmonisering av kriminella 

sanktioner mot marknadsmissbruk höjs maximistraffet för insiderhandel och 

marknadsmanipulation till fyra år, från tidigare två. Det kan finnas skillnader i 

verkställighetsmönster, med till synes större åtalsaktivitet i USA än i Europa. Dessa 

kunde åtminstone delvis förklaras av nationella skillnader i marknadsstorlek och 

marknadskapitalisering. En annan förklaring till skillnaderna i verkställighet mellan 

USA och EU kan komma från den allmänna plikten att offentliggöra information som 

                                                        
136 Easterbrook, F.H. & Fischel, D.R., 1998, s. 270. 
137 Ventoruzzo, M., 2014, s. 25-30. 
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återfinns i Europa, som kan reducera möjligheten till att begå brott mot 

insiderförbudet.  
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4 SELEKTIV INFORMATIONSGIVNING VID 
FÖRETAGSFÖRVÄRV 

I detta kapitel presenteras först en generell bild av hur förvärvsprocessen kan se ut för 

att därefter kunna identifiera olika situationer där möjligheten till selektiv 

informationsgivning kan ha särskild betydelse. Vidare diskuteras olika parter som är 

involverade i förvärvet. Förvärvaren måste sörja för effektiv kommunikation såväl 

internt vid beslutsfattande som externt när exempelvis rådgivare, finansiärer och 

målbolaget kontaktas. Även målbolagets styrelse kan ha behov av att delge information 

åt utomstående, inte minst åt förvärvaren. 

4.1. Skeden vid ett företagsförvärv 

Företagsförvärv kan anta många olika former och kan ta lång tid att genomföra. 

Förvärvaren kan välja att köpa målbolagets tillgångar eller målbolagets aktier.138 

Förvärvaren kan också välja att teckna nya aktier emitterade av målbolaget, eller så kan 

förvärvet ske genom en fusion. Om målbolaget är ett noterat bolag kan förvärvaren 

antingen göra ett offentligt köperbjudande eller köpa aktierna privat. Under hela 

processen är tillgången till information avgörande för hur och om erbjudandet ska 

genomföras och det pris köparen är beredd att betala för målbolagets aktier.139 

Förutsatt att företaget redan har fattat ett strategiskt beslut om företagsförvärv kan 

följande skeden i en vänligt sinnad förvärvsprocess identifieras140: 

1) Inledande sökprocess 

2) Urvalsprocess 

3) Inledande kontakt 

4) Förhandling 

5) Utvecklande av integrationsplan 

6) Verkställande av avtal 

7) Implementering av integration 

8) Processutvärdering 

                                                        
138 Mäntysaari, P., 2010(b), s. 403. 
139 Afrell, L., Klahr, H. & Samuelsson, P., 1998. 
140 DePamphilis, D.M., 2010, s. 138. 
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I den inledande sökprocessen gallras potentiella kandidater ut med breda kriterier för 

att motsvara exempelvis transaktionens storlek och det maximipris som förvärvaren 

kan tänkas vara villig att betala. Under urvalsprocessen gallras företagen sedan ut 

enligt mer detaljerade kriterier såsom marknadssegment, marknadsandelar, 

lönsamhet, kapitalstruktur och kulturell kompabilitet. När urvalsprocessen är avslutad 

kan företaget välja att söka kontakt med lämpliga målbolag.  

Kontaktmetoden avgörs delvis av huruvida målbolaget är ett privat eller ett publikt 

bolag. Genom att undersöka ägarstrukturen i målbolaget kan köparen avgöra om 

erbjudandet överhuvudtaget skall genomföras och till vem budet skall riktas. Ofta kan 

diskussioner med större aktieägare i målbolaget äga rum, för att om möjligt garantera 

deras samarbete, eftersom större aktieägares medverkan kan vara avgörande för om 

erbjudandet lyckas eller inte.141 Det kan vara ändamålsenligt att anlita ombud för 

kontakten med målbolaget och att denna kontakt riktas till ledningen i målbolaget på 

högsta möjliga nivå.142 Särskilt i noterade bolag är sekretess avgörande eftersom varken 

förvärvaren eller målbolaget vill attrahera konkurrerande bud. För målbolaget kan 

osäkerhet i framtida ägarförhållande bland kunder, leverantörer och personal ha 

betydande negativa konsekvenser. Det tillhandahåller samtidigt en möjlighet för 

konkurrenter att utnyttja situationen. För aktieägare kan också priset på aktien svänga 

markant. I ett tidigt skede i förhandlingarna upprättas vanligen preliminära juridiska 

dokument såsom sekretessavtal, villkor och intentionsavtal. Också preliminära 

diskussioner om pris kan i detta skede hållas. I ett tidigt skede i diskussionerna 

undertecknas vanligen sekretessavtal, villkor och intentionsbrev. 

Förhandlingsfasen är den mest komplexa och interaktiva delen i 

förhandlingsprocessen.143 Under denna fas bestäms den faktiska köpesumman, som 

kan avvika märkbart från den ursprungliga värderingen då ingen företagsbesiktning 

ännu utförts och bara offentligt tillgänglig information använts. Förhandlingsskedet 

kan innefatta fyra olika aktiviteter: förfinad värdering; affärsstrukturering; 

företagsbesiktning; och upprättande av finansieringsplan. I rent finansiella termer 

innefattar affärsstrukturering allokering av kassaflöden, risk och därmed 

värdeallokering mellan parterna. Under affärsstruktureringen diskuteras exempelvis 

frågor om betalningsform och juridiska, bokföringsmässiga och skattemässiga 

strukturer. Under företagsbesiktningen synas målbolagets finansiella och juridiska 
                                                        
141 Afrell, L., Klahr, H. & Samuelsson, P., 1998. 
142 DePamphilis, D.M., 2010, s. 175. 
143 DePamphilis, D.M., 2010, s. 178. 
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dokument och kan även innefatta fysisk inspektion av tillgångar. Vanligtvis ger 

avtalsrättsliga garantier inte fullgott skydd utan bör kompletteras av en formell 

företagsbesiktning. Köparen använder sig av företagsbesiktningen för att verifiera 

antaganden i värderingen och för att identifiera och begränsa risker som kan få 

konsekvenser för transaktionen.144 Den sista av förhandlingsaktiviteterna är att 

utveckla en finansieringsplan bestående av balansräkning, resultaträkning och 

kassaflödesanalys för de båda företagen. Utformningen av en finansieringsplan är 

viktig för att bestämma köpesumman eftersom den ställer upp en gräns för den summa 

köparen har möjlighet att betala. Finansieringsplanen behövs också för att kunna 

erhålla finansiering för förvärvet. 

Vid skedet för verkställande av förvärvet erhålls alla nödvändiga godkännanden från 

aktieägare, tillsynsmyndigheter och tredje parter (exempelvis kunder och leverantörer) 

och då fullgörs också det slutgiltiga köpeavtalet.145 I köpeavtalet avtalas om pris, 

betalningssätt, övertagande av skulder, garantier, kovenanter, villkor för verkställande, 

skadeersättningar och andra dokument. Genast efter avtalsslut följer integration. I 

denna fas upprättas en kommunikationsplan för effektiv kommunikation med 

personal, kunder och leverantörer i det förvärvade bolaget. Under denna fas är det 

också viktigt att utforma en strategi för hur chefer på mellannivå ska hållas kvar, 

eftersom de ofta bär ansvaret för den dagliga verksamheten. Kommunikationen av 

företagskulturen och hur den påverkar anställda spelar även den en viktig roll här. På 

operationell nivå är det viktigt att kraven på kassaflöden tillfredsställs och att de 

synergieffekter som kan vara en av anledningarna till förvärvet tillämpas 

ändamålsenligt. Slutligen genomförs en utvärdering av huruvida förvärvet har uppnått 

förväntningarna, att avgöra om korrigeringsåtgärder är nödvändiga och att identifiera 

vad som gått bra och vad som kunde göras bättre under kommande företagsförvärv. 

4.2. Börsnoterade målbolag 

Förvärvet av ett bolag vars aktier har tagits upp till handel på en reglerad marknad är 

föremål för ett större och mer detaljerat regelverk under EU-lagstiftning.146 Förvärvet 

av ett noterat bolag skiljer sig fundamentalt från förvärv av ett privat bolag. Om 

målbolaget är noterat kan förvärvaren enbart kommunicera med målbolagets ledning, 

kontrollerande aktieägare eller andra stora aktieägare. Målsättningen med 
                                                        
144 DePamphilis, D.M., 2010, s. 180-182. 
145 DePamphilis, D.M., 2010, s. 188. 
146 Mäntysaari, P., 2010, s. 519. 
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transaktionen kan vara en avnotering målbolaget eller att behålla det börsnoterat, 

förutsatt att det uppfyller börsens krav. Förvärvet kan struktureras som en fusion eller 

som ett offentligt köperbjudande. Oberoende av form som väljs styrs företagsförvärv av 

omfattande krav på offentliggörande av information och informationshantering. 

Man kan skilja mellan fusioner och offentliga köperbjudanden.147 Fusioner är alltid 

vänligt sinnade eftersom de förutsätter samförstånd mellan förvärvarens och 

målbolagets styrelser samt aktieägarnas godkännande. För ett fusionsbeslut krävs 

enbart majoritet eller kvalificerad majoritet och om ett sådant beslut har vunnit laga 

kraft kan aktieägare som röstat emot kräva inlösen. Fusionsprocesser tenderar i 

allmänhet att ta lång tid i anspråk på grund av tvingande bestämmelser i lagstiftning 

för att skydda aktieägare, aktieägare som röstat emot och tredje parter. Till skillnad 

från en fusion fordrar ett offentligt köperbjudande varken samtycke eller kontakt med 

målbolagets styrelse eller ledning. Ett offentligt köperbjudande kan vara antingen 

vänligt eller fientligt sinnat. Många offentliga köperbjudanden innefattar tidigare 

kontakt och även förhandlingar med målbolagets ledning. Ett offentligt köperbjudande 

kan vara begränsat till ett visst antal aktier och kan vara villkorligt och en av fördelarna 

med ett offentligt köperbjudande är att det kan utföras med snabbhet.  

Till följd av det stora antalet säljare (aktieägare) som både fusioner och offentliga 

köperbjudanden innefattar i noterade bolag finns i praktiken ingen möjlighet till 

rättsliga åtgärder efter fullbordad transaktion i den händelse målbolaget inte lever upp 

till förväntningarna och i efterhand finns varken möjlighet till prisjusteringar eller 

skadeersättningar.148 Informationshantering har en betydande roll vid förvärvet av ett 

noterat bolag, dels på grund av avsaknaden av rättsliga åtgärder efter avslutad 

transaktion. Det största skälet är dock regelefterlevnad - inom EU-lagstiftning finns ett 

omfattande och detaljerat regelverk för informationshantering bestående av 

obligatoriskt offentliggörande av information, förbud mot insiderhandel och 

marknadsmanipulation samt krav på offentliggörande av information i samband med 

offentliga köperbjudanden. Förekomsten av insiderhandel är stor i samband med 

företagsförvärv till följd av de stegringar i aktiepriset som ofta uppkommer.  

Förvärvsstrategier före inledande av budgivning kan variera. En möjlig och vanligt 

förekommande strategi är att innan lämnande av bud delvis förvärva aktier i 

                                                        
147 Mäntysaari, P., 2010, s. 519. 
148 Mäntysaari, P., 2010, s. 520. 
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målbolaget över börsen, en s.k. toehold-strategi.149 En dylik strategi kan utlösa 

flaggningsregler. Målbolagets styrelse kan välja att samarbeta eller motarbeta 

övertagandet, och dess agerande regleras i dessa situationer av Takeover-direktivet.150 

När förhandlingar har upptagits med målbolagets styrelse efter att offentligt bud 

lämnats får styrelsen bara vidta försvarsåtgärder med bolagsstämmans samtycke. 

Styrelsen har rätt att lämna ett uttalande om sin inställning till erbjudandet med en 

motivering till uttalandet. När köparen fattat beslut om att lämna ett offentligt 

köperbjudande skall ett pressmeddelande offentliggöras.151 Det är rimligt att styrelsen i 

målbolaget kontaktas i ett tidigt skede efter lämnat bud för att informera dem om 

planerna. Detta kan möjliggöra eventuell medverkan om sådan inte i ett tidigare stadie 

kunnat erhållas. Erbjudandets framgång är inte helt oberoende målbolagets 

samarbetsvilja. Om ett utbyteserbjudande övervägs krävs sammanställning av mer 

information än om ett kontanterbjudande planeras. Köparen försöker skaffa 

information om målbolaget, vilket ger anledning till diskussion om eventuell 

samverkan. Målbolaget har ingen skyldighet att lämna ut uppgifter till budgivaren. Om 

konkurrerande bud föreligger behöver inte samma information delges alla 

konkurrenter, utan målbolagets styrelse har relativt fritt spelrum att gynna någon part. 

Detta kan ha en avgörande betydelse som försvarsåtgärd genom sökande av en vänligt 

sinnad alternativ budgivare (s.k. white knight defense).152 

4.3. Förvärvarens selektiva informationsgivning internt 

Informationsspridning och rykten om ett potentiellt förvärv har negativa effekter på 

den potentiella förvärvarens planer, eftersom dessa sannolikt gör förvärvet dyrare. Av 

den anledningen vill den potentiella förvärvaren hemlighålla sina planer så långt som 

möjligt. Att rykten börjar spridas om ett potentiellt förvärv har också särskilda 

implikationer på målbolaget eftersom det blir ”satt i spel” och således även kan 

attrahera konkurrerande budgivare.153 Följaktligen kan blotta rykten om ett förvärv ha 

betydande negativa effekter för målbolaget och dess aktieägare. Förvärvaren vill 

undvika detta och sköta sin interna planering och sitt interna beslutsfattande med 

största möjliga hemlighet. Värdepappersmarknadsregleringen kan kräva sekretess 

genom att reglera selektiv informationsgivning och genom att förbjuda 

                                                        
149 Mäntysaari, P., 2010, s. 525. 
150 Mäntysaari, P., 2010, s. 493-497. 
151 Afrell, L., Klahr, H. & Samuelsson, P., 1998. 
152 Mäntysaari, P., 2010, s. 504. 
153 DePamphilis, D.M., 2010, s. 175. 
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marknadsmissbruk.154 Regleringen kräver å andra sidan också att kurspåverkande 

information offentliggörs så snabbt som möjligt, om det inte finns en legitim orsak att 

fördröja denna (t.ex. pågående förhandlingar).155 Om denna legitimitet inte finns eller 

har upphört att finnas krävs också att informationen offentliggörs. 

Å ena sidan är det enligt huvudregeln förbjudet att selektivt ge vidare 

insiderinformation. Å andra sidan förutsätts möjligheten att selektivt kunna ge ut 

insiderinformation för internt beslutsfattande hos den potentiella förvärvaren. Det 

finns därför undantag som företaget kan utnyttja som inte inskränker företagets frihet 

att utöva sin normala kommersiella verksamhet och deras interaktion med rådgivare, 

samarbetsparter och finansiärer i kontext av insiderförbudet.156 Insiderinformation kan 

anses vara av ”specifik natur” även när den utgör en del i en gradvis framåtskridande 

process, vilket gör att varje steg i processen kan betraktas som information av specifik 

natur.157 Information om det interna beslutsfattandet hos förvärvaren kan således vara 

insiderinformation som delges selektivt av ett organ till ett annat eller ledningen i 

företaget.158 Förvärvande eller avyttrande av aktier i sig utgör dock inte utnyttjande av 

insiderinformation, trots vetskapen om att förvärvet till dess storlek skulle ha 

betydande påverkan på priset.159 

Vanligen förhindras inte företaget att selektivt delge tredje part information under 

marknadsmissbruksdirektivet om det sker som ett normalt led i arbetet och utlöser 

därför ingen plikt att offentliggöra informationen om personen som mottar 

informationen har tystnadsplikt.160 Informationsgivning till emittentens egna personal 

styrs av snarlika krav på tystnadsplikt.161 Emittenten måste därför sörja för effektiva 

arrangemang för att säkerställa att bara den som för sitt yrke är i behov av 

insiderinformation får tillgång till insiderinformationen (för exempelvis 

beslutsfattande), och för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den person 

som mottar insiderinformation tillkännages de rättsliga skyldigheter detta för med sig 

                                                        
154 Mäntysaari, P., 2010, s. 522. 
155 Se artikel 3.1. i direktiv 2003/124/EG. 
156 Krüger Andersen, P. & Jul Clausen, N., 2003, s. 423. 
157 Se t.ex. Kapitel 3.2.5. Under förhandlingar kan substansen överenskommits även om avtalet ännu inte 
formaliserats. Insiderinformationen kan anses uppstå i samband med den första händelsen. 
158 Mäntysaari, P., 2010, s. 531. 
159 Se preambel 30 i direktiv 2003/6/EG. 
160 Se artikel 6(3) i direktiv 2003/6/EG. 
161 Mäntysaari, P., 2010, s. 531. 
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och att personen görs medveten om sanktionerna förknippade med missbruk eller 

röjande av sådan information.162 

4.4. Förvärvarens selektiva informationsgivning externt 

Det är av många orsaker i den potentiella förvärvarens intresse att säkerställa att utbyte 

av insiderinformation kan ske selektivt, säkerställa att sådan information hålls hemlig 

och att så långt det är möjligt skjuta upp allmänt offentliggörande om sina avsikter.163 

Internt är, som tidigare nämnts, selektiv informationsgivning nödvändig för 

beslutsfattande och införskaffande av information. Den potentiella förvärvaren behöver 

därtill utbyta information selektivt med tredje parter för att arrangera finansiering eller 

få rådgivning i olika stadier av beslutsfattandet. Om den potentiella förvärvaren vore 

tvungen att offentliggöra information om vartenda skede av planeringen till 

allmänheten, eller om planerna läckte ut, kunde förvärvet bli försvårat eller 

ogenomförbart. Direktivet förbjuder vissa former av röjande av insiderinformation till 

utomstående. Det skiljs mellan att ge rekommendationer och andra former av 

informationsgivning. En person som genom sin ställning kommit i besittning av 

insiderinformation är förhindrad från att rekommendera annan person att förvärva 

eller avyttra värdepapper på basen av denna information.164 Med hänseende till andra 

former av selektiv informationsgivning är ledningen förbjuden från att röja 

insiderinformation till någon annan person om det inte sker som ett led i normalt led i 

arbete, yrke eller åligganden för den som röjer informationen.165 

Röjande av insiderinformation utlöser en plikt att offentliggöra insiderinformation 

såvida emittenten inte har en legitim orsak att fördröja offentliggörandet, att 

investerarnas ställning inte äventyras och det kan säkerställas att informationen förblir 

konfidentiell.166 Pågående förhandlingar som tidigare nämnts kan vara ett exempel på 

en sådan legitim orsak.167 Att säkerställa sekretess i samband med en legitim form av 

selektiv informationsgivning kräver vanligtvis användandet av sekretessavtal (non-

disclosure agreement, NDA) eller existensen av lagstadgade skyldigheter avseende 

sekretess.168 I kontext av företagsförvärv behöver den företagsspecifika insiderlistan 

                                                        
162 Se artikel 3.2. i direktiv 2003/124/EG. 
163 Mäntysaari, P., 2010, s. 533. 
164 Se artikel 3.2. i direktiv 2003/6/EG. 
165 Se artikel 3.2. i direktiv 2003/6/EG. 
166 Se artikel 6.2. i direktiv 2003/6/EG. 
167 Se artikel 3.1. i direktiv 2003/124/EG. 
168 Mäntysaari, P., 2010, s. 535. 
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kompletteras med en projektspecifik insiderlista.169170 Ju fler personer som känner till 

informationen, desto större är explosionspotentialet171 och desto högre är risken för att 

informationen röjs och utlöser plikten att offentliggöra informationen i enlighet med 

direktivet.172 Direktivet förbjuder heller inte selektiv informationsgivning till långivare 

eller potentiella långivare såvida det sker som ett ”normalt led i arbete, yrke eller 

åligganden”. Ett dylikt röjande kan leda till en plikt att offentliggöra informationen om 

mottagaren inte har tystnadsplikt. Däremot kan vissa utgivare av låneinstrument ha en 

avtalsenlig plikt att offentliggöra information till allmänheten.173 

4.5. Målbolagets selektiva informationsgivning 

Huruvida målbolaget är förhindrat att enligt direktivet röja insiderinformation till 

förvärvaren eller andra budgivare beror på tolkningen och på direktivets räckvidd.174 

Direktivet ställer inte upp förbud mot lämnande av information som inte betraktas som 

insiderinformation, utan ställer bara krav på att hålla prispåverkande information 

hemlig.175 Det finns därför heller inget förbud mot att använda information som inte 

betraktas som insiderinformation. Det kan också vara möjligt att simultant 

offentliggöra information till både allmänheten och selektivt, eftersom 

insiderinformationen i det skedet upphör att vara just insiderinformation.176 Det kan 

dessutom finnas undantag som kan tillämpas i transaktioner i kontext av kontrollbyte i 

andra regleringar. Offentliggörande av information till aktieägare och allmänheten 

regleras inte enbart av marknadsmissbruksdirektivet utan även i Takeover-direktivet 

och nationella takeover-regleringar såväl som EU:s fusionsdirektiv. I ingressen till 

marknadsmissbruksdirektivet står att dessa bestämmelser kan stå över 

bestämmelserna i marknadsmissbruksdirektivet.177 

                                                        
169 Se artikel 5.1. i direktiv 2004/72/EG ”... oavsett om detta gäller regelbundet eller bara vid enstaka 
tillfällen”. 
170 Se också VPML 13 kap 6 §. 
171 Knuts, M. 2009., s. 692. 
172 Mäntysaari, P., 2010, s. 535. 
173 Mäntysaari, P., 2010, s. 533. 
174 Mäntysaari, P., 2010, s. 535. 
175 Artikel 1.1. och 3 i direktiv 2003/6/EG. 
176 Artikel 6.1. i direktiv 2003/6/EG. 
177 Se punkt 28 i ingressen till direktiv 2003/6/EG. 
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4.6. Företagsbesiktning 

På grund av avsaknaden av möjligheter till rättsliga efterverkningar efter avslutad 

transaktion är informationsanskaffningen viktig under förvärvsprocessen. Genom en 

företagsbesiktning kan den potentiella förvärvaren granska målbolagets finansiella 

ställning och dokumentation samt eventuellt fysiskt inspektera målbolagets 

tillgångar.178 Budgivaren vill gärna genomföra en företagsbesiktning så tidigt som 

möjligt, före lämnande av bud.179 Detta hjälper till att begränsa förvärvarens finansiella, 

juridiska och andra risker och ger en bättre grund för värdering av målbolaget. 

Huvudregeln är att selektiv informationsgivning är förbjuden.180 Något annat undantag 

än det allmänna undantaget finns inte, vilket väcker frågan om målbolaget kan tillåta 

att förvärvaren genomför en företagsbesiktning och om förvärvaren kan använda 

insiderinformationen förknippad med den under företagsbesiktningsprocessen.181 

Själva syftet med att tillåta köparens företagsbesiktning är att förmå köparen att 

förvärva aktier på basen av den givna informationen - om detta inte vore syftet skulle 

ansvarspersonerna (dvs. målbolagets ledning) bryta mot en förtroendeplikt182, 

omsorgsplikt eller andra liknande plikter gentemot målbolaget. Målbolaget brukar 

tillåta en företagsbesiktning om köperbjudandet anses vara tillräckligt intressant för 

aktieägarna, om det har säkerställts att budgivaren har den finansiella kapaciteten att 

genomföra budet, att erbjudandet allmänt betraktas som tillräckligt seriöst och att 

erbjudandet är branschmässigt riktigt.183 Det kan vara brukligt att villkora medgivandet 

till budgivarens företagsbesiktning med ett indikativt bud per aktie.  

Kan förbudet att använda insiderinformation förhindra parterna från att genomföra 

transaktionen när insiderinformation getts i samband med företagsbesiktning?184 

Svaret kan bero på vad den potentiella förvärvaren väljer att göra. Det kan dessutom 

skiljas mellan olika situationer beroende på kunskapsnivån hos den potentiella 

förvärvarens kontraktsparter: motparterna har inte tillgång till insiderinformation; 

insiderinformation kommer att röjas till parterna före erbjudandet lämnas; 

insiderinformation röjs i samband med att erbjudandet lämnas. För det första kan 

förvärvaren välja att genomföra eller inte genomföra förvärvet. Från förvärvarens 

perspektiv är det inte förbjudet att använda insiderinformation genom att inte förvärva 
                                                        
178 Due diligence diskuteras också i kapitel 4.1. 
179 Stattin, D., 2008, s. 734. 
180 Artikel 3(a) i direktiv 2003/6/EG. 
181 Mäntysaari, P., 2010, s. 537. 
182 Se exempelvis 8 § i ABL. 
183 Stattin, D. 2008, s. 734. 
184 Mäntysaari, P., 2010, s. 537. 
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eller avyttra finansiella värdepapper. Parten kan därför välja att inte genomföra 

förvärvet utan att bryta mot handelsförbudet.185 För det andra kan förvärvaren välja 

mellan att göra ett offentligt köperbjudande eller att rikta erbjudandet till ett litet antal 

aktieägare. Den potentiella förvärvaren kunde välja att genomföra transaktionen 

genom att föra privata förhandlingar med ett litet antal aktieägare. Undantaget täcker 

inte selektiva erbjudanden – varken ett offentligt köperbjudande eller ett 

fusionserbjudande kan vara selektivt. Frågan är då om reglerna om insiderinformation 

är tillämpbara på selektiva erbjudanden av sådan karaktär. Enligt direktivets 

ordalydelse tillåts inte uttryckligen något undantag i detta fall.186 Detta kunde i 

praktiken betyda att röjande av insiderinformation till den potentiella förvärvaren sker 

enligt de vanliga begränsningarna (ingen rekommendation, inte förmå någon att köpa 

värdepapper, säkerställa sekretess eller offentliggöra).187 Den potentiella förvärvaren 

får då heller inte utnyttja informationen genom att göra värdepapperstransaktioner 

grundad i den information som erhållits via företagsbesiktningen.188 

4.7. Tillkännagivande av bud 

Både marknadsmissbruksdirektivet och Takeover-direktivet styr kravet på 

offentliggörande av insiderinformation.189 Medlemsnationerna kan därtill tillämpa 

särskild lagstiftning. Enligt huvudregeln måste emittenten offentliggöra 

insiderinformation när det inte längre finns någon legitim orsak att fördröja den, när 

emittenten inte längre kan säkerställa sekretess eller när fördröjningen sannolikt skulle 

vilseleda allmänheten.190 

I kontext av offentliga köperbjudanden finns särskilda stadganden. Ett beslut att lämna 

ett köperbjudande måste kommuniceras till den övervakande myndigheten och göras 

allmänt utan dröjsmål.191 När köperbjudandet offentliggörs är budgivaren skyldig att ”i 

god tid upprätta och offentliggöra en erbjudandehandling”, innehållande information 

på basen av vilken aktieägarna skall kunna fatta ett välgrundat beslut om 

erbjudandet.192 Vid offentliggörandet skall målbolagets och budgivarens styrelser 

lämna erbjudandehandlingarna till respektive företrädare för de anställda eller, i 
                                                        
185 Se artikel 2.1. i direktiv 2003/6/EG. 
186 Mäntysaari, P., 2010, s. 537. 
187 Se artikel 3 i direktiv 2003/6/EG. 
188 Se artikel 2.1. i direktiv 2003/6/EG. 
189 Mäntysaari, P., 2010, s. 539. 
190 Artikel 6.2. i direktiv 2003/6/EG. 
191 Artikel 6.1. i direktiv 2004/25/EG. 
192 Artikel 6.2. i direktiv 2004/25/EG. 
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händelse att sådana saknas, till de anställda direkt. Det kan även finnas krav på 

upprättande av prospekt i den händelse att köperbjudandet består av ett utbyte av 

värdepapper, där målbolagets aktieägare skulle motta aktier i budgivaren i utbyte mot 

deras aktier i målbolaget (förutsatt att inget liknande dokument upprättats 

innehållande information som är likvärdig med den i prospektet).193 I regel liknar de 

erbjudandehandlingens villkor de suspensiva villkor som används vid de flesta 

företagsförvärv.194 Beroende på tillämplig lagstiftning kan dessa villkor sträcka sig från 

tillgång till finansiering och MAC-klausuler195 till erhållande av tillstånd från 

myndigheter och erhållande av ett visst aktiebestånd i målbolaget.  

 

 

 

                                                        
193 Artikel 4.1. i direktiv 2003/71/EG (prospektdirektivet). 
194 Mäntysaari, P., 2010, s. 545. 
195 Material Adverse Change, väsentlig negativ förändring. 
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5 METOD 

5.1. Inledning 

Vid empiriska undersökningar är valet av metod för datainsamling ett viktigt beslut och 

styrs av undersökningens syfte.196 Det finns flera sätt att analysera kvalitativa data. Man 

kan skilja mellan forskning som utgår från existerande teori (deduktion), eller om 

analyserna utgår från data eller observationer (induktion). Syftet med denna 

avhandling är att undersöka vilka praktiker och metoder företaget använder sig av för 

att möjliggöra selektiv informationsgivning. För att uppnå detta används två olika 

metoder. Genom en litteraturstudie kan en referensram upprättas, som därefter kan 

användas för att göra en empirisk studie. Syftet med litteraturstudien i denna 

avhandling är att deduktivt kunna göra antaganden om de praktiker som företaget 

använder vid företagsförvärv för att möjliggöra selektiv informationsgivning.  Syftet 

med den empiriska undersökningen är att testa dessa antaganden och teorier induktivt, 

såsom de i praktiken fungerar. Utifrån de empiriska erfarenheter som erhållits kan 

därefter teorin vidareutvecklas. 

5.2. Val av undersökningsmetod 

Metoden är sättet att insamla information om användarens beteende. 

Rättsvetenskaplig forskning innehåller alltid rättslig reglering som ett delfält, och det 

material som undersöks borde därför också delvis baseras på rättsligt material.197 Om 

man väljer ett användarperspektiv försöker man beskriva användarens beteende och 

dess externa verklighet. I denna avhandling har företagets perspektiv valts och därför 

är företagets målsättningar och beteende relevant att undersöka. Inom den 

användarvänliga rättsvetenskapen är rättsdogmatiken med, men utgör inte den 

primära metoden eftersom syftet är att beskriva den externa verkligheten och inte den 

normativa, som är typiskt för rättsdogmatiken. Det kan vara svårt att beskriva 

företagets verklighet och målsättningar med rättsliga begrepp, och därför kan metoden 

kompletteras med traditionella samhällsvetenskapliga metoder.  

 

                                                        
196 Lundahl, U., Skärvad, P-H., 1999, s. 40. 
197 Mäntysaari, P., 2015. 
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Eftersom syftet med denna avhandlings empiriska undersökning är att kunna svara på 

frågan vilka praktiker företaget använder sig av för att möjliggöra selektiv 

informationsgivning vid företagsförvärv är det ändamålsenligt att välja en kvalitativ 

undersökningsmetod. En kvalitativ metod kan bidra till en djupare förståelse och 

hjälpa till att identifiera de aspekter som är relevanta för företaget.198 Typiskt för 

kvalitativa undersökningar är att fokusera på att beskriva och analysera en persons 

erfarenheter eller beteenden, eller för att upptäcka och förstå ett fenomen om vilket lite 

är känt.199 Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att söka förståelsen för hur 

människor upplever eller förhåller sig till sig själva och sin omgivning – det är snarare 

intressant att beskriva hur världen uppfattas att vara snarare än hur den är. Det kan 

vara svårt att statistiskt generalisera och kvantifiera kvalitativa resultat, även om man i 

exempelvis fallstudier kunde använda sig av generalisering för att skapa och utveckla 

teorier.200 Huvudsyftet med undersökningen är att insamla information om huruvida 

den teoretiska referensramen kan bekräftas gentemot hur informationshantering vid 

företagsförvärv i praktiken går till och huruvida det finns skillnader i praktik och teori. 

5.3. Val av datainsamlingsmetod 

Syftet är som tidigare nämnts att få information om praktiker och metoder som 

används av företaget i kontext av företagsförvärv, i syfte att möjliggöra selektiv 

informationsgivning. Därför har en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av intervjuer 

som datainsamlingsmetod valts. Intervjun är en datainsamlingsmetod där information 

hämtas genom en dialog med intervjupersoner, som i vetenskapliga sammanhang 

benämns respondenter.  

Intervjuer kan indelas utgående från standardiseringsgraden.201 En hög grad av 

standardisering kännetecknas av att såväl frågeformuleringen som ordningsföljden på 

frågorna är förhandsbestämda. Att frågeformuleringen och ordningsföljden sker på 

samma sätt vid utfrågning av olika personer i undersökningen är då viktigt. Vid icke-

standardiserade intervjuer kan både frågeformuleringen och ordningsföljden väljas 

mer flexibelt och huvudsaken är att informationsbehovet täcks.  Dessutom finns 

möjligheten till semistandardiserade intervjuer, där frågorna kan vara bestämda på 

förhand men följs upp med utvecklingsfrågor. Fördelen med standardisering är att 

                                                        
198 Mäntysaari, P., 2015. 
199 Ghauri, P. & Grønhaug, K., 2010, s. 105. 
200 Lundahl, U. & Skärvad, P., 1999, s. 195. 
201 Lundahl, U. & Skärvad, P., 1999, s. 115. 
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skapa förutsättningar för kvantitativ bearbetning av svaren. Fördelen med mindre 

standardisering å andra sidan är att svaren kan bli mer utförliga och detaljerade. 

Standardiserade intervjuer passar bättre vid hypotes- och teoriprövande studier, 

medan icke-standardiserade intervjuer passar bättre vid explorativa och 

teoriutvecklande studier. Vidare är standardiserade frågor mest lämpliga om syftet är 

att samla in hård data, såsom exempelvis siffror, medan icke-standardiserade frågor 

lämpar sig bättre för att samla in mjuka data, om exempelvis bedömning av en 

situation, motiv som ligger bakom en viss åtgärd etc. 

Intervjuer kan också delas in utgående från de svarstyper som ges respondenterna. 

Svarstyperna kan vara helt strukturerade och kallas enkätintervjuer eller strukturerade 

intervjuer och är en intervjumetod med fokus på fasta svarsalternativ och systematiska 

provtagningsmetoder kombinerade med kvantitativa mätningar och statistiska 

metoder. Fria intervjuer å andra sidan ger respondenten nästan full frihet att diskutera 

reaktioner, åsikter och beteenden om det aktuella ämnet. Intervjuarens roll är snarare 

att ge ledfrågor och att anteckna svar för att senare förstå ”hur” och ”varför”.202 Istället 

för huvudsakligen informationssökande frågor används inom fria intervjuer också 

dialogutvecklande frågor, vilka används i syfte att stimulera respondenten till att 

utveckla sina egna frågor och tankar.203 En form av fria intervjuer är djupintervjuer. 

Fördelen med djupintervjuer är att intervjuaren kan få en tydligare bild av 

respondentens åsikt eller beteende.204 Respondenten har genom öppna frågor frihet att 

svara enligt egna preferenser och inte enligt ett fåtal begränsade svarsalternativ. 

Djupintervjuer lämpar sig väl för explorativa och induktiva studier.  

För denna avhandling är syftet att samla in respondentens egna åsikter. Vad som är 

intressant är då att samla in mjuka data, vilket motiverar en lägre 

standardiseringsgrad. Eftersom ämnet är så pass mångfacetterat, och det är lätt att 

komma in på sidospår, har det för att underlätta både för respondenten och för 

databehandlingen varit nödvändigt att till en viss grad strukturera intervjun och 

intervjufrågorna. Med hjälp av den semi-strukturerade intervjun är det lättare att följa 

den röda tråden, även om betoningen har lagts på att få reda på så mycket personliga 

åsikter som möjligt. Med utgångspunkt i den tidigare utförda litteraturstudien kan 

följande intervjufrågor ställas: 

                                                        
202 Ghauri, P. & Grønhaug, K., 2010, s. 126. 
203 Lundahl, U. & Skärvad, P., 1999, s. 117. 
204 Ghauri, P. & Grønhaug, K., 2010, s. 127. 
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Om företaget och respondenten 

1) Berätta om ert företag och er roll inom företaget 

Interna diskussioner och beslutsfattande 

2) Vilka steg omfattas i företagets planering vid företagsförvärv? 

3) Vilka steg omfattas i företagets beslutsfattande vid företagsförvärv? 

4) Hur begränsas kretsen som får ta del av information internt? 

5) Vad gör företaget för att skjuta upp plikten att offentliggöra information till 
allmänheten? 

Kontakt med banker, rådgivare, ägare och stakeholders 

6) Banker 

1. Hur går företaget tillväga för att ta kontakt? 

2. Vad brukar företaget berätta? 

3. Hur brukar företaget säkerställa att information som delges hålls 
konfidentiell? 

4. Hur kan den krets som får ta del av informationen begränsas? 

7) Rådgivare 

1. Hur går företaget tillväga för att ta kontakt? 

2. Vad brukar företaget berätta? 

3. Hur brukar företaget säkerställa att information som delges förblir 
konfidentiell? 

4. Hur kan den krets som får ta del av informationen begränsas? 

8) Kontrollerande och stora aktieägare 

1. Hur går företaget tillväga för att ta kontakt? 

2. Vad brukar företaget berätta? 

3. Hur brukar företaget säkerställa att information som delges förblir 
konfidentiell? 

4. Hur kan den krets som får ta del av informationen begränsas? 

9) Stakeholders 

1. Hur går företaget tillväga för att ta kontakt? 
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2. Vad brukar företaget berätta? 

3. Hur brukar företaget säkerställa att information som delges förblir 
konfidentiell? 

4. Hur kan den krets som får ta del av informationen begränsas? 

Kontakt och förhandlingar med målbolaget 

10) Hur sker kontakten till målbolaget? 

1. Vem tar förvärvaren kontakt med? 

2. Hur tar förvärvaren kontakt? 

3. När tar förvärvaren kontakt? 

4. Hur hålls informationen konfidentiell? 

11) Hur och vid vilken tidpunkt genomförs en due diligence-undersökning i samband 
med företagsförvärv? 

1. Hur kan användandet av ett data room se ut? 

Budprocessen 

12) Vad händer om förvärvaren vill gå vidare genom att göra ett offentligt 
köperbjudande? 

1. Hur säkerställs konfidentialitet så länge köperbjudandet är i kraft? 

2. Hur begränsas kretsen? 

13) Vad händer om förvärvaren vill gå vidare genom att ge ett bud till ett begränsat 
antal större aktieägare? 

1. Hur säkerställs konfidentialitet så länge köperbjudandet är i kraft? 

2. Hur begränsas kretsen? 

Integration 

14) Efter att integration av målbolaget påbörjats, hur länge brukar företaget hålla 
information angående förvärvet hemlig? 

15) Vid vilken tidpunkt efter integration är selektiv informationsgivning inte längre 
nödvändig? 

5.4. Val av respondenter 

De första stegen i förberedelserna inför en intervju är att analysera 

forskningsproblemet, skapa en förståelse för vilken information som behövs från 
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respondenten samt att identifiera respondenter som har möjlighet att tillhandahålla 

denna typ av information.205 En typ av intervjuperson som kan ge värdefulla bidrag är 

experten. Några potentiella grupperingar identifierades som kan anses ha tillräcklig 

insikt i ämnet. Respondenten bör vara någon som sysslar med frågor om 

företagsförvärv i börsnoterade bolag regelbundet och känner till hur förvärvsprocessen 

och informationshanteringen fungerar. Affärsjurister, corporate finance-rådgivare och 

investmentbankirer förefaller således som lämpliga alternativ. De tilltänkta 

respondenterna har valts på bakgrund och expertis inom frågor rörande företagsförvärv 

i rollen som rådgivare. Respondenterna kontaktades delvis genom rekommendationer 

eller genom telefonsamtal till respondenten, och intervjuerna kunde i samtliga fall 

genast bokas.   

Efter att tid bokats med respondenterna skickades ett informationsbrev ut, med 

beskrivning av avhandlingens ämne, syfte och en intervjuguide. För intervjuerna 

reserverades ca 60-75 minuters tid. Informationsguiden gav respondenten möjlighet 

att på förhand bekanta sig med frågorna och att förbereda svar. I intervjuguiden 

frågades om tillstånd att publicera namn och arbetsgivare i resultatredovisningen. Med 

hänvisning till intern policy önskade en respondent att vara anonym och för att hålla en 

enhetlig linje beslutades att hålla samtliga respondenter anonyma i själva 

resultatredovisningen. Intressant för undersökningen var att få reda på 

informationshanteringens praxis vid företagsförvärvssituationer. Bland 

respondenterna fanns en omfattande erfarenhet och expertis i allt från mindre 

transaktioner till större transaktioner med börsnoterade bolag. Följande respondenter 

har deltagit i undersökningen: två respondenter från Ernst & Young (telefonintervju 

13.3.2015 och personlig intervju 14.4.2015) och en från Roschier (personlig intervju 

20.4.2015). Samtliga respondenter som kontaktades ställde upp på en intervju. 

5.5. Genomförande av datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med att potentiella respondenter kontaktades och intervjuer 

bokades. Respondenterna fick på förhand bekanta sig med intervjufrågorna i form av 

en intervjuguide206, för att bättre kunna förbereda sig på frågorna. De tre intervjuerna 

utfördes genom en video-/telefonintervju och två personliga intervjuer. Intervjuerna 

bandades för att lättare kunna bearbeta materialet i efterhand och för att göra intervjun 

                                                        
205 Ghauri, P. & Grønhaug, K., 2010, s.127. 
206 Se bilaga 1. 
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smidigare och hålla ett naturligt tempo. Intervjuernas längd var i genomsnitt ca 60 

minuter. En intervju utfördes via Skype207 och var ursprungligen tänkt att bandas in, 

men på grund av tekniska problem genomfördes en del av intervjun över telefon. 

Intervjun gick då inte att bandas, utan anteckningar gjordes och intervjun 

protokollfördes direkt efteråt. Den delvis strukturerade intervjuguiden bidrog till att 

lättare kunna bearbeta och jämföra materialet i efterhand, och för att försöka hålla en 

gemensam linje för alla intervjuer. Det viktiga var inte att gå igenom intervjufrågorna 

punkt för punkt utan att få ut så mycket som möjligt av respondentens egna tankar och 

åsikter om förvärvsprocessen generellt. Intervjun inleddes därför med mer allmänna 

frågor för att sedan övergå i en mer strukturerad och situationsspecifik intervju och 

djupare analys. Utöver intervjuerna har det i vissa fall funnits behov av tilläggsfrågor i 

efterhand, vilka har samlats in genom e-post. 

5.6. Bearbetning av data 

Avhandlingens undersökningsmetod är kvalitativ och då också bearbetningsmetoden. 

Syftet med undersökningen var att få reda på hur företag gör i praktiken. Det 

intressanta var i det avseendet att få reda på hur man gör i olika situationer. 

Bearbetningen inleddes med en genomlyssning av intervjuerna, som i snitt var ca 60 

minuter långa. Med hjälp av intervjuguiden gjordes protokoll för varje intervju i 

efterhand. Intervjuguiden fungerade som hjälpmedel för att kunna jämföra 

respondenternas svar och för att ta ut specifika nyckelord och begrepp som dök upp 

under intervjuerna. Intervjuprotokollen presenteras inte i avhandlingen, utan 

fungerade som assistans vid strukturerandet av data. Intervjuguiden är utformad så att 

den utgår från allmänna steg i förvärvsprocessen, från planering till integration. 

Intervjuguidens struktur används sedan som mall för resultatredovisningen. 

  

                                                        
207 Program för videosamtal. 
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6 RESULTATREDOVISNING 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av de respondenter som intervjuats. Idén 

var att samla ihop kunskap från diverse fält inom förvärvskedjan för att kunna skapa en 

heltäckande bild av förvärvsprocessen som helhet. Med hänsyn till forskningsfrågan 

har det varit av intresse att få reda på praxis, det vill säga hur företaget gör i praktiken. 

Enligt önskemål presenteras inte vad enskilda respondenter har sagt, utan svaren har 

bearbetats för att bilda en helhet över det som sagts vid intervjuerna. 

6.1. Respondenterna 

Ernst & Young Global Limited, marknadsfört som EY, hör till de fyra största 

revisionsbyråerna (”Big Four”) globalt och det tredje största tjänsteföretaget i världen, 

med totalt cirka 190 000 anställda och en omsättning på ca 27 miljarder dollar år 2014. 

EY erbjuder tjänster inom bland annat revision, skatterådgivning, konsultation och 

finansiell rådgivning. Två av respondenterna arbetar för EY på olika avdelningar. Kjell 

Renlund är partner och jurist på Vasakontoret. Den andra respondenten, som enligt 

önskemål hålls anonym med hänvisning till avdelningens policy, arbetar för 

avdelningen Transaction Advisory Services, och fungerar ofta som rådgivare för 

säljsidan vid företagsköp. Den juridiska avdelningen är en underavdelning till Tax 

Services, men erbjuder rådgivning i förutom skatterätt alla tänkbara juridiska 

frågeställningar såsom exempelvis corporate finance-rätt, avtalsrätt och arbetsrätt. 

Avdelningen Transaction Advisory Services rådgör i olika transaktionsfrågor och är 

uppdelad i delområden runtom transaktionscykeln för att täcka hela transaktionen, 

från första till sista dagen. Underavdelningen Lead Advisory sysslar med 

företagsförvärv och kan i stort sett ta över en investmentbanks uppgifter i mindre 

transaktioner och sköter kontakten mellan säljare och köpare och kan sitta med vid 

förhandlingar. Valuation & Business Modeling-avdelningen kan kopplas in vid 

företagsbesiktningsprocessen och sköter värderingsfrågor.  

Roschier, Attorneys Ltd. är en nordisk advokatbyrå grundad år 1936 med finskt 

ursprung. Roschier inriktar sig främst på affärsjuridik och är bland de största på 

området i både Finland och Sverige. År 2015 har företaget ca 300 anställda varav ca 

200 jurister. Bland fokusområden finns internationella transaktioner, företagsköp och 

teknologirelaterad juridik. Omsättningen för senaste räkenskapsperiod var ca 72 

miljoner euro. Stefan Wikman har arbetat för Roschier sedan 1994 och är sedan 1996 
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partner och chef för Vasakontoret. Bland specialområdena finns bland andra 

företagsrådgivning, handelsrätt och företagsköp.  

6.2. Selektiv informationsgivning vid företagsförvärv 

6.2.1. Allmänt om företagsförvärv 

Förvärvsprocessen kan inledas av både köpare och säljare. Målbolaget kan egenhändigt 

utannonsera en försäljning. Den inledande kontakten kan då ske genom att säljaren 

distribuerar en s.k. investment teaser (även kallat executive summary), en slags kort 

anonym sammanställning av företagets egenskaper och kvaliteter, uppgjord av säljaren 

eller säljarens rådgivare. Om intresse väcks hos den potentiella köparen kan nästa steg i 

processen vara att få ett så kallat informationsmemorandum från säljaren. 

Informationsmemot förbereds antingen av företagets egna M&A-avdelning eller 

liknande, eller en investmentbank som anlitats som rådgivare i transaktionen. Dessa 

steg kan ofta vara fallet om den potentiella köparen kontaktas via exempelvis en 

investmentbank och det kan då hända att det finns många parallella budgivare under 

hela processen. 

För att köparen ska få ta del av informationsmemot krävs vanligen att köparen 

undertecknar ett sekretessavtal. Det innehåller mer detaljerad information angående 

företagets verksamhet, bransch och finansiella ställning. På basen av memot väljer 

köparen om han vill ge ett indikativt anbud, ett s.k. non-binding offer, som inte är 

juridiskt bindande. Om säljaren har hämtat in bud från flera köpare, samlas anbuden in 

varpå oseriösa köpare gallras bort. Efter att seriösa köpare valts ut ges tillgång till ett 

virtuellt eller fysiskt datarum. Först i detta skede har köparen tillgång till detaljerad 

information om objektet. När köparen har tillgång till datarummet genomförs en 

officiell företagsbesiktning, var information som tidigare getts verifieras och ny 

information inhämtas och analyseras angående exempelvis företagets finansiella 

ställning och juridiska risker. Efter företagsbesiktningen genomförs en värdering, och 

först därefter kan företaget ge ett bindande anbud, final offer, för försäljningsobjektet. 

Om flera potentiella köpare i detta skede är kvar kan det leda till ytterligare 

förhandlingar, och slutligen om överenskommelse nås sker verkställande (closing) av 

transaktionen. 
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6.2.2. Företagets planering och beslutsfattande 

Enskilda steg i processen kan variera beroende på vem som initierar transaktionen. 

Ursprungligen utformar styrelsen en generell strategi om långsiktiga mål och tillväxt 

inom företaget, där kanske inte enbart organisk tillväxt ingår som en del av strategin, 

utan också företagsförvärv. Vid utformandet av en förvärvsstrategi reflekterar man över 

vad man vill uppnå med förvärvet. När ett potentiellt förvärvsobjekt analyseras kan 

man återkoppla till förvärvsstrategin för att avgöra vad förvärvet kan bidra med till 

företagets allmänna strategi. Potentiella syften kunde vara geografi, affärsmodell, 

storlek, region och så vidare. Företaget analyserar om det överhuvudtaget finns sådana 

objekt till salu på marknaden. Om förvärvet inleds från köparsidan, identifierar ofta en 

affärsdivision ett potentiellt förvärv och för därefter ett förslag till ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen går igenom förslaget och kan därefter besluta att antingen först 

kontakta målbolaget för att känna sig för, och därefter be styrelsen om välsignelse, 

alternativt kontakta styrelsen före förhandlingar förs med målbolaget. Beslutsfattandet 

kan variera beroende på transaktionens storlek. Om förvärvaren är ett stort börslistat 

bolag kan VD:n kanske själv ha makten att fatta beslut om förvärv av ett litet företag. 

VD:n har emellertid sällan befogenhet att självmant fatta beslut om förvärv av större 

storleksordning, utan förbereder vanligen förslag, tillsammans med exempelvis M&A-

avdelningen om sådan finns, till styrelsen vilka sedan fattar ett slutgiltigt beslut.  

En allmän tumregel för att begränsa den interna kretsen är att så få som möjligt ska 

veta om beslutsfattandet och processen tills transaktionen är verkställd, men att 

involvera tillräckligt många för att överhuvudtaget kunna genomföra förvärvet. Man 

bildar ofta en arbetsgrupp där ofta åtminstone styrelseordförande och vad man kallar 

”C-level management” (t.ex. CEO, CFO, COO och så vidare, det vill säga 

ledningsgruppen) involveras. Arbetsgruppen kan även innefatta bolagets egna jurister. 

Om företaget planerar ett förvärv utomlands där man sedan tidigare har filial kan det 

vara av intresse att involvera den lokala enhetsledningen och eventuellt lokala 

controllers eller personer i liknande befattning, som känner marknaden och de lokala 

traditionerna bättre. Med anställda inom företaget kan det förekomma interna 

sekretessavtal, som ofta är envägs-sekretessavtal eller så kallade sekretessåtaganden, 

där mottagaren kvitterar att han fått ta del av informationen. Dessa kan omfatta 

personer också i andra delar av organisationen. Även förvaltningsråd kan underteckna 

sekretessåtaganden om det bedöms att informationen som skall delges är ytterst 

känslig. Styrelsen kan ha andra sekretessplikter, och tecknar vanligen inte ett 

uttryckligt sekretessavtal.  
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En avgörande bedömningsfråga som görs internt är när informationen befinner sig i ett 

sådant skede att man måste skapa ett insiderprojekt. Man avgör huruvida 

informationen, om den skulle komma att nå marknaden, skulle kunna påverka kursen. 

Om informationen skulle kunna leda till prispåverkan måste informationen behandlas 

som ett insiderprojekt, och alla som får ta del av informationen måste föras in i ett 

projektregister. Insiderregistret upprätthålls av administrationen hos ledningsgruppen, 

där alla parter som har kännedom om förvärvsplaneringen förs in. Datum och exakt 

klockslag antecknas för när information delges antecknas i registret, och har avgörande 

betydelse ifall eventuella läckor skulle uppstå. Det är också vanligt i större bolag att det 

utformas en detaljerad så kallad ”leakage plan”, som anger vem som skall uttala sig, när 

de skall uttala sig och vad de ska uttala sig om i händelse av en informationsläcka. 

Tröskeln för när information är insiderinformation är mycket lägre än tröskeln för när 

information måste publiceras, och för att publicera information angående ett förvärv 

vill företaget att processen skall vara så pass långt gången att projektet sannolikt blir 

av. Så länge förhandlingar pågår frigörs normalt inte ett börsmeddelande, utan detta 

släpps först när konkreta, bindande överenskommelser har nåtts mellan parterna. 

Timingen för ett börsmeddelande är en avvägningsfråga, där man kan behöva ta 

ställning till exempelvis hur pass bindande ett intentionsavtal är. Ju mer bindande 

avtalet är, desto större skyldighet finns att offentliggöra informationen. När väl ett 

börsmeddelande frigörs får angivna insiders meddelande om att insidern inte längre 

anses vara i registret. I praktiken kodas också all intern korrespondens, med ett 

kodnamn för projektet och koder för involverade parter, som en skyddsåtgärd ifall 

dokumentationen skulle kunna komma i fel händer. 

I planeringsskedet bör företaget även fundera över hur finansieringen arrangeras samt 

hur integrationen ordnas. Det största skälet till misslyckade eller dåligt utförda förvärv 

är oftast bristfällig planering av integration och en för snäv tidtabell. På grund av 

eventuell ryktesspridning kan det förekomma att slutskedet blir väldigt intensivt. I ett 

tidigt skede kan diskussioner med exempelvis konkurrensmyndigheter eller EU-

kommissionen i större transaktioner inledas, där myndigheter preliminärt och inte 

bindande kan signalera om transaktionen kan godkännas eller inte. 
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6.2.3. Kontakt med banker, rådgivare, ägare och stakeholders 

6.2.3.1. Banker 

Förvärvaren kan betala för målbolaget på huvudsakligen två sätt – genom att betala 

kontant eller med egna aktier. Företaget kan finansiera en kontantaffär med egna 

medel eller genom att låna upp medel från en eller flera banker, och finansiera ett 

aktiebyte genom att ge ut egna aktier eller genom att emittera nya. Det kan också 

förekomma blandningar av dessa två. I private equity-världen förekommer ännu mer 

komplicerade lösningar. Större och internationella transaktioner kan kräva 

syndikerade lån, det vill säga ett större sammanslaget lån från flera olika finansiärer. 

Det kan hända att företaget redan har en relation och kontaktperson hos banken. Från 

företagets sida sker vanligen kontakten via den finansiella avdelningen, exempelvis 

CFO, där situationen beskrivs och ansökan om finansiering görs. Företaget kan ta in 

offerter från flera olika banker. Eventuellt kan rådgivare kopplas in för förhandlingar 

med banken. Tidpunkten när det är relevant att kontakta banken är när det är relativt 

sannolikt att affären blir aktualiserad, typiskt i samband med företagsbesiktningen. 

Timingen kan bero på transaktionens omfattning – ju större belopp som behöver 

finansieras, i desto tidigare skede bör företaget påbörja förhandlingar med banken. Om 

företaget kan finansiera en stor del av förvärvet på egen hand kan i regel kontakt till 

banken komma in senare, men om stora belopp behöver finansieras behöver företaget 

påbörja förhandlingarna tidigare för att exempelvis kunna ställa nödvändiga 

säkerheter.  

Sekretess kan erhållas genom att banken undertecknar ett sekretessavtal, var den 

mottagande parten görs medveten om att avtalet har juridisk kraft om läckor skulle 

uppstå. Sekretessavtal som sådana behöver inte alltid förekomma, eftersom 

banksekretessen beaktas strikt. Företaget avslöjar vanligen stegvis mer och mer 

information till banken. I tidiga diskussioner kan företaget exempelvis avslöja inom 

vilken bransch målbolaget befinner sig, storlekstyp och eventuellt totalt 

finansieringsbehov. I ett senare skede beskrivs målbolaget mer detaljerat, där det också 

redogörs för vad finansieringen ska användas till, exempelvis driftskapital eller förvärv 

av aktiestocken. Hos banken ligger det på ansvarspersonen att utforma en arbetsgrupp 

för att förverkliga transaktionen, och dessa personer kommer när de får information 

om förvärvarens planer att föras in i förvärvarens insiderregister. Införandet i 
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insiderregister kan räcka för att verka som motmedel för spridning av 

insiderinformation, särskilt med hänseende till banksekretessen. 

Det kan också finnas andra möjligheter till finansiering, med hjälp av emittering av 

skuldebrev till allmänheten. Då kan timingen för begäran av finansiering börja i ett 

långt tidigare skede och se annorlunda ut. 

6.2.3.2. Rådgivare 

Företaget behöver vanligtvis två-tre olika rådgivare: ekonomiska rådgivare, som ofta är 

en investmentbank eller corporate finance-rådgivare, externa jurister, och i större 

transaktioner kommersiella rådgivare såsom t.ex. McKinsey eller Boston Consulting 

Group. Företaget kan ta kontakt med rådgivare genom en s.k. competitive process, där 

offerter tas emot från flera olika ställen och den mest attraktiva väljs ut. Företaget kan 

också ha redan etablerade kontakter att vända sig till. Vilken rådgivare som kontaktas 

kan bero på huruvida förvärvaren redan identifierat ett potentiellt målbolag eller inte. 

Om inget målbolag ännu identifierats, kan exempelvis transaktionsrådgivare eller 

investmentbanker kontaktas och därifrån tas rådgivare in för i stort sett hela 

förvärvsprocessen. Om förvärvaren redan identifierat ett potentiellt målbolag kan 

jurister kopplas in i ett tidigt skede för att hjälpa till att föra förhandlingar, skriva 

sekretessavtal mellan parterna, ge ett indikativt anbud, skriva intentionsavtal och 

utforma en informationsbegäran för utförandet av en företagsbesiktning. 

Sekretessavtal undertecknas i regel alltid mellan företaget och externa rådgivare. 

Jurister har därtill en lagstadgad sekretessplikt. Tumregeln är att ju mer företaget 

berättar, desto bättre chans har rådgivaren att erbjuda en bra lösning. Förutom 

sekretessavtal förs också externa rådgivare in i projektregistret. Rådgivaren kan 

dessutom ha ett eget register där alla involverade parter hos rådgivaren förs in. 

6.2.3.3. Ägare 

Enligt samtliga respondenter kan kontakt med bolagets ägare vara problematisk, och 

förekommer i regel inte. Exempelvis aktiebolagslagens likställighetsprincip försvårar 

möjligheten till att kontakta enskilda aktieägare med hänseende till alla aktieägares lika 

rätt till information. I Finland finns traditionellt ett utspritt ägarförhållande, vilket 

ytterligare försvårar denna tillvägagångsmetod. Enligt respondenterna kan stora 

aktieägare däremot ofta ha en plats i styrelsen och är därmed införstådda i ett 

eventuellt förvärv. 
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6.2.3.4. Stakeholders 

Om målbolaget exempelvis säljer licensierade produkter, var licensgivaren har 

möjlighet att häva avtalet vid ägarbyte kan problemet lösas med hjälp av en 

tvåstegsmekanism, en s.k. signing-closing-mekanism. Köpebrevet kan ställa villkor att 

köpet genomförs slutligt förutsatt att vissa villkor uppfylls, såsom exempelvis samtycke 

från viktiga kunder, licensgivare osv. Efter att köpebrevet undertecknats görs 

börsmeddelande, och därefter kan diskussioner tas upp med exempelvis licensgivare. 

Vanligen förs diskussioner den här vägen, och eftersom informationen redan är 

offentliggjord finns inget egentligt behov för sekretessavtal. Om kontakt med externa 

parter skulle föras innan offentliggörande skulle det sannolikt finnas behov för 

sekretessavtal. 

6.2.4. Kontakt och förhandlingar med målbolaget 

Ägarbyten kan ske via huvudsakligen tre kanaler. För det första, om parten är känd 

sedan tidigare kan förslaget diskuteras i ett mindre formella sammanhang såsom 

exempelvis över en middag. För det andra kan den inledande kontakten komma via ett 

investmentbolag som antingen hittat ett potentiellt målbolag och vill sälja sina tjänster, 

eller som tar kontakt på uppdrag av säljarbolaget. Det tredje alternativet kan vara ett 

private equity-bolag som söker någon form av exit.  

Innan målbolaget kontaktas bör företaget ha sin interna planering färdigställd. 

Vanligtvis anvisar säljaren vilka förvärvaren får ta kontakt med i målbolaget. Köparen 

försöker identifiera viktiga kontaktpersoner och vem som hör till högsta ledningen, 

samt vem man kunde tala med i en eventuell företagsbesiktning. Sekretess mellan 

förvärvare och målbolag arrangeras i ett tidigt skede genom sekretessavtal. Kravet på 

sekretessavtal kommer oftast från säljaren som vill skydda sina affärshemligheter, och 

inte skapa oro bland kunder och leverantörer. Investment teaser-dokumentation kräver 

troligen inga sekretessavtal, eftersom avsändaren i vanliga fall är anonym och ingen 

hemlig information ges ut. I samband med ett informationsmemorandum tecknas 

vanligen ett sekretessavtal, beroende på informationens känslighet. Före företaget får 

tillgång till ett datarum och kan påbörja en företagsbesiktning undertecknas 

sekretessavtal, men vanligen undertecknas tvåvägs-sekretessavtal redan i det skede när 

diskussionerna når en konkret nivå.  
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Som köpare har man ett intresse av att skydda konkurrerande budgivare från att delta i 

förhandlingarna. En av de största punkterna i intentionsavtalet kan vara 

förhandlingsexklusivitet, som förhindrar säljaren från att föra förhandlingar med 

konkurrerande budgivare. Denna klausul kan gälla för en viss tid. Tumregeln kan vara 

att ta kontakt med så få personer som möjligt. Fler och fler personer tas vanligen in 

efterhand, i takt med att förhandlingarna framskrider. För integrationen kan det vara 

viktigt att exempelvis tala med HR-ansvariga för att diskutera arbets- och avtalsfrågor, 

men även IT-, försäljnings- och produktionsansvariga för att kunna säkerställa en 

smidig övergång. 

Företagsbesiktningsprocessen 

Målet med en företagsbesiktning är att få reda på potentiella brister och risker som 

man inte är medveten om. Företagsbesiktningsprocessen har också en central betydelse 

i värderingen av målbolaget. Före företagsbesiktningen kan förvärvaren bara grunda 

sin värdering på offentligt tillgänglig information och den information som erhållits i 

information memorandum. Finansiärer förutsätter ofta att de erhåller en rapport från 

företagsbesiktningen innan finansiering av transaktionen stöds. Företagsbesiktningen 

tar plats efter att den potentiella förvärvaren lämnat ett s.k. non-binding offer, det vill 

säga ett indikativt anbud. Efter att företagsbesiktningen är slutförd kan ett final offer, 

slutligt erbjudande, lämnas och eventuella slutförhandlingar påbörjas.  

I ett så kallat datarum erhålls viktig information angående målbolaget och begränsar 

vem som har tillgång till vad för information. Rådgivare med expertis i såväl juridiska 

som ekonomiska frågeställningar är ofta involverade i företagsbesiktningen. I större 

transaktioner tar man också hänsyn till exempelvis skatte- och miljömässiga 

frågeställningar. Själva datarummet kan vara såväl fysiskt som virtuellt. Ofta handlar 

det i mindre transaktioner om en fysisk inspektion av dokumentation och handlingar. 

De handlingar som tagits del av indexeras. Detta kan ha ansvarsmässig betydelse för 

både köpare och säljare, ifall något senare åberopas som säljaren menar att köparen 

borde ha känt till. Köparen kan i detta skede följa upp vilka handlingar som tagits del 

av och kontrollera vilken information man de facto fått ta del av. I större transaktioner 

används så kallade virtuella datarum, en teknisk och kostnadseffektiv lösning som 

underlättar arbetet vid företagsbesiktningen. Involverade parter får tillgång till 

systemet med hjälp av en kod och vartefter parten hämtar information registrerar 

systemet automatiskt vad som hämtats och när det har hämtats. Det finns också ett 

förfrågningssystem, där man kan ställa och svara på frågor, vilka också registreras i 
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systemet. När granskningen är utförd får parterna tillgång till materialet på någon form 

av lagringsmedium, exempelvis CD-skiva. 

Tidpunkten för en företagsbesiktning kan variera. Normalt vill köparen kunna beakta 

risker upptäckta i en företagsbesiktning i köpebrevet, vilket betyder att förvärvaren 

först lämnar ett indikativt anbud som målbolaget godtar, och därefter tillåts en 

företagsbesiktning. I situationer där förvärvare och målbolag befinner sig i en 

konkurrenssituation kan man komma överens om att utföra en företagsbesiktning först 

efter att köpebrevet undertecknats. I köpebrevet kan det då finnas villkor att köparen 

inte längre ges möjlighet att backa ur transaktionen, eller att köparen får backa ur 

transaktionen om upptäckterna i samband med undersökningen uppgår till ett visst 

belopp. Man kan också välja att justera köpeskillingen neråt baserat på dessa 

upptäckter. Dessa säkerhetsåtgärder är från säljarens sida mycket viktiga, eftersom en 

oro finns att förvärvaren bara är ute efter att hämta affärshemligheter.  I stora 

transaktioner, och speciellt i händelse av att förvärvare och målbolag är konkurrenter, 

kan företagsbesiktningen delas upp i team, där enbart ett fåtal personer har kännedom 

om all information som inhämtats. 

När det handlar om direkt konkurrerande företag kan säljaren vara mycket mån om att 

skydda sina affärshemligheter. En företagsbesiktning kunde leda till stora risker, 

speciellt om affären inte blir av. En möjlighet kan vara att använda ett s.k. clean team, 

en opartisk och sekretessbunden tredje part, som analyserar, sanerar och 

sammanställer informationen från en företagsbesiktning och därefter distribuerar den 

till budgivaren via ett s.k. ”clean room”. Informationen presenteras på sådant sätt att 

budgivaren har möjlighet att analysera företaget och dess värde, men i tillräckligt ren 

form för att inte röja säljarens affärshemligheter.  

6.2.5. Budprocessen 

Offentliga köperbjudanden följer i Finland regelmässigt Helsinki Takeover Code, som i 

sin tur följer internationell standard. I förhandlingar kommer parter ofta överens om 

huruvida man skall följa koden eller inte. När budet är offentliggjort finns inte längre 

något behov att begränsa kretsen, eftersom allmänheten vid det laget känner till 

planerna. Indikativa anbud är en del av förhandlingsprocessen, och frågan är om dessa 

är tillräckligt specifika för att leda till en plikt att offentliggöra förvärvsplanerna. 

Undertecknande av köpebrev å andra sidan kan leda till att börsmeddelande släpps. I 

en tvåstegsmodell med separerat undertecknande och verkställande kan information 
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angående förvärvet vanligen offentliggöras i samband med undertecknandet, eftersom 

båda parter är juridiskt bundna att fullfölja avtalet förutsatt att vissa villkor uppfylls. I 

större transaktioner kan intentionerna på förhand förankras med ett antal större 

aktieägare i målbolaget. Huruvida sekretessavtal underskrivs kan bero på sättet den 

potentiella förvärvaren för fram saken, men i regel undertecknas sekretessavtal. Koden 

för offentliga köperbjudanden anger att kontakt med ägare i målbolaget skall göras med 

försiktighet, eftersom även ägare i sådana fall kunde betraktas som insider och kan 

behöva en sekretessplikt. 

I händelse av offentliga köperbjudanden har styrelsen i målbolaget en mycket krävande 

ansvarsplikt att se till bolagets intressen och uttala sig i någon riktning om det 

föreliggande budet. Styrelsen har ansvar att inte bara bevaka aktieägarens intressen 

som kollektiv, utan också särskilt minoritetsägares intressen. Om ett bud föreligger 

måste styrelsen göra ett utlåtande, baserat på en grundad och välinformerad åsikt. 

Förutom att ge sin egen åsikt kan styrelsen i detta skede ta kontakt med exempelvis 

finansiella rådgivare för att få en s.k. fairness opinion, egentligen en oberoende åsikt 

om huruvida budet anses vara rimligt eller inte. Bakom denna sammanfattning kan det 

finnas en mycket utförlig och lång dokumentation över olika aspekter som beaktats i 

utvärderingen av företaget och företagets värdering jämfört med budet. I offentliga 

köperbjudanden erbjuds aktieägare ofta en premie för sina aktier. Huruvida premien är 

rimlig eller inte måste bedömas utifrån aktiens kurs och hur högt värderad aktien är. 

Om bolaget är högt värderat kan det vara befogat med en lägre premie jämfört med ett 

företag som är lågt värderat. 

6.2.6. Integration 

Ett återkommande tema är planering av integrationen och förverkligande av 

integrationen. De största fel som begås kommer vanligen av bristfällig 

integrationsplanering. Själva planeringen kan påbörjas i ett mycket tidigt skede, 

beroende på transaktionens storlek. Om målbolaget är ett aktiebolag kan man vanligen 

anta att enheten kan fungera fristående. I det fall att man förvärvar ett dotterbolag kan 

vissa funktioner vara utlokaliserade till målbolaget, vilket gör planeringen mer 

utmanande. Om det är en affärsverksamhet man väljer att förvärva kan ytterligare 

utmaningar dyka upp.  

Om transaktionen utförs enligt tvåstegsmodell med separerat signing och closing 

offentliggörs vanligen förvärvsplanerna efter signing. Förvärvsplanerna är vid det 
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skedet publika, och team från båda sidor jobbar då intensivt för att planera och utföra 

integrationen. Man behöver ta in personal från exempelvis HR, IT, försäljning och 

produktion för att säkerställa en smidig övergång. Personalen är bunden till sekretess, 

och affärshemligheter hålls enligt vanlig ordning hemliga, men i övrigt finns inget 

direkt behov av selektiv informationsgivning efter att transaktionen är verkställd och 

integrationen påbörjats. 
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7 RESULTATDISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av de resultat som erhållits i den 

empiriska undersökningen och en teoretisk och rättslig förankring. Därefter diskuteras 

eventuella förslag på vidare forskning på området. Kapitlet avslutas med en reflektion 

över avhandlingen och avhandlingsprocessen som helhet. 

7.1. Allmänt om företagsförvärv 

Baserat på intervjuerna kan några steg identifieras i informationsutbytet mellan 

företagen: distribution av teaser-information, information memorandum, indikativt 

anbud, företagsbesiktning, slutligt anbud, prisförhandlingar och undertecknande och 

verkställande av avtal. Genom distribution av teaser-informationen kan säljaren 

annonsera att det är till salu utan att behöva röja sin identitet för att väcka intresse hos 

potentiella köpare. Om köparen är intresserad kan nästa steg i informationsgivningen 

vara ett informationsmemorandum, där företagets verksamhet beskrivs i närmare 

detalj. I detta skede kan det bli aktuellt för förvärvaren att underteckna ett 

sekretessavtal. För att fortsatta förhandlingar och möjlighet till en företagsbesiktning 

ska äga rum, kräver säljaren att ett sekretessavtal undertecknas. Efter att 

företagsbesiktningen ägt rum kan den potentiella förvärvaren ge ett slutligt anbud. Om 

säljaren tagit kontakt med flera köpare kan det därefter ske prisförhandlingar. Om 

budet går igenom kan slutligen transaktionen verkställas. 

Dessa fynd bekräftar i stort sett det teoretiska händelseförloppet som diskuteras i 

tidigare kapitel.208 Informationsutbytet sker alltså stegvist, där parterna med tiden blir 

mer och mer moraliskt och juridiskt bundna av förhandlingarna. Om förvärvaren tar 

kontakt sker det vanligtvis genom att känna sig för bland styrelse och ledning om det 

finns en chans till försäljning. Om säljaren tar kontakt kan det ske genom att 

inledningsvis disseminera anonym information och därefter gradvis mer och mer 

konkret information. Om köparen etablerar kontakten kan det inledas med mer 

informella möten, där man känner sig för om det skulle kunna finnas intresse av en 

försäljning. Dessa steg kan identifieras som en slags uppvaktningsfas. För att skydda 

användandet av affärshemligheter och känslig information undertecknas vanligen 

sekretessavtal. Intentionsavtal kan signalera ett djupare åtagande att fullborda 

transaktionen, men detta kan kompletteras av separation av undertecknande och 

                                                        
208 Se exempelvis kapitel 2.4.1.2. om Corporate finance-lagstiftning och informationshantering. 
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verkställande av avtal, där parterna kan få backa ur på vissa villkor eller bara justera 

köpeskillingen. Med beaktande av lagen kan också vissa steg tydliggöras. 

Kurspåverkande information måste offentliggöras så fort som möjligt om det inte finns 

en legitim orsak för fördröjning. Ett sådant exempel kunde vara förhandlingar mellan 

förvärvare och målbolag. Det finns inget förbud mot att lämna information som inte 

betraktas som insiderinformation, såsom t.ex. teaser-information och 

informationsmemorandum. När väl förhandlingarna har kommit till det skede att 

insiderinformation delges ombes motparten att underteckna ett sekretessavtal. Enligt 

marknadsmissbruksdirektivet behöver företaget inte röja information om den 

mottagande parten har tystnadsplikt, vilket ytterligare kan förstärka förekomsten av 

sekretessavtal. Intentionsavtal behöver inte vara juridiskt bindande, medan 

undertecknande av köpebrev är det. Enligt den information som erhållits via 

intervjuerna, kan börsmeddelanden vanligtvis släppas när avtalet undertecknats, även 

om vissa villkor fortfarande behöver uppfyllas före verkställande av avtalet. 

7.1.1. Selektiv informationsgivning, internt 

Marknadsmissbruksdirektivet föreskriver att insiderinformation skall informeras till 

allmänheten så fort som möjligt. Å andra sidan behöver företaget planera ett förvärv 

internt. Direktivet ger undantag om röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av 

tjänst, verksamhet eller åligganden. Därtill finns undantag om mottagaren är skyldig 

att inte röja informationen, t.ex. genom lagar eller avtal. När företaget planerar ett 

förvärv behöver företaget involvera vissa anställda för att få transaktionen genomförd. 

Ett potentiellt förvärv kan identifieras antingen genom att exempelvis en 

investmentbank tar kontakt och föreslår ett potentiellt köp eller att bolaget själv 

identifierar ett intressant bolag. Ofta förbereds förslaget för styrelsen, som godkänner 

förslaget och delegeras till ledningsgruppen för verkställande. En arbetsgrupp formas, 

där vanligen åtminstone styrelseordförande, verkställande direktör, ekonomidirektör 

och eventuella bolagsjurister ingår. I takt med att processen går framåt behöver fler och 

fler anställda involveras för att förverkliga transaktionen.  

Bolaget kan skydda hemlig information av ett potentiellt förvärv på flera sätt. Det första 

och som man alltid gör om informationen anses vara insiderinformation är att skapa 

ett insiderprojekt, där alla personer som fått information förs in. Det andra kan vara 

genom att underteckna ett sekretessåtagande, där man kvitterar att man fått sagd 

information och förbinder sig att hålla den hemlig. Dessa upptäckter bekräftar den 
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teori som diskuterats i tidigare kapitel.209 Det kan också finnas mer allmänna metoder 

att begränsa kretsen som känner till förvärvet. Det kan förekomma så kallade 

informationshierarkier, där information delges på need-to-know-basis. Endast ett fåtal 

personer har tillgång till all information, andra personer har tillgång till den 

information de behöver för att kunna utföra sin uppgift. Korrespondens, skriftlig och 

för den delen också muntlig, kan kodas genom att ge projektet ett specifikt kodnamn 

och också skydda parternas identitet genom koder. Det försvårar möjligheten för 

obehöriga att komma över informationen.  

7.1.2. Selektiv informationsgivning, externt 

I planeringen och utförandet av transaktionen behöver företaget kontakta utomstående 

parter för olika ändamål, exempelvis banker, jurister, finansiella rådgivare och 

kommersiella rådgivare. Dessa kan vara kontaktpersoner som företaget har sedan 

tidigare, eller som anlitats för att ge råd i den specifika transaktionen. Direktivet ger 

undantag om mottagaren har en skyldighet att inte röja insiderinformation. Från 

företaget tas kontakt på så hög nivå som möjligt, och motparten är bunden till sekretess 

antingen genom uttryckliga sekretessavtal eller också någon annan underförstådd 

sekretessplikt såsom exempelvis banksekretess eller juristers tystnadsplikt. Därtill 

antecknas alla införstådda parter i ett projektspecifikt insiderregister. Vanligtvis 

utformar även kontaktpersonen hos rådgivaren en arbetsgrupp internt och de personer 

som involveras i transaktionen förs också in i insiderregistret. Rådgivaren kan även ha 

egna projektregister. När väl börsmeddelande görs kommer alla insiders att meddelas 

om att de förts ut ur registret. Dessa metoder stämmer i sin helhet med det som 

diskuterats i avhandlingens teoretiska del.210 

7.1.3. Kontakt med målbolaget 

En försäljning kan initieras av både köpare och säljare. Säljaren anvisar vanligen vem 

köparen får ta kontakt med i målbolaget. Formella diskussioner kan föregås av mer 

informella samtal där förvärvaren känner sig för om bolaget eventuellt kunde vara till 

salu. Så fort diskussionen tar mer konkreta former undertecknas sekretessavtal. 

Säljaren vill vanligtvis ha några konkreta förbindelser innan tillgång till känslig 

information ges ut. Företagsbesiktningar föregås ofta av att köparen lämnar ett 

                                                        
209 Se exempelvis kapitel 4.3. om förvärvarens selektiva informationsgivning internt. 
210 Se exempelvis kapitel 4.4. om förvärvarens selektiva informationsgivning externt. 
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indikativt anbud, men eventuellt undertecknas också ett intentionsbrev. Köparen vill 

gärna i detta skede förhandla om förhandlingsexklusivitet för att undvika 

konkurrerande budgivare. 

I större transaktioner genomförs i regel alltid företagsbesiktningar. Om inte särskilda 

konkurrenssituationer föreligger görs företagsbesiktning före de slutliga 

prisförhandlingarna och undertecknandet av köpebrev. Upptäckterna från 

företagsbesiktningen diskuteras ofta flitigt under prisförhandlingarna. Säljaren kan 

också tillåta företagsbesiktning först efter att köpebrevet undertecknats och att justera 

köpeskillingen med eventuella upptäckter. Ett annat alternativ kan vara att anlita en 

opartisk tredje part, ett clean team, för att sköta företagsbesiktningen och presentera 

informationen för köparen på ett sådant sätt att riskerna för att känslig för information 

utnyttjas av köparen minskar. 

Detta händelseförlopp bekräftar i stort den teori som diskuteras i tidigare kapitel.211 

Tidpunkten för en företagsbesiktning kan enligt intervjuerna variera beroende på 

konkurrensförhållanden och andra faktorer. Man kan komma överens om en 

företagsbesiktning antingen efter att ett indikativt anbud lämnats, eller efter att 

köpeavtalet undertecknats och då kan en godtagbar rapport från företagsbesiktningen 

ett villkor för verkställande av avtalet. Även anlitandet av ett så kallat clean team kan 

också förklaras från den ledningsbaserade handelsrättsteorin. Säljaren vill kunna 

skydda sitt kunnande och annan konfidentiell information. Köparen å andra sidan vill 

reducera sin risk genom att försäkra sig om att informationen är förståelig, relevant och 

trovärdig. Genom att förlita sig på en tredje part kan säljaren skydda sin information, 

samtidigt som köparen får tillgång till relevant information utan att någondera parten 

behöver bekymra sig för att känslig information hamnar i fel händer. 

7.1.4. Offentliggörande av information 

En avgörande bedömningsfråga är när informationen är tillräckligt konkret för att 

offentliggörande av förvärvet kan göras. Det avgörande är huruvida avtalen är 

tillräckligt juridiskt bindande och det är tillräckligt sannolikt att planerna 

materialiseras. Enligt CESR:s rekommendationer ska händelsen publiceras när 

överenskommelse nåtts, oberoende om händelsen formaliserats.212 Ofta sker 

offentliggörandet vid undertecknande av köpeavtalet, även om verkställandet av avtalet 
                                                        
211 Se exempelvis kapitel 2.4.1.2. 
212 Se exempelvis kapitel 3.2.2. 
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kan vara bundet till vissa villkor. Efter att informationen offentliggjorts finns inte 

längre något behov för selektiv informationsgivning, eftersom insiderinformationen vid 

det laget redan är offentliggjord. 

Parterna kommer ofta överens på förhand om att använda eller frångå användandet av 

koder för offentliga köperbjudanden (Helsinki Takeover Code i Finland). I regel följs 

Koden alltid i Finland, även om den är en rekommendation. Från målbolaget kan det 

vara motiverat att kontakta ägare för att utreda hur de förhåller sig till ett eventuellt 

erbjudande och huruvida resurser skall avläggas för att medverka eller motverka 

erbjudandet. Budgivaren å andra sidan vill ofta säkerställa att en viss ägarandel i 

målbolaget uppnås, vilket kan kräva diskussioner med stora aktieägare för att förhöra 

sig om deras medverkan. Koden anger att även om diskussioner med målbolagets 

ägare, både från målbolagets och förvärvarbolagets perspektiv, kan vara motiverade 

behöver hanteringen av insiderinformation och sekretessaspekter arrangeras på ett 

behörigt sätt. Detta kan innebära att sekretessavtal gentemot målbolagets aktieägare 

behöver undertecknas. Vid offentliga köperbjudanden ställs också en mycket tung 

ansvarsplikt på styrelsen att se till bolagets och aktieägarnas bästa, och att uttala sig om 

det föreliggande budet är rimligt eller inte. Till sin hjälp kan styrelsen anlita en tredje 

part för att utföra en s.k. fairness opinion, ett utlåtande om huruvida budet anses vara 

rimligt eller inte. 

Ett viktigt verktyg vid förhandlingar med målbolaget är användandet av en 

tvåstegsmodell för avtal, med separat undertecknande och verkställande. Vid kontakt 

med andra externa parter, exempelvis licensgivare vars godkännande behövs för att 

motivera köpet, kan man underteckna köpeavtalet med villkoret att avtalet kan 

verkställas om godkännande från licensgivaren erhålls. Informationen kan 

offentliggöras vid avtalets undertecknande, och därefter kan parterna kontakta 

licensgivaren och föra diskussioner utan att röja insiderinformation. 

7.1.5. Förvärvarens praktiker vid företagsförvärv 

För att möjliggöra selektiv informationsgivning har under intervjuerna 

sammanfattningsvis identifierats några viktiga praktiker och verktyg som företaget 

använder för att möjliggöra selektiv informationsgivning. Till att börja med kan 

nämnas hur företag upprättar kontakten mellan varandra. Om säljaren initierar 

transaktionen kan företaget välja att gå ut med ytlig information, för att annonsera att 

det är till försäljning utan att nämnas vid namn. När väl kontakt mellan köpare och 
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säljare upprättats kommer delgivning av information skyddas med hjälp av 

sekretessavtal. Om köparen initierar transaktionen kan företaget ta kontakt antingen 

själv eller i vissa fall via en rådgivare för att känna sig för om det kan finnas ett intresse 

att sälja.  

Marknadsmissbruksdirektivet möjliggör huvudsakligen selektiv informationsgivning på 

två sätt: information får delges om man behöver det för utövande av sitt yrke eller om 

man har sekretessplikt. Ett av de mest allmänna tillvägagångssätten för att skydda 

konfidentiell information är genom användandet av sekretessavtal. Därtill krävs att 

företaget upprätthåller inte bara ett allmänt insiderregister, utan också ett 

projektspecifikt insiderregister där alla som har kunskap om förvärvet förs in. När väl 

börsmeddelande görs, förs parterna ut ur detta register. I intentionsavtal kan också 

inskrivas en plikt att hålla information sekretessbelagd. I fallet med banker kan det 

också finnas andra krav på lagstadgad sekretess, det vill säga banksekretess. Jurister 

har också en lagstadgad sekretessplikt. Ett annat mycket viktigt verktyg är användandet 

av en tvåstegsmodell för köpeavtal, ett s.k. separerat undertecknande och 

verkställande. Om företaget undertecknar avtalet och därefter gör börsmeddelande, är 

informationen i det skedet offentliggjord, och företaget kan därefter diskutera med 

andra viktiga parter som vid det laget borde känna till informationen. 

På ett mer allmänt plan kan företaget vidta ytterligare skyddsåtgärder. All 

kommunikation kodas vanligen med hjälp av projektnamn och kodnamn på 

involverade parter. Detta kan försvåra möjligheten för utomstående att få tillgång till 

informationen. Företaget utformar också en leakage plan, en slags krisplan, för hur 

informationsläckor hanteras. Slutligen kan företaget begränsa vad en enskild person 

har tillgång till för information genom att bygga upp en informationshierarki, där 

endast ett fåtal personer har tillgång till all information. 

7.2. Förslag till fortsatt forskning 

Forskningsområdet i denna avhandling är en relativt snävt avgränsad del i en mycket 

stor kommersiell kontext. Företagsförvärv hör till de allra största transaktionerna ett 

företag kan göra. På en del punkter kan det finnas utrymme för kompletterande 

forskning. För det första har respondenterna i undersökningen utgjorts av finansiella 

och juridiska rådgivare. Valet av respondenter motiveras med att de regelbundet sysslar 

med den här typen av transaktioner, känner till praxis på området och dessutom ofta 

jobbar i nära samarbete med företaget. Det kunde vara intressant att komplettera med 
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andra perspektiv såsom exempelvis personer anställda i börsbolag som förbereder och 

leder förvärvstransaktioner. För det andra har i avhandlingen utgåtts från förvärvarens 

perspektiv, så ett annat uppenbart förslag på fortsatt forskning kunde vara att 

undersöka selektiv informationsgivning och företagsförvärv från målbolagets sida. Med 

i stort sett samma teoretiska bakgrund kunde man exempelvis undersöka hur 

informationsrelaterade frågor hanteras från ett börsnoterat målbolags perspektiv och 

hur målbolaget gör om det blir föremål för ett offentligt köperbjudande. 

7.3. Avslutande reflektion 

På grund av företagsförvärvs fascinerande komplexitet föreföll valet av ämne mycket 

enkelt. Vad som fångade intresset var den till synes sköra balansgången mellan att 

hemlighålla information å ena sidan, och att offentliggöra information å andra sidan. 

Denna syns inte minst i avvägningen när det är relevant att offentliggöra information 

om ett förvärv. En bidragande faktor i valet av ämne var möjligheten att studera 

förvärvsprocessen och förhandlingarna som helhet. Forskningsfrågan är aktuell i och 

med att lagstiftningen blir allt strängare. Från och med nästa år gäller en ny 

marknadsmissbruksförfattning och i samband med den också ökade sanktioner mot 

insiderhandel. Vad som står klart efter intervjuerna är att personer som sysslar 

regelbundet med dessa transaktioner känner till hur informationshanteringen går till, 

teoretiskt har dock funnits behov för ytterligare beskrivningar. Ett vanligt uttryck under 

intervjuerna var ”det här står inte i några böcker, men så gör man i praktiken”. Den här 

avhandlingen kan till en åtminstone delvis hjälpa till att dokumentera detta. 

Litteraturstudien omfattar ett flertal teoretiska referensramar. Ekonomiska och 

rättsliga teorier om insiderhandel är grundläggande för att förstå varför insiderhandel 

är förbjudet och hur regleringen ser ut. De har dock inte kunnat användas för att 

undersöka själva forskningsproblemet eftersom de saknat betoningen på 

företagsbegreppet och därför har den ledningsbaserade handelsrättsteorin använts för 

att få in företagets perspektiv. Undersökningsmetoden har tjänat avhandlingens syfte 

väl. Genom litteraturstudien allmänna teorier undersökts, för att sedan bekräftas eller 

förkastas med hjälp av kvalitativa intervjuer. Respondenterna har bidragit med 

uttömmande och mycket värdefulla diskussioner om informationshanteringspraxis vid 

företagsförvärv. Valet av respondenter föll denna gång på rådgivare, vilket kan 

motiveras med att de sysslar med sådana här frågor på regelbunden basis och därför 

har god kunskap på området.  
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Resultaten bekräftar att många av de rättsliga praktiker och metoder som företaget 

använder för att möjliggöra selektiv informationsgivning vid företagsförvärv kan 

identifieras utgående från den ledningsbaserade handelsrättsteorin. Intervjuerna har 

också lett till andra upptäckter t.ex. vad företaget kan göra på en allmän nivå för att 

förhindra spridning av information. Avhandlingens resultat hjälper dessutom till att 

förtydliga hur informationshanteringen i praktiken ser ut under förvärvsprocessen. 

Avslutningsvis riktas ett ödmjukt tack till respondenterna, som bidragit med sin tid, 

och sina kunskaper och åsikter till avhandlingen. 
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BILAGA 1: INFORMATION TILL RESPONDENTEN 

Stort tack för att Ni ställer upp som respondent i denna undersökning, som kommer att 

ingå i min pro gradu-avhandling ”Selektiv informationsgivning vid företagsförvärv”. 

Som respondenter har valts ut bl.a. finansiärer, rådgivare och andra parter som ingår i 

företagets diskussionskrets. Syftet med undersökningen är att undersöka vilka 

praktiker företaget använder för att möjliggöra utbyte av information selektivt i 

samband med företagsförvärv. 

Undersökningen är kvalitativ och utförs med hjälp av en semi-strukturerad intervju. Ca 

60-75 minuter bör reserveras för intervjun. Om respondenten ger samtycke, publiceras 

respondentens namn och företag i samband med resultatdiskussionen. Intervjun utgår 

från frågorna nedan. Utöver dessa kan ytterliga tilläggsfrågor ställas. 

Med hopp om ett gott samarbete, 

Simon Hägglund 

Ekon. stud. 

Svenska Handelshögskolan i Vasa 

Om företaget och respondenten 

1) Berätta om ert företag och er roll inom företaget 

Interna diskussioner och beslutsfattande 

2) Vilka steg omfattas i företagets planering vid företagsförvärv? 

3) Vilka steg omfattas i företagets beslutsfattande vid företagsförvärv? 

4) Hur begränsas kretsen som får ta del av information internt? 

5) Vad gör företaget för att skjuta upp plikten att offentliggöra information till 
allmänheten? 

Kontakt med banker, rådgivare, ägare och stakeholders 

6) Banker 

1. Hur går företaget tillväga för att ta kontakt? 

2. Vad brukar företaget berätta? 

3. Hur brukar företaget säkerställa att information som delges hålls 
konfidentiell? 



 

 

89 

4. Hur kan den krets som får ta del av informationen begränsas? 

7) Rådgivare 

1. Hur går företaget tillväga för att ta kontakt? 

2. Vad brukar företaget berätta? 

3. Hur brukar företaget säkerställa att information som delges förblir 
konfidentiell? 

4. Hur kan den krets som får ta del av informationen begränsas? 

8) Kontrollerande och stora aktieägare 

1. Hur går företaget tillväga för att ta kontakt? 

2. Vad brukar företaget berätta? 

3. Hur brukar företaget säkerställa att information som delges förblir 
konfidentiell? 

4. Hur kan den krets som får ta del av informationen begränsas? 

9) Stakeholders 

1. Hur går företaget tillväga för att ta kontakt? 

2. Vad brukar företaget berätta? 

3. Hur brukar företaget säkerställa att information som delges förblir 
konfidentiell? 

4. Hur kan den krets som får ta del av informationen begränsas? 

Kontakt och förhandlingar med målbolaget 

10) Hur sker kontakten till målbolaget? 

1. Vem tar förvärvaren kontakt med? 

2. Hur tar förvärvaren kontakt? 

3. När tar förvärvaren kontakt? 

4. Hur hålls informationen konfidentiell? 

11) Hur och vid vilken tidpunkt genomförs en due diligence-undersökning i samband 
med företagsförvärv? 

1. Hur kan användandet av ett data room se ut? 

Budprocessen 
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12) Vad händer om förvärvaren vill gå vidare genom att göra ett offentligt 
köperbjudande? 

1. Hur säkerställs konfidentialitet så länge köperbjudandet är i kraft? 

2. Hur begränsas kretsen? 

13) Vad händer om förvärvaren vill gå vidare genom att ge ett bud till ett begränsat 
antal större aktieägare? 

1. Hur säkerställs konfidentialitet så länge köperbjudandet är i kraft? 

2. Hur begränsas kretsen? 

Integration 

14) Efter att integration av målbolaget påbörjats, hur länge brukar företaget hålla 
information angående förvärvet hemlig? 

15) Vid vilken tidpunkt efter integration är selektiv informationsgivning inte längre 
nödvändig? 

 

 


